




Φίλες και Φίλοι,
Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου μας 
(ΠΑΟΔΑΠ), έχει επιλέξει ένα πρόγραμμα ταινιών, για την ψυχα
γωγία σας τους καλοκαιρινούς μήνες, που πιστεύουμε ότι θα 
ικανοποιήσει τις επιθυμίες όλων. Ταινίες του παγκόσμιου Κινη
ματογράφου, παραγωγές των τελευταίων ετών που αναδείχ θηκαν 
σε επιτυχίες, όλων των κατηγοριών. Το πρόγραμμα περι λαμ βάνει 
επίσης και ταινίες για παιδιά αλλά και κλασικές για τους λάτρεις 
του είδους.
Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν, θα σας παρακαλέσω 
να επιδείξετε και πάλι υψηλό αίσθημα ατομικής και κοινωνικής 

ευθύνης, να ακολουθείτε τους κανόνες και τις υποδείξεις του προσωπικού και να σεβαστείτε τον 
όμορφο και φιλόξενο χώρο. Εμείς, από την πλευρά μας, θα φροντίσουμε να διασκεδάσετε με 
ασφάλεια.
Σας ευχόμαστε όμορφες κινηματογραφικές βραδιές.

Σπύρος Χρ. Παπασπύρος
 Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΑΟΔΑΠ 

Αγαπητοί συμπολίτες, 
Φέτος, για τους γνωστούς λόγους, ο Θερινός Δημοτικός 
Κινηματογράφος «Θανάσης Βέγγος» (ονομασία που έλαβε το 
2012) θα λειτουργήσει και πάλι στον δοκιμασμένο, όμορφο 
και πλήρως οργανωμένο χώρο του 2ου Γυμνασίου, στον χώρο 
όπου λειτουργούσε και έγινε γνωστός επί 15 περίπου χρόνια.
Η Δημοτική Αρχή δεν θα επέτρεπε να στερηθούν οι συμπο
λίτες μας την καλοκαιρινή ψυχαγωγία και διασκέδαση που 
προσφέρει ο Κινηματογράφος, ιδίως μετά τις δύσκολες 
συνθήκες των τελευταίων μηνών. Δίνουμε όμως έμφαση 

και στην ασφάλεια των συμπο λι τών μας, γι΄αυτό και θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα που προβλέπει η νομοθεσία.
Πιστεύοντας ότι η επιλογή μας θα δικαιωθεί, εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι και καλή 
διασκέδαση.

Βασίλης Ζορμπάς
Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής
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Παρασκευή 10/07/2020  Ώρα προβολής: 21:00  ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Δικτάτωρ καλεί Θανάση
Κωμωδία 1973 | Έγχρ. | Διάρκεια: 89’
Σκηνοθεσία: Πάνος Γλυκοφρύδης  με τους Θανάση Βέγγο, Κλεό Σκουλούδη, Όλγα Πολίτου, κα.

Ένας φιλόδοξος φωτογράφος προσπαθεί να πιάσει δουλειά σε κάποιο περιοδικό αλλά συνεχώς του 
κλείνουν την πόρτα. Όμως κατορθώνει όχι απλώς να φωτογραφίσει έναν ετοιμοθάνατο εξόριστο 
δικτάτορα, αλλά να πάρει από αυτόν και τον κωδικό του τραπεζικού λογαριασμού του στην Ελβετία. 
Βρίσκεται λοιπόν κυνηγημένος τόσο από τα παιδιά του δικτάτορα όσο και από μια επικίνδυνη 
συμμορία. 

Σάββατο 11/07/2020 & Κυριακή 12/07/2020  Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00  

Παράσιτα
Σινεφίλ 2019 | Έγχρ. | Διάρκεια: 132’
Όσκαρ σκηνοθεσίας, πρωτότυπου σεναρίου, διεθνούς ταινία και ταινία της χρονιάς
Νοτιοκορεάτικη ταινία, σκηνοθεσία Μπονγκ Τζουνχο με τους: Σονγκ Κανγκ  Χο, Γιανγκ Χίε  τζιν, 
Τζο Γέο  τζεόνγκ, Παρκ Σο  νταμ

Ο μεγαλύτερος γιος μιας οικογένειας ανέργων γνωρίζεται με τους ευκατάστατους Παρκ και 
εισβάλλει στη ζωή τους με έναν απρόοπτο για όλους τρόπο.

Δευτέρα 13/07/2020 & Τρίτη 14/07/2020  Ώρα προβολής: 21:00 

Ουπς! Ο Νώε Έφυγε...  ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΗ
Animation  | Έγχρ. | Διάρκεια: 86’
Γερμανοβελγική ταινία, σκηνοθεσία Τόμπι Γκένκελ, Σον ΜακΚόρμακ

Πατέρας και γιος, δύο πλάσματα που ανήκουν στο φανταστικό είδος των φρουφρούληδων, 
καταφέρνουν να επιβιβαστούν στην κιβωτό του Νώε. Την τελευταία στιγμή, όμως, χωρίζονται κατά 
λάθος και αναζητούν πάση θυσία τρόπο να επανενωθούν.

Δευτέρα 13/07/2020 & Τρίτη 24/07/2020  Ώρα προβολής: 23:00  

Στη Σκιά των Τεσσάρων Γιγάντων 
Κατασκοπική 1959 | Έγχρ. | Διάρκεια: 136’
Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Άλφρεντ Χίτσκοκ με τους: Κάρι Γκραντ, Έυα Μαρί Σεντ, Τζέιμς 
Μέισον, Μάρτιν Λαντάου

Ένας διαφημιστής εκλαμβάνεται κατά λάθος ως διπλός κατάσκοπος, κατηγορείται για τη δολοφονία 
ενός διπλωμάτη και μπλέκει σε μια απίστευτη περιπέτεια με μια μοιραία γυναίκα.

Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του ΠΑΟΔΑΠ, με τραγούδια του ελληνικού Κινηματογράφου.



  

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 / ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΓΓΟΣ

Τετάρτη 15/07/2020  Ώρα προβολής: 21:00 Κινηματογραφική Λέσχη Αγίας Παρασκευής

Ευτυχία
Ελλάδα 2019 | Έγχρ. | Διάρκεια:123’
 Σκηνοθεσία: Άγγελος Φραντζής με τους Κάτια Γκουλιώνη, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Θάνο Τοκάκη, 
Πυγμαλίων Δαδακαρίδη, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λίλα Μπακλέση, Λεωνίδα Κακούρη.

Ο μύθος της πρώτης Ελληνίδας στιχουργού Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, μίας γυναίκας που 
έζησε την ζωή της όπως την ήθελε. Η πολυβραβευμένη ταινία του Άγγελου Φραντζή, γεμάτη με 
αξέχαστα τραγούδια, σκιαγραφεί την ζωή και το έργο της. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό 
και συντελεστές.

Δευτέρα 20/07/2020 & Τρίτη 21/07/2020  Ώρα προβολής: 21:00   

Ο Πίνκι και οι Πειρατές 
Περιπέτεια | Έγχρ. | Διάρκεια: 96’
Νορβηγοαγγλική ταινία, σκηνοθεσία Τζον Αντρέας Άντερσεν, Λίζα Μαρί Γκάμλεμ με τους: Βίνγιαρ 
Πέτερσεν, Κίρε Χάουγκεν Σίντνες

Ο ορφανός Πίνκι ακολουθεί τον θρυλικό Πειρατή Μαυροδόντη στην αναζήτηση του μυθικού 
θησαυρού του Λάμα Ράμα, ιδιοκτησία ενός εκκεντρικού σουλτάνου και στόχο πολλών αδίστακτων 
παρανόμων των Επτά Θαλασσών.

Σάββατο 18/07/2020 & Κυριακή 19/07/2020  Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00 

Όταν Λείπει η Μαμά 
Κωμωδία 2019 | Έγχρ. | Διάρκεια: 94’
Ιταλική ταινία, σκηνοθεσία Αλεσάντρο Τζενοβέζι με τους: Φάμπιο Ντε Λουίτζι, Βαλεντίνα Λοντοβίνι, 
Αντζέλικα Έλι

Με τρία παιδιά κι έναν άντρα που έχει το νου του μόνο στη δουλειά, μια νοικοκυρά της οποίας 
τους κόπους δεν εκτιμά κανείς αποφασίζει να φύγει για δεκαήμερες διακοπές.

Πέμπτη 16/07/2020 & Παρασκευή 17/07/2020  Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00  

Η Κόκκινη Τζόαν
Κατασκοπική 2018 | Έγχρ. | Διάρκεια: 101’
Aγγλική ταινία, σκηνοθεσία Τρέβορ Ναν με τους: Τζούντι Ντεντς, Στίβεν Κάμπελ Μουρ, Σόφι 
Κούκσον

Η Τζόαν Στάνλεϊ είναι μια συνταξιούχος δημόσια υπάλληλος, η οποία το 2000 συλλαμβάνεται από 
τις βρετανικές αρχές με την κατηγορία ότι, αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, διοχέτευε σχέδια 
κατασκευής της ατομικής βόμβας στους Σοβιετικούς.
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Δευτέρα 20/07/2020 & Τρίτη 21/07/2020  Ώρα προβολής: 23:00 

Το Πάρτι
Κωμωδία 1968 | Έγχρ. | Διάρκεια: 99’
Κατάλληλη για όλες τις ηλικίεςAμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Μπλέικ ‘Έντουαρντς με τους: Πίτερ 
Σέλερς, Κλοντίν Λονζέ, Ναταλία Μπορίσοβα

Ένας Ινδός κομπάρσος, αφού τινάξει στον αέρα τα γυρίσματα μιας ταινίας, βρίσκεται εκ παραδρομής 
καλεσμένος σε ένα χολιγουντιανό πάρτι, στο οποίο σπέρνει επίσης τον πανικό.

Τετάρτη 22/07/2020  Ώρα προβολής: 21:00 Κινηματογραφική Λέσχη Αγίας Παρασκευής  

Στο Σώμα της
Ελλάδα 2018 | Ντοκιμαντέρ | Διάρκεια: 84’
Σκηνοθεσία: Ζαχαρίας Μαυροειδής

Η ταινία αναφέρεται στο έθιμο προετοιμασίας του Δεκαπενταύγουστου στην ανενεργή Μονή της 
Κοίμησης, στο νότιο άκρο της Θηρασιάς και καταγράφει την ράθυμη καθημερινότητα της φθίνουσας 
παράδοσης του
«Δεκαπέντε». Μέσα από τα πορτρέτα των γυναικών που κάθε καλοκαίρι επιστρέφουν για
δεκαπέντε μέρες στη Μονή διερευνά θέματα πίστης, ταυτότητας και φύλου.
Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον σκηνοθέτη.

Πέμπτη 23/07/2020 & Παρασκευή 24/07/2020  Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00 

Η Γειτόνισσα 
Κωμωδία | Έγχρ. | Διάρκεια: 88’
Βελγογαλλική ταινία, σκηνοθεσία Σοφί Μαρσό με τους: Πιέρ Ρισάρ, Σοφί Μαρσό

Μια εργασιομανής εκδότρια προσεγγίζεται από μια εκκεντρική ηλικιωμένη, η οποία μετακομίζει 
δίπλα της με σκοπό να αποκτήσει ένα πολύτιμο αντικείμενο που έχει η πρώτη στην κατοχή της.

Σάββατο 25/07/2020 & Κυριακή 26/07/2020  Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00  

Δυστυχώς Απουσιάζατε 
Κοινωνική 2019 | Έγχρ. | Διάρκεια: 101’
Aγγλική ταινία, σκηνοθεσία Κεν Λόουτς με τους: Κρις Χίτσεν, Ντέμπι Χόνιγουντ, Ρις Στόουν

Δουλεύοντας μεροκάματο για να συντηρήσει την τετραμελή οικογένειά του, ο Ρίκι βλέπει σαν χρυσή 
ευκαιρία το να αγοράσει ένα φορτηγάκι και να γίνει αυτοαπασχολούμενος μεταφορέας. Η γυναίκα 
του, η οποία φροντίζει ηλικιωμένους, πουλάει το δικό της αμάξι, οι δυο τους χρεώνονται, αλλά τα 
πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα έχουν υπολογίσει.
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Δευτέρα 27/07/2020 & Τρίτη 28/07/2020  Ώρα προβολής: 21:00 

Η Απίστευτη Ιστορία του Γιγάντιου Αχλαδιού  ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΗ 
Animation | Έγχρ. | Διάρκεια: 79’     Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες 
Δανέζικη ταινία, σκηνοθεσία Αμάλιε Νέσμπι Φικ, Γιόργκεν Λένταμ, Φίλιπ Αϊνστάιν Λίπσκι

Αντλώντας έμπνευση από τους Ρόαλντ Νταλ και Ιούλιο Βερν, ανάμεσα σε άλλους, το μοντέρνο αυτό 
παραμύθι αφηγείται τη θαλάσσια οδύσσεια του φοβητσιάρη ελέφαντα Σεμπάστιαν, του θαρραλέου 
γάτου Μίτσο κι ενός αλλοπαρμένου πυρηνικού επιστήμονα, που σαλπάρουν με ένα τεράστιο αχλάδι 
για να βρουν το Μυστηριώδες Νησί …..

Τετάρτη 29/07/2020  Ώρα προβολής: 21:00 Κινηματογραφική Λέσχη Αγίας Παρασκευής  

Γαμήλια Νάρκη
Ελλάδα 2003 | Κομεντί | Διάρκεια: 93’
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Ινδαρές  με τους Φάνη Μουρατίδη, Ναταλία Στυλιανού, Αλέξανδρο 
Λογοθέτη, Άννα Δημητρίεβιτς.

Ο έβδομος χρόνος του έγγαμου βίου αποδεικνύεται δύσκολος για τον Θωμά και την Λιλή ύστερα από 
την αιφνίδια αποχώρηση της οικιακής βοηθού. H φροντίδα του παιδιού τους γίνεται «μπαλάκι» από 
τον ένα στον άλλο, ενώ κλονίζεται επίσης η σεξουαλική τους σχέση, καθώς βάζει κι ο κουμπάρος το 
χέρι του... Βραβείο σεναρίου και β’ ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον σκηνοθέτη.

Δευτέρα 27/07/2020 & Τρίτη 28/07/2020  Ώρα προβολής: 23:00  

Τηλεφωνήσατε Ασφάλεια Αμέσου Δράσεως
Θρίλερ 1954 | Έγχρ. | Διάρκεια: 105’
Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Άλφρεντ Χίτσκοκ με τους: Γκρέις Κέλι, Ρέι Μιλάντ, Ρόμπερτ 
Κάμινγκς, Τζον Γουίλιαμς

Ένας πρώην πρωταθλητής του τένις σχεδιάζει να δολοφονήσει τη γυναίκα του, αλλά εκείνη γλιτώνει 
σκοτώνοντας τον επίδοξο δολοφόνο. Τότε ο σύζυγος συλλαμβάνει ένα δεύτερο, αυτήν τη φορά 
αλάνθαστο σχέδιο.

Πέμπτη 30/07/2020 & Παρασκευή 31/07/2020  Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00 

Ένα Αγγελικό Πρόσωπο 
Δραματική | Έγχρ. | Διάρκεια: 108’
Όσκαρ και χρυσή σφαίρα Β’ γυναικείου ρόλου
Γαλλοβελγική ταινία, σκηνοθεσία Βανεσά Φιλό με τους: Μαριόν Κοτιγιάρ, Αλμπάν Λενουάρ, Αϊλίν 
Ακσοΐ  Ετέ

Η αλκοολική Μαρλέν μεγαλώνει μόνη της την οκτάχρονη Ελί. Παρορμητική και ψυχολογικά 
άστατη συχνά παραμελεί την κόρη της, η οποία αναζητά τρόπο να επανενωθεί με τη «χαμένη» 
μητέρα της.
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Σάββατο 01/08/2020 & Κυριακή 02/08/2020  Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00   

Το Βαποράκι 
Περιπέτεια 2018 | Έγχρ. | Διάρκεια: 116’
Όσκαρ και χρυσή σφαίρα Β’ γυναικείου ρόλου
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Κλιντ Ίστγουντ με τους: Κλιντ ‘Ιστγουντ, Μπράντλεϊ Κούπερ, Νταϊάν 
Γουίστ, Μάικλ Πένια

Έχοντας χρεοκοπήσει ως ανθοκαλλιεργητής, ο 88χρονος Ερλ Στόουν δέχεται να δουλέψει ως 
σοφέρβαποράκι ενός μεξικάνικου καρτέλ ναρκωτικών.

Δευτέρα 03/08/2020 & Τρίτη 04/08/2020  Ώρα προβολής: 21:00  

Toy Story 4  ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΗ
Animation 2019 | Έγχρ. | Διάρκεια: 100’   Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες 
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τζος Κούλι

Όταν το καινούργιο παιχνίδι της Μπόνι, φτιαγμένο στο χέρι από αναλώσιμα, με το όνομα «Φόρκι», 
αυτοαποκαλείται «σκουπίδι» και το σκάει από την παρέα, ο Γούντι αναλαμβάνει να το βρει και να το 
κάνει να αποδεχτεί πως είναι παιχνίδι.

Δευτέρα 03/08/2020 & Τρίτη 04/08/2020  Ώρα προβολής: 23:00  

Πρόσκληση σε Γεύμα από Έναν Υποψήφιο δολοφόνο 
Κωμωδία 1976 | Έγχρ. | Διάρκεια: 94’
Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Ρόμπερτ Μουρ με τους: Πίτερ Σέλερς, Ντέιβιντ Νίβεν, Άλεκ Γκίνες, 
Μάγκι Σμιθ, Αϊλίν Μπρέναν, Πίτερ Φολκ, Τζέιμς Κόκο, Τρούμαν Καπότε

Οι πέντε διασημότεροι ντετέκτιβ στον κόσμο προσκαλούνται στον πύργο ενός εκκεντρικού 
εκατομμυριούχου για να διαλευκάνουν το μυστήριο ενός φόνου που θα γίνει κατά τη διάρκεια του 
γεύματός τους.

Τετάρτη 05/08/2020  Ώρα προβολής: 21:00  

Η Επιλογή του Βασιλιά 
Νορβηγία, Ιρλανδία 2016 | Ιστορικό δράμα | Διάρκεια: 131’       Κινηματογραφική Λέσχη Αγίας 
Παρασκευής
Σκηνοθεσία Ερικ Πόπε με τους Γιέσπερ Κρίστενσεν, Αντερς Μπάασμο Κρίστιανσεν

Στις 9 Απριλίου του 1940 ο ναζιστικός στρατός της Γερμανίας εισβάλει στη Νορβηγία, χωρίς 
προηγουμένως να έχει κηρύξει πόλεμο εναντίον της. Τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν θα 
δοκιμάσουν τον νορβηγικό λαό και θα οδηγήσουν τον βασιλιά της χώρας σε δύσκολες επιλογές.

Η ταινία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αποτέλεσε την επίσημη πρόταση της Νορβηγίας για 
το Όσκαρ Ξενόγλωσσης ταινίας.
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Σάββατο 08/08/2020 & Κυριακή 09/08/2020  Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00 

Η Ευνοούμενη 
Δραματική 2018 | Έγχρ. | Διάρκεια: 119’
Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου - μεγάλο βραβείο στο φεστιβάλ Βενετίας
Αγγλοιρλανδική ταινία, σκηνοθεσία Γιώργος Λάνθιμος με τους: Ολίβια Κόλμαν, Έμα Στόουν, 
Ρέιτσελ Βάις, Νίκολας Χουλτ

Στις αρχές του 18ου αιώνα η φιλάσθενη Άννα κάθεται στο βρετανικό θρόνο, το κράτος όμως 
κυβερνά η σύμβουλός της Λαίδη Σάρα. Όταν η καινούρια υπηρέτρια Άμπιγκεϊλ καταφθάνει στην 
αυλή, μπαίνει υπό την προστασία της Σάρα και αρχίζει να αναπτύσσει φιλίες με τη βασίλισσα.

Πέμπτη 06/08/2020 & Παρασκευή 07/08/2020  Ώρα προβολής: 21:00  

Ο Έκπτωτος 
Πολιτικό Θρίλερ 2018 | Έγχρ. | Διάρκεια: 132’ 
Ισπανική ταινία, σκηνοθεσία Ροδρίχο Σορογκογιέν με τους: Αντόνιο ντε λα Τόρε, Μόνικα Λόπεζ, 
Μπάρμπαρα Λένι, Γιόζεπ Μαρία Που

Ένα ανερχόμενο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος παλεύει να σώσει την καριέρα του όταν 
εμπλέκεται σε σκάνδαλο διαφθοράς, το οποίο τον απειλεί με πολιτικό αφανισμό

Πέμπτη 06/08/2020 & Παρασκευή 07/08/2020  Ώρα προβολής: 23:15  

Εξαφανισμένος
Δραματική 2019 | Έγχρ. | Διάρκεια: 128’
Ισπανογαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ροδρίχο Σορογκογιέν με τους: Άλεξ Μπρεντεμίλ, Μάρτα Νιέτο, 
Ζιλ Ποριέ

Δέκα χρόνια έχουν περάσει από την εξαφάνιση του εξάχρονου γιου της Έλενα σε μια ακτή της 
Γαλλίας. Εκείνη, έχοντας εγκαταλείψει τη Μαδρίτη, δουλεύει πλέον σε ένα εστιατόριο στην ίδια 
παραλία κι έχει αρχίσει να αφήνει πίσω της το τραγικό συμβάν. Όλα όμως θα αλλάξουν όταν 
γνωρίσει έναν έφηβο που της θυμίζει έντονα τον χαμένο της γιο.

Δευτέρα 10/08/2020 & Τρίτη 11/08/2020  Ώρα προβολής: 21:00    

Αστερίξ: Το Μυστικό του Μαγικού Ζωμού  ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΗ  
Animation | Έγχρ. | Διάρκεια: 85’   Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες 
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Λουί Κλισί, Αλεξάντρ Αστιέ 

Ο δρυίδης Πανοραμίξ αποφασίζει να συνταξιοδοτηθεί. Πρέπει λοιπόν να βρει έναν ταλαντούχο 
νεαρό για διάδοχό του και να του εμπιστευτεί την κρυφή φόρμουλα του μαγικού ζωμού. Η ανά 
την επικράτεια αναζήτησή του θα συνοδευτεί από τους απαραίτητους Αστερίξ και Οβελίξ, οι οποίοι 
πρέπει να τα βάλουν με τον κακόβουλο Διαβολίξ και το σατανικό σχέδιό του να οικειοποιηθεί την 
πολύτιμη συνταγή.
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Πέμπτη 13/08/2020 & Παρασκευή 14/08/2020  Ώρα προβολής: 23:00   

Οι Αόρατες  
Κοινωνική | Έγχρ. | Διάρκεια: 102’
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Λουί  Ζιλιέν Πετί με τους: Οντρέ Λαμί, Νοεμί Λβόβσκι, Κορίν 
Μασιερό, Ντέμπορα Λουκουμόεβα

Όταν ο δήμος αποφασίζει να κλείσει ένα κέντρο υποδοχής άστεγων γυναικών, οι κοινωνικές 
λειτουργοί του επιστρατεύουν κάθε τέχνασμα για να βοηθήσουν όσες βρεθούν σύντομα στο δρόμο.

Πέμπτη 13/08/2020 & Παρασκευή 14/08/2020  Ώρα προβολής: 21:00   

Το Αριστούργημά μου 
Δραματική κομεντί | Έγχρ. | Διάρκεια: 100’
Αργεντίνικη ταινία, σκηνοθεσία Γκαστόν Ντιπράτ με τους: Γκιγιέρμο Φρανκέλα, Ραούλ Αρεβάλο, 
Λουίς Μπραντόνι

Η πολύχρονη και ταραχώδης φιλία μεταξύ ενός καθωσπρέπει, κοινωνικού γκαλερίστα κι ενός 
δύστροπου ζωγράφου θα δοκιμαστεί οριστικά όταν ένας πλούσιος βιομήχανος τους παραγγείλει 
έναν πίνακα.

Σάββατο 15/08/2020 & Κυριακή 16/08/2020  Ώρες προβολής: 21:00 & 23:15  

Το Ξέρουν Όλοι 
Δραματική | Έγχρ. | Διάρκεια: 132’
Ισπανογαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ασγκάρ Φαραντί με τους: Πενέλοπε Κρουζ, Χαβιέ Μπαρδέμ, 
Ρικάρντο Νταρίν, Μπάρμπαρα Λένι

Η Λάουρα επιστρέφει με την κόρη και τον γιο της από το Μπουένος Άιρες στο χωριό της στην 
Ισπανία για το γάμο της αδερφής της. Στη γιορτή που ακολουθεί όμως κόβεται ξαφνικά το ρεύμα και 
η κόρη της εξαφανίζεται.

Τετάρτη 12/08/2020  Ώρα προβολής: 21:00 Κινηματογραφική Λέσχη Αγίας Παρασκευής    

Η Πέτρα της Υπομονής 
ΓαλλίαΑφγανιστάν2012 | Έγχρ.| Διάρκεια: 98’
Σκηνοθεσία Ατίκ Ραχίμι  με τους Γκολσιφτέ Φαραχανί, Χαμίντ Τζαβαντάν, Χασίνα Μπουργκάν, Μασί 
Μροβάτ, Μαλάκ Ντιάχαμ Καζάλ  

Bασισμένη στο ομώνυμο βραβευμένο μυθιστόρημά του Ατίκ Ραχίμι, η ταινία ξετυλίγεται σαν μία 
βραδυφλεγής και αποκαλυπτική εξομολόγηση της Γυναίκας κάτω από την μπούρκα προς τον άντρα 
της αλλά και τη Δύση.

Δευτέρα 10/08/2020 & Τρίτη 11/08/2020  Ώρα προβολής: 23:00    

S.O.S. Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα 
Κωμωδία 1964 | Α/Μ | Διάρκεια: 95’
Αγγλοαμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Στάνλεϊ Κιούμπρικ με τους: Πίτερ Σέλερς, Τζορτζ Σκοτ, 
Στέρλιν Χέιντεν, Σλιμ Πίκενς, Κίναν Γουίν, Τζέιμς Ερλ Τζόουνς

Ένας Αμερικανός παράφρων στρατηγός διατάζει τα βομβαρδιστικά του να εξαπολύσουν πυρηνική 
επίθεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Κι ενώ το Πεντάγωνο καλεί τη Μόσχα για να αντιμετωπίσουν 
από κοινού την ιδιόρρυθμη κατάσταση, πληροφορείται την ύπαρξη ενός μηχανισμού σοβιετικών 
αντιποίνων
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Τετάρτη 19/08/2020  Ώρα προβολής: 21:00 Κινηματογραφική Λέσχη Αγίας Παρασκευής

Ένα Ψάρι Που Το Έλεγαν Γουάντα  
Η.Π.Α. 1988| Έγχρ.| Διάρκεια: 108’       Κινηματογραφική Λέσχη Αγίας Παρασκευής
Σκηνοθεσία: Τσαρλς Κράιτον με τους Jamie Lee Curtis, Kevin Kline, John Cleese, Michael Palin

Η θρυλική κωμωδία σε νέα αποκατεστημένη έκδοση, με απίστευτα κωμικούς χαρακτήρες κι 
ευφυέστατους διάλογους, που τιμήθηκε με το Όσκαρ β΄ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του Κέβιν 
Κλάιν.

Πέμπτη 20/08/2020 & Παρασκευή 21/08/2020  Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00

Ραντεβού στο Belle Époque  
Κομεντί 2019 | Έγχρ. | Διάρκεια: 115’
Σεζάρ Β’ γυναικείου ρόλου, πρωτότυπου σεναρίου και σκηνοθεσίας
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Νικολά Μπεντός με τους: Ντανιέλ Οτέιγ, Γκιγιόμ Κανέ, Ντοριά Τιλιέ, 
Φανί Αρντάν

Πρώην διάσημος κομίστας τον οποίο η γυναίκα του διώχνει από το σπίτι, ο 60χρονος Βικτόρ 
ανακαλύπτει έναν αναπάντεχο τρόπο απόδρασης από τη μίζερη πραγματικότητά του. Χάρη σε μια 
εταιρία που διοργανώνει θεατρικά στημένα ταξίδια στο παρελθόν, μπορεί να ξαναβρεθεί στην Λιόν 
του 1974 την ημέρα που πρωτογνώρισε τη σύζυγό του.

Σάββατο 22/08/2020 & Κυριακή 23/08/2020  Ώρα προβολής: 21:00 

Κάποτε στο... Χόλιγουντ  
Δραματική 2019 | Έγχρ. | Διάρκεια: 161’
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Κουέντιν Ταραντίνο με τους: Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μπραντ Πιτ, 
Μάργκο Ρόμπι, Εμίλ Χιρς

Στο Λος Άντζελες του 1969 ο τηλεοπτικός σταρ Ρικ Ντάλτον και ο κασκαντέρ του Κλιφ Μπουθ 
προσπαθούν να προσαρμοστούν στις αλλαγές της βιομηχανίας του θεάματος.

Δευτέρα 17/08/2020 & Τρίτη 18/08/2020  Ώρα προβολής: 23:00  

Κοινωνικά Σκάνδαλα  
Κομεντί 1940 | Α/Μ | Διάρκεια: 112’
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τζορτζ Κιούκορ με τους: Κάθριν Χέπμπορν, Τζέιμς Στιούαρτ, Κάρι 
Γκραντ

Ο πρώην σύζυγος μιας πλούσιας κληρονόμου επιστρατεύει ένα δημοσιογράφο και μια φωτογράφο 
και “εισβάλλει” στην προσωπική ζωή της για να την εμποδίσει να ξαναπαντρευτεί.

Δευτέρα 17/08/2020 & Τρίτη 18/08/2020  Ώρα προβολής: 21:00   

Το Απίθανο Κοάλα  ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΜΕΤΑΓΛΩΤΙΣΜΕΝΗ
Animation | Έγχρ. | Διάρκεια: 93’  Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες 
Αμερικανοαυστραλέζικη ταινία, σκηνοθεσία Ντιν Τέιλορ

Ο Μπλίνκι Μπιλ είναι ένα μικρό κοάλα που ονειρεύεται να αφήσει την μικρή του πράσινη πόλη 
και να ακολουθήσει τον εξερευνητή πατέρα του στα ταξίδια του. Όταν όμως ο τελευταίος χάνεται, 
ο Μπλίνκι πιστεύει πως είναι ακόμα ζωντανός και ξεκινάει μια περιπέτεια αναζήτησής του που τον 
φέρνει αντιμέτωπο με τον επικίνδυνο έξω κόσμο.




