


23-Ιουλ. Σάββατο 21:00  & 23:00 / 24-Ιουλ. Κυριακή 21:00

Ο Θανάσης στη χώρα της σφαλιάρας
Κωμωδία 1976 | Έγχρ.
Ελληνική ταινία, σκηνοθεσία Ντ.Κατσουρίδης με τους: Θανάσης Βέγγος 

Στο πρώτο μέρος ο χώρος ενός τσίρκου στη μεταξική περίοδο παίρνει διαστάσεις ολόκληρου του τότε 
κοινωνικού χώρου, με τις κωμικές και επικίνδυνες φάτσες των ανθρώπων της μεταξικής ασφάλειας. 
Το δεύτερο μέρος γεμάτο απρόοπτα που παγώνουν το γέλιο στα χείλη, σαν συνειδητοποιείς ότι 
αναφέρονται στην Απριλιανή επταετία.

24-Ιουλ. Κυριακή 23:00 / 25-Ιουλ Δευτέρα 21:00

Δικτάτορ καλεί Θανάση
Ηθοποιοί: Θανάσης Βέγγος,  Κλειώ Σκουλούδη,  Μαρία Φωκά,  Γιώργος Τσιτσόπουλος.

Ο Θανάσης, ένας φιλόδοξος φωτογράφος, αναλαμβάνει να φωτογραφίσει έναν εξόριστο δικτάτορα 
της Νότιου Αμερικής, που φρουρείται με δρακόντια μέτρα ασφαλείας στη βίλα που κατοικεί. 
Καταφέρνει να τον πλησιάσει, και λίγο πριν πεθάνει ο δικτάτορας, δίνει στον Θανάση ένα χαρτάκι με 
τον κωδικό των καταθέσεών του σε μια ελβετική τράπεζα. Ο πολυπόθητος κωδικός βάζει τον Θανάση 
σε πολλαπλά πυρά, χωρίς να έχει καν αντιληφθεί την αξία του.

25-Ιουλ. Δευτέρα 23:00 & 26.Ιουλ. Τρίτη 23:00

Το γεράκι της Μάλτας Κλασική ταινία
Φιλμ Νουάρ 1941 | Ασπρόμ. | Διάρκεια: 101’ 
Αμερικάνικη ταινία, σκηνοθεσία Τζον Χιουστον με τους: Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, Πίτερ Λόρε, Μαίρη Αστορ 

Μετά το φόνο του συνεταίρου του κι ενός άντρα που παρακολουθούσε, ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Σαμ 
Σπέιντ αναλαμβάνει να διαλευκάνει μια υπόθεση στην οποία μπλέκονται τρεις επικίνδυνοι κακοποιοί, 
μια μοιραία γυναίκα κι ένα πολύτιμο αγαλματίδιο

26-Ιουλ. Τρίτη 21:00

Ένας άνθρωπος παντός καιρού
Ντοκιμαντέρ 2004 | Έγχρ. | Διάρκεια: 75’ , Ελληνική ταινία, σκηνοθεσία Γιάννης Σολδάτος 

Προσέγγιση του φαινομένου Θανάσης Βέγγος, του ανθρώπου και του καλλιτέχνη, μέσα από 
αποσπάσματα ταινιών, μαρτυρίες συνεργατών και συγγενών του και αναλύσεις της “συμβολικής” 
του στη μεταπολεμική νεοελληνική πραγματικότητα. Ομιλούν γι’ αυτόν οι Νίκος Κούνδουρος, 
Γιώργος Μιχαηλίδης, Αιμιλία Υψηλάντη, Ντίνος Κατσουρίδης κ.α. Τιμήθηκε με το δεύτερο βραβείο 
ντοκιμαντέρ στα κρατικά βραβεία ποιότητας 2004..

27-Ιουλ. Τετάρτη 21:00 & 23:00

Άλφαβιλ
Σινεφίλ 1962 | Ασπρόμ. | Διάρκεια: 98’ 
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ζαν-Λικ Γκοντάρ με τους: Έντι Κονσταντίν, Άννα Καρίνα, Ακιμ Ταμίροφ 

Προσποιούμενος τον δημοσιογράφο, ο μυστικός πράκτορας Λέμι Κόσιον φτάνει στη διαστημική 
πόλη Αλφαβίλ αναζητώντας έναν συνάδελφό του. Ανακαλύπτει ότι η πόλη εξουσιάζεται από έναν 
παντοδύναμο υπολογιστή, γνωρίζει την κόρη του τυραννικού κατασκευαστή του και έρχεται σε 
σύγκρουση μαζί του, προσπαθώντας να απελευθερώσει τους κατοίκους. 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 / ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΓΓΟΣ



βραδιές κινηματογράφου στην πόλη μας...

Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.
Πολιτιστικός
& Αθλητικός

Οργανισµός Δήµου Αγίας Παρασκευής

www.paodap.gr

Αγαπητοί Συμπολίτες

Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε 
και φέτος στο Δημοτικό Θερινό 
Κινηματογράφο του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής «Θανάσης Βέγγος», 
που λειτουργεί για 2η χρονιά στον ανακαινισμένο 
χώρο του Πολιτιστικού – Αθλητικού Κέντρου 
«Στ. Κώτσης», πρ. Στρατόπεδο Σπυρούδη.
Με ελεύθερη είσοδο και φέτος θα μπορέσουμε, 

καθημερινά από το Σάββατο 23 Ιουλίου μέχρι και την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου, 
ώρες 21:00-23:00  και 23:00-01:00,  να χαρούμε την 7η τέχνη και να απολαύσουμε 
33 ποιοτικές ταινίες για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα.
Θερμά συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου 
Αγίας Παρασκευής-ΠΑΟΔΑΠ και σε όλους όσοι  δούλεψαν για να λειτουργήσει 
ο Δημοτικός μας Κινηματογράφος.
Καλό καλοκαίρι και καλές βραδιές στο δροσερό χώρο του Δημοτικού μας 
ποιοτικού Κινηματογράφου.

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Φίλες  και  Φίλοι
Στον κινηματογράφο αποτυπώνεται και αναπλάθεται η 
ζωή. Η δική μας ζωή. Με τα προβλήματα, τις προσδοκίες 
και τις ελπίδες της. Με τις αποτυχίες και τις επιτυχίες 
της.
 Για δεύτερη  χρονιά στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο 
«Σταύρος Κώτσης» ο Δήμος Αγίας Παρασκευής και ο 
Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός προσφέρουν 
καθημερινά ποιοτικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους, 

χωρίς καμία επιβάρυνση.
Σ΄ έναν χώρο ριζικά ανακαινισμένο, απόλυτα ασφαλή και αισθητικά 
ποιοτικότερο.
Ελάτε! Καλή συμμετοχή!

Πρόεδρος ΠΑΟΔΑΠ
Σωτήρης Παπαμιχαήλ
                                                                                                                  



28-Ιουλ. Πέμπτη 21:00 & 23:00 και 29-Ιουλ. Παρασκευή 21:00 & 23:00

Το αλάτι της γης
Ντοκιμαντέρ 2015 | Έγχρ. | Διάρκεια: 110’
Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες 
Γαλλοβραζιλιάνικη ταινία, σκηνοθεσία Βιμ Βέντερς, Ζουλιάνο Ριμπέιρο Σαλγάδο

Η ζωή και το έργο του κορυφαίου Βραζιλιάνου φωτογράφου και οικολογικού ακτιβιστή Σεμπαστιάο 
Σαλγκάδο, ο οποίος έχει απαθανατίσει με μοναδικό στιλ τη ζωή των κατοίκων σε απρόσιτες κι 
επικίνδυνες γωνιές του πλανήτη.

30-Ιουλ. Σάββατο 21:00 & 23:00 και 31-Ιουλ. Κυριακή 21:00 & 23:00

Pride
Κωμωδία 2015 | Έγχρ. | Διάρκεια: 119’
Aγγλική ταινία, σκηνοθεσία Μάθιου Γουόρτσας με τους: Μπιλ Νάι, Ιμέλντα Στάντον, Ντόμινικ Γουέστ, 
Πάντι Κονσιντάιν

Στο Λονδίνο του 1984 μια ομάδα γκέι ακτιβιστών προσπαθεί να συγκεντρώσει χρήματα για την 
υποστήριξη της μεγάλης απεργίας των ανθρακωρύχων. Όταν όμως τα μέλη της χρειαστεί να 
μεταβούν στην Ουαλία για να συναντήσουν τους απεργούς, θα διαπιστώσουν ότι δεν είναι ακριβώς 
καλοδεχούμενα.

1-Aυγ. Δευτέρα 21:00 και 2-Αυγ. Τρίτη 21:00

Ταξίδι στη χώρα των θαυμάτων παιδική ταινία - μεταγλωτισμένο
Animation 2001 | Έγχρ. | Διάρκεια: 125’ 
Ιαπωνία ταινία, σκηνοθεσία Χαγιάο Μιγιαζάκι με τους: Τζέραρντ Μπάτλερ 

Η 10χρονη Τσιχίρο αιχμαλωτίζεται μέσα σε μια πόλη-φάντασμα, όπου οι γονείς της έχουν γίνει 
γουρούνια. Για να τους σώσει, πρέπει να δουλέψει σκληρά σε μια λουτρόπολη για θεούς και 
δαίμονες, που διευθύνει η μάγισσα Γιουμπάμπα και να περάσει με επιτυχία μια σειρά από δοκιμασίες.

1-Aυγ. Δευτέρα 23:00 και 2-Αυγ. Τρίτη 23:00

Η γυναίκα με τη λεοπάρδαλη
Σινεφίλ 1938 | Ασπρόμ. | Διάρκεια: 102’
Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες, Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Χάουαρντ Χοκς με τους: Κάθριν 
Χέπμπορν, Κάρι Γκραντ, Τσαρλς Ραγκλς

Ο Ντέιβιντ, ένας αφηρημένος παλαιοντολόγος, βρίσκεται μπροστά σε δύο τεράστιες προκλήσεις, 
το γάμο με τη συνάδελφό του Άλις και τη χρηματοδότηση του μεγαλόπνοου έργου του. Αλλά η 
συνάντησή του με τη Σούζαν, μια αδέξια κι εύπορη νεαρή, θα ανατρέψει όλα τα σχέδιά του.

3-Aυγ. Τετάρτη 21:00 & 23:00

Ο μεγάλος ύπνος
Σινεφίλ 1946 | Ασπρόμ. | Διάρκεια: 114’
Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Χάουαρντ Χοκς με τους: Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, Λορίν Μπακόλ, 
Μάρθα Βίκερς

Ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Φίλιπ Μάρλοου προσλαμβάνεται από τον πλούσιο στρατηγό εν αποστρατεία 
Στέρνγουντ για να ερευνήσει μια υπόθεση εκβιασμού της μικρής του κόρης Κάρμεν.
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4-Αυγ. Πέμπτη 21:00 & 23:00 και 5-Αυγ. Παρασκευή 21:00 & 23:00

Η καινούρια φιλενάδα
Δραματική 2014 | Έγχρ. | Διάρκεια: 105’
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Φρανσουά Οζόν με τους: Ρομέν Ντιρίς, Αναΐς Ντεμουστιέ, Ραφαέλ 
Περσονάζ

Μετά το θάνατο της καλύτερής της φίλης, η Κλερ προσπαθεί να συμπαρασταθεί στον άντρα της 
τελευταίας Νταβίντ, ο οποίος κρύβει ένα μυστικό που αρχικά θα τη σοκάρει, αλλά σταδιακά θα 
αρχίσει να τη γοητεύει επικίνδυνα.

6-Αυγ. Σάββατο 21:00 & 23:00 και 7-Αυγ. Κυριακή 21:00 & 23:00

Μανταρίνια
Δραματική 2013 | Έγχρ. | Διάρκεια: 87’
Εσθονιακή ταινία, σκηνοθεσία Ζάζα Ουρουσάντζε με τους: Λέμπιτ Ούλφσακ, Έλμο Νουγκάνεν

Ο Εσθονός Ίβο αρνείται να εγκαταλείψει το σπίτι του που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από 
το πεδίο βολής του πολέμου μεταξύ Γεωργίας και Αμπχαζίας. Μια μάχη μικρής ισχύος που γίνεται 
μπροστά από το σπίτι του, αφήνει πίσω της έναν επιζώντα από κάθε πλευρά: τον Τσετσένο μισθοφόρο 
Αχμέντ και τον Γεωργιανό Νίκο. Ο Ίβο περιθάλπει τους δυο τραυματίες, με τις συγκρούσεις ανάμεσά 
τους να εντείνονται ημέρα με την ημέρα.

10-Αυγ. Τετάρτη 21:00 & 23:00

Η κόμισα της Σαγκάης Κλασικός Αμερικάνικος Κινηματογράφος 
Σινεφίλ 1947 | Ασπρόμ. | Διάρκεια: 87’ 
Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Όρσον Γουέλς με τους: Ρίτα Χέιγουορθ, Όρσον Γουέλς, Έβερετ 
Σλόουν 

Ο μοναχικός Μάικλ Ο’Χάρα σαγηνεύεται από τη femme fatale Έλσα Μπάνιστερ. Μέσα σε ελάχιστο 
χρονικό διάστημα, ωστόσο, ο παθιασμένος ναυτικός πιάνεται στον ιστό που έχουν πλέξει προσεκτικά 
γύρω του οι άνθρωποι που τον περιβάλλουν. 

8-Αυγ. Δευτέρα 21:00 και 9-Αυγ. Τρίτη 21:00

Το μεγάλο ταξίδι της Ζαράφα παιδική ταινία - μεταγλωτισμένο
Animation 2012 | Έγχρ. | Διάρκεια: 78’
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ρεμί Μπεζανσόν, Ζαν - Κριστόφ Λι

Ένας γέρος Αφρικανός αφηγείται σε μια παρέα παιδιών την ιστορία του δεκάχρονου Μακί και 
της καμηλοπάρδαλης Ζαράφα από τις ερήμους της Αφρικής μέχρι την πολιορκημένη από τους 
Τούρκους Αλεξάνδρεια, τη Μασσαλία και το Παρίσι των αρχών του 19ου αιώνα.

8-Αυγ. Δευτέρα 23:00 και 9-Αυγ. Τρίτη 23:00

Ριφιφί Κλασικός Κινηματογράφος
Αστυνομική 1954 | Ασπρόμ. | Διάρκεια: 122’ 
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ζιλ Ντασέν με τους: Ζαν Σερβέ, Καρλ Μένερ, Ρόμπερτ Μάνουελ, Ζανίν 
Νταρσέ 

Ύστερα από πέντε χρόνια κάθειρξης ο Τόνι Στεφανουά θα ξαναβρεθεί με τους πρώην συνεργάτες 
του. Στην αρχή αρνείται να συμμετάσχει στη ληστεία ενός μεγάλου κοσμηματοπωλείου που του 
προτείνεται, αλλά στη συνέχεια μπαίνει στο κόλπο εφαρμόζοντας το μεγαλοφυές σχέδιό του: Να 
εισέλθουν στο πολυτελές μαγαζί από μια τρύπα που θα ανοίξουν στο ταβάνι του.
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11-Αυγ. Πέμπτη 21:00 & 23:00

Η κόρη του Ρέμπραντ
Κομεντί 2015 | Έγχρ. | Διάρκεια: 85’
Eλληνική ταινία, σκηνοθεσία Νίκος Παναγιωτόπουλος με τους: Αλεξία Καλτσίκη, Λάκη Λαζόπουλο, 
Χρήστο Λούλη, Γιάννη Μπέζο

Σε μια πολυτελή έπαυλη γίνεται μια μεγαλοαστική δεξίωση που συγκεντρώνει πρέσβεις, υπουργούς, 
τον διοικητή της αστυνομίας, έναν τεχνοκριτικό-ντετέκτιβ, έναν μισθοφόρο και δύο περιφερόμενες 
καλλονές. Ένας μυστηριώδης πίνακας του Ρέμπραντ είναι αυτός που κεντρίζει το ενδιαφέρον 
κάποιων καλεσμένων, με τον οικοδεσπότη της βραδιάς κύριο Μαλαπάρτε να κρύβει στο εσωτερικό 
του σπιτιού του έναν ανεκτίμητο καλλιτεχνικό θησαυρό... Ή μήπως, πάλι, όχι;

12-Αυγ. Παρασκευή 21:00 & 23:00

Αισθηματίες
Δραματική 2014 | Έγχρ. | Διάρκεια: 94’
Eλληνική ταινία, σκηνοθεσία Νίκος Τριανταφυλλίδης με τους: Τάκης Μόσχος, Δημήτρη Λάλο, 
Χάρη Φραγκούλη, Ηλιάνα Μαυρομάτη

Ο Ερμής και ο Γιάννης κάνουν τη βρόμικη δουλειά ενός αρχαιοκάπηλου και τοκογλύφου με το 
ψευδώνυμο «Δάσκαλος». Όλα όμως θα αλλάξουν γι’ αυτούς όταν ο πρώτος ερωτευτεί τη νεαρή 
κόρη του αφεντικού και ο δεύτερος μια πόρνη πολυτελείας.

13-Αυγ. Σάββατο 21:00 & 23:00 και 14-Αυγ. Κυριακή  21:00 & 23:00

Ο γιος του Σαούλ
Δραματική 2015 | Έγχρ. | Διάρκεια: 107’ 
Ουγγρική ταινία, σκηνοθεσία Λάζλο Νέμες με τους: Γκέζα Ρέριγκ, Λαβέντε Μόλναρ, Ουρς Ρεχν 

Στο Άουσβιτς του 1944 ο Σαούλ είναι ένας από τους λίγους επιζώντες Εβραίους, ο οποίος 
αναγκάζεται να βοηθά τους Γερμανούς στο κάψιμο των νεκρών ομοεθνών του. Μέχρι που κάποια 
στιγμή αποφασίζει να θάψει το πτώμα ενός παιδιού, το οποίο ισχυρίζεται πως είναι δικό του. 
Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στις Κάνες.

15-Αυγ. Δευτέρα 21:00 και 16-Αυγ. Τρίτη  21:00

Τα γλυκάκια  παιδική ταινία - μεταγλωτισμένο
Animation 2010 | Έγχρ. | Διάρκεια: 88’ 
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Άντονι Μπελ, Μπεν Γκλακ 

Ο Χάμφρεϊ και η Κέιτ είναι δύο νεαροί λύκοι διαφορετικής «κοινωνικής τάξης», οι οποίοι 
μεταφέρονται από τα δάση του Καναδά στο μακρινό Άινταχο χωρίς τη θέλησή τους. Δύο φαφλατάδικα 
πτηνά θα γίνουν οι πιστοί συνοδοιπόροι τους στην περιπετειώδη επιστροφή στην πατρίδα, με τον 
έρωτα να είναι πάντοτε ευπρόσδεκτος λαθρεπιβάτης.

15-Αυγ. Δευτέρα 23:00 και 16-Αυγ. Τρίτη  23:00

Ο κλέφτης των ποδηλάτων του Βιτόριο ντε Σίκα
Σινεφίλ 1948 | Ασπρόμ. | Διάρκεια: 90’ 
Ιταλική ταινία, σκηνοθεσία Βιτόριο ντε Σίκα με τους: Έντσο Σαγιόλα, Λαμπέρτο Ματζιοράνι, Λιανέλα Καρέλ 

Ένας άντρας βρίσκει δουλειά ως αφισοκολλητής, αλλά την πρώτη μέρα του κλέβουν το ποδήλατο. 
Καθώς είναι αδύνατον να δουλέψει χωρίς αυτό, ξεκινά με τον μικρό γιο του μια απελπισμένη 
αναζήτηση στους δρόμους της Ρώμης.
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18-Αυγ. Πέμπτη 21:00 & 23:00 / 19-Αυγ. Παρασκευή 21:00 & 23:00

Μήπως είσαι ο τύπος μου;
Κομεντί 2014 | Έγχρ. | Διάρκεια: 111’
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Λουκά Μπελβό με τους: Εμιλί Ντεκέν, Λοΐκ Κορμπερί

Ένας Παριζιάνος καθηγητής φιλοσοφίας διορίζεται σε μια επαρχιακή κωμόπολη, όπου γνωρίζει και 
ερωτεύεται την Τζενιφέρ, μια αισιόδοξη απέναντι στη ζωή κομμώτρια. Πόσο μακριά όμως μπορεί 
να πάει η σχέση τους όταν εκείνος της μιλάει για τον Καντ κι εκείνη του μαθαίνει να ξεφαντώνει με 
καραόκε.

20-Αυγ. Σάββατο 21:00 & 23:00 / 21-Αυγ. Κυριακή 21:00 & 23:00

3 γάμοι σε ένα μήνα
Κομεντί 2015 | Έγχρ. | Διάρκεια: 94’
Ισπανική ταινία, σκηνοθεσία Χαβιέ Ρουίς Καλντέρα με τους: Ίνμα Κουέστα, Μαρτίνο Ρίβας, Ρόσι ντε Πάλμα

Μια νεαρή βιολόγος πέφτει από τα σύννεφα μόλις τη χωρίζει ο φίλος της. Και σαν να μην έφτανε 
αυτό, στο σπίτι και στον υπολογιστή της καταφθάνουν τα προσκλητήρια γάμου τριών πρώην της. 
Η Ρουθ αποφασίζει να δείξει ανωτερότητα και να παρακολουθήσει τις τρεις τελετές. Μόνο που η 
παρουσία της εκεί θα αποτελέσει την αφορμή για να ξετυλιχτούν μια σειρά από παρεξηγήσεις και 
κωμικοτραγικές καταστάσεις.

22-Αυγ. Δευτέρα 21:00 / 23-Αυγ. Τρίτη 21:00

Το αγόρι και ο κόσμος παιδική ταινία
Animation 2014 | Έγχρ. | Διάρκεια: 80’
Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες , Βραζιλιάνικη ταινία, σκηνοθεσία Άλε Αμπρέου

Αναζητώντας τον πατέρα του, ένα μικρό αγόρι ξεκινά ένα ταξίδι ανακάλυψης της πραγματικότητας 
που τον περιβάλλει.

22-Αυγ. Δευτέρα 23:00 / 23-Αυγ. Τρίτη 23:00

The Philadelfia Story
1940 | Ρομαντική ταινία/Κωμωδία | 1 ώ. 52 λ.
Σκηνοθέτης: Τζορτζ Κιούκορ, Κιούκορ. Σύνθεση μουσικής: Φραντς Γουάξμαν
Περισσότερα Βραβεία: Όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου, Όσκαρ Καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου

Η ταινία Κοινωνικά Σκάνδαλα είναι μια ρομαντική κωμωδία παραγωγής 1940 σε σκηνοθεσία Τζορτζ 

24-Αυγ. Tετάρτη 21:00 & 23:00

Με κομμένη την ανάσα Κλασική Ταινία
Σινεφίλ 1960 | Ασπρόμ. | Διάρκεια: 89’
Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες 
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ζαν Λικ Γκοντάρ με τους: Ζαν Πολ Μπελμοντό, Τζιν Σίμπεργκ

Ένας κλέφτης αυτοκινήτων σκοτώνει έναν αστυνομικό και καταφεύγει στο Παρίσι, όπου έχει μια 
εφήμερη ερωτική σχέση με μια Αμερικανίδα.

17-Αυγ. Τετάρτη 21:00 & 23:00

Στρόμπολι Γη
Σινεφίλ 1948 | Ασπρόμ. | Διάρκεια: 90’ 

Η ταινία είναι γυρισμένη στο νησί Στρόμπολι και μας προσφέρει συγκλονιστικές σκηνές άγριας ομορφιάς 
που κόβουν την ανάσα. Ο Ροσελίνι,καταφέρνει και μας παραθέτει μια αλληγορική εκδοχή του μεταπολεμικού 
κόσμου γεμάτη από αδιέξοδα και συνεχείς ματαιώσεις. Η Ίνγκριντ Μπέργκμαν αποδεικνύει για άλλη μια 
φορά πόσο σπουδαία ηθοποιός είναι, δοκιμάζοντας τις δυνάμεις της σε μια «νατουραλιστική» ερμηνεία, 
τόσο διαφορετική από τους έως τότε ρόλους της στο Χόλυγουντ. Για τα επόμενα 5 χρόνια αποτελεί τη μούσα 
του Ροσελίνι και γυρίζουν μαζί μια σειρά από ταινίες, από τις οποίες ξεχώρισαν:  «Ο Φόβος», «Ταξίδι στην 
Ιταλία» και «Δεν σε είχα απατήσει»
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27-Αυγ. Σάββατο 21:00 & 23:00 / 28-Αυγ. Κυριακή 21:00 & 23:00

Η κιβωτός των ανθρώπων
Σινεφίλ 2015 | Έγχρ. | Διάρκεια: 88’ 
Γαλλογερμανική ταινία, σκηνοθεσία Αλεξάντρ Σοκούροφ με τους: Λουί-Ντο ντε Λενκεσέν, 
Μπέντζαμιν Ούτζεραθ, Αλεξάντρ Σοκούροφ 

Η ιστορία του Λούβρου κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής και η σχέση του Γάλλου διευθυντή 
με τον Γερμανό διοικητή του μουσείου 

29-Αυγ. Δευτέρα 21:00 / 30-Αυγ. Τρίτη 21:00

Ο κιρικού και η μάγισσα παιδική ταινία - μεταγλωτισμένο

Όσο μικρό κι αν είσαι μπορείς να φτάσεις πάντα στην αλήθεια…
Ο μικρός Κιρικού γεννήθηκε σ’ ένα χωριό της Αφρικής. Στο χωριό του η κακιά Μάγισσα Κάραμπα 
έχει ρίξει το μαγικό της ξόρκι. Το ποτάμι έχει στερέψει και οι άνδρες του χωριού έχουν απαχθεί 
ή εξαφανιστεί μυστηριωδός. «Τους τρώει!» λένε οι τρομαγμένοι χωρικοί… Η Κάραμπα είναι μια 
εντυπωσιακή και σκληρή γυναίκα περιτριγυρισμένοι από ατρόμητους και πιστούς υπηκόους. Μόλις 
γεννιέται ο Κιρικού, γνωρίζοντας από την πρώτη στιγμή να μιλά και να περπατά, αποφασίζει να 
γλιτώσει το χωριό του από την κατάρα και να μάθει το λόγο που η Κάραμπα είναι τόσο μοχθηρή. Το 
γεμάτο περιπέτειες ταξίδι του τον οδηγεί στο Απαγορευμένο Βουνό, όπου τον περιμένει ο Σοφός 
Άνδρας του Βουνού, που γνωρίζει την Κάραμπα και τα μυστικά της…

29-Αυγ. Δευτέρα 23:00 / 30-Αυγ. Τρίτη 23:00

Έρωτας το απόγευμα
Κομεντί 1957 | Έγχρ. | Διάρκεια: 130’, Aμερικανική ταινία, 
Σκηνοθεσία Μπίλι Γουάιλντερ με τους: Όντρεϊ Χέπμπορν, Γκάρι Κούπερ, Μορίς Σεβαλιέ

Ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Κλοντ Σαβάς παρακολουθεί τον Φρανκ Φλάναγκαν, με σκοπό να διαπιστώσει 
αν οι κατηγορίες που υπάρχουν εναντίον του για μοιχεία ευσταθούν. Όταν η κατάσταση περιπλέκεται 
επικίνδυνα, η κόρη του ντετέκτιβ Άριαν ειδοποιεί τον Φρανκ για τον κίνδυνο που διατρέχει. Μετά 
την αποκάλυψη, η νεαρή κοπέλα εξαφανίζεται και ο γοητευμένος Φρανκ αποφασίζει να τη βρει. Τότε 
προσλαμβάνει τον Κλοντ.

31-Αυγ. Tετάρτη 21:00 & 23:00

Νοτόριους του Χίτσκοκ Κλασική Ταινία
Σινεφίλ 1946 | Ασπρόμ. | Διάρκεια: 101’ 
Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Άλφρεντ Χίτσκοκ με τους: Κάρι Γκραντ, Ίνγκριντ Μπέργκμαν, Κλοντ 
Ρέινς, Λούις Κάλχερν 

Η υπεράνω πάσης υποψίας Αλίσια Χούμπερμαν προσλαμβάνεται από τις αμερικανικές αρχές για να 
διεισδύσει σε μια ομάδα ναζί που έχει καταφύγει στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Μια σειρά παρεξηγήσεων 
θα απομακρύνουν σταδιακά τη γενναία ηρωίδα από τον γοητευτικό πράκτορα Ντέβλιν, τον άνθρωπο 
που την έχει σύρει σ’ αυτό το ριψοκίνδυνο παιχνίδι και τον οποίο έχει ερωτευθεί παράφορα.

25-Αυγ. Πέμπτη 21:00 & 23:00 / 26-Αυγ. Παρασκευή 21:00 & 23:00

Περιπέτεια στο Αιγαίο
Περιπέτεια 2014 | Έγχρ. | Διάρκεια: 90’
Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες , Ελληνοφινλανδική ταινία, σκηνοθεσία Τάαβι Βάρτια με τους: 
Ορφέας Αυγουστίδης, Νουούτι Κόντινεν, Βέικα Βαϊνίκα, Ιφιγένεια Τζόλα

Ο νεαρός Φινλανδός Τόνι έχει έρθει οικογενειακώς στην Κω για καλοκαιρινές διακοπές. 
Εκεί θα γνωρίσει τη συνομήλική του Ανδριάνα, η οποία θα πέσει θύμα απαγωγής από σπείρα 
αρχαιοκάπηλων. Γνωρίζοντας ότι και η αστυνομία είναι στο κόλπο, ο Τόνι και τα δύο μικρότερα 
αδέρφια του θα ξεκινήσουν μόνοι τους μια ριψοκίνδυνη απόπειρα απελευθέρωσής της.
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1-Σεπτ. Πέμπτη 21:00 & 23:00 / 2-Σεπτ. Παρασκευή 21:00 & 23:00

Το θεώρημα μηδέν
Επιστ. Φαντασίας 2013 | Έγχρ. | Διάρκεια: 107’
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τέρι Γκίλιαμ με τους: Κρίστοφ Βαλτς, Μέλανι Τιερί, Ντέιβιντ Θιούλις, 
Ματ Ντέιμον

Ένας μοναχικός, αλλά ιδιοφυής χάκερ δουλεύει για να αποδείξει το θεώρημα μηδέν και το νόημα 
του σύμπαντος, η δουλειά του, όμως, διακόπτεται διαρκώς από ανθρώπους της Διοίκησης και ειδικά 
μια σέξι νεαρή γυναίκα που αρχίζει να τον γοητεύει.

3-Σεπτ. Σάββατο 21:00 & 23:00 / 4-Σεπτ. Κυριακή 21:00 & 23:00

Ο λύκος της ερήμου
Δραματική 2014 | Έγχρ. | Διάρκεια: 100’ 
Ιορδανική ταινία, σκηνοθεσία Νάτζι Αμπού Νουάρ με τους: Χουσεΐν Σαλαμέχ, Χασάν Μουτλάγκ, 
Τζασίρ Εΐντ 

Στην Ιορδανία του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ένας μικρός Βεδουίνος και ο μεγάλος αδελφός του 
συνοδεύουν έναν Εγγλέζο σε ένα επικίνδυνο ταξίδι μέσα στην έρημο. 




