




Αγαπητοί συμπολίτες,
Φίλες και Φίλοι,

 Κάτω από τον ουρανό, τον ουρανό όλων μας, η τέχνη 
της αναπαράστασης της ζωής μας, είναι έτοιμη να σας 
υποδεχθεί.
Ο Θερινός Κινηματογράφος του Δήμου μας «ΘΑΝΑΣΗΣ 
ΒΕΓΓΟΣ» σας περιμένει και αυτό το καλοκαίρι.
Στο φυσικό του χώρο, το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ και ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ».
Με εξαιρετικές ταινίες, για όλες τις ηλικίες, προσφέρει 

δροσερές απολαύσεις, ευχάριστες αποδράσεις.
Αποτελεί άλλη μία πολιτιστική παροχή στους δημότες μας, που την αξίζουν.        
Ενισχυμένη με την ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ μας. 
Αλλά, ο ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ δεν κλείνει.
Ακολουθούν οι θεατρικές παραστάσεις μας. 
Καλή απόλαυση.

Σωτήρης Παπαμιχαήλ 
Πρόεδρος ΠΑΟΔΑΠ   

(Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής)

Αγαπητοί Συμπολίτες,
Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε για 3η χρονιά 
στο Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής «Θανάσης Βέγγος», που λειτουργεί στον 
ανακαινισμένο χώρο του Πολιτιστικού – Αθλητικού Κέντρου 
«Στ. Κώτσης», (πρ. Στρατόπεδο Σπυρούδη). 
Με ελεύθερη είσοδο και φέτος θα μπορέσουμε, 
καθημερινά από το Σάββατο 15 Ιουλίου μέχρι και τη 
Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου και ώρες 21:00 – 23:00 & 23:00 – 
01:00, να χαρούμε την 7η τέχνη και να απολαύσουμε 36 

ποιοτικές ταινίες για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα, ενώ φέτος για πρώτη φορά 
θα έχουμε και δωρεάν παραστάσεις Καραγκιόζη για τους μικρούς - αλλά και μεγάλους 
- συμπολίτες μας!
Επιπλέον κάθε Τρίτη η Κινηματογραφική Λέσχη θα προβάλει ταινίες και στο πρόγραμμα 
που έχετε στα χέρια σας θα βρείτε και το έντυπο του Διαδημοτικού Φεστιβάλ Θεάτρου.
Θερμά συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής – ΠΑΟΔΑΠ και σε όλους όσοι εργάστηκαν με μεράκι για να λειτουργήσει 
και φέτος ο Δημοτικός μας Κινηματογράφος. 
Καλό Καλοκαίρι και καλές βραδιές στο δροσερό χώρο του Δημοτικού μας, ποιοτικού 
Κινηματογράφου! 

Ιωάννης Σταθόπουλος 
Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής



15-Ιουλ. Σάββατο 21:00 & 23:00

Invisible 
Κοινωνική 2015 | Έγχρ. | Διάρκεια: 84’
Eλληνική ταινία, σκηνοθεσία Δημήτρης Αθανίτης με τους: Γιάννη Στάνκογλου, Μενέλαο Χαζαράκη, 
Κόρα Καρβούνη, Εύα Στυλάντερ

Ο Άρης είναι ένας μοναχικός 35άρης, ο οποίος απολύεται από το εργοστάσιο όπου δουλεύει. 
Νιώθοντας θύμα ακραίας αδικίας, αποφασίζει να αποδώσει δικαιοσύνη με το δικό του τρόπο. Όμως 
δεν είναι μόνος του. Έχει μαζί και τον εξάχρονο γιο του…

16-Ιουλ. Κυριακή 21:00 και 17- Ιουλ. Δευτέρα 21:00

Ο Τζούνιορ και τα μαγικά πλάσματα του δάσους 
παιδική ταινία-μεταγλωττισμένο
 Παιδική μεταγλωττισμένη ταινία | Έγχρ. |  Διάρκεια: 70’

Σ’ αυτό το κωμικό παραμύθι το γεμάτο περιπέτεια και δράση, ο νεαρούλης gnome Τζούνιορ, μέσα 
στο εργαστήριο-δεντρόσπιτό του, ασχολείται από το πρωί μέχρι το βράδυ με τις εφευρέσεις. Τα 
αποτελέσματα δεν είναι πάντα ευχάριστα και οι «ζημιές» δίνουν και παίρνουν! Ο πατέρας του, Τζάλε, 
δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με τις εφευρετικές δραστηριότητες του γιου του. Θα προτιμούσε 
να τον διαδεχθεί και μια μέρα να κυβερνήσει το δικό του δάσος. Μια χειμωνιάτικη βραδιά, καθώς 
πατέρας και γιος μοιράζουν τροφή στα ζώα που σύντομα θα πέσουν σε χειμερία νάρκη, ξεσπά 
μεγάλη καταστροφή.

16-Ιουλ. Κυριακή 23:00, 17- Ιουλ. Δευτέρα 23:00, 
19-Ιουλ.Τετάρτη 21:00 και 20-Ιουλ. Πέμπτη 21:00

Ο Κύριος Όβε 
Δραματική κομεντί 2015 | Έγχρ. | Διάρκεια: 116’
Σουηδική ταινία, σκηνοθεσία Χάνες Χολμ με τους: Ρολφ Λάσγκαρντ, Ζόζαν Άγκουν, Φίλιπ Μπεργκ.

Ο κύριος Όβε είναι ένας εσωστρεφής και στριμμένος μισάνθρωπος ο οποίος έχει χάσει πριν από 
λίγο καιρό τη γυναίκα του. Σκοπός του είναι «να πάει να τη συναντήσει» άμεσα, αλλά η μετακόμιση 
μιας φασαριόζικης οικογένειας δίπλα του θα του αλλάξει με απρόοπτο τρόπο τα σχέδια.

18-Ιουλ. Τρίτη 21:00                      Κινηματογραφική λέσχη Αγίας Παρασκευής
«Πού πάω, θεέ μου;»                   
 Ιταλική κωμωδία 2016 | Διάρκεια: 86’
Σε σκηνοθεσία Τ. Νουνζιάντε. 

Ο Κέκο θα βρεθεί μέχρι το Βόρειο Πόλο, προκειμένου να μη χάσει τη θέση του λόγω του νέου 
νόμου περί κινητικότητας  στο δημόσιο. 
Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό και μέλη της Κινηματογραφικής Λέσχης. 
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17- Ιουλ. Δευτέρα 20:20

Παράσταση Καραγκιόζη: «Ο Καραγκιόζης Καπετάνιος»

Παράσταση από το θέατρο σκιών Σπυρόπουλου





19-Ιουλ.Τετάρτη 23:00 και 20-Ιουλ. Πέμπτη 23:00
21-Ιουλ. Παρασκευή 21:00 και 22-Ιουλ. Σάββατο 21:00 

The Philadelphia story    Κλασικός Κινηματογράφος
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.

21-Ιουλ. Παρασκευή 23:00 και 22-Ιουλ. Σάββατο 23:00 

Αποχαιρετισμός στη Γλώσσα 
Σινεφίλ 2014 | Έγχρ. | Διάρκεια: 70’
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ζαν-Λικ Γκοντάρ με τους: Ελοΐζ Γκοντέ, Καμέλ Αμπντελί, Ρισάρ Σεβαλιέ

Ένας άντρας και μια παντρεμένη γυναίκα έχουν σχέση. Χωρίζουν και ξαναβρίσκονται, αυτήν τη 
φορά έχοντας μαζί τους κι έναν αδέσποτο σκύλο.

23-Ιουλ. Κυριακή 21:00 και 24-Ιουλ. Δευτέρα 21:00

Τζούλια: το μελισσάκι  παιδική ταινία-μεταγλωττισμένο
Animation | Έγχρ. | Διάρκεια: 76’
Σε σκηνοθεσία Paolo Modugno

Το μαθητευόμενο μελισσάκι, είναι μια νεογέννητη εργάτρια, η οποία ονειρεύεται να έχει το δικό της 
όνομα, σαν τα ονόματα που έχουν όλα τα παιδάκια των ανθρώπων. Θα ήθελε να τη λένε Τζούλια. 
Στο μελισσο-πεπρωμένο της, όμως, δεν προβλέπεται ζωή γλυκιά κι ανθρώπινη. Η σοφή Βασίλισσα 
Μέλισσα, μέσα στο συνεχές βουητό και την ασταμάτητη κίνηση των εργατριών, ξεχωρίζει τη μικρή 
φωνούλα και τις διαμαρτυρίες της μαθητευομένης.

23-Ιουλ. Κυριακή 23:00 και 24-Ιουλ. Δευτέρα 23:00

Ο Διαιτητής 
Κωμωδία 2013 | Α/Μ | Διάρκεια: 96’
Ιταλοαργεντίνικη ταινία, σκηνοθεσία Πάολο Τζούκα με τους: Στέφανο Ακόρσι, Τζάκοπο Κουλίν, Τζέπι 
Κουτσιάρι

Ενώ η διαμάχη μεταξύ δυο ποδοσφαιρικών ομάδων της τρίτης κατηγορίας Σαρδηνίας κορυφώνεται, 
ο καλύτερος παίχτης της μιας εξ αυτών ξανασυναντά την παιδική του αγαπημένη και ένας φιλόδοξος 
διαιτητής είναι έτοιμος να σφυρίξει κατ’ εντολή για να βρεθεί στο μεγάλο τελικό.

25-Ιουλ. Τρίτη 21:00                        Κινηματογραφική λέσχη Αγίας Παρασκευής
«Mindelo-Πίσω από τον ορίζοντα»   
Ντοκιμαντέρ 2009 | Διάρκεια: 75’  | Σε σκηνοθεσία Αλέξη Τσάφα 

Πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ του Αλέξη Τσάφα για τη ζωή και τον πολιτισμό των Κρεολών του 
Πράσινου Ακρωτηρίου. Βραβεία: 24ο BCIF Βερολίνου, 37ο Φεστιβάλ των Εθνών/Αυστρία, 3o DOC 
Festival Χαλκίδας. 
Ο σκηνοθέτης θα είναι παρών στην προβολή και θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.
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26-Ιουλ.Τετάρτη 21:00 και 27-Ιουλ. Πέμπτη 21:00

Με Λένε Τζιγκ 
Περιπέτεια 2015 | Έγχρ. | Διάρκεια: 111’
Ιταλική ταινία, σκηνοθεσία Γκαμπριέλε Μαϊνέτι με τους: Κλαούντιο Σανταμαρία, Λούκα Μαρινέλι, 
Ιλένια Παστορέλι.

Ένας μοναχικός μικροκακοποιός ανακαλύπτει πως ύστερα από ένα ατύχημα έχει αποκτήσει 
υπερφυσικές δυνάμεις. Γίνεται ο «σούπερ κακοποιός» της Ρώμης, γεγονός που εξοργίζει τον 
«Τσιγγάνο», ανερχόμενο μαφιόζο της πόλης, ενώ φέρνει στο δρόμο του μια νεαρή, απροστάτευτη 
κοπέλα με ψυχολογικά προβλήματα.

26-Ιουλ.Τετάρτη 23:00 και 27-Ιουλ. Πέμπτη 23:00

Sweet Sixteen       Κλασικός Κινηματογράφος
Δραματική 1955 | Α/Μ | Διάρκεια: 96’
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Μαρκ Αλεγκρέ με τους: Ζαν Μαρέ, Μπριζίτ Μπαρντό

Η καθημερινότητα μιας απαιτητικής μουσικής σχολής της Βιέννης, εστιασμένης στον έρωτα δυο 
φιλόδοξων μαθητριών για έναν διάσημο τενόρο και δάσκαλό τους.

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

Αφεριμ! 
Σινεφίλ 2015 | Α/Μ | Διάρκεια: 108’
Ρουμάνικη ταινία, σκηνοθεσία Ράντου Ζούντε με τους: Τέοντορ Κόρμπαν, Μιχάι Κομανόιου, Τομά 
Κουζίν

Στη Βλαχία του 1835 ένας αστυνομικός και ο γιος του αναζητούν έναν τσιγγάνο σκλάβο ο οποίος 
δραπέτευσε από τον αφέντη του, τον αυταρχικό βογιάρο της περιοχής.

30-Ιουλ. Κυριακή 21:00 και 31-Ιουλ. Δευτέρα 21:00

Αζούρ και Ασμάρ    παιδική ταινία-μεταγλωττισμένο
Animation 2006 | Έγχρ. | Διάρκεια: 99’
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Μισέλ Οσελό

Ο Αζούρ, γιος ενός Γάλλου ευγενή, μεγαλώνει μαζί με τον Ασμάρ, το γιο της Αφρικανής 
γκουβερνάντας του. Ενώ οι ζωές τους χωρίζουν βίαια, ο Αζούρ φτάνει μέχρι την Αφρική αναζητώντας 
τον παιδικό του φίλο, αλλά και τη μυθική νεράιδα των ονείρων του.
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30-Ιουλ. Κυριακή 23:00 και 31-Ιουλ. Δευτέρα 23:00

Λουλούδια
Δραματική 2014 | Έγχρ. | Διάρκεια: 99’
Σε σκηνοθεσία και σενάριο Γιον Γαράνιο και Χοσέ Μαρί Γενάγα με τους Ναγκόρε Αρανμπούρου, 
Ιτσιάρ Ιτούνιο, Ιτσιάρ Αϊζπούρου, Χοσεάν Μπενγκοετσέα, Εγκοΐτς Λάσα.

Η επίσημη πρόταση της Ισπανίας για τα Οσκαρ είναι ένα μικρό δράμα που κανείς το αντιλαμβάνεται 
όπως νομίζει. Όπως κι ένα μπουκέτο λουλούδια: πετάς τα χρήματά σου σε κάτι που θα μαραθεί σε 
λίγες μέρες ή μένεις βουβός απέναντι στην ομορφιά;

31- Ιουλ. Δευτέρα 20:20

Παράσταση Καραγκιόζη: «Ο Καραγκιόζης  Φούρναρης»

Παράσταση από το θέατρο σκιών Σπυρόπουλου





1-Αυγ. Τρίτη 21:00              Κινηματογραφική λέσχη Αγίας Παρασκευής
Ο τερματοφύλακας της Λίβερπουλ                           
Νορβηγική ταινία 2010 | Διάρκεια: 87’ 

Βραβευμένη νορβηγική ταινία για εφηβικό κοινό αλλά και γονείς. Ο «οδηγός επιβίωσης στο 
σχολείο» του 13χρονου Τζό ανάμεσα στα κορίτσια, τους γονείς και τους προπονητές ποδοσφαίρου! 
Βραβεία Φεστιβάλ Βερολίνου 2011.Με την συνεργασία της Νορβηγικής Πρεσβείας στην Αθήνα.
Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό και μέλη της Κινηματογραφικής Λέσχης. 

2-Αυγ. Τετάρτη 21:00, 3-Αυγ. Πέμπτη 21:00 και 4-Αυγ. Παρασκευή 23:00

Είναι για το Καλό σου 
Κωμωδία 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 93’
Ισπανική ταινία, σκηνοθεσία Κάρλος Θερόν με τους Χαβιέ Καμάρα, Χοσέ Κορονάδο, Ρομπέρτο 
Άλαμο.

Τρεις μπατζανάκηδες διαπιστώνουν πως οι κόρες τους έχουν μπλέξει με τρεις ανεπρόκοπους που 
ετοιμάζονται να τους φέρουν για γαμπρούς. Απελπισμένοι, αποφασίζουν να πάρουν δραστικά μέτρα.

2-Αυγ. Τετάρτη 23:00 και 3-Αυγ. Πέμπτη 23:00

Θαύμα στο Μιλάνο     Κλασικός Κινηματογράφος
Σινεφίλ 1951 | Α/Μ | Διάρκεια: 100’
Ιταλική ταινία, σκηνοθεσία Βιτόριο ντε Σίκα με τους Πάολο Στόπα, Φραντσέσκο Γκιλοζάνο, 
Μπρουνέλα Μπόβο.

Το αριστούργημα του Βιτόριο Ντε Σίκα, ένας θρίαμβος του ποιητικού ρεαλισμού, μια από τις 
ωραιότερες ταινίες της χρυσής εποχής του ιταλικού κινηματογράφου. Χρυσός Φοίνικας στο 
Φεστιβάλ Καννών. Ο καλόκαρδος κι εφευρετικός Τοτό καθοδηγεί τους φτωχούς του Μιλάνου 
εναντίον ενός πλούσιου μεγιστάνα ο οποίος θέλει να τους διώξει από την τενεκεδούπολή τους.

4-Αυγ. Παρασκευή 21:00 και 5-Αυγ. Σάββατο 21:00 & 23:00

Η Βασίλισσα της Ερήμου
Αμερικανική ταινία | Έγχρ. | Διάρκεια: 100’
Σκηνοθεσία Βέρνερ Χέρτζογκ με τους  Νικόλ Κίντμαν, Ντέμιαν Λούις, Τζέιμς Φράνκο.

Βασισμένη στην αληθινή ιστορία στις Γερτρούδης Μπελ, συγγραφέα, και απεσταλμένης των 
μυστικών υπηρεσιών στις Βρετανικής Αυτοκρατορίας στη Μέση Ανατολή στις πρώτες δεκαετίες του 
20ου αιώνα. 
Επίσημο Διαγωνιστικό Φεστιβάλ Βερολίνου 2015

6-Αυγ. Κυριακή 21:00 και 7-Αυγ. Δευτέρα 21:00

Ο μικρός βασιλιάς Μάτσιους   παιδική ταινία-μεταγλωττισμένο
Animation | Έγχρ. | Διάρκεια: 88’
Σκηνοθεσία Σάντορ Γιέσε, Λουτζ Στούτζνερ.

Ο ατακτούλης πρίγκιπας Μάτσιους είναι μόλις οκτώ χρόνων, όταν έρχεται η στιγμή να διαδεχτεί στο 
θρόνο τον ηλικιωμένο βασιλιά. Ο κακός Στρατηγός κάνει τα πάντα για να τον ρίξει από το θρόνο, 
να φορέσει το στέμμα στο χοντρό του κεφάλι και να φέρει τον πόλεμο στην όμορφη χώρα τους... Ο 
μικρός βασιλιάς όμως με τη βοήθεια των φίλων του, θα ανατρέψει τα κακόβουλα σχέδιά του!
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11-Αυγ. Παρασκευή 21:00 και 12-Αυγ. Σάββατο 21:00 

Η πιο Ευτυχισμένη Μέρα στη Ζωή του Όλλι Μάκι 
Δραματική 2016 | Α/Μ | Διάρκεια: 92’
Φινλανδική ταινία, σκηνοθεσία Γιούχο Κουοσμάνεν με τους Γιάρκο Λάχτι, Όονα Αϊρόλα, Έερο Μιλόνοφ

Το καλοκαίρι του 1962 ο Όλι Μάκι, ένας Φινλανδός καλοσυνάτος επαρχιώτης, ετοιμάζεται να 
αγωνιστεί στο Ελσίνκι για τον παγκόσμιο πυγμαχικό τίτλο. Κι ενώ πρέπει να συγκεντρωθεί στην 
προπόνηση και να χάσει βάρος, αυτός συνειδητοποιεί πως είναι ερωτευμένος.

6- Αυγ. Κυριακή 23:00 και 7-Αυγ. Δευτέρα 23:00

Mediterranea
Κοινωνική 2015 | Έγχρ. | Διάρκεια: 107’
Σκηνοθεσία Τζόνας Καρπινιάνο, σενάριο Τζόνας Καρπινιάνο, Φωτογραφία Γουάιατ Γκάρφιλντ με 
τους Κουντούς Σεϊχόν, Αλασάν Σι, Πάολο Σκιαρέτα, Πίο Αμάτο.

Tο ανεπιτήδευτο ντεμπούτο του Ιταλού Τζόνας Καρπινιάνο αφηγείται την πορεία ενός μετανάστη από 
την Αφρική στη Μεσόγειο, με τον τρόπο που δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει ένα δελτίο ειδήσεων - 
χωρίς μελοδραματισμούς και φτηνούς εντυπωσιασμούς.

8-Αυγ. Τρίτη 21:00                Κινηματογραφική λέσχη Αγίας Παρασκευής
Αληθινή αγάπη                                               
Νορβηγική παιδική  2011 | Διάρκεια: 83’

Βραβευμένη νορβηγική παιδική ταινία, βασισμένη σε λογοτεχνικό έργο. Η 9χρονη Άννα ερωτεύεται 
τον καινούργιο συμμαθητή, το ίδιο και η Ελεν, το ομορφότερο κορίτσι στην τάξη. Η Άννα όμως είναι 
αποφασισμένη. 
Βραβείο Amanda, Φεστιβάλ Βερολίνου 2011. Με την συνεργασία της Νορβηγικής Πρεσβείας στην Αθήνα. 
Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό και μέλη της Κινηματογραφικής Λέσχης. 

9-Αυγ. Τετάρτη 21:00, 10-Αυγ. Πέμπτη 21:00, 11-Αυγ. Παρασκευή 23:00 και 12-Αυγ. Σάββατο 23:00

Εγώ και ο Καμίνσκι
Κομεντί 2015 | Έγχρ. | Διάρκεια: 124’
Σκηνοθεσία και σενάριο Βόλφγκανγκ Μπέκερ & Τόμας Βέντρικ με τους  Ντάνιελ Μπρουλ, Γιέσπερ 
Κρίστενσεν.

Ένας ανήθικος νεαρός δημοσιογράφος προσπαθεί να κάνει στροφή στην καριέρα του γράφοντας 
την βιογραφία, του ξεχασμένου μεν, αλλά ολοζώντανου δε, ζωγράφου Καμίνσκι, την ιδιοφυία του 
περασμένου αιώνα. Κατά την κατάστρωση ενός σχεδίου εξαφάνισης του γέρου καλλιτέχνη, για 
να προκαλέσει τα πρωτοσέλιδα του μελλοντικό του βιβλίου, ο δημοσιογράφος καταλήγει σε μια 
περιπετειώδη εκδρομή με τον ίδιο τον Καμίνσκι.

9-Αυγ. Τετάρτη 23:00 και 10-Αυγ. Πέμπτη 23:00

Ο Τελευταίος Αυτοκράτορας    Κλασικός Κινηματογράφος
Ιστορική 1987 | Έγχρ. | Διάρκεια: 163’
Διεθνής ταινία, σκηνοθεσία Μπερνάρντο Μπερτολούτσι 
με τους Τζον Λον, Πίτερ Ο’Τουλ, Τζόαν Τσεν, Ρουίτσι Σακαμότο.

Η ιστορία του Που-Γι, ο οποίος ανέβηκε στον αυτοκρατορικό θρόνο σε ηλικία μόλις 3 ετών για να 
κυβερνήσει τον κινέζικο λαό ακολουθώντας μια παράδοση χιλιετιών.





13-Αυγ. Κυριακή 21:00 και 14-Αυγ. Δευτέρα 21:00

Στην Κορυφή του Κόσμου    παιδική ταινία-μεταγλωττισμένο
Animation 2015 | Έγχρ. | Διάρκεια: 81’
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ρεμί Σαγιέ- Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες.

Η Σάσα είναι μια νεαρή Ρωσίδα αριστοκράτισσα του 19ου αιώνα της οποίας ο εξερευνητής παππούς 
δεν έχει επιστρέψει από το τελευταίο του ταξίδι στον Βόρειο Πόλο. Εμπνευσμένη από το πάθος του 
κι επαναστατώντας απέναντι στο γάμο που της ετοιμάζουν οι δικοί της, φεύγει από το σπίτι και ξεκινά 
την αναζήτηση του τολμηρού προγόνου της.

13-Αυγ. Κυριακή 23:00 και 14-Αυγ. Δευτέρα 23:00

Η Αποικία 
Δραματική 2015 | Έγχρ. | Διάρκεια: 110’
Γερμανογαλλική ταινία, σκηνοθεσία Φλόριαν Γκάλενμπεργκερ με τους Έμα Γουάτσον, Ντάνιελ 
Μπρουλ, Μίκαελ Νίκβιστ

Αναζητώντας τον σύντροφό της που έχει συλληφθεί από τη χούντα του Πινοσέτ, μια νεαρή κοπέλα 
εισέρχεται στα άδυτα μιας φιλανθρωπικής θρησκευτικής οργάνωσης, προκάλυμμα.

15-Αυγ. Τρίτη 21:00                                    Κινηματογραφική λέσχη Αγίας Παρασκευής
Καμτσάτκα 
Αργεντινή  2002 | Διάρκεια: 104’

Πολύ -βραβευμένη ταινία από την Αργεντινή, σκηνοθεσία Μαρσέλο Πίνια. Τα δύσκολα χρόνια της 
δικτατορίας στην Αργεντινή, όπως τα βιώνει ο 10χρονος Χάρυ με το ξεκίνημα της νέας του ζωής, 
που θα σηματοδοτήσει το τέλος της παιδικής ηλικίας. Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες και 
την Πρεσβεία της Αργεντινής στην Αθήνα.
Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό και μέλη της Κινηματογραφικής Λέσχης. 

16-Αυγ. Τετάρτη 21:00 και 17-Αυγ. Πέμπτη 21:00

Sing Street 
Δραματική κομεντί 2016 | Έγχρ. | Διάρκεια: 106’
Ιρλανδο-αγγλο-αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τζον Κάρνεϊ με τους Φέρντια Γουόλς-Πίλο, Λούσι 
Μπόιντον, Έινταν Γκίλεν, Τζακ Ρέινορ.

Στο Δουβλίνο των ’80s ο Κόνορ αναγκάζεται να αλλάξει σχολείο λόγω των μεγάλων οικονομικών 
προβλημάτων της οικογένειάς του. Θα γνωρίσει τη Ράφινα, μια όμορφη κοπέλα που ονειρεύεται να 
μεταναστεύσει στο Λονδίνο για να γίνει μοντέλο. Για να την προσεγγίσει, ο Κόνορ θα φτιάξει ένα 
μαθητικό συγκρότημα μαζί με τους λιγότερο δημοφιλείς συμμαθητές του. Ο αδερφός του Μπρένταν 
λειτουργεί σαν μέντοράς του, την ίδια στιγμή που προσπαθεί να βρει το δικό του προσανατολισμό 
μέσα στην ακμαία μουσική σκηνή της εποχής.
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16-Αυγ. Τετάρτη 23:00 και 17-Αυγ. Πέμπτη 23:00

Tο Τελευταίο Μετρό      Κλασικός Κινηματογράφος
Σινεφίλ 1980 | Έγχρ. | Διάρκεια: 131΄
Σκηνοθεσία Φρανσουά Τριφό, σενάριο: Φρανσουά Τριφό, Σούζαν Σκίφμαν, Ζαν-Κλοντ Γκρούμπεργκ με 
τους Κατρίν Ντενέβ, Ζεράρ Ντεπαρντιέ, Ζαν Πουαρέ, Αντρέα Φερεόλ, Πολέτ Ντιμπόστ, Ζαν - Λουί Ρισάρ.

H μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία στην καριέρα του Φρανσουά Τριφό, μια ταινία για τον έρωτα και 
τον πόλεμο, όσα συμβαίνουν πάνω και πίσω από τη σκηνή του θεάτρου που λέγεται ζωή. 10 βραβεία 
Σεζάρ και υποψηφιότητα για Οσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας.



Τ

18-Αυγ. Παρασκευή 21:00 & 23:00 και 19-Αυγ. Σάββατο 21:00 & 23:00

Ραντεβού στην Ελλάδα
Κωμωδία 2015 | Έγχρ. | Διάρκεια: 89’
Σκηνοθεσία Αρον Λέχμαν σενάριο  Αρον Λέχμαν, Αρντ Σίμκατ, Μόσες Γολφ με τους Κριστόφ Μαρία 
Χερμπστ, Αδάμ Μπουσδούκος, Ακύλλας Καραζήσης, Χρήστος Βαλαβανίδης, Γιώργος Κοτανίδης, 
Ερρίκος Λίτσης, Γεωργία Τσαγκαράκη, Κλεοπάτρα Μάρκου.

Ο Γιόργκ είναι υπάλληλος μιας τράπεζας και φθάνει στο ελληνικό νησί Παλλαδίκι για να ελέγξει 
κάποια δάνεια που δόθηκαν παλαιότερα στον δήμο του νησιού. Υποψιάζεται ότι ο ηλεκτρικός 
σταθμός και το νοσοκομείο που δόθηκαν ως εγγυήσεις δεν υπάρχουν καν. Φυσικά οι Έλληνες δεν 
είναι ανόητοι: Ο Γιόργκ συνοδεύεται συνεχώς από έναν πονηρό Ελληνογερμανό, τον Πάνο, που 
φροντίζει ώστε οι έρευνες του Γερμανού να εμποδίζονται συνεχώς. Έτσι μία Οδύσσεια ξεκινάει για 
τον Γιόργκ ο οποίος είναι μόνος του απέναντι σε ένα ολόκληρο νησί.

20-Αυγ. Κυριακή 21:00 και 21-Αυγ. Δευτέρα 21:00

Μάγια η Μέλισσα   παιδική ταινία-μεταγλωττισμένο
Animation 2015 | Έγχρ. | Διάρκεια: 88’
Αυστραλογερμανική ταινία, σκηνοθεσία Άλεξ Στάντερμαν

Η Μάγια αμφισβητεί τους αυστηρούς κανόνες που διέπουν την κυψέλη προτού καν ανοίξει τα φτερά 
της. Ένας από αυτούς είναι να μην εμπιστεύεται τα άλλα έντομα του λιβαδιού… Αλλά η καλοκάγαθη 
και τολμηρή μέλισσα δεν μπορεί παρά να παραβιάσει τις άνωθεν εντολές.

20-Αυγ. Κυριακή 23:00 και 21-Αυγ. Δευτέρα 23:00

Το μέλλον 
Δραματική 2016 | Έγχρ. | Διάρκεια: 102’
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Μία Χάνσεν - Λαβ με τους Ιζαμπέλ Ιπέρ, Αντρέ Μαρσόν, Εντίθ Σκομπ.

Καθηγήτρια φιλοσοφίας και παντρεμένη με δύο παιδιά, η παθιασμένη με τη δουλειά και τους γύρω 
της Ναταλί πρέπει να βρει χρόνο να φροντίσει και την κτητική μητέρα της. Όταν ο άντρας της, της 
ανακοινώνει πως έχει ερωμένη, εκείνη πρέπει να επανεκτιμήσει τη ζωή της από την αρχή.

22-Αυγ. Τρίτη 21:00                                   Κινηματογραφική λέσχη Αγίας Παρασκευής
Τα πρόβατα δεν χάνουν το τραίνο        
κωμωδία  2014 |  Έγχρ. |  Διάρκεια: 103’
Ισπανική κωμωδία καταστάσεων, σκηνοθεσία Αλβάρο Φερνάντεθ Αρμέρο. 

Η ταινία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου της Αθήνας 2016
Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό και μέλη της Κινηματογραφικής Λέσχης. 
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23-Αυγ. Τετάρτη 21:00 και 24-Αυγ. Πέμπτη 21:00

Ο Χορευτής 
Ντοκιμαντέρ 2016 | Έγχρ. | Διάρκεια: 85’
Αγγλορώσικη ταινία, σκηνοθεσία Στίβεν Κάντορ

Η θαυμαστή όσο και αυτοκαταστροφική καριέρα του Ουκρανού Σεργκέι Πολούνιν, του σπουδαιότερου 
σύγχρονου χορευτή, ο οποίος στα 19 του χρόνια έγινε ο νεαρότερος σολίστας των Βασιλικών 
Μπαλέτων του Λονδίνου και στα 22 του παραιτήθηκε από αυτά.



23-Αυγ. Τετάρτη 23:00 και 24-Αυγ. Πέμπτη 23:00

Ζabriskie Point    Κλασικός Κινηματογράφος
Σινεφίλ 1970 | Έγχρ. | Διάρκεια: 110
Σκηνοθεσία  Μικελάντζελο Αντονιόνι με τους  Μαρκ Φρέσετ, Ντάρια Χάλπριν, Ροντ Τέιλορ.

Μέσα από τη χαλαρή ιστορία ενός νεαρού πολιτικοποιημένου ακτιβιστή και της γραμματέως ενός 
επιχειρηματία, την τυχαία συνάντησή τους, τον έρωτά τους, την περιπλάνησή τους στην έρημο, την 
δολοφονία του νέου από τους αστυνομικούς και την επιστροφή της ηρωίδας στην καθημερινότητά 
της, ο Αντονιόνι καταθέτει την δική του ματιά στα sixties στις Η.Π.Α., στον διαρκή εφιάλτη της 
καταναλωτικής κοινωνίας.

25-Αυγ. Παρασκευή 21:00, 27-Αυγ. Κυριακή 23:00 και 28-Αυγ. Δευτέρα 23:00

Οικογένεια βαν Πέτεγκεμ 
Κομεντί 2016 | Έγχρ. | Διάρκεια: 122’
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Μπρούνο Ντιμόν με τους Ζιλιέτ Μπινός, Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι, 
Φαμπρίς Λουκινί.

Το καλοκαίρι του 1910 μια σειρά εξαφανίσεων αναστατώνει ένα ειδυλλιακό θέρετρο της Μάγχης, 
στο οποίο κάνει διακοπές η αριστοκρατική οικογένεια Βαν Πέτεγκεμ και κατοικούν οι φτωχοί 
ψαράδες Μπριφόρ.

25-Αυγ. Παρασκευή 23:00 και 26-Αυγ. Σάββατο 21:00 & 23:00

Γιατρός στο Χωριό 
Δραματική κομεντί 2016 | Έγχρ. | Διάρκεια: 102’
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Τομά Λιτλί με τους Φρανσουά Κλιζέ, Μαριάν Ντενικούρ, Κριστόφ Οντέντ.

Ο επαρχιακός γιατρός Ζαν-Πιέρ μαθαίνει ότι έχει καρκίνο και πρέπει να αφήσει για λίγο στην άκρη 
το υπερεντατικό πρόγραμμά του. Χωρίς να δώσει τη συγκατάθεσή του, η μεσήλικη μαθητευόμενη 
Ναταλί έρχεται για να τον βοηθήσει, δοκιμάζοντας έτσι τον συγκεντρωτικό χαρακτήρα του.

27-Αυγ. Κυριακή 21:00 και 28-Αυγ. Δευτέρα 21:00

Λίο ένα λιοντάρι αλλιώτικο από τα άλλα  
παιδική ταινία-μεταγλωττισμένο
Περιπέτεια, κινούμενων σχεδίων | Έγχρ. | Διάρκεια: 75’, Ιταλική παιδική,  σκηνοθεσία Μάριο Κάμπι

Ο Λίο, απ’ όταν ήταν μικρό λιονταράκι, αντιπαθούσε το... κρέας. Έγινε χορτοφάγος! Η κοινωνία 
των λιονταριών τον εξόρισε εξαιτίας της διαφορετικότητάς του, κι από μικρούλης τριγυρνάει μόνος 
κι έρημος στη ζούγκλα. Εντελώς τυχαία, μία μέρα σώζει τη ζωή της πανέμορφης Αβόρια, της 
βασίλισσας των ελεφάντων, την ώρα που γεννάει δύο μωρά με τις ουρές τους ενωμένες!
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28-Αυγ. Δευτέρα 20:20

Παράσταση Καραγκιόζη: «Στον γάμο του Καραγκιόζη»

Παράσταση από το θέατρο σκιών Σπυρόπουλου



29-Αυγ. Τρίτη 21:00                                   Κινηματογραφική λέσχη Αγίας Παρασκευής
Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει                                       
6 βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους του Διεθνούς Φεστιβάλ Δράμας: «Γενέθλια» Δ.Κατσιμίρη, 
13’, «Το νανούρισμα της Μαρίας» Ν.Παναγόκος, 19’, «Αλεπού» Ζ. Λέντζου, 28’, «Αντίδοτον» 
Μ.Χαμπέσιης,12’, «Κύβος» Αλ.Σκούρας,24’, «Η Αλίκη στο καφέ» Δ.Νάκος, 18’. 
Οι σκηνοθέτες θα είναι παρόντες και θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

30-Αυγ. Τετάρτη 21:00 και 31-Αυγ. Πέμπτη 21:00

Afterimage 
Δραματική 2016 | Έγχρ. | Διάρκεια: 98’. Πολωνική ταινία, σκηνοθεσία Αντρέι Βάιντα με τους 
Μπόγκουσλαβ Λίντα, Αλεξάντρα Τζούστα, Κριστόφ Πιεζίνσκι

Στη μεταπολεμική Πολωνία ο μοντερνιστής ζωγράφος Βλάντισλαβ Στρεμίνσκι αρνείται να υποκύψει 
στις κυβερνητικές εντολές και στο σοσιαλιστικό ρεαλισμό, χάνει τη θέση του καθηγητή στη Σχολή 
Καλών Τεχνών και σταδιακά αποκλείεται από κάθε δυνατότητα εργασίας για να επιβιώσει.

30-Αυγ. Τετάρτη 23:00 και 31-Αυγ. Πέμπτη 23:00

Οι 12 Ένορκοι    Κλασικός Κινηματογράφος
Δραματική 1957 | Α/Μ | Διάρκεια: 96’. Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Σίντνεϊ Λιούμετ με τους Χένρι 
Φόντα, Μάρτιν Μπάλσαμ, Λι Τζ.Κομπ, Τζακ Γουόρντεν

Δώδεκα ένορκοι συνεδριάζουν για να εκδώσουν την απόφαση σε μια υπόθεση ανθρωποκτονίας. 
Κι ενώ όλοι οι υπόλοιποι είναι πεπεισμένοι πως ο νεαρός κατηγορούμενος είναι ένοχος, ένας από 
αυτούς προσπαθεί να τους πείσει να επανεξετάσουν τα στοιχεία.

1-Σεπ. Παρασκευή 21:00 & 23:00 και 2-Σεπ. Σάββατο 21:00 & 23:00 

Το Μπαρ
Ισπανική μαύρη κωμωδία, θρίλερ 2017 | Έγχρωμο | Διάρκεια: 102’ 
Σκηνοθεσία Άλεξ ντε λα Ιγκλέσια με τους Μπλάνκα Σουάρες, Μάριο Κασας, Τερέλε Πάβεζ.

Η ζωή κυλάει κανονικά σε ένα μπαρ μέχρι που ένας πελάτης βγαίνει από το μπαρ και σκοτώνεται από 
κάποιον πυροβολισμό. Ένας άλλος πελάτης βγαίνει έξω να βοηθήσει αλλά κάποιος τον πυροβολεί 
και αυτόν. Μέσα στον πανικό, παρατηρούν ότι κάποιος μετακίνησε τα πτώματα. Και τότε η φαντασία 
τους οργιάζει για να καταλήξουν σε μία ιδέα: Και αν ο κίνδυνος βρίσκεται μέσα στο μπαρ; 

3- Σεπ. Κυριακή 23:00 και 4-Σεπ. Δευτέρα 23:00

Το Ηλιοτρόπιο 
Κοινωνική 1970 | Έγχρ. | Διάρκεια: 107’. Ιταλική ταινία, σκηνοθεσία Βιτόριο ντε Σίκα με τους Σοφία 
Λόρεν, Μαρτσέλο Μαστρογιάννι, Λουντμίλα Σαβέλιεβα

Μια Ιταλίδα αναζητά απεγνωσμένα το χαμένο άνδρα της που μάχεται στη Σοβιετική Ένωση κατά το 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
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3-Σεπ. Κυριακή 21:00 και 4-Σεπ. Δευτ. 21:00

Πανικός στο δάσος: Η απόδραση του Φέλιξ Λυγξ 
παιδική ταινία-μεταγλωττισμένο
Animation 2008 | Εγχρ. | 100’

Οι περιπέτειες μιας ομάδας ζώων που προσπαθούν να γλυτώσουν την απαγωγή από έναν αδίστακτο 
κυνηγό. Ο εκκεντρικός ηλικιωμένος καταστρώνει ένα σχέδιο για να προστατεύσει τη Φύση. Θα 
χτίσει μια νέα κιβωτό, όπου θα έχει ένα ζευγάρι από κάθε είδος ζώου. Ακόμη και ο πιο πεπειραμένος 
κυνηγός θα αντιμετωπίσει αμέτρητα προβλήματα, προσπαθώντας να πιάσει τους γενναίους ήρωές 
μας που έχουν τον Φέλιξ, έναν άτυχο λύκο, για αρχηγό τους. 
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