
Aύγουστος 2016 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΠΕΜΠΤΗ 18/8/2016 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/8/2016                         Ώρες προβολής: 20:30 & 22:30

ΔΕΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ (Rams) 
του Γκρίμουρ Χακόναρσον (Ισλανδία-Δανία-Νορβηγία-Πολωνία, 2015, έγχρωμη, 93΄)

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα του Φεστιβάλ Καννών 2015
Χρυσός Αλέξανδρος στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2015

Σε μια απομακρυσμένη κοιλάδα στην Ισλανδία, δύο αδέλφια που έχουν να μιλήσουν 40 χρόνια, 
θα πρέπει να συμφιλιωθούν ώστε να σώσουν τα πρόβατά τους, όλο τον κόσμο τους δηλαδή.

Πρωταγωνιστούν: Σίγκουρντουρ Σιγκουργιόνσον, Θεοντόρ Γιούλιουσον κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/8/2016 έως ΤΡΙΤΗ 23/8/2016
Ώρες προβολής: Σ & Κ 20:30 & 23:00, Δ & Τ 22:30

ΔΙΔΥΜΟΙ ΘΡΥΛΟΙ (Legend) 
του Μπράιαν Χέλγκελαντ (ΗΠΑ-Ηνωμένο Βασίλειο-Γαλλία, 2014, έγχρωμη, 131΄)

Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού στα Βραβεία Ανεξάρτητου Κινηματογράφου της Βρετανίας 2015

Η ιστορία των πιο διάσημων μαφιόζων της Βρετανίας, του Ρέτζι και του Ρόνι Κρέι, που 
μεσουράνησαν στο Λονδίνο της δεκαετίας του ’60. Ο Ρόνι μόλις αποφυλακίστηκε και τα 
δύο αδέρφια βρίσκονται αντιμέτωπα με τον Τσάρλι Ρίτσαρντσον και τη συμμορία του, για να 
εδραιώσουν την κυριαρχία τους. Ο κόσμος τους αντιμετωπίζει ως εξέχουσες προσωπικότητες, 
κινούνται στα σαλόνια των ανώτερων κοινωνικών τάξεων ενώ η επιρροή τους φτάνει μέχρι τα 
ανώτερα κλιμάκια του Βρετανικού κατεστημένου. Τίποτα δεν τους σταματά.

Πρωταγωνιστούν: Τομ Χάρντι, Έμιλι Μπράουνινγκ, Πολ Μπέτανι, Ντέιβιντ Θιούλις, Τάρον 
Έγκερτον κ.ά.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/8/2016                                                        Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης                      
Ώρες προβολής: 20:30 & 22:30

ΑΤΙΘΑΣΕΣ (Mustang)   
της Ντενίζ Γκαμζέ Εργκιβέν (Τουρκία-Γαλλία-Γερμανία, 2015, έγχρωμη, 97’)

Βραβείο Lux του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η δράση εκτυλίσσεται σε ένα απομονωμένο τουρκικό χωριό, όπου παρακολουθούμε τη 
γέννηση της σεξουαλικότητας πέντε ορφανών αδελφών, καθώς και την οργισμένη  αντίδραση 
της τοπικής κοινωνίας και των συγγενών τους. Θαυμάσιες ερμηνείες, φρέσκια σκηνοθετική 
ματιά. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/8/2016 & ΤΡΙΤΗ 16/8/2016
Ώρα προβολής: 21:00 

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΡΖΑΝ (The Legend of Tarzan) 
του Ντέιβιντ Γέιτς (ΗΠΑ, 2016, έγχρωμη)

Πάνε χρόνια από τότε που ο κάποτε γνωστός ως Ταρζάν άφησε πίσω του την αφρικανική 
ζούγκλα για την κοσμοπολίτικη ζωή του Τζον Κλέιτον Γ΄, λόρδου του Γκέιστοουκ, με την 
πολυαγαπημένη του σύζυγο Τζέιν στο πλευρό του. Όταν τον προσκαλούν να επιστρέψει στο 
Κονγκό, ως έφορος της Κυβέρνησης, δεν γνωρίζει ότι είναι πιόνι σε μια σκοτεινή υπόθεση 
απληστίας και εκδίκησης, σχεδιασμένη από τον Βέλγο Στρατηγό, Λεόν Ρομ Αυτοί όμως, που 
κρύβονται πίσω από την τρομερή σκευωρία δεν έχουν ιδέα τι πρόκειται να επακολουθήσει.

Πρωταγωνιστούν: Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, Μάργκοτ Ρόμπι, Κριστόφ 
Βαλτς, Τζον Χερτ κ.ά.





Aύγουστος 2016 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΠΕΜΠΤΗ 25/8/2016 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/8/2016                          Ώρες προβολής: 20:30 & 22:45

Ο ΑΣΤΑΚΟΣ (The Lobster)
του Γιώργου Λάνθιμου (Ελλάδα-Ηνωμένο Βασίλειο, 2015, έγχρωμη, 118΄)

Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών 2015

Στο εγγύς μέλλον και σύμφωνα με τους κανόνες της Πόλης, όσοι χωρίζουν και μένουν μόνοι, 
συλλαμβάνονται και μεταφέρονται στο Ξενοδοχείο. Εκεί, είναι υποχρεωμένοι να βρουν ένα 
σύντροφο μέσα σε 45 μέρες. Αν αποτύχουν, μεταμορφώνονται σε κάποιο ζώο της επιλογής 
τους και αφήνονται ελεύθεροι στο Δάσος. Ένας απεγνωσμένος Άντρας δραπετεύει από το 
Ξενοδοχείο, βρίσκεται στο Δάσος όπου ζουν οι Μοναχικοί, και ερωτεύεται, παρ’ όλο που κάτι 
τέτοιο είναι ενάντια στους κανόνες τους. 
Εμπνευσμένος, πρωτότυπος, προκλητικός, σκοτεινός και απρόσμενα αστείος, Ο Αστακός 
ξετυλίγει μια αποκλίνουσα ιστορία αγάπης με έναν τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί.

Πρωταγωνιστούν: Κόλιν Φάρελ, Ρέιτσελ Βάις, Λεά Σεϊντού, Αγγελική Παπούλια κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/8/2016 έως ΤΡΙΤΗ 30/8/2016                             
Ώρες προβολής: Σ & Κ 20:30 & 22:30, Δ & Τ 22:30

ΠΟΥ ΠΑΩ ΘΕΕ ΜΟΥ; (Quo Vado?)
του Τζενάρο Νουτζιάντε (Ιταλία, 2016, έγχρωμη, 86΄)

Μέχρι που θα έφτανε ένας δημόσιος υπάλληλος για να μην χάσει την θέση του; Ως την 
άκρη του κόσμου! Ο Κέκο από μικρό παιδί ονειρευόταν να γίνει δημόσιος υπάλληλος και 
το κατάφερε! Τώρα ζει μία άνετη ζωή απολαμβάνοντας τα προνόμια του. Όλα αυτά μέχρι την 
ημέρα που η κυβέρνηση θα αποφασίσει να καταργήσει την υπηρεσία του. Ο Κεκό θα δεχθεί 
κάθε είδους μετάθεση προκειμένου να μην παραιτηθεί απ΄την θέση του! Η ταινία που έσπασε 
κάθε ρεκόρ στο Ιταλικό Box-office με 10.000.000 εισιτήρια,  καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση 
για το 2016.

Πρωταγωνιστούν: Κέκο Τζαλόνε, Ελεονόρα Τζιοβανάρντι  κ.ά.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/8/2016 & ΤΡΙΤΗ 23/8/2016                                                   Ώρα προβολής: 20:30 

Ο ΠΙΤ ΚΑΙ Ο ΔΡΑΚΟΣ ΤΟΥ (Pete’s dragon) 
του Ντέιβιντ Λόουερι (ΗΠΑ, μεταγλωττισμένη, 2016)

Ένα ορφανό παιδί προσπαθεί να ξεφύγει από τους δεσποτικούς θετούς γονείς του, με τη 
βοήθεια ενός δράκου και ενός ζευγαριού που ζει σε έναν φάρο. Μια ιστορία για το πώς η 
πίστη μας σε κάτι μπορεί να αλλάξει δραματικά τη ζωή μας και τον τρόπο που βλέπουμε και 
αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Η ταινία συνδυάζει με μαεστρία ρεαλιστικά γυρίσματα και ειδικά 
εφέ.

Πρωταγωνιστούν: Μπράις Ντάλλας Χάουαρντ, Καρλ Ούρμπαν, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Γουές 
Μπέντλει κ.ά. 

ΤΕΤΑΡΤΗ   24/08/2016                                                        Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης                      
Ώρες προβολής: 20:30 & 22:30

Ο ΗΛΙΘΙΟΣ (Durak)
του  Γιούρι Μπίκοφ  (Ρωσία, 2014, έγχρωμη, 116΄)

Ένα σκληρό και τολμηρό δράμα του σύγχρονου ρωσικού κινηματογράφου, με πολιτικές αιχμές, 
γεμάτο ανατροπές, που καθηλώνουν μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ο Ντίμα είναι ένας τίμιος και 
ιδεαλιστής υδραυλικός, ο οποίος επιθεωρώντας τη διαρροή μιας πολυώροφης πολυκατοικίας 
αντιλαμβάνεται πως αυτή είναι έτοιμη να γκρεμιστεί. Προσπαθεί επειγόντως να ειδοποιήσει τη 
δήμαρχο και τις αρχές, αλλά συναντά μια διεφθαρμένη γραφειοκρατία που στρέφεται εναντίον 
του.





Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2016-ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΠΕΜΠΤΗ 1/9/2016 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/9/2016                              Ώρες προβολής: 20:30 & 22:45

A BIGGER SPLASH 
του Λούκα Γκουαντάνινο (Ιταλία-Γαλλία, 2015, έγχρωμη, 125΄)

Οι ήρεμες διακοπές μιας γνωστής ροκ σταρ και του νεότερου συντρόφου της διαταράσσονται, 
όταν δέχονται επίσκεψη από έναν παλιό φίλο με την 18χρονη κόρη του. Μία ταινία μυστηρίου, 
remake της ταινίας «Η πισίνα» (Αλέν Ντελόν, Ρόμι Σνάιντερ).

Πρωταγωνιστούν: Τίλντα Σουίντον, Ρέιφ Φάινς, Ματίας Σένερτς, Ντακότα Τζόνσον κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/9/2016 έως ΤΡΙΤΗ 6/9/2016
Ώρες προβολής: Σ & Κ 20:30 & 22:30, Δ & Τ 22:30

ΕΝΑ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ 
(A hologram for the King) 
του Τομ Τίκβερ (ΗΠΑ-Γερμανία, 2016, έγχρωμη, 98΄)

Ένας Αμερικανός επιχειρηματίας ταξιδεύει στη Σαουδική Αραβία για να πουλήσει την 
εφεύρεσή του στον πάμπλουτο τοπικό μονάρχη. Εκεί, θα αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες 
μέχρι να συναντήσει τελικά τον βασιλιά, ενώ θα γνωρίσει τον έρωτα στα μάτια μιας γοητευτικής 
γυναίκας.

Πρωταγωνιστούν: Τομ Χανκς, Αλεξάντερ Μπλακ, Τρέισι Φέργουεϊ, Τζέιν Πέρι   κ.ά.

ΤΕΤΑΡΤΗ  31/8/2016                                                       Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης                    
Ώρες προβολής: 20:30 & 23:00

ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ  
(Sunset song) 
του Τέρενς Ντέιβις (Βρετανία-Λουξεμβούργο, 2015, έγχρωμη, 135΄)

Αριστουργηματικό κομψοτέχνημα, ύμνος στη αέναη δύναμη της φύσης αλλά και της αντοχής 
του ανθρώπου απέναντι στο πέρασμα του χρόνου και την Ιστορία. Η ταινία συνιστά ένα 
χαμηλότονο έπος ελπίδας, τραγωδίας και έρωτα λίγο πριν και κατά τη διάρκεια του Πρώτου 
Παγκοσμίου Πολέμου, τη στιγμή που η προσωπική μοίρα συναντιέται στο αδυσώπητο πέρασμα 
του χρόνου με τις επιταγές της Ιστορίας.

ΔΕΥΤΕΡΑ  29/8/2016 & ΤΡΙΤΗ 30/8/201                                                    Ώρα προβολής: 20:30 

Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΓΕΤΩΝΩΝ: ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 
(Ice Age: Collision Course) 
 των Μάικ Θερμάιερ &  Γκέιλεν Τ.Τσου (ΗΠΑ, 2016, κινούμενα σχέδια μεταγλωττισμένα, 100΄)

Το κυνήγι του Σκρατ για το βελανίδι του τον εκτοξεύει στο διάστημα, όπου κατά λάθος ξεκινά 
μια σειρά γεγονότων που απειλούν τον πλανήτη. Στην προσπάθεια τους να σωθούν, ο Σιντ, 
ο Μάνι, ο Ντιέγο και οι υπόλοιποι της αγέλης θα αφήσουν το σπίτι τους για μια αποστολή 
γεμάτη χιούμορ και απρόοπτα, ταξιδεύοντας σε εξωτικά νέα μέρη και συναντώντας διάφορους 
εκκεντρικούς χαρακτήρες.



Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2016-ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ



Σεπτέμβριος 2016 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΠΕΜΠΤΗ 8/9/2016 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9/201            Ώρες προβολής: 20:30 & 22:30

ΝΟΤΙΑΣ 
του Τάσου Μπουλμέτη (Ελλάδα, 2016, έγχρωμη, 99΄)  

Μετά την τεράστια εισπρακτική και καλλιτεχνική επιτυχία της «Πολίτικης Κουζίνας» ο 
Τάσος Μπουλμέτης επιστρέφει με τη νέα, πολυαναμενόμενη ταινία του, μία ιστορία 
με φόντο την ταραχώδη Ελλάδα του ’60, ‘70 και του ’80. Αφηγείται τη συγκινητική 
ιστορία ενηλικίωσης του Σταύρου, ενός ρομαντικού νέου, που ωριμάζει με εφόδια 
την ιστορία, τους μύθους, τις προσδοκίες και τα όνειρα μιας ολόκληρης χώρας. 

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Νιάρρος, Θέμης Πάνου, Μαρία Καλλιμάνη, Zωζώ 
Σαπουντζάκη, Ταξιάρχης Χάνος, Αργύρης Ξάφης, Ερρίκος Λίτσης, Όμηρος 
Πουλάκης, Μελισσάνθη Μάχουτ, Xαρά Μάτα Γιαννάτου, Γιώργος Βουρδαμής, 
Δημήτρης Ήμελλος, Φοίβος Ταραμπίκος κ.ά.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9/2016                                        Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης                        
Ώρες προβολής: 20:30 & 22:30

ΤΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΕΝΙΟ ΚΟΥΜΠΙ (El boton de nakar) 
του Πατρίσιο Γκουζμάν (Χιλή-Ελβετία-Γαλλία-Ισπανία, 2015, έγχρωμη, 82΄)

Βραβείο Σεναρίου και  Βραβείο Οικουμενικής Επιτροπής στο Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Βερολίνου

Το Μαργαριταρένιο Κουμπί είναι μία ζωντανή τοιχογραφία της κληρονομιάς 
ενός έθνους, που συνδέει τη γενοκτονία των ιθαγενών νομάδων της Χιλής με τις 
πολιτικές δολοφονίες της δικτατορίας του Αουγκούστο Πινοσέτ (1973-1990). Το 
νερό είναι το μεγαλύτερο σύνορο της Χιλής. Το νερό έχει μνήμη, μα έχει και φωνή. 
Ολόκληρη η Ιστορία της Χιλής μετατρέπεται σε έναν αποστομωτικής ομορφιάς 
στοχασμό που ξεκινά από τη θάλασσα και τις άγριες περιπέτειες που κρύβουν τα 
νερά της και φτάνει ως τον ουρανό και τη γένεση του ίδιου του σύμπαντος.

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9/2016 & ΤΡΙΤΗ 6/9/2016
Ώρα προβολής: 20:30 

ΜΠΑΤΕ ΣΚΥΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ (The Secret Life of Pets) 
του Κρις Ρενό (ΗΠΑ, 2016, κινούμενα σχέδια μεταγλωττισμένα)

Ο Κρις Ρενό, ο άνθρωπος που κέντησε στις ταινίες «Εγώ ο Απαισιότατος», υπογράφει 
το νέο  animation που θα δημιουργήσει trend, με πρωταγωνιστές καθαρόαιμα και 
μη σκυλιά, γατιά, λαγούς και πλήθος αδέσποτα, σε μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, με 
πολλές ζημιές και απρόβλεπτες συμμαχίες. 





Σεπτέμβριος 2016 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9/2016                                         Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης
Ώρες προβολής: 20:30 & 22:30

ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ (The salt of the earth) 
των Βιμ Βέντερς και Τζουλιάνο Ριμπέιρο Σαλγκάδο (Γαλλία-Βραζιλία-Ιταλία, 2014, 
έγχρωμη και ασπρόμαυρη, 110΄)

Ειδικό Βραβείο (Τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα») στο Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Κανών και  Βραβείο Κοινού στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
του Σαν Σεμπαστιάν.

Η ζωή και το έργο του κορυφαίου Βραζιλιάνου φωτογράφου και οικολογικού 
ακτιβιστή Σεμπαστιάο Σαλγκάδο, ο οποίος έχει απαθανατίσει με εξαιρετικό τρόπο 
τη ζωή των κατοίκων σε απρόσιτες και επικίνδυνες γωνιές του πλανήτη. Η ταινία 
των Βιμ Βέντερς και Τζουλιάνο Ριμπέιρο Σαλγκάδο (γιου του φωτογράφου) ξεπερνά 
κατά πολύ το θέμα της και μεταμορφώνεται σε σπουδή για τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον του.   

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/9/2016 έως ΤΡΙΤΗ 13/9/2016
Ώρες προβολής: Σ & Κ 20:30 & 22:30, Δ & Τ 22:30

STAR TREK BEYOND 
του Τζάστιν Λιν (ΗΠΑ, 2016, έγχρωμη,)

Η κυκλοφορία της τρίτης ταινίας Star Trek, που συμπίπτει με την 50η επέτειο από το 
ξεκίνημα της σειράς, αδιαμφισβήτητα αποτελεί ένα μεγάλο event για τους Trekkies. 
Η συνέχεια του Star Trek Into Darkness, λέγεται πως θα βρει το θρυλικό  πλήρωμα 
του Enterprise στο φυσικό του «χώρο», το διάστημα, αντιμέτωπο με εξωγήινα 
πλάσματα, όπως τον «παλαιό» καιρό, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Τζάστιν Λιν, 
ο οποίος έχει συνδέσει το όνομα του με τα Fast & the Furious και τις απίστευτα 
θεαματικές σκηνές τους. 

Πρωταγωνιστούν: Κρις Πάιν, Ζόι Σαλντάνα, Ζάκαρι Κουίντο, Άντον Γιέλτσιν, Σάιμον 
Πεγκ κ.ά. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/9/2016 & ΤΡΙΤΗ 13/9/20                                     Ώρα προβολής: 20:30 

ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΝΤΟΡΙ (Finding Dory)
των Άντριου Στάντον & Άνγκους ΜακΛέιν (ΗΠΑ, 2016, κινούμενα σχέδια 
μεταγλωττισμένα)

Η αγαπημένη σε όλους μας Ντόρι, το μπλε μικρό ξεχασιάρικο ψάρι, έρχεται και πάλι 
στη μεγάλη οθόνη, μαζί με τους φίλους της Νέμο και Μάρλιν, σε μια αναζήτηση 
απαντήσεων για το παρελθόν της. Τι μπορεί να θυμηθεί; Ποιοι είναι οι γονείς της; 
Και που έμαθε να μιλάει Φαλαινέζικα;





Σεπτέμβριος 2016 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΠΕΜΠΤΗ 15/9/2016 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/9/2016
Ώρες προβολής: 20:30 & 22:30

CAFÉ SOCIETY
του Γούντι Άλεν (ΗΠΑ, 2016, έγχρωμη, 96΄)  

Η καινούργια ταινία του Γούντι Άλεν αφηγείται την ιστορία ενός νέου άνδρα, 
που φτάνει στο Χόλιγουντ την δεκαετία του ’30, ελπίζοντας σε μια δουλειά στην 
κινηματογραφική βιομηχανία, για να βρει τελικά τον έρωτα.

Πρωταγωνιστούν: Τζέσι Άιζενμπεργκ, Κρίστεν Στούαρτ, Στιβ Καρέλ, Μπλέικ Λάιβλι 
κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/9/2016 έως ΚΥΡΙΑΚΗ 18/9/2016
Ώρες προβολής: Σ & Κ 20:30 & 22:30

JASON BOURNE
του Πωλ Γκρίνγκρας (ΗΠ.Α, 2016, έγχρωμη) 

Πρόκειται για την πέμπτη ταινία της σειράς. που είναι βασισμένη στις νουβέλες 
του Ρόμπερτ Λάντλαμ, με πρωταγωνιστή έναν αποστάτη πράκτορα της CIA. 
Ετοιμαστείτε για μοναδικές, καταιγιστικές σκηνές καταδίωξης ανά τον κόσμο -με 
χαρακτηριστικότερη εκείνη των διαδηλώσεων, έξω από την ελληνική Βουλή- και 
την αγωνία να χτυπάει κόκκινο σε άλλο ένα ξέφρενο κυνηγητό, όπου οι καλοί και 
οι κακοί δύσκολα ξεχωρίζουν. 

Πρωταγωνιστούν: Ματ Ντέιμον, Αλίσια Βικάντερ, Τζούλια Στάιλς, Τόμι Λι Τζόουνς, 
Βενσάν Κασέλ κ.ά.





















ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
ΈΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Την 1 Ιουνίου, ημέρα έναρξης λειτουργίας του Κινηματογράφου, η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
5,60€    κανονικό
3,40€ μειωμένο για παιδιά και νέους έως 18 ετών, πολύτεκνους  (προσκομίζεται κάρτα  πολυτεκνίας), 
φοιτητές- σπουδαστές ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ και άλλων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού (προσκομίζεται 
φοιτητική ταυτότητα), άνεργους (προσκομίζεται κάρτα ανεργίας), στρατιώτες (προσκομίζεται  στρατιωτική   
ταυτότητα) και κατόχους πράσινης κάρτας κοινωνικής συμπαράστασης Δήμου Ηλιούπολης.

Για άτομα άνω των 60 ετών (προσκομίζεται αστυνομική ταυτότητα), άτομα με  αναπηρία άνω των 
67% (προσκομίζεται κάρτα ή πιστοποιητικό Α.Μ.Ε.Α.) και κατόχους κόκκινης κάρτας κοινωνικής 
συμπαράστασης Δήμου Ηλιούπολης η είσοδος είναι δωρεάν.

ΏΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ:
Από 1/6 έως 16/8 η Α’ προβολή ξεκινάει στις 21:00 και η Β’ προβολή στις 23:00. 
Από 17/8 έως 18/9, η Α’ προβολή ξεκινάει στις 20:30 και η Β’ προβολή στις 22:30.  

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ:
Λόγω μεγάλης διάρκειας, σε κάποιες ταινίες είτε θα καθυστερεί η έναρξη της Β’ προβολής, είτε θα 
πραγματοποιείται μόνο μία προβολή. 
Συμβουλευτείτε τις ώρες προβολής που αναγράφονται σε κάθε ταινία. 
Σε κάποιες ταινίες, που αναμένεται να βγουν στις αίθουσες εντός του καλοκαιριού, δεν έχει ακόμα 
ανακοινωθεί η διάρκειά τους.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στην Α’ προβολή θα προβάλλεται παιδική ή εφηβική ταινία, ενώ στη Β’ 
προβολή η ταινία του Σαββατοκύριακου.

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Δημοτικός Κινηματογράφος Ηλιούπολης «Μελίνα Μερκούρη»
Λεωφ. Ειρήνης 50, τηλ. 210 9937870

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 9940699 
www.politismos-ilioupoli.gr

            Διαφημίσεις κινηματογράφου
            Δωδεκανήσου 7, 174 56 Άλιμος Τ 210 9738200 - 300
            www.newstep.gr, e-mail: info@newstep.gr

           Σχεδιασμός – Σελιδοποίηση:
           www.thedesignstore.gr Τ 210 9025710 






