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…στο Αναψυκτήριο του Άλσους «Δημήτρης Κιντής»  
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7/2016                  Ώρα προβολής: 21:00

ΝΙΑΓΑΡΑΣ (Niagara)
του Χένρι Χαθαγουέι (ΗΠΑ,1953, έγχρωμη, 92΄)

Ενώ η Πόλι και ο Ρέι Κάτλερ περνούν το μήνα του μέλιτος στους καταρράχτες του 
Νιαγάρα, συναντούν ένα αταίριαστο ζευγάρι, τη σέξι Ρόουζ και τον Τζορτζ, έναν 
βετεράνο του πολέμου με ψυχολογικά προβλήματα.  Μία παρεξήγηση με τα δωμάτια 
του ξενοδοχείου, θα φέρει τα δύο ζευγάρια πιο κοντά, ώσπου η Πόλι θ’ ανακαλύψει 
ότι η Ρόουζ έχει εραστή…

Πρωταγωνιστούν: Μέριλιν Μονρόε, Τζόζεφ Κότεν, Τζιν Πίτερς κ.ά.

…στην ταράτσα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου       
 ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6/2016          Ώρα προβολής: 21:00

ΥΠΟΘΕΣΗ ΝΟΤΟΡΙΟΥΣ (Notorious)
του  Άλφρεντ Χίτσκοκ (ΗΠΑ, 1946, ασπρόμαυρη, 101’)

Μετά την καταδίκη του Γερμανού πατέρα της για εσχάτη προδοσία εις βάρος των 
Η.Π.Α., η Αλίσια Χούμπερμαν στρατολογείται από τον Αμερικάνο πράκτορα Ντέβλιν 
να κατασκοπεύσει έναν κύκλο Ναζιστών, που δραστηριοποιούνται στο Ρίο. Ο έρωτας 
της Αλίσια για τον Ντέβλιν, καθώς και η αγάπη της για την Αμερική, μια χώρα την 
οποία αισθάνεται ότι ο πατέρας της πρόδωσε, την ωθούν να δεχτεί την επικίνδυνη 
για τη ζωή της αποστολή. 

Πρωταγωνιστούν: Kάρι Γκραντ, Ίνγκριντ Μπέργκμαν, Κλάουντ Ρέινς, Αλέξης Μινωτής κ.ά.

Ζωντανεύουμε τις γειτονιές της Ηλιούπολης, 
προβάλλοντας αγαπημένες κλασικές ταινίες, με ελεύθερη είσοδο για όλους.

…στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής   
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9/2016            Ώρα προβολής: 21:00

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΓΙΑ ΛΗΣΤΕΙΑ 
(Take the money and run) 
του Γούντι Άλεν (ΗΠΑ, 1969, έγχρωμη, 85΄)

Μία από τις αστειότερες κωμωδίες του Γούντι Άλεν, που αφηγείται με 
ντοκιμαντερίστικο στιλ, την ιστορία του Βέρτζιλ Στάρκουελ, ενός «αμετανόητου» 
ληστή…

Πρωταγωνιστούν: Γούντι Άλεν, Τζάνετ Μάργκολιν, Μαρσέλ Χίλερκ.ά.

Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

ΣΑΝ ΠΑΛΙΟ ΣΙΝΕΜΑ…
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡH

Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες,

Τα καλοκαίρια στην πόλη μας είναι συνυφασμένα με βραδιές τέχνης και πολιτισμού, με βραδιές γεμάτες 

ψυχαγωγία και συντροφιά. Το Φεστιβάλ στο Ανοιχτό Θέατρο, οι Εκθέσεις Ζωγραφικής & Βιβλίου 

στην Κεντρική Πλατεία και, βέβαια, το αγαπημένο μας στέκι, ο Θερινός Κινηματογράφος «Μελίνα 

Μερκούρη» υπόσχονται να ομορφύνουν τις νύχτες της Ηλιούπολης. 

Στο Δημοτικό Κινηματογράφο, συγκεκριμένα, επιλέξαμε και φέτος να προβάλουμε τις καλύτερες ταινίες 

της χρονιάς, όπως ξεχώρισαν από κοινό και κριτικούς αλλά και καινούργιες, που θα κυκλοφορήσουν 

μέσα στο καλοκαίρι. 

Το πρόγραμμα προβολών παραμένει το ίδιο: κάθε Δευτέρα και Τρίτη, η πρώτη προβολή είναι αφιερωμένη 

στα παιδιά και στους έφηβους και κάθε Τετάρτη στην Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης, κάθε Πέμπτη 

και Παρασκευή έχουν επιλεγεί βραβευμένες ταινίες από τον διεθνή και ανεξάρτητο κινηματογράφο ενώ 

το Σάββατο, την Κυριακή, καθώς και στη Β’ προβολή της Δευτέρας και της Τρίτης, θα προβάλλονται 

ταινίες που σημείωσαν εμπορική επιτυχία κατά τη διάρκεια της χειμερινής σαιζόν, πάντα με ποιοτικά 

καλλιτεχνικά κριτήρια αλλά και πολυαναμενόμενες παραγωγές α’ προβολής.

Με αφορμή την έναρξη του προγράμματος, την 1η Ιουνίου 2016, θα τιμήσουμε τον ηθοποιό Μάκη 

Παπαδημητρίου, που μεγάλωσε στην πόλη μας και θα προβάλουμε, με ελεύθερη είσοδο, την ταινία 

SUNTAN, στην οποία πρωταγωνιστεί. 

Παράλληλα, ζωντανεύουμε τις γειτονιές της Ηλιούπολης, προβάλλοντας κλασικές ταινίες με ελεύθερη 

είσοδο για όλους, στην ταράτσα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, στο Αναψυκτήριο του ΄Αλσους 

«Δημήτρης Κιντής» και στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Ευχόμαστε αυτό το καλοκαίρι να είναι καλύτερο, με λιγότερα προβλήματα,  και σας περιμένουμε 

στο θερινό μας σινεμά, για να απολαύσουμε όλοι μαζί στιγμές χαλάρωσης αλλά και ουσιαστικής 

ψυχαγωγίας. 

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης                                              Ο Πρόεδρος Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-Γρηγόρης Γρηγορίου

 Βασίλης Βαλασόπουλος                                                                Θεμιστοκλής Γιαννόπουλος



ΣΑΒΒΑΤΟ 4/6/2016 έως ΤΡΙΤΗ 7/6/2016        Ώρες προβολής: Σ & Κ 21:00 & 23:30, Δ & Τ 23:15

SPOTLIGHT: ΌΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ (Spotlight) 
του  Τομ Μακάρθι (ΗΠΑ, 2015, έγχρωμη,  128΄)

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας & Πρωτότυπου Σεναρίου 2016

Η ταινία βασίζεται σε πραγματικά, συνταρακτικά γεγονότα και παρακολουθεί με διαύγεια, 
χωρίς εμπάθεια αλλά με έντονη κλιμάκωση, τη δημοσιογραφική έρευνα που αποκάλυψε 
μια σειρά από υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από Καθολικούς ιερείς.  
Η αληθινή δημοσιογραφική ομάδα πίσω από τη συναρπαστική αυτή ταινία με τις 6 
υποψηφιότητες για τα φετινά Όσκαρ, εξιχνίασε μια από τις πιο σκοτεινές ιστορίες της 
παγκόσμιας δημοσιογραφίας. 

Πρωταγωνιστούν: Μαρκ Ράφαλο, Μάικλ Κίτον, Ρέιτσελ ΜακΆνταμς, Λιβ Σράιμπερ κ.ά.

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6/2016                                                                              Ώρα προβολής: 21:00

SUNTAN 
του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου  (Ελλάδα, 2016, έγχρωμη, 104΄)

Για τον Κωστή, έναν 40χρονο γιατρό, ο χειμώνας περνά ήσυχα και ανιαρά στην Αντίπαρο. 
Όμως όλα αλλάζουν το καλοκαίρι, όταν  μια ξέφρενη ομάδα όμορφων τουριστών εισβάλλει 
στη βαρετή καθημερινότητά του. Ερωτεύεται παράφορα τη νεαρή Άννα και το ηδονιστικό 
καλοκαίρι στο νησί μετατρέπεται σε μια σκοτεινή δίνη, που κρύβει σοκαριστικές εκπλήξεις 
και επικίνδυνες ακρότητες.

Πρωταγωνιστούν: Μάκης Παπαδημητρίου, Έλλη Τρίγγου, Χαρά Κότσαλη, Μιλού Φαν 
Γκρούσεν, Ντίμι Χαρτ, Μάρκους Κόλλεν, Γιάννης Τσορτέκης, Παύλος Ορκόπουλος, Μαρία 
Καλλιμάνη, Σύλλας Τζουμέρκας, Γιάννης Οικονομίδης, Νίκος Τριανταφυλλίδης κ.ά.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 

ΠΕΜΠΤΗ 2/6/2016 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/6/2016                             Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00

ΦΩΤΙΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (Fuocoammare) 
του Τζιανφράνκο Ρόζι (Ιταλία-Γαλλία, 2016, έγχρωμη, 109΄)

Χρυσή Άρκτος,  Βραβείο Οικουμενικής Επιτροπής & Βραβείο Διεθνούς Αμνηστίας στο 66ο 
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου

Ο Σαμουέλε είναι 12 χρονών και ζει σε ένα νησί στη μέση της θάλασσας. Δεν είναι, όμως, 
ένα οποιοδήποτε νησί. Το όνομα του είναι Λαμπεντούζα και αποτελεί το πιο συμβολικό 
σύνορο της Ευρώπης, το οποίο διασχίζουν χιλιάδες άνθρωποι τα τελευταία είκοσι χρόνια, 
σε αναζήτηση ελευθερίας.
«Ήσυχος και χωρίς ‘πυροτεχνήματα’ κινηματογράφος, ο οποίος αναμφισβήτητα αποτελεί 
μια ισχυρή γροθιά.»,  γράφει ο Andrew Pulver, The Guardian.

Πρωταγωνιστούν: Πιέτρο Μπαρτόλο, Σαμουέλε Καρουάνα, Μαρία Κόστα κ.ά. 

Ιούνιος 2016 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ





ΠΕΜΠΤΗ 9/6/2016 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/6/2016                         Ώρες προβολής: 21:00 & 23:15

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΝΙΑ  (The Danish Girl)   
του Τομ Χούπερ (Ηνωμένο Βασίλειο, 2015, έγχρωμη, 119΄)

Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου 2016

Όταν το 1926, η Γκέρντα ζητά από τον σύζυγό της, Άιναρ, επίσης ζωγράφο, να υποκαταστήσει 
μια γυναίκα – μοντέλο, τη Λίλη, για έναν από τους πίνακές της, ο Άιναρ συνειδητοποιεί 
πως η Λίλι είναι ο πραγματικός του εαυτός κι αποφασίζει να αρχίσει να ζει ως γυναίκα... 
Πρόκειται για την απίστευτη, αληθινή ιστορία αγάπης μεταξύ της Λίλι Έλμπε, της πρωτοπόρου 
διεμφυλικής που έκανε εγχείρηση αλλαγής φύλου και της Γκέρντα Βέγκενερ.

Πρωταγωνιστούν: Έντι Ρεντμέιν, Αλίσια Βικάντερ κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/06/2016 έως ΤΡΙΤΗ 14/6/2016                              
Ώρες προβολής: Σ & Κ 21:00 & 23:15, Δ & Τ 23:00

Η ΑΛΗΘΕΙΑ (Truth) 
του Τζέιμς Βάντερμπιλτ (ΗΠΑ-Αυστραλία, 2015, έγχρωμη, 125΄)

Η Αλήθεια βασίζεται στα απομνημονεύματα της Μέρι Μέιπς «Truth and Duty: the Press, the 
President, and the Privilege of Power».  Το πρωί της 9ης Σεπτεμβρίου 2004, η βετεράνος 
παραγωγός του δελτίου ειδήσεων του CBS, Μέρι Μέιπς, πίστευε ότι είχε κάθε λόγο να 
αισθάνεται περήφανη για τη δουλειά της. Μέχρι το βράδυ της ίδιας μέρας, η Μέιπς με τον 
παρουσιαστή του δελτίου Νταν Ράδερ, θα δεχόντουσαν πολύ σκληρή κριτική κι έλεγχο. Το 
προηγούμενο βράδυ, ο Ράδερ παρουσίασε στην εκπομπή 60 Minutes I, αποδείξεις ότι ο 
πρόεδρος Τζορτ Μπους είχε βρει τρόπο να αποφύγει τη στρατιωτική του θητεία από το 1968 
έως το 1974.

Πρωταγωνιστούν: Κέιτ Μπλάνσετ, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Τόφερ Γκρέις, Ντένις Κουέιντ, 
Ελίζαμπεθ Μος, Μπρους Γκρίνγουντ, Στέισι Κιτς κ.ά.

Ιούνιος 2016 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ   8/06/2016                                                            Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00 

ΤΕΤΑΡΤΗ 04:45                           Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης
του Αλέξη Αλεξίου (Ελλάδα-Γερμανία, 2015, έγχρωμη, 116΄)

Εννέα Βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (2016) και Βραβείο Καλύτερης 
Ταινίας της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης. 

Η ιστορία της ταινίας εκτυλίσσεται το 2010, δηλαδή στην αρχή της οικονομικής κρίσης 
στην Ελλάδα. Ο Στέλιος (Στέλιος Μάινας), είναι ιδιοκτήτης μαγαζιού τζαζ μουσικής και 
χρεωμένος στους τοκογλύφους. Έχει μόνο 32 ώρες για να αποπληρώσει τα χρέη του. 
Επίσης, προσπαθεί να διατηρήσει τις ισορροπίες στην οικογένειά του. Ατμοσφαιρικό 
θρίλερ, με στοιχεία μαύρου χιούμορ και αισθητική φιλμ νουάρ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/6/2016 & ΤΡΙΤΗ  7/6/2016                                                 Ώρες προβολής: 21:00

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ (The Little Prince)  
του  Μαρκ Όσμπορν (Γαλλία-Καναδάς, 2015, κινούμενα σχέδια μεταγλωττισμένα, 108΄)

Σεζάρ Καλύτερης Ταινίας Κινούμενων Σχεδίων Μεγάλου Μήκους 2015

Το απόλυτο παιδικό παραμύθι του 20ου αιώνα μεταφέρεται αριστοτεχνικά στη μεγάλη 
οθόνη, σε μία εντυπωσιακή παραγωγή κινουμένων σχεδίων που κόβει την ανάσα. Η 
ταινία περιηγείται ανάμεσα σε δύο κόσμους, το μαγικό χειροποίητο σύμπαν απαράμιλλης 
ομορφιάς του Αντουάν ντε Σεντ Εξιπερί που αναδεικνύεται με την τεχνοτροπία της 
χαρτοκοπτικής και του stop-motion και το άρτιο σύγχρονο περιβάλλον, όπου ζει ένα μικρό 
κορίτσι με την απαιτητική μητέρα του, το οποίο αποδίδεται με την τεχνική του σύγχρονου 
animation. 





ΠΕΜΠΤΗ 16/6/2016 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/6/2016                          Ώρα προβολής: 21:00

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (The Revenant)  
του  Αλεχάντρο Ινιαρίτου (ΗΠΑ, 2015, έγχρωμη, 156΄)
 
Όσκαρ Σκηνοθεσίας, Α’ Ανδρικού ρόλου & Φωτογραφίας 2016 

Σε μια αποστολή στην αχαρτογράφητη, άγρια φύση της Αμερικής, ο εξερευνητής Χιου 
Γκλας δέχεται επίθεση από μια αρκούδα και εγκαταλείπεται από τα μέλη της ομάδας 
του. Μόνος και βαρύτατα τραυματισμένος, ο Γκλας αρνείται να υποκύψει.
Εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, «Η Επιστροφή» είναι μια καθηλωτική 
κινηματογραφική εμπειρία, που αποτυπώνει την επική περιπέτεια επιβίωσης ενός 
άντρα και την ασυνήθιστη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος.

Πρωταγωνιστούν: Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Τομ Χάρντι, Ντόναλ Γκλίσον κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/6/2016 έως ΤΡΙΤΗ 21/6/2016  
Ώρες προβολής: Σ & Κ 21:00 & 23:30, Δ & Τ 23:00

X-MEN: ΑΠΟΚΑΛΙΨ (X-Men Apocalypse) 
του Μπράιαν Σίνγκερ (ΗΠΑ, 2016, έγχρωμη, 144΄) 

Ο Apocalypse, ο πρώτος και ισχυρότερος μεταλλαγμένος από το σύμπαν των X-
Men της Marvel, ξυπνώντας μετά από χιλιάδες χρόνια, απογοητεύεται από τον 
κόσμο που βρίσκει και σχηματίζει μια ομάδα παντοδύναμων μεταλλαγμένων, 
συμπεριλαμβανομένου και του αποκαρδιωμένου Μαγκνέτο, για να «καθαρίσει» την 
ανθρωπότητα και να δημιουργήσει έναν νέο κόσμο, στον οποίο θα κυριαρχεί. Καθώς 
η μοίρα της Γης κρέμεται από μια κλωστή, η Ρέιβεν, μαζί με την βοήθεια του Καθηγητή 
Χ, πρέπει να ηγηθεί μιας ομάδας νέων X-Men για να σταματήσουν τον μεγαλύτερο 
εχθρό τους και να σώσουν την ανθρωπότητα από την απόλυτη καταστροφή.

Πρωταγωνιστούν: Τζέιμς ΜακΑβόι, Μάικλ Φασμπέντερ, Τζένιφερ Λόρενς, Όσκαρ 
Άιζακ, Νίκολας Χουλτ, Ρόουζ Μπερν κ.ά.

Ιούνιος 2016 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ   15/06/2016                                               Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης                     
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00

ΦΑΛΣΤΑΦ – ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ 
(Falstaff-Chimes at Midnight/Campanadas a medianoche) 
του Όρσον Γουέλς (Ισπανία-Γαλλία-Ελβετία, 1965, ασπρόμαυρη, 113΄)

Τρίτη και τελευταία ταινία (1965) του Όρσον Γουέλς (1915-1985) που βασίζεται σε 
έργο του Σέξπιρ (μετά τα φιλμ Μάκβεθ, 1948 και Οθέλος, 1952). Χρησιμοποίησε 
αποσπάσματα από διάφορα έργα του μεγάλου δραματουργού επικεντρώνοντας στον 
Φάλσταφ, έναν εύθυμο γερογλεντζέ που ζει σε πορνείο, φίλο του πρίγκιπα Χαλ, γιου 
του βασιλιά Ερρίκου Δ΄. Όταν όμως ο Χαλ ανεβαίνει στον θρόνο της Αγγλίας ως 
Ερρίκος Ε’, απαρνείται τον φίλο και πνευματικό του πατέρα εξορίζοντάς τον από την 
αυλή.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/6/2016 & ΤΡΙΤΗ 14/6/2016                                              Ώρα προβολής: 21:00  

ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ  (Inside out)
του Πιτ Ντόκτερ (ΗΠΑ, 2015, κινούμενα σχέδια μεταγλωττισμένα, 102΄) 

Όσκαρ Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων 2016

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, Πιτ Ντόκτερ, έχει ξεναγήσει το κοινό σε 
πρωτόγνωρους, απίθανους, γεμάτους φαντασία τόπους. Αυτή τη φορά, μας μεταφέρει 
στην πιο εκπληκτική τοποθεσία που υπάρχει, το μυαλό ενός 11χρονου κοριτσιού. «Τα 
μυαλά που Κουβαλάς» είναι η πιο ανατρεπτική, εντυπωσιακή και ευφυής σύλληψη της 
Pixar, ένα αριστούργημα για όλη την οικογένεια και μία επιβεβαίωση ότι η τέχνη του 
animation δεν θα πάψει ποτέ να μας αιφνιδιάζει με τις ασύλληπτες ικανότητες της.





ΠΕΜΠΤΗ 23/6/2016 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/6/2016                            Ώρα προβολής: 21:00 & 23:15

ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (The Room)
του Λένι Άμπραμσον (Ιρλανδία-Καναδάς, 2015, έγχρωμη, 118΄)

Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου & Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας σε Δραματική 
Ταινία 2016

Ο Τζακ είναι ένα ζωηρό πεντάχρονο αγόρι που ζει με τη Μαμά του. Εκείνη τον φροντίζει, τον 
προστατεύει, παίζει μαζί του και του διηγείται ιστορίες. Κάθε άλλο παρά φυσιολογική είναι 
όμως η ζωή τους, καθώς ζουν σε ένα μικρό χώρο χωρίς παράθυρα – το Δωμάτιο. Η Μαμά έχει 
δημιουργήσει έναν ολόκληρο κόσμο μέσα σε αυτά τα δέκα τετραγωνικά για τον Τζακ. Όσο η 
περιέργεια του μικρού αγοριού όμως μεγαλώνει, τόσο πιο εύθραυστη γίνεται εκείνη. Μαζί θα 
προσπαθήσουν να αποδράσουν για να έρθουν αντιμέτωποι με κάτι ακόμη πιο τρομακτικό: τον 
αληθινό κόσμο.

Πρωταγωνιστούν: Μπρι Λάρσον,Τζέικομπ Τρέμπλεϊ κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/6/2016 έως ΤΡΙΤΗ  28/6/2016                              
Ώρες προβολής: Σ & Κ 21:00 & 23:15, Δ & Τ 23:00

THE NICE GUYS
του  Σέιν Μπλακ (ΗΠΑ, 2016, έγχρωμη, 116΄)

Λος Άντζελες, δεκαετία του ’70. Ο άτυχος ντετέκτιβ Χόλαντ Μαρτς και ο μπράβος Τζάκσον Χίλι 
πρέπει να συνεργαστούν για να λύσουν την υπόθεση μιας αγνοούμενης κοπέλας, καθώς και μία 
φαινομενικά ασύνδετη υπόθεση του θανάτου μιας πορν σταρ. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους, 
αποκαλύπτουν μια σοκαριστική συνομωσία που φτάνει στους υψηλότερους κύκλους εξουσίας.

Πρωταγωνιστούν: Ράιαν Γκόσλινγκ, Ράσελ Κρόου, Ματ Μπόουμερ, Κιμ Μπάσιντζερ κ.ά.

Ιούνιος 2015 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ   22/06/2016                                                     Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης             
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00

MACBETH
του Τζάστιν Κερζέλ (Βρετανία-Γαλλία-ΗΠΑ, 2015, έγχρωμη, 113΄)

Η τραγική ιστορία του Σκοτσέζου στρατηγού Μάκβεθ, που τον στοίχειωσε η ίδια του η φιλοδοξία 
και η προφητεία ότι μια μέρα θα γίνει βασιλιάς. Δυναμική η ερμηνεία του Μάικλ Φασμπέντερ 
στον ρόλο του φιλόδοξου και άπληστου ήρωα του εμβληματικού αυτού έργου του Σέξπιρ και 
λιτή αλλά με εσωτερική δύναμη η ερμηνεία της Μαριόν Κοτιγιάρ στον ρόλο της αδίστακτης  
και τραγικής Λαίδης Μάκβεθ. Πρωταγωνιστικός ο ρόλος του άγριου και υποβλητικού τοπίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/6/2016 & ΤΡΙΤΗ 21/6/2016                                                       Ώρα προβολής: 21:00 

ANGRY BIRDS: Η ΤΑΙΝΙΑ (The Angry Birds Movie)
των Κλέι Καΐτις & Φέργκαλ Ράιλι (ΗΠΑ-Φινλανδία, 2016, κινούμενα σχέδια μεταγλωττισμένα, 
99΄)

Ο Ρεντ, αφού χαλάει σε καθημερινή βάση τη διάθεση και το κέφι των πάντων, εισάγεται 
εσπευσμένα σε μια ειδική κλινική, ώστε να καταφέρει να διαχειριστεί τον οξύθυμο του 
χαρακτήρα του. Εκεί θα γνωριστεί με διάφορα άλλα, επίσης «προβληματικά», πουλιά και θα 
αναπτύξουν μία ιδιαίτερη συμπάθεια. Τα πράγματα κυλάνε αρκετά ήρεμα, ώσπου εμφανίζονται 
τα γουρούνια και οι ισορροπίες ανατρέπονται. Όταν τα πράγματα σκουραίνουν, θα χρειαστεί να 
καταφύγουν σε έναν αετό-γκουρού, για να τους προσφέρει καθοδήγηση.





ΣΑΒΒΑΤΟ 2/7/2016 έως ΤΡΙΤΗ 5/7/2016
Ώρες προβολής: Σ & Κ 21:00 & 23:00, Δ & Τ 23:00

FLORENCE: ΦΑΛΤΣΟ ΣΟΠΡΑΝΟ (Florence Foster Jenkins) 
του Στίβεν Φρίαρς (Ηνωμένο Βασίλειο-Γαλλία, 2016, έγχρωμη, 110΄) 

Η καλύτερη ηθοποιός στον κόσμο υποδύεται τη χειρότερη τραγουδίστρια στον κόσμο. 
Η κοσμική Νεοϋορκέζα Florence Foster Jenkins πιστεύει πως είναι το αηδόνι της όπερας ενώ 
στην πραγματικότητα είναι εντελώς φάλτσα. Ο σύζυγος και μάνατζέρ της St Clair Bayfield, ένας 
Άγγλος αριστοκράτης και ηθοποιός, συντηρεί αυτήν της την ψευδαίσθηση. Όταν η Florence 
αποφασίζει να δώσει κονσέρτο στο Carnegie Hall το 1944, ο St Clair ξέρει ότι καλείται να 
αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του.

Πρωταγωνιστούν: Μέριλ Στριπ, Χιου Γκραντ κ.ά.

ΠΕΜΠΤΗ 30/6/2016 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/7/2016                        Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00

ΧΑΙΡΕ, ΚΑΙΣΑΡ! (Hail, Caesar!) 
των Ίθαν & Τζόελ Κοέν (ΗΠΑ-Ηνωμένο Βασίλειο, 2016, έγχρωμη, 106΄)

Η νέα ταινία των αδερφών Κοέν είναι μια καυστική κωμωδία, μια σάτιρα των χολιγουντιανών 
ηθών της δεκαετίας του ‘50, εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα. Παρακολουθούμε μια ημέρα 
στη ζωή και το έργο του Έντι Μάνιξ, που μεσουρανούσε εκείνη την εποχή στο Χόλιγουντ ως 
«fixer», δηλαδή ως ο άνθρωπος που, με το αζημίωτο, «καθάριζε» τα σκάνδαλα των σταρς, 
φροντίζοντας να μείνουν τα άπλυτά τους μακριά από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. 

Πρωταγωνιστούν: Τζος Μπρόλιν, Τζορτζ Κλούνεϊ, Τσάνινγκ Τέιτουμ, Τίλντα Σουίντον, Σκάρλετ 
Γιόχανσον κ.ά.

Ιούνιος - Ιούλιος 2016 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/6/2016 & ΤΡΙΤΗ 28/6/2016                                                    Ώρα προβολής: 21:00  

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ (The Jungle Book) 
του Τζον Φαβρό (ΗΠΑ, 2016, μεταγλωττισμένη, 105΄)

«Το Βιβλίο της Ζούγκλας» διηγείται την ιστορία του Μόγλη, ενός μικρού αγοριού που 
μεγάλωσε στη ζούγκλα από μια οικογένεια λύκων. Ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι πλέον 
καλοδεχούμενος στη ζούγκλα, όταν ο θηριώδης τίγρης Σιρ Χαν που τρομοκρατεί όλα τα 
υπόλοιπα ζώα, θέλει να τον εξοντώσει. Ο Μόγλης αναγκάζεται να εγκαταλείψει το μοναδικό 
μέρος που θεωρεί πατρίδα του. Έτσι, ξεκινάει ένα συναρπαστικό ταξίδι αυτογνωσίας στο οποίο 
θα έχει ως καθοδηγητές τον Μπαγκίρα, έναν βλοσυρό  πάνθηρα και τον Μπαλού, μια πολύ 
συμπαθητική αρκούδα…

ΤΕΤΑΡΤΗ   29/06/2016                                                     Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης             
Ώρες προβολής: 21:00 & 23: 00

ΕΦΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΦΑΓΟΥΡΑ (The seven year itch)  
του Μπίλι Ουάιλντερ (ΗΠΑ, 1955, έγχρωμη, 105΄)

Απολαυστική κωμωδία του Μπίλι Ουάιλντερ (1906-2002), με τη Μέριλιν Μονρόε (1926-1962) 
να ξεδιπλώνει με μοναδικό τρόπο το κωμικοτραγικό αισθησιακό της ταλέντο σατιρίζοντας τον 
εαυτό της. Ερμηνεύει τον ρόλο της «γειτόνισσας του πάνω πατώματος», μιας ζουμερής και 
αθώας σεξοβόμβας που έρχεται να ταράξει την ήρεμη ζωή του Ρίτσαρντ, του οποίου η γυναίκα 
και ο γιος βρίσκονται σε καλοκαιρινές διακοπές.





ΠΕΜΠΤΗ 7/7/2016 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/7/2016                             Ώρες προβολής: 21:00 & 23:15 

CAROL
του Τοντ Χέινς (ΗΠΑ-Ηνωμένο Βασίλειο, 2015, έγχρωμη, 118΄)

Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Καννών 2015

Νέα Υόρκη, στις αρχές της δεκαετίας του ’50. Η Τερέζ Μπέλιβετ εργάζεται σε ένα πολυκατάστημα 
του Μανχάταν και ονειρεύεται μια πιο συναρπαστική ζωή, όταν γνωρίζει την Κάρολ Άιρντ, 
μία γοητευτική γυναίκα, παγιδευμένη σε έναν αποτυχημένο γάμο. Σύντομα, η αθώα πρώτη 
συνάντησή τους δίνει τη θέση της σε μια βαθύτερη σχέση. 

Πρωταγωνιστούν: Κέιτ Μπλάνσετ, Ρούνεϊ Μάρα κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/7/2016 έως ΤΡΙΤΗ 12/7/2016                                 
Ώρες προβολής: Σ & Κ 21:00 & 23:30, Δ & Τ 23:00

STAR WARS: Η ΔΥΝΑΜΗ ΞΥΠΝΑΕΙ 
(Star Wars: the force awakens) 
του Τζέι Τζέι Έιμπραμς  (ΗΠΑ, 2015, έγχρωμη, 136΄) 

Όπως γράφει η κριτική στην εφημερίδα «Independent», ο Έιμπραμς φτάνει κοντά στον 
θρίαμβο. Δεν κάνει μόνο μια ταινία που θα απολαύσουν οι παλιοί φανατικοί, αλλά θα εξάψει 
και την φαντασία ενός νεότερου κοινού.

Πρωταγωνιστούν: Χάρισον Φορντ, Άνταμ Ντράιβερ, Όσκαρ Άιζακ, Τζον Μπογιέγκα, Ντέιζι 
Ρίντλεϊ κ.ά.

Ιούλιος 2016 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 4/7/2016 & ΤΡΙΤΗ 5/7/2016                                                       Ώρα προβολής: 21:00 

ΡΑΤΣΕΤ & ΚΛΑΝΚ  (Ratchet & Clank) 
των Κέβιν Μουνρό &  Τζέρικα Κλέλαντ (ΗΠΑ-Χονγκ Κονγκ-Καναδάς, 2016, κινούμενα  σχέδια 
μεταγλωττισμένα, 94΄) 

Ο Ράτσετ, ένας αθώος ‘Λόμπαξ’ και ο Κλανκ, ένα μικροσκοπικό, αλλά πανέξυπνο ρομπότ, 
πρέπει να σταματήσουν ένα μοχθηρό εξωγήινο, τον Πρόεδρο Ντρεκ, πριν καταστρέψει όλους 
τους πλανήτες του γαλαξία Σολάνα. Για να σώσουν τον κόσμο, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους 
με τους Ρέιντζερς του Γαλαξία και στην πορεία θα μάθουν τι σημαίνει ηρωισμός, φιλία αλλά και 
τη σημασία της αυτοθυσίας.
Το «Ράτσετ & Κλανκ» είναι βασισμένο στο δημοφιλές video game του Sony PlayStation.

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7/2016                                                         Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης                   
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:15

Η ΣΕΙΡΗΝΑ ΤΟΥ ΜΙΣΙΣΙΠΗ (La sirene du Missisipi) 
του Φρανσουά Τριφό (Γαλλία-Ιταλία, 1969, έγχρωμη, 123΄)

Η Κατρίν Ντενέβ στον ρόλο μιας μοιραίας γυναίκας που θα παντρευτεί μέσω αλληλογραφίας 
τον πλούσιο ιδιοκτήτη φυτειών καπνού (Ζαν Πολ Μπελμοντό) μιας γαλλικής αποικίας στον 
Ινδικό Ωκεανό, τον οποίο θα σαγηνεύσει οδηγώντας τον στα άκρα. Ο Φρανσουά Τριφό (1932-
1984) υπογράφει με την ταινία του αυτή ένα ποίημα πάνω στη λανθάνουσα αλλά αδυσώπητη 
διάβρωση των ανθρώπινων σχέσεων από το χρήμα και τις κοινωνικές συμβάσεις και πάνω στη 
χαμηλότονη τρέλα του έρωτα.





ΠΕΜΠΤΗ 14/7/2016 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/7/2016                          Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (La loi du marché) 
του Στεφάν Μπριζέ (Γαλλία, 2015, έγχρωμη, 93΄)

Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας και Ειδική Μνεία της Οικουμενικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ 
Καννών 2015

Ο Τιερί είναι ένας απολυμένος εργάτης, που προσπαθεί να επιβιώσει αυτός και η οικογένειά 
του στη σύγχρονη Γαλλία της υποβαθμισμένης εργατικής τάξης και των σκληρών εργοδοτικών 
πρακτικών. Αγωνίζεται να μην το βάζει κάτω και να αντιστέκεται, όμως αυτό που αντιμετωπίζει 
στην ελεύθερη αγορά, είτε συμμετέχοντας σε σεμινάρια επιμόρφωσης είτε προσπαθώντας 
να ανοίξει νέους δρόμους εργασίας, είναι το αδυσώπητο πρόσωπο ενός καπιταλιστικού 
συστήματος που εκμηδενίζει συνεχώς τον εργαζόμενο. 

Πρωταγωνιστούν: Βινσέν Λιντόν, Ίβ Ορί, Καρίν ντε Μιρμπέκ, Ματιέ Σκαλέρ κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/7/2016 έως ΤΡΙΤΗ 19/7/2016
Ώρες προβολής: Σ & Κ 21:00 & 23:00, Δ & Τ 23:00

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ (Money Monster) 
της Τζόντι Φόστερ (ΗΠΑ, 2016, έγχρωμη, 98΄)

Ο Lee Gates είναι ένας οικονομικός αναλυτής/τηλεοπτική περσόνα, που η άκρως δημοφιλής 
εκπομπή του τον έχει καταξιώσει ως έναν από τους γκουρού της Wall Street. Μετά τη λυσσαλέα 
προώθηση μιας μετοχής φούσκας, ένας οργισμένος επενδυτής εισβάλλει στο studio και σε 
απευθείας μετάδοση κρατάει όμηρους τον genius αναλυτή και την Patty Fenn, παραγωγό της 
εκπομπής του. Καθώς ξεδιπλώνονται οι πτυχές μια τεράστιας οικονομικής απάτης, οι Gates και 
Fenn προσπαθούν παράλληλα να βρουν τρόπο να παραμείνουν ζωντανοί.

Πρωταγωνιστούν: Τζόρτζ Κλούνει, Τζούλια Ρόμπερτς, Τζακ Ο’ Κόνελ κ.ά.

Ιούλιος 2016 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/7/2016 & ΤΡΙΤΗ 12/7/2016                                                   Ώρα προβολής: 21:00 

ΡΟΒΙΝΣΩΝΑΣ ΚΡΟΥΣΟΣ  (Robinson Crusoe)
των Βενσάν Κέστελουτ & Μπεν Στάσεν (Βέλγιο-Γαλλία, 2016, κινούμενα  σχέδια 
μεταγλωττισμένα, 90΄) 

Σε ένα μικρούλι εξωτικό νησί, ένας εξωστρεφής, περιπετειώδης παπαγάλος με το όνομα Μακ 
ζει με άλλα ζώα φίλους του σε έναν επίγειο παράδεισο. Όμως ο Μακ διαρκώς ονειρεύεται ότι 
θα ανακαλύψει τον κόσμο, μακριά από το νησί τους. Μετά από μια μεγάλη καταιγίδα, ο Μακ 
και οι φίλοι του ξυπνούν για να βρουν ένα περίεργο πλάσμα στην παραλία: έναν άνθρωπο, τον 
Ροβινσώνα Κρούσο. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/07/2016                                                     Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης                
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00

45 ΧΡΟΝΙΑ (45 years) 
του Άντριου Χέιγκ  (Βρετανία, 2015, έγχρωμη, 95΄)

Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού (Σάρλοτ Ράμπλινγκ) και  Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού  (Τομ 
Κόρτνεϊ) στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου.

Ένα συγκινητικό, τρυφερό και γλυκόπικρο ανθρώπινο δράμα, με δύο εξαιρετικές ερμηνείες 
που βραβεύτηκαν στο Φεστιβάλ Βερολίνου. Η Κέιτ (Σάρλοτ Ράμπλινγκ) και ο Τζεφ (Τομ Κόρτνεϊ) 
είναι παντρεμένοι 45 χρόνια κι ενώ ετοιμάζουν το πάρτι για την επέτειο του γάμου τους, 
λαμβάνουν ένα γράμμα που θα ταράξει τις ζωές τους. Το γράμμα έρχεται από την Ελβετία και 
αναφέρει ότι βρέθηκε το πτώμα της Κάτια, της πρώτης αγάπης του Τζεφ, που είχε χαθεί το 1962, 
όταν είχε πάει μαζί με το Τζεφ για αναρρίχηση.





ΠΕΜΠΤΗ 21/7/2016 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/7/2016                                         Ώρα προβολής: 21:00 

ΟΙ ΜΙΣΗΤΟΙ ΟΚΤΩ (The hateful eight) 
του Κουέντιν Ταραντίνο (ΗΠΑ, 2015, έγχρωμη, 167΄)

Όσκαρ Μουσικής 2016

Μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο, μία ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων, που αποτελείται από κυνηγούς 
επικηρυγμένων, φυγάδων και ανθρώπων του νόμου, βρίσκουν καταφύγιο σε μια ορεινή στάση 
κατά τη διάρκεια μιας χιονοθύελλας και μπλέκονται σε μία πλεκτάνη προδοσίας και απάτης. Θα 
καταφέρουν να επιβιώσουν;

Πρωταγωνιστούν: Σάμιουελ Λ.Τζάκσον, Κερτ Ράσελ, Τζένιφερ Τζέισον Λι, Τιμ Ροθ, Μάικλ 
Μάντσεν, Μπρους Ντερν, Τσάνινγκ Τέιτουμ κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/7/2016 έως ΤΡΙΤΗ 26/7/2016
Ώρες προβολής: Σ & Κ 21:00 & 23:00, Δ & Τ 23:15

Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ (Free State of Jones)
 του Γκάρι Ρος (ΗΠΑ, 2016, έγχρωμη) 

Η αληθινή ιστορία του Νιούτον Νάιτ, ενός τολμηρού αγρότη από τον Νότο. Ο Νιούτον 
οργάνωσε μια εξέγερση  με άλλους αγρότες και με την βοήθεια των σκλάβων κατόρθωσε 
να δημιουργήσει μια ελεύθερη και αυτόνομη διαφυλετική Πολιτεία. Παντρεύτηκε μια πρώην 
σκλάβα και έζησε μέχρι το τέλος ενάντια στο κατεστημένο, πολεμώντας για τις ιδέες του. 

Πρωταγωνιστούν: Μάθιου ΜακΚόναχι, Κούγκου Μπάτα-Ρο, Κέρι Ράσελ κ.ά.

Ιούλιος 2016 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ  18/7/2016 & ΤΡΙΤΗ 19/7/2016                                                  Ώρα προβολής: 21:00 

ΖΩΟΥΠΟΛΗ (Zootropolis)
των  Μπάιρον Χάουαρντ, Ριτς Μουρ & Τζάρεντ Μπους  (ΗΠΑ, 2016, κινούμενα σχέδια 
μεταγλωττισμένα, 108΄)

Η μοντέρνα μητρόπολη της Ζωούπολης είναι ένα χωνευτήριο όπου κάθε είδους ζώο 
συνυπάρχει με το άλλο αλλά χωρίζεται σε κοινωνικές τάξεις βασισμένες σε συνήθειες και 
στερεότυπα. Όταν η αισιόδοξη και πανέξυπνη Τζούντι Χοπς καταφθάνει, ανακαλύπτει ότι το 
να είσαι το πρώτο λαγουδάκι αστυνομικός ανάμεσα σε μεγαλόσωμα και σκληρά ζώα δεν είναι 
καθόλου εύκολο. Αποφασισμένη να αποδείξει την αξία της, αρπάζει την ευκαιρία να λύσει μια 
υπόθεση, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα συνεργαστεί με μια κυνική και παμπόνηρη αλεπού 
που ακούει στο όνομα Νικ Γουάιλντ. Έχουν λιγότερες από 48 ώρες στη διάθεση τους για να 
βρουν ένα εξαφανισμένο θηλαστικό.   

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/07/2016                                                         Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης                   
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:15

ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΦΙΔΙΟΥ (El abrazo de la serpiente) 
του Σίρο Γκέρα (Κολομβία, 2015, ασπρόμαυρη, 125΄)

Με απόσταση δεκαετιών, δύο επιστήμονες αναζητούν στην τροπική ζούγκλα του Αμαζονίου 
ένα ιερό φυτό με θαυματουργές θεραπευτικές ιδιότητες. Η περιπλάνηση θα οδηγήσει και 
τους δύο στον ίδιο Σαμάνο, τελευταίο επιζώντα της φυλής του. Η σχέση και των δύο μαζί του, 
αφού περάσει από τα στάδια της γνωριμίας και της φιλίας, θα πάρει μία απρόβλεπτη τροπή. Η 
ταινία του Κολομβιανού δημιουργού είναι μία περιπετειώδης περιπλάνηση που εστιάζει στις 
ανεπούλωτες ακόμα πληγές της αποικιοκρατίας.





ΠΕΜΠΤΗ 28/7/2016 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/7/2016                        Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00 

DHEEPAN: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΡΙΔΑ (Dheepan) 
του Ζακ Οντιάρ (Γαλλία 2015, έγχρωμη, 110΄)

Χρυσός Φοίνικας στο Φεστιβάλ Καννών 2015

Για να αποδράσουν από τον εμφύλιο πόλεμο στη Σρι Λάνκα, ένας πρώην στρατιώτης των 
Τίγρεων του Ταμίλ, μια νεαρή γυναίκα κι ένα κορίτσι, παριστάνουν την οικογένεια. Καταλήγουν 
λίγο έξω από το Παρίσι. Πρέπει να χτίσουν μια νέα ζωή μαζί, παρόλο που είναι παντελώς 
άγνωστοι μεταξύ τους. 

Πρωταγωνιστούν: Τζεσουθασάν Αντονιθασάν, Καλιεασβάρι Σρινιβασάν κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/7/2016 έως ΤΡΙΤΗ 2/8/2016
Ώρες προβολής: Σ & Κ 21:00 & 23:30, Δ & Τ 23:00

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΟΡΤΑΡΙΣΜΑ (The big short) 
του  Άνταμ ΜακΚέι (ΗΠΑ, 2015, έγχρωμη, 131΄)  

Όσκαρ διασκευασμένου σεναρίου 2016

Στα τέλη του 2008 έσκασε η φούσκα της αμερικάνικης κτηματαγοράς. Τέσσερις outsiders 
μικροεπενδυτές διαπιστώνουν αυτό που οι τράπεζες, τα ΜΜΕ και η αμερικανική κυβέρνηση 
αρνούνταν να δουν, δηλαδή… την επικείμενη κατάρρευση της παγκόσμιας οικονομίας. Μια 
σπονδυλωτή ταινία που γυρίζει πίσω στις αρχές της οικονομικής κρίσης και με πολύ χιούμορ 
αναπτύσσει τους ιδιόμορφους αυτούς χαρακτήρες, οι οποίοι, ενώ όλοι αγόραζαν σαν τρελοί, 
εκείνοι σόρταραν,  πόνταραν δηλαδή στην πτώση της αξίας συγκεκριμένων τίτλων.

Πρωταγωνιστούν: Κρίστιαν Μπέιλ, Στιβ Καρέλ, Ράιαν Γκόσλινγκ, Μπραντ Πιτ κ.ά.

Ιούλιος 2016 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/7/2016 & ΤΡΙΤΗ 26/7/2016                                                    Ώρα προβολής: 21:00 

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ (The Big Friendly Giant) 
του Στίβεν Σπίλμπεργκ (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, 2016, έγχρωμη, 115΄)

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Στίβεν Σπίλμπεργκ και η ομάδα πίσω από το πολυαγαπημένο «Ε.Τ. 
ο Εξωγήινος» μεταφέρουν στο σινεμά την ομώνυμη πολυαγαπημένη ιστορία του Ρόαλντ Νταλ, 
του μεγάλου παραμυθά, που έχει μαγέψει με τις ιστορίες του εκατομμύρια παιδιά ανά τον κόσμο. 
Ηρωίδα είναι ένα μικρό κορίτσι, που συναντά έναν μυστηριώδη Γίγαντα και μαθαίνει για τα 
θαύματα και τους κινδύνους της Χώρας του. Μαζί, θα τα βάλουν με τους πανίσχυρους Γίγαντες 
για να σώσουν την Μεγάλη Βρετανία και θα ανακαλύψουν την αξία της φιλίας.

Πρωταγωνιστούν: Μαρκ Ράιλανς, Ρούμπι Μπάρνχιλ, Ρεμπέκα Χολ κ.ά.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/07/2016                                                       Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης                 
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00

ΟΡΚΙΣΜΕΝΗ ΠΑΡΘΕΝΑ (Vergine giurata) 
της  Λάουρα Μπισπούρι (Αλβανία-Ιταλία-Ελβετία, 2015, έγχρωμη, 84΄)

Οδοιπορικό πάνω στη σεξουαλική ενηλικίωση και την αναζήτηση ταυτότητας. Η Χάνα Ντόντα, 
κορίτσι ακόμα, ξεφεύγει από το πεπρωμένο της να γίνει σύζυγος και υπηρέτρια (ένα μέλλον που 
επιβάλλεται σε όλες τις γυναίκες στα απομακρυσμένα χωριά της Αλβανίας). Με τη βοήθεια και 
την καθοδήγηση του θείου της, η Χάνα επικαλείται τον παλιό εθιμικό νόμο Κανούν και δίνει 
όρκο αιώνιας παρθενίας για να μπορέσει να κρατήσει όπλο και να ζήσει ελεύθερα, όπως οι 
άνδρες. Για τους χωρικούς η Χάνα γίνεται «ορκισμένη παρθένα» και παίρνει το όνομα Μαρκ.





ΠΕΜΠΤΗ 4/8/2016 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/8/2016                          Ώρες προβολής: 21:00 & 23:15

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΟΥ (Mon roi)
της Μαϊουέν (Γαλλία, 2015, έγχρωμη, 128΄)

Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στο Φεστιβάλ Καννών 2015

Η Τόνι βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης, μετά από ένα σοβαρό ατύχημα που είχε ενώ έκανε 
σκι. Πλήρως εξαρτημένη από το νοσηλευτικό προσωπικό και τα παυσίπονα, έχει άπλετο χρόνο 
στα χέρια της για να θυμηθεί τη θυελλώδη σχέση της με τον Τζόρτζιο. Γιατί αγαπήθηκαν; Ποιός 
ήταν αυτός ο άντρας; Πώς επέτρεψε στον εαυτό της να παρασυρθεί σ’ αυτό το καταστροφικό 
πάθος; Η Τόνι πρέπει να βρει τη δύναμη να αντιμετωπίσει την επίπονη διαδικασία της 
επούλωσης...

Πρωταγωνιστούν: Εμανουέλ Μπερκό, Βενσάν Κασέλ, Λουί Γκαρέλ κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/8/2016 έως ΤΡΙΤΗ 9/8/2016
Ώρες προβολής: Σ & Κ 21:00 & 23:30 Δ & Τ 23:00

Η ΔΙΑΣΩΣΗ (The Martian)
του Ρίντλεϊ Σκοτ (ΗΠΑ, 2015, έγχρωμη, 144΄) 

Υποψήφια για 7 Όσκαρ 

Κατά τη διάρκεια μιας επανδρωμένης αποστολής στον Άρη, ο αστροναύτης Μαρκ Γουάτνι 
θεωρείται νεκρός μετά από μια σφοδρή καταιγίδα και εγκαταλείπεται από το υπόλοιπο πλήρωμα. 
Αλλά ο Γουάτνι είναι ακόμη ζωντανός και ξαφνικά βρίσκεται μόνος σε έναν αφιλόξενο πλανήτη. 
Έχοντας ελάχιστες προμήθειες, πρέπει να επιστρατεύσει την εφευρετικότητα, την ευφυΐα και το 
κουράγιο του για να επιβιώσει και να βρει έναν τρόπο να ειδοποιήσει τη Γη ότι είναι ζωντανός…

Πρωταγωνιστούν: Ματ Ντέιμον, Τζέσικα Τσαστέιν, Κρίστεν Ουίγκ, Κέιτ Μάρα, Μάικλ Πένια, 
Τζεφ Ντάνιελς κ.ά.

Aύγουστος 2016 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ  1/8/2016 & ΤΡΙΤΗ 2/8/2016                                                      Ώρα προβολής: 21:00 

KUNG FU PANDA 3
των Τζένιφερ Γιου Νέλσον & Αλεσάντρο Καρλόνι (ΗΠΑ-Κίνα, 2016, κινούμενα σχέδια 
μεταγλωττισμένα, 95΄)

Όταν εμφανίζεται ξαφνικά ο χαμένος, για χρόνια, πατέρας του Πο, οι δυο τους ταξιδεύουν 
σ’ έναν μυστικό παράδεισο, όπου κατοικούν αρκουδάκια Πάντα και συναντούν δεκάδες 
ξεκαρδιστικούς χαρακτήρες. Όμως, όταν ο υπερφυσικός κακός Κάι αρχίζει να σαρώνει την 
Κίνα, νικώντας όλους τους πολεμιστές κουνγκ-φου, ο Πο πρέπει να κάνει το αδύνατο, δηλαδή 
να εκπαιδεύσει όλους τους αδέξιους και αραχτούς συντρόφους του, ώστε να γίνουν η απόλυτη 
συμμορία Kung Fu Panda!

ΤΕΤΑΡΤΗ  3/8/2016                                                        Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης                  
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ (Urok) 
των  Κριστίνα Γκρόζεβα  και Πέταρ Βαλτσάνοφ  (Βουλγαρία-Ελλάδα, 2014, έγχρωμη, 111΄)

Σε μία μικρή πόλη της Βουλγαρίας, η Νάντε, μία νεαρή καθηγήτρια, ψάχνει τον κλέφτη στην τάξη 
της για να του δώσει ένα μάθημα για το σωστό και το λάθος. Όταν θα βρεθεί υπερχρεωμένη, 
θα βρει το σωστό δρόμο που η ίδια δίδαξε; Το μάθημα συγχώρεσης που προσπαθεί να διδάξει 
μια νέα δασκάλα στα παιδιά μετατρέπεται απροσδόκητα σ’ ένα μάθημα ζωής για την ίδια. Η 
καθημερινότητα είναι αμείλικτη για τη Νάντε και τα οικονομικά προβλήματα θα την οδηγήσουν 
σε ακραίες καταστάσεις.



Aύγουστος 2016 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ



Aύγουστος 2016 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΠΕΜΠΤΗ 11/8/2016 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/8/2016
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:15

ΝΙΟΤΗ (Youth)
του Πάολο Σορεντίνο (Ιταλία-Γαλλία, 2015, έγχρωμη, 124΄) 

Βραβεία Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας, Σκηνοθεσίας & Καλύτερου Ηθοποιού της 
Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου 2015

Ο Φρεντ και ο Μικ, δύο φίλοι που πλησιάζουν τα ογδόντα, είναι σε διακοπές σε ένα όμορφο 
ξενοδοχείο στους πρόποδες των Άλπεων. Ο Φρεντ, συνθέτης και επικεφαλής ορχήστρας είναι 
πια συνταξιούχος. Ο Μικ είναι σκηνοθέτης και δουλεύει ακόμη. Οι δύο φίλοι ξέρουν ότι ο 
χρόνος τους είναι μετρημένος και αποφασίζουν να αντιμετωπίσουν το μέλλον μαζί. 

Πρωταγωνιστούν: Μάικλ Κέιν, Χάρβεϊ Καϊτέλ, Ρέιτσελ Βάις, Πολ Ντέινο, Τζέιν Φόντα κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/8/2016 έως ΤΡΙΤΗ 16/8/2016
Ώρες προβολής: Σ & Κ 21:00 & 23.30, Δ & Τ 23:00

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ (Bridge of Spies) 
του Στίβεν Σπίλμπεργκ (ΗΠΑ-Γερμανία, 2015, έγχρωμη, 142΄) 

Όσκαρ Β’ Αντρικού Ρόλου 2016

Ένα γεμάτο σασπένς δράμα, με φόντο μια σειρά ιστορικών γεγονότων. Πρόκειται για την 
ιστορία του Τζέιμς Ντόνοβαν, ενός δικηγόρου από το Μπρούκλιν, που βρίσκεται στο επίκεντρο 
του Ψυχρού Πολέμου, όταν η CIA τον στέλνει σε μια σχεδόν αδύνατη αποστολή για την 
διαπραγμάτευση της απελευθέρωσης ενός κρατούμενου Αμερικανού πιλότου. 

Πρωταγωνιστούν: Τομ Χανκς, Μαρκ Ράιλανς, Έιμι Ράιαν, Άλαν Άλντα, κ.ά. 

ΔΕΥΤΕΡΑ  8/8/2016 & ΤΡΙΤΗ 9/8/2016                                                      Ώρα προβολής: 21:00 

Ο ΚΑΛΟΣΑΥΡΟΣ (The Good Dinosaur)
του Πίτερ Σον (ΗΠΑ, 2015, κινούμενα σχέδια μεταγλωττισμένα, 100΄)

Σε ένα κόσμο όπου οι δεινόσαυροι δεν έχουν αφανιστεί, ένας νεαρός Απατόσαυρος, με το 
όνομα Άρλο, γίνεται φίλος με τον Σπόρο, ένα μικρό αγόρι των σπηλαίων. Μαζί θα διασχίσουν 
έναν αφιλόξενο και μυστηριώδη κόσμο. Ο Άρλο θα μάθει να αντιμετωπίζει τους φόβους του, 
καθώς ανακαλύπτει όλα αυτά για τα οποία είναι ικανός.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8/2016                                                       Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:15

ΚΑΥΤΟΣ ΗΛΙΟΣ (Zvizdan) 
του Ντάλιμπορ Μάτανιτς  (Κροατία-Σερβία-Σλοβενία, 2015, έγχρωμη, 123΄)

Βραβείο της Επιτροπής (Τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα») στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Κανών

1991, 2001, 2011: Τρεις ερωτικές ιστορίες ανάμεσα σε έναν Κροάτη και μια Σέρβα, πάντα 
στη σκιά του γιουγκοσλαβικού εμφυλίου πολέμου. Στην πρώτη ιστορία, μια ιστορία αγάπης 
υπονομεύεται από την τρέλα, τη σύγχυση και τον φόβο που κυριαρχούν στην ατμόσφαιρα με 
το ξέσπασμα του πολέμου. Στη δεύτερη, ο πόλεμος έχει τελειώσει, αλλά δύο ερωτευμένοι 
αδυνατούν να κάνουν τη σχέση τους κανονική: τα σημάδια του πολέμου είναι ακόμη φρέσκα 
και δεν θεραπεύονται τόσο εύκολα. Στην τρίτη, αρκετά χρόνια μετά τον πόλεμο, όλα βρίσκονται 
στα χέρια δύο ερωτευμένων νέων, αρκεί να μπορούν να απελευθερωθούν από το παρελθόν 
τους.




