


Παραλία Αλίμου
Λεώφ. Ποσειδώνος 43 & Καλαμακίου

(Στάση Τραμ Καλαμάκι)
Τηλ.: 210 9839882

Γενική Είσοδος: 4,00 €

Μειωμένο: 3,00 € 
(Δημότες Αλίμου, μαθητές, φοιτητές, άνω των 65, ΑμεΑ)

Παιδικές Ταινίες:  
ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ

Κάθε Δευτέρα Αγαπημένες Ταινίες:  
ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ 

(Από τις 10 Ιουνίου)

Μ
ΑΡΊΝΑ ΑΛΊΜ

ΟΥ

ΘΕΡΊΝΟΣ ΚΊΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΊΜΟΥ



Το καλοκαίρι είναι και πάλι εδώ. 

Με τις ζέστες του, τη νωχέλεια και τα παγάκια να

 κροταλίζουν στο ποτήρι… «Πάμε κάνα σινεμά;».

Μπάνια, σουλάτσο στην παραλία, νυχτερινοί περίπατοι 

και η μεγάλη οθόνη του Cine Άλιμος φοράει τα καλά της 

και σας περιμένει για τέταρτη χρονιά δίπλα στο κύμα, να 

σας χαρίσει θερινή διασκέδαση… «Μπαίνουμε;».

Νύχτα και λιγοστεύει η ζέστη, αφημένα στο σπίτι ο καναπές και η τηλεόραση, 

σκοτάδι, μαγεία, γέλιο και συγκίνηση, σήμερα η βραδιά είναι αλλιώς… 

«Ποπ κορν ή γρανίτα;».

Καλό Καλοκαίρι !

 Ανδρέας Κονδύλης
Δήμαρχος Αλίμου



24/6 ΔΕΥΤΕΡΑ  21:00 Το Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας... ταξιδεύει στον Άλιμο  
25/6 ΤΡΙΤΗ                 21:15 Στους Διαδρόμους 
26/6 ΤΕΤΑΡΤΗ  21:15 Στους Διαδρόμους   
27/6 ΠΕΜΠΤΗ 21:00 ΠΑΙΔΙΚΟ | Εγώ ο απαισιότατος 2 - Despicable me 2  
28/6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:15 Καπερναούμ   
29/6 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:15 Καπερναούμ   
30/6       ΚΥΡΙΑΚΗ  21:15 Καπερναούμ 

ΊΟΥΝΊΟΣ
  1/6 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:00     ΠΡΕΜΙΕΡΑ:  Θ. ΑΘΕΡΙΔΗΣ & Σ. ΚΑΡΥΔΗ | Από έρωτα
  2/6 ΚΥΡΙΑΚΗ  21:15 Ο Πεταλούδας 

  3/6 ΔΕΥΤΕΡΑ  21:00 Ο Πεταλούδας
  4/6 ΤΡΙΤΗ                 21:15 Ανωτέρα  Βία 
  5/6 ΤΕΤΑΡΤΗ  21:15 Ανωτέρα Βία 
  6/6 ΠΕΜΠΤΗ 21:00      ΠΑΙΔΙΚΟ | Η Ζουγκλοπαρέα 
  7/6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:15 Που θα κοιμηθείς απόψε;  
  8/6 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:15 Που θα κοιμηθείς απόψε;   
  9/6 ΚΥΡΙΑΚΗ  21:15 Που θα κοιμηθείς απόψε;  

10/6 ΔΕΥΤΕΡΑ  21:00 Safe Sex
11/6 ΤΡΙΤΗ                 21:15 Dogman 
12/6 ΤΕΤΑΡΤΗ  21:15 Dogman 
13/6 ΠΕΜΠΤΗ 21:00 ΠΑΙΔΙΚΟ | Ο Μικρός Νικόλας πάει διακοπές 
14/6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:15 Αμάντα 
15/6 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:15 Αμάντα  
16/6 ΚΥΡΙΑΚΗ  21:15 Αμάντα 

17/6 ΔΕΥΤΕΡΑ  21:00 Στο σώμα της
18/6 ΤΡΙΤΗ                 21:15 Ανυπακοή 
19/6 ΤΕΤΑΡΤΗ  21:15 Ανυπακοή 
20/6 ΠΕΜΠΤΗ 21:00 ΠΑΙΔΙΚΟ | Εγώ ο απαισιότατος - Despicable me   
21/6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:15 Χοντρός και Λιγνός  
22/6 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:15 Χοντρός και Λιγνός   
23/6 ΚΥΡΙΑΚΗ  21:15 Χοντρός και Λιγνός 



24/6 ΔΕΥΤΕΡΑ  21:00 Το Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας... ταξιδεύει στον Άλιμο  
25/6 ΤΡΙΤΗ                 21:15 Στους Διαδρόμους 
26/6 ΤΕΤΑΡΤΗ  21:15 Στους Διαδρόμους   
27/6 ΠΕΜΠΤΗ 21:00 ΠΑΙΔΙΚΟ | Εγώ ο απαισιότατος 2 - Despicable me 2  
28/6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:15 Καπερναούμ   
29/6 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:15 Καπερναούμ   
30/6       ΚΥΡΙΑΚΗ  21:15 Καπερναούμ 

22/7 ΔΕΥΤΕΡΑ  21:00 Θάνατος στη Βενετία
23/7 ΤΡΙΤΗ       21:15 Η νηπιαγωγός 
24/7 ΤΕΤΑΡΤΗ                21:15 Η νηπιαγωγός
25/7 ΠΕΜΠΤΗ  21:00 ΠΑΙΔΙΚΟ | Η Ντιλιλί στο Παρίσι             
26/7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:15 Η χήρα 
27/7 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:15 Η χήρα         
28/7 ΚΥΡΙΑΚΗ  21:15 Η χήρα                    

ΊΟΥΛΊΟΣ
  1/7 ΔΕΥΤΕΡΑ  21:00 Τζαμάικa
  2/7 ΤΡΙΤΗ  21:15 Η Οικουγένεια 
  3/7 ΤΕΤΑΡΤΗ                 21:15 Η Οικουγένεια  
  4/7 ΠΕΜΠΤΗ 21:00 ΠΑΙΔΙΚΟ | Τραγούδα - Sing
  5/7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:15 Ψυχρός Πόλεμος  
  6/7 ΣΑΒΒΑΤΟ  21:15 Ψυχρός Πόλεμος  
  7/7 ΚΥΡΙΑΚΗ  21:15 Ψυχρός Πόλεμος  

  8/7 ΔΕΥΤΕΡΑ  21:00 Λουκουμάδες με μέλι
  9/7 ΤΡΙΤΗ       21:15 Η επιστροφή του Μπεν
10/7 ΤΕΤΑΡΤΗ                 21:15      Η επιστροφή του Μπεν
11/7 ΠΕΜΠΤΗ 21:00      ΠΑΙΔΙΚΟ | Minions                    
12/7 ΠΑΡΑΣΚΕΗ 21:15 Ευτυχισμένος Όσκαρ 
13/7 ΣΑΒΒΑΤΟ  21:15 Ευτυχισμένος Όσκαρ                 
14/7 ΚΥΡΙΑΚΗ  21:15 Ευτυχισμένος Όσκαρ 

15/7 ΔΕΥΤΕΡΑ  21:00 Ένας ήρωας με παντούφλες  
16/7 ΤΡΙΤΗ       21:15 Tully: Τα παιδιά είναι ευτυχία; 
17/7 ΤΕΤΑΡΤΗ                21:15 Tully: Τα παιδιά είναι ευτυχία; 
18/7 ΠΕΜΠΤΗ 21:00 ΠΑΙΔΙΚΟ | Τοσοδούλικα 2: Περιπέτειες στην άκρη του κόσμου
19/7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:15 Το Ξέρουν όλοι 
20/7 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:15 Το Ξέρουν όλοι                   
21/7 ΚΥΡΙΑΚΗ  21:15 Το Ξέρουν όλοι 

29/7 ΔΕΥΤΕΡΑ  21:00 Χάρρυ Κλυνν Αλαλούμ
30/7 ΤΡΙΤΗ  21:15 Το ακρωτήρι του φόβου - Cape Fear (1991)
31/7 ΤΕΤΑΡΤΗ                 21:15 Το ακρωτήρι του φόβου - Cape Fear (1991)



 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

26/8 ΔΕΥΤΕΡΑ  21:00 Η κυρία εξαφανίζεται 
27/8 ΤΡΙΤΗ  21:15 50 Φορές Άνοιξη
28/8 ΤΕΤΑΡΤΗ                 21:15 50 Φορές Άνοιξη  
29/8 ΠΕΜΠΤΗ 21:00 ΠΑΙΔΙΚΟ | Ο Λούης και οι  Εξωγήινοι                
30/8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20:00 ΠΑΙΔΙΚΟ | Ο Λούης και οι  Εξωγήινοι  
   21:45 Ο  Ένοχος 
31/8 ΣΑΒΒΑΤΟ  20:00 ΠΑΙΔΙΚΟ | Ο Λούης και οι Εξωγήινοι  
   21:45      Ο  Ένοχος 

  1/8 ΠΕΜΠΤΗ 21:00 ΠΑΙΔΙΚΟ | Hop
  2/8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  21:15 Η Σύζυγος
  3/8 ΣΑΒΒΑΤΟ  21:15 Η Σύζυγος  
  4/8 ΚΥΡΙΑΚΗ  21:15 Η Σύζυγος  

  5/8 ΔΕΥΤΕΡΑ  21:00 Ο κύριος Βερντού
  6/8 ΤΡΙΤΗ  21:15 Ο Αστακός
  7/8 ΤΕΤΑΡΤΗ                 21:15 Ο Αστακός
  8/8 ΠΕΜΠΤΗ 21:00 ΠΑΙΔΙΚΟ | Μάρνι, μια τρελή συμμορία  
  9/8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:15 Ο καθηγητής και ο τρελός
10/8 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:15 Ο καθηγητής και ο τρελός
11/8 ΚΥΡΙΑΚΗ                 21:15 Ο καθηγητής και ο τρελός

12/8 ΔΕΥΤΕΡΑ  21:00 Πέμπτη και 12   
13/8 ΤΡΙΤΗ       21:15 Ο Δεσμώτης του Ιλίγγου - Vertigo 
14/8 ΤΕΤΑΡΤΗ                 21:15 Ο Δεσμώτης του Ιλίγγου - Vertigo 
15/8 ΠΕΜΠΤΗ 21:15 Η αγελάδα που έπεσε από τον ουρανό            
16/8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     21:15 Κλέφτες Καταστημάτων  
17/8 ΣΑΒΒΑΤΟ  21:15 Κλέφτες Καταστημάτων              
18/8 ΚΥΡΙΑΚΗ  21:15 Κλέφτες Καταστημάτων 

19/8 ΔΕΥΤΕΡΑ  21:00 Safe Sex 
20/8 ΤΡΙΤΗ       21:15 Το λιμάνι της Χάβρης 
21/8 ΤΕΤΑΡΤΗ                21:15 Το λιμάνι της Χάβρης  
22/8 ΠΕΜΠΤΗ 21:00 ΠΑΙΔΙΚΟ | Lorax                 
23/8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20:00 ΠΑΙΔΙΚΟ | Lorax
   21:45 Αναζητώντας τον Χέντριξ
24/8 ΣΑΒΒΑΤΟ 20:00 ΠΑΙΔΙΚΟ | Lorax
              21:45 Αναζητώντας τον Χέντριξ
25/8 ΚΥΡΙΑΚΗ  21:15 Αναζητώντας τον Χέντριξ 



 

  1/9 ΚΥΡΙΑΚΗ  21:15 Ο  Ένοχος

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

  2/9 ΔΕΥΤΕΡΑ  21:00 Αθανασία - Καλά κρυμμένα μυστικά 
  3/9 ΤΡΙΤΗ       21:15 Το απώτατο σημείο της ανθρωπότητας
  4/9 ΤΕΤΑΡΤΗ                21:15 Το απώτατο σημείο της ανθρωπότητας
  5/9 ΠΕΜΠΤΗ  21:00 ΠΑΙΔΙΚΟ | Η κλεμμένη Πριγκίπισσα              
  6/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20:00 ΠΑΙΔΙΚΟ | Η κλεμμένη Πριγκίπισσα  
   21:45 Θέλημα Θεού 
  7/9 ΣΑΒΒΑΤΟ  20:00 ΠΑΙΔΙΚΟ | Η κλεμμένη Πριγκίπισσα  
   21:45 Θέλημα Θεού                        
  8/9 ΚΥΡΙΑΚΗ  21:15 Θέλημα Θεού              

  9/9 ΔΕΥΤΕΡΑ  21:00 Ένας Κόσμος (Actionaid Hellas)      
10/9 ΤΡΙΤΗ        21:15 Δύση Ηλίου
11/9 ΤΕΤΑΡΤΗ                21:15 Δύση Ηλίου
12/9 ΠΕΜΠΤΗ               21:00 ΠΑΙΔΙΚΟ | Αστερίξ: το μυστικό του Μαγικού Ζωμού           
13/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20:00 ΠΑΙΔΙΚΟ | Αστερίξ: το μυστικό του Μαγικού Ζωμού  
       21:45 Δέκα ύποπτοι για φόνο
14/9 ΣΑΒΒΑΤΟ 20:00 ΠΑΙΔΙΚΟ | Αστερίξ: το μυστικό του Μαγικού Ζωμού  
       21:45 Δέκα ύποπτοι για φόνο 
15/9 ΚΥΡΙΑΚΗ  21:15 Δέκα ύποπτοι για φόνο      





ΠΡΕΜΙΕΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00
Ο Θοδωρής Αθερίδης και η Σμαράγδα Καρύδη 
έρχονται στο Cine Alimos με την ταινία «Από έρωτα»
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΙΝΙΑ για όλους:
«Η αγελάδα που έπεσε από τον ουρανό»
του Σεμπαστιάν Μπορενζτάιν

ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 21:00
(ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ)  

Fb Cine Άλιμος
Όλο το καλοκαίρι κοντά σας με 
πληροφορίες, ανακοινώσεις και 
ενημέρωση για έκτακτες
εκδηλώσεις και διαγωνισμούς με 
έπαθλο δωρεάν εισιτήρια!!!
 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 21:00  
(06 ΙΟΥΝΙΟΥ – 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 21:00 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 20:00
(22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)



Πέμπτη 13 Ιουν. 21:00 
 
Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές  
Διάρκεια: 97’ | Μεταγλωττισμένο

Η σχολική χρονιά τελειώνει και ο μπαμπάς του μικρού Νικόλα έχει μια φανταστική ιδέα: θα πάνε 
οικογενειακές διακοπές σ’ ένα υπέροχο ξενοδοχείο δίπλα στη θάλασσα, όπου θα λιαστούν, θα 
ξεκουραστούν και θα περάσουν θαύμα. Τα σχέδια της οικογένειας ανατρέπονται ελαφρώς, όταν η 
πεθερά αποφασίζει ν’ ακολουθήσει, το θέρετρο πλημμυρίζει από βροχές, η εποπτεία των παιδιών 
φέρνει υπερκόπωση κι ένας Ιταλός σκηνοθέτης σπέρνει τη διχόνοια στο ζευγάρι. Ο μόνος που 
περνά αληθινά υπέροχα, είναι ο μικρός Νικόλας!

Πέμπτη 27 Ιουν. 21:00 
 
Εγώ, ο Απαισιότατος 2 
Διάρκεια: 98΄ | Μεταγλωττισμένο

Καθώς ο Γκρου αρχίζει να συνηθίζει τον ρόλο του ως κλασικός οικογενειάρχης και πατέρας των 
Μάργκο, Ίντιθ και Άγκνες, μια άκρως απόρρητη οργάνωση, αφιερωμένη στην καταπολέμηση του 
κακού σε παγκόσμια κλίμακα, ζητάει τη βοήθειά του. Τώρα είναι στο χέρι του Γκρου, των Μίνιον 
και της νέας συνεργάτιδάς του, της Λούσι, να πατάξουν το κακό. Άλλωστε, ο μεγαλύτερος πρώην 
παγκόσμιος κακός είναι ο μόνος που μπορεί να πιάσει αυτόν που προσπαθεί να του πάρει τη θέση.

Πέμπτη 20 Ιουν. 21:00   

Εγώ, ο Απαισιότατος
Διάρκεια 95’ | Μεταγλωττισμένο

Ο πανούργος Γκρου, που μόνιμα καταστρώνει υποχθόνια πλάνα, έχει αυτήν την περίοδο ένα νέο, 
μεγαλεπήβολο σχέδιο: να κλέψει το φεγγάρι! Στην υπηρεσία του έχει έναν στρατό από κάποια 
κωμικά Μίνιονς. Έλα όμως που στο δρόμο του και προκειμένου να υλοποιήσει τα σχέδιά του, 
αναγκάζεται να υιοθετήσει τρία ορφανά κοριτσάκια που του δείχνουν τέτοια αγάπη και στοργή, 
θεωρώντας τον μπαμπά τους, με αποτέλεσμα, ακόμα και αυτό το απόρθητο κάστρο κακίας, να 
κινδυνεύει να πέσει.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΔΩΡΕΑΝ

Πέμπτη 6 Ιουν. 21:00 
 
Η Ζουγκλοπαρέα 
Διάρκεια: 97’ | Μεταγλωττισμένο

Ο Μορίς μπορεί να μοιάζει με πιγκουίνο - αλλά βαθιά μέσα του είναι πραγματικός τίγρης! Μαζί 
με τους φίλους του, τη “Ζουγκλοπαρέα”, θέλει να διατηρήσει την τάξη και τη δικαιοσύνη στην 
ζούγκλα, όπως έκανε η μητέρα του πριν από αυτόν. Αλλά ο Ίγκορ, το πονηρό κοάλα, με τη βοήθεια 
του στρατού των ανόητων μπαμπουίνων θέλει να καταστρέψει την ζούγκλα μια για πάντα. Η 
“Ζουγκλοπαρέα” - σπεύδει σε διάσωση!

Πέμπτη 4 Ιουλ. 21:00  
 
Τραγούδα! 
Διάρκεια: 114΄ | Μεταγλωττισμένο

Ο Μπάστερ Μουν, ένα πολυμήχανο και υπεραισιόδοξο κοάλα, προσπαθεί να σώσει το θέατρό του 
και διοργανώνει διαγωνισμό τραγουδιού. Ο Γκάντερ, το γουρούνι, η Μίνα, η ελεφαντίνα, και ο Έντι, 
το πρόβατο, μαζί με άλλα ζώα θα διεκδικήσουν τον τίτλο του νικητή. Στην ταινία ακούγονται πάνω 
από 65 αγαπημένα τραγούδια της σύγχρονης ποπ σκηνής σε έναν διαγωνισμό τραγουδιού που θα 
μας μείνει αξέχαστος!



Πέμπτη 13 Ιουν. 21:00 
 
Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές  
Διάρκεια: 97’ | Μεταγλωττισμένο

Η σχολική χρονιά τελειώνει και ο μπαμπάς του μικρού Νικόλα έχει μια φανταστική ιδέα: θα πάνε 
οικογενειακές διακοπές σ’ ένα υπέροχο ξενοδοχείο δίπλα στη θάλασσα, όπου θα λιαστούν, θα 
ξεκουραστούν και θα περάσουν θαύμα. Τα σχέδια της οικογένειας ανατρέπονται ελαφρώς, όταν η 
πεθερά αποφασίζει ν’ ακολουθήσει, το θέρετρο πλημμυρίζει από βροχές, η εποπτεία των παιδιών 
φέρνει υπερκόπωση κι ένας Ιταλός σκηνοθέτης σπέρνει τη διχόνοια στο ζευγάρι. Ο μόνος που 
περνά αληθινά υπέροχα, είναι ο μικρός Νικόλας!

Πέμπτη 27 Ιουν. 21:00 
 
Εγώ, ο Απαισιότατος 2 
Διάρκεια: 98΄ | Μεταγλωττισμένο

Καθώς ο Γκρου αρχίζει να συνηθίζει τον ρόλο του ως κλασικός οικογενειάρχης και πατέρας των 
Μάργκο, Ίντιθ και Άγκνες, μια άκρως απόρρητη οργάνωση, αφιερωμένη στην καταπολέμηση του 
κακού σε παγκόσμια κλίμακα, ζητάει τη βοήθειά του. Τώρα είναι στο χέρι του Γκρου, των Μίνιον 
και της νέας συνεργάτιδάς του, της Λούσι, να πατάξουν το κακό. Άλλωστε, ο μεγαλύτερος πρώην 
παγκόσμιος κακός είναι ο μόνος που μπορεί να πιάσει αυτόν που προσπαθεί να του πάρει τη θέση.

Πέμπτη 20 Ιουν. 21:00   

Εγώ, ο Απαισιότατος
Διάρκεια 95’ | Μεταγλωττισμένο

Ο πανούργος Γκρου, που μόνιμα καταστρώνει υποχθόνια πλάνα, έχει αυτήν την περίοδο ένα νέο, 
μεγαλεπήβολο σχέδιο: να κλέψει το φεγγάρι! Στην υπηρεσία του έχει έναν στρατό από κάποια 
κωμικά Μίνιονς. Έλα όμως που στο δρόμο του και προκειμένου να υλοποιήσει τα σχέδιά του, 
αναγκάζεται να υιοθετήσει τρία ορφανά κοριτσάκια που του δείχνουν τέτοια αγάπη και στοργή, 
θεωρώντας τον μπαμπά τους, με αποτέλεσμα, ακόμα και αυτό το απόρθητο κάστρο κακίας, να 
κινδυνεύει να πέσει.

Πέμπτη 6 Ιουν. 21:00 
 
Η Ζουγκλοπαρέα 
Διάρκεια: 97’ | Μεταγλωττισμένο

Ο Μορίς μπορεί να μοιάζει με πιγκουίνο - αλλά βαθιά μέσα του είναι πραγματικός τίγρης! Μαζί 
με τους φίλους του, τη “Ζουγκλοπαρέα”, θέλει να διατηρήσει την τάξη και τη δικαιοσύνη στην 
ζούγκλα, όπως έκανε η μητέρα του πριν από αυτόν. Αλλά ο Ίγκορ, το πονηρό κοάλα, με τη βοήθεια 
του στρατού των ανόητων μπαμπουίνων θέλει να καταστρέψει την ζούγκλα μια για πάντα. Η 
“Ζουγκλοπαρέα” - σπεύδει σε διάσωση!

Πέμπτη 4 Ιουλ. 21:00  
 
Τραγούδα! 
Διάρκεια: 114΄ | Μεταγλωττισμένο

Ο Μπάστερ Μουν, ένα πολυμήχανο και υπεραισιόδοξο κοάλα, προσπαθεί να σώσει το θέατρό του 
και διοργανώνει διαγωνισμό τραγουδιού. Ο Γκάντερ, το γουρούνι, η Μίνα, η ελεφαντίνα, και ο Έντι, 
το πρόβατο, μαζί με άλλα ζώα θα διεκδικήσουν τον τίτλο του νικητή. Στην ταινία ακούγονται πάνω 
από 65 αγαπημένα τραγούδια της σύγχρονης ποπ σκηνής σε έναν διαγωνισμό τραγουδιού που θα 
μας μείνει αξέχαστος!

Πέμπτη 25 Ιουλ. 21:00 

Η Ντιλίλι στο Παρίσι 
Διάρκεια 95’ | Μεταγλωττισμένο

Μπελ Επόκ, σε ένα Παρίσι που σφύζει από ζωή και τέχνη. Με τη βοήθεια ενός φίλου της, η μικρή 
Ντιλιλί αποφασίζει να εξιχνιάσει τις μυστηριώδεις εξαφανίσεις κοριτσιών, οι οποίες μαστίζουν 
την μεγαλούπολη. Κατά τη διάρκεια της έρευνας της, θα συναντήσει τον Μονέ, τον Προυστ, τον 
Παστέρ, την Μαρί Κιουρί και τον φον Ζέπελιν! Όλοι θα την βοηθήσουν για να τα καταφέρει.

Πέμπτη 1 Αυγ. 21:00 
 
HOP 
Διάρκεια: 95’ | Μεταγλωττισμένο

Ένας ανήσυχος έφηβος λαγός, ο γιος του διάσημου Πασχαλινού Λαγού, φτάνει στο Χόλιγουντ 
προκειμένου να κυνηγήσει το όνειρό του ως ντράμερ. Πέφτει όμως θύμα αυτοκινητιστικού με 
θύτη, ένα νεαρό άεργο, τον Φρεντ. Ο νεαρός καλείται τώρα να τον φιλοξενήσει, να τον περιθάλψει 
και να γίνει τελικά ο ήρωας της ημέρας, διασώζοντας τον εορτασμό του Πάσχα.

Πέμπτη 8 Αυγ. 21:00 
 
Μάρνι, μία τρελή συμμορία 
Διάρκεια: 92΄ | Μεταγλωττισμένο

Η Μάρνι είναι μια ιδιαιτέρως καλομαθημένη γατούλα από την αφεντικίνα της, τη Ρόζαλιντ. Όταν 
έρχεται στο σπίτι ο πονηρός αδερφός της Ρόζαλιντ, η Μάρνι μπλέκει σε μια απίθανη περιπέτεια 
και βρίσκεται εκτός σπιτιού. Με τη βοήθεια του σκύλου Έλβις, του κόκορα Έγκμπερτ, και του 
Άντον, ενός γαϊδουριού που μεταμφιέζεται σε ζέβρα, καθώς έχει βλέψεις για καριέρα στον χώρο 
του θεάματος, η Μάρνι θα προσπαθήσει να επιστρέψει στο σπίτι. Άραγε, θα τα καταφέρει;

Πέμπτη 22 Αυγ. 21:00 | Παρασκευή 23 Αυγ. 20:00 | Σάββατο 24 Αυγ. 20:00 

Λόραξ 
Διάρκεια 70’ | Μεταγλωττισμένο

Μία αστεία, αλλά συνάμα και συγκινητική περιπέτεια που υπογραμμίζει τη σημασία της 
ισορροπίας που πρέπει να διατηρείται μεταξύ της φύσης και της προόδου. Η ταινία ξετυλίγεται 
γύρω από τον Λόραξ, ένα πολύ αστείο και αξιαγάπητο πλάσμα, τον φύλακα των δασών, που κάνει 
ό,τι περνά από το χέρι του προκειμένου να προστατεύσει τα δάση και τα ζώα που κατοικούν εκεί. 
Ταινία βασισμένη στο πολυαγαπημένο παιδικό μυθιστορήματα του Dz. Seuss. 

Πέμπτη 18 Ιουλ. 21:00 
 
Ο Τοσοδούλικα 2: Περιπέτεια στην άκρη του κόσμου 
Διάρκεια: 98’ | Με υπότιτλους

Καθώς οι πρώτες νιφάδες πέφτουν στην κοιλάδα, είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει ο εφοδιασμός 
για τον χειμώνα! Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μια μικρή πασχαλίτσα 
παγιδεύεται σε ένα δέμα… με προορισμό την Καραϊβική! Μόνο ένας τρόπος υπάρχει να γυρίσει 
σπίτι: να ενωθεί για ακόμη μια φορά με την dream team: η πασχαλίτσα, το μυρμήγκι και η αράχνη 
ενώνουν τις δυνάμεις του στην άλλη άκρη του κόσμου. Νέος κόσμος, νέες γνωριμίες και νέοι 
κίνδυνοι... Θα τα καταφέρουν;

Πέμπτη 11 Ιουλ. 21:00
 
Minions 
Διάρκεια: 78’ | Μεταγλωττισμένο

Τα κίτρινα, πλασματάκια αυτονομούνται, και αποκτούν μια ολότελα δική τους ταινία, όπου ό,τι 
πιο εξωφρενικό υπάρχει, θα τους συμβεί. Ας απολαύσουμε, λοιπόν, την ξεκαρδιστική διαδρομή 
των σκανταλιάρικων, μικροσκοπικών ζιζανίων από την εποχή της δημιουργίας της Γης προς τη Νέα 
Υόρκη της δεκαετίας του '60 σε αναζήτηση νέου, δόλιου αφεντικού, μετά από, μεταξύ άλλων, τον 
Ναπολέοντα, το Δράκουλα, έναν Αιγύπτιο Φαραώ και τον φονικό δεινόσαυρο T-Rex.



Πέμπτη 29 Αυγ. 21:00 | Παρασκευή 30 Αυγ. 20:00 | Σάββατο 31 Αυγ. 20:00 
 
Ο Λούης και οι Εξωγήινοι 
Διάρκεια: 86’ | Μεταγλωττισμένο

Τι θα έκανες αν ξαφνικά ερχόσουν πρόσωπο με πρόσωπο με έναν, ή μάλλον με τρεις εξωγήινους; 
Σε αυτή την ξεκαρδιστική ιστορία κινουμένων σχεδίων για όλη την οικογένεια, ένα μικρό αγόρι 
θα προσπαθήσει να λύσει τα προβλήματά του με τη βοήθεια των τριών θεότρελων νέων φίλων 
του… που τυχαίνει να μην είναι από τον δικό μας πλανήτη! Γέλιο, περιπέτεια και συγκίνηση σε μια 
ιστορία με το μεγαλύτερο μάθημα για όλους: «οι φίλοι είναι η οικογένεια που επιλέγεις».

Πέμπτη 5 Σεπ. 21:00 | Παρασκευή 6 Σεπ. 20:00 | Σάββατο 7 Σεπ. 20:00
 
Αστερίξ: Τo Μυστικό του Μαγικού Ζωμού 
Διάρκεια: 85’ | Μεταγλωττισμένο

Έπειτα από μια πτώση κατά τη συγκομιδή του γκι, ο δρυΐδης Πανοραμίξ αποφασίζει πως είναι 
καιρός να εξασφαλίσει το μέλλον του χωριού. Μαζί με τον Αστερίξ και τον Οβελίξ ξεκινά ένα 
ταξίδι στον Γαλατικό κόσμο, αναζητώντας ένα νεαρό, ταλαντούχο δρυΐδη, για να του μεταδώσει το 
Μυστικό του Μαγικού Ζωμού.

Πέμπτη 12 Σεπ. 21:00 | Παρασκευή 13 Σεπ. 20:00 | Σάββατο 14 Σεπ. 20:00
 
Η Κλεμμένη Πριγκίπισσα 
Διάρκεια: 85’ | Μεταγλωττισμένο

Ο Ρούσλαν, ένας περιπλανώμενος καλλιτέχνης που ονειρεύεται να γίνει κάποτε ιππότης, συναντά 
την όμορφη Μίλα και την ερωτεύεται... πριν συνειδητοποιήσει ότι είναι η κόρη του Βασιλιά! Όμως, 
ο κακός μάγος Τσόρνομορ, κλέβει τη Μίλα. Ο Ρουσλάν θα αγωνιστεί να σώσει την αγαπημένη του 
και ν’αποδείξει ότι η αγάπη είναι πιο δυνατή απο τη μαγεία.



Πέμπτη 29 Αυγ. 21:00 | Παρασκευή 30 Αυγ. 20:00 | Σάββατο 31 Αυγ. 20:00 
 
Ο Λούης και οι Εξωγήινοι 
Διάρκεια: 86’ | Μεταγλωττισμένο

Τι θα έκανες αν ξαφνικά ερχόσουν πρόσωπο με πρόσωπο με έναν, ή μάλλον με τρεις εξωγήινους; 
Σε αυτή την ξεκαρδιστική ιστορία κινουμένων σχεδίων για όλη την οικογένεια, ένα μικρό αγόρι 
θα προσπαθήσει να λύσει τα προβλήματά του με τη βοήθεια των τριών θεότρελων νέων φίλων 
του… που τυχαίνει να μην είναι από τον δικό μας πλανήτη! Γέλιο, περιπέτεια και συγκίνηση σε μια 
ιστορία με το μεγαλύτερο μάθημα για όλους: «οι φίλοι είναι η οικογένεια που επιλέγεις».

Πέμπτη 5 Σεπ. 21:00 | Παρασκευή 6 Σεπ. 20:00 | Σάββατο 7 Σεπ. 20:00
 
Αστερίξ: Τo Μυστικό του Μαγικού Ζωμού 
Διάρκεια: 85’ | Μεταγλωττισμένο

Έπειτα από μια πτώση κατά τη συγκομιδή του γκι, ο δρυΐδης Πανοραμίξ αποφασίζει πως είναι 
καιρός να εξασφαλίσει το μέλλον του χωριού. Μαζί με τον Αστερίξ και τον Οβελίξ ξεκινά ένα 
ταξίδι στον Γαλατικό κόσμο, αναζητώντας ένα νεαρό, ταλαντούχο δρυΐδη, για να του μεταδώσει το 
Μυστικό του Μαγικού Ζωμού.

Πέμπτη 12 Σεπ. 21:00 | Παρασκευή 13 Σεπ. 20:00 | Σάββατο 14 Σεπ. 20:00
 
Η Κλεμμένη Πριγκίπισσα 
Διάρκεια: 85’ | Μεταγλωττισμένο

Ο Ρούσλαν, ένας περιπλανώμενος καλλιτέχνης που ονειρεύεται να γίνει κάποτε ιππότης, συναντά 
την όμορφη Μίλα και την ερωτεύεται... πριν συνειδητοποιήσει ότι είναι η κόρη του Βασιλιά! Όμως, 
ο κακός μάγος Τσόρνομορ, κλέβει τη Μίλα. Ο Ρουσλάν θα αγωνιστεί να σώσει την αγαπημένη του 
και ν’αποδείξει ότι η αγάπη είναι πιο δυνατή απο τη μαγεία.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ 01 Ιουν.  ΣΑΒΒΑΤΟ 21:00  

Από έρωτα 
Δραματική κομεντί 2014 | Ελληνική | Διάρκεια: 90’ | Σκηνοθεσία: Θοδωρής Αθερίδης  
Πρωταγωνιστούν: Θοδωρής Αθερίδης, Σμαράγδα Καρύδη, Παναγιώτα Βλαντή, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, 
Μάρθα Καραγιάννη, Γιάννος Περλέγκας, Γιώργος Χρυσοστόμου

Η ιστορία ξεκινά δυο μέρες πριν από τον επικείμενο γάμο του πυροσβέστη Αντώνη με τη 
νοσηλεύτρια Νατάσα, όταν αιφνιδιαστικά θα επισκεφτεί τον Αντώνη η Άννα, μια δημοσιογράφος 
με την οποία διατηρούσε σχέση παλαιότερα. Από τη συνάντηση αυτή θα αντιληφθούμε τον 
ζωντανό ακόμα έρωτά τους. Ο Αντώνης δεν θα ματαιώσει τον γάμο του με την Νατάσα, παρότι 
η Άννα νιώθει έντονη την επιθυμία της επανασύνδεσης. Τα πράγματα θα περιπλεχθούν ακόμα 
περισσότερο, όταν θα ξεκινήσει η «διπλή ζωή» του Αντώνη μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Τι θα 
συμβεί, όταν η Άννα θα συνυπάρχει με την Νατάσα, όχι μόνο όταν η Νατάσα θα λείπει, αλλά κι 
όταν αυτή είναι μπροστά;

ΊΟΥΝΊΟΣ

04 Ιουν. ΤΡΙΤΗ 21:15 | 05 Ιουν. ΤΕΤΑΡΤΗ 21:15

Ανωτέρα Βία - Force Majeure
Δραματική 2014 | Σουηδική | Διάρκεια: 119’ | Σκηνοθεσία: Ρούμπεν Όστλουντ  
Πρωταγωνιστούν: Μπρέιντι Κόρμπετ, Κρίστοφερ Χίβιου, Λίζα Λόβεν Κόνγκλσι, Γιοχάνες Κούνκε

Μια τετραμελής Σουηδική οικογένεια που κάνει διακοπές στις Γαλλικές Άλπεις απειλείται από μια 
χιονοστιβάδα που σπέρνει τον πανικό. Ο πατέρας μαζεύει το κινητό του και τρέπεται σε άτακτη 
φυγή, αφήνοντας τη σύζυγο μόνη, να φωνάζει και να προστατεύει τα δυο παιδιά τους. Όταν όλα 
καταλαγιάζουν, η οικογενειακή ισορροπία έχει διαταραχθεί πλήρως. Ο γάμος του ζευγαριού 
κρέμεται από μια κλωστή, καθώς ο σύζυγος και πατέρας προσπαθεί να επανακτήσει τον ρόλο του 
αρχηγού της οικογένειας. 

07 Ιουν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:15 | 08 Ιουν. ΣΑΒΒΑΤΟ 21:15 | 09 ΚΥΡΙΑΚΗ 21:15

Που θα κοιμηθείς απόψε;
Κωμωδία 2017 | Γαλλική | Διάρκεια: 104’ | Σκηνοθεσία Αλεξάντρα Λεκλέρ 
Πρωταγωνιστούν: Βαλερί Μπονετόν, Ντιντιέ Μπουρντόν, Ιζαμπέλ Καρέ

Παντρεμένη επί μία 15ετία και με δύο παιδιά, η Σαντρίν ανακαλύπτει πως ο άντρας της έχει 
ερωμένη. Αφού ξεπεράσει το σοκ, συναντάει την αντίζηλό της Βιρζινί για να της προτείνει μια 
παράξενη συμφωνία.

02 Ιουν. ΚΥΡΙΑΚΗ 21:15 | 03 Ιουν. ΔΕΥΤΕΡΑ 21:00

Ο Πεταλούδας
Δραματική 1973| Γαλλοαμερικανική  | Διάρκεια: 150’ | Σκηνοθεσία: Φράνκλιν Σάφνερ 
Πρωταγωνιστούν: Στιβ Μακ Κουίv, Ντάστιν Χόφμαν, Βίκτορ Τζόρι

Ταινία θρύλος, με τη γοητεία μιας άλλης εποχής: Η αληθινή ιστορία του Γάλλου Ανρί Καριέρ, 
γνωστού ως “Πεταλούδα”. Ο Πεταλούδας, που οφείλει το όνομά του στο μεγάλο τατουάζ 
πεταλούδας που φέρει στο σώμα του, είναι ένας μικροαπατεώνας που έχει αδίκως καταδικαστεί 
για φόνο σε ισόβια κάθειρξη στις φυλακές της Γουινέας στη Νότια Αμερική. Ο Πεταλούδας, 
αποφασισμένος να δραπετεύσει ξεκινά μια σειρά από απόπειρες, που όμως αποτυγχάνουν. 
Η τιμωρία του είναι να φυλακιστεί στο Νησί του Διαβόλου, μια πιο σκληρή φυλακή, απ’ όπου 
δεν έχει καταφέρει κανείς έως τώρα να δραπετεύσει. Απτόητος και παρά την εξαθλίωση, την 
απομόνωση και τα βασανιστήρια, συνεχίζει τις προσπάθειες...

10 Ιουν. ΔΕΥΤΕΡΑ 21:00

SAFE SEX 
Κωμωδία 1999 | Ελληνική | Διάρκεια: 96’ | Σκηνοθεσία: Μιχάλης Ρέππας & Θανάσης Παπαθανασίου   
Πρωταγωνιστούν: Άννα Παναγιωτοπούλου, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Μίμης 
Χρυσομάλλης, Μίνα Αδαμάκη, Βίκυ Κουλιανού, Σπύρος Παπαδόπουλος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Παύλος 
Χαϊκάλης, Ελένη Καστάνη, Ρένια Λουϊζίδου, Γιώργος Πυρπασόπουλος κ.ά.

Σπονδυλωτή ταινία που παρουσιάζει οκτώ παράλληλες ερωτικές ιστορίες στην Αθήνα του 1999. Η 
πρώτη σκηνοθετική απόπειρα στον κινηματογράφο των Παπαθανασίου-Ρέππα (Τρεις Χάριτες, Δις 
εξαμαρτείν), που παρά τις αντιφατικές κριτικές έσπασε ταμεία! Με μια τεράστια διανομή ρόλων, 
σε σχεδόν όλους τους σύγχρονους Έλληνες ερμηνευτές!



14 Ιουν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:15 | 15 Ιουν. ΣΑΒΒΑΤΟ 21:15 | 16 Ιουν. ΚΥΡΙΑΚΗ 21:15 

Αμάντα - Amanda  
Δραματική 2018 | Γαλλική | Διάρκεια: 106’ | Σκηνοθεσία: Μίκαελ Χερς  
Πρωταγωνιστούν: Βενσάν Λακόστ, Ισόρ Μουλτριέρ, Στέισι Μαρτέν

Ένας νέος άνδρας χωρίς σταθερή δουλειά και σχέση, απολαμβάνει την ελαφρότητα της νεότητάς 
του στο Παρίσι. Σύντομα όμως, η ανεμελιά της ζωής του διακόπτεται βάναυσα από τον ξαφνικό 
χαμό της αδελφής του. Εκτός από το σοκ και τον πόνο, αναγκάζεται να διαχειριστεί και την 
κηδεμονία της μικρής ανιψιάς του. Ο δεσμός ανάμεσα σ’ ένα παιδί που μεγαλώνει απότομα και 
σ’ έναν ενήλικα που δεν έχει ξεπεράσει την παιδική ηλικία είναι μία μόνο από τις αντιθέσεις που 
κινούν αυτή τη μοναδική ταινία, η οποία χωράει σε λιγότερο από δύο ώρες όλα τα μυστήρια και τα 
θαύματα της ρευστής μας ζωής.

17 Ιουν. ΔΕΥΤΕΡΑ 21:00 

Στο σώμα της
Ντοκιμαντέρ 2018 | Ελληνικό | Διάρκεια: 85’ | Σκηνοθεσία: Ζαχαρίας Μαυροειδής

Κάθε καλοκαίρι, στις 31 Ιουλίου, κάποιες γυναίκες στη Σαντορίνη πηγαίνουν στα κελιά της ανενεργής 
Μονής της Κοίμησης, στο νότιο άκρο της Θηρασιάς. Είναι οι λεγόμενες «δεκαπεντίστρες», που για 
δύο εβδομάδες τον Αύγουστο, ανοίγουν τη Μονή, προσεύχονται κάθε πρωί υπέρ αναπαύσεως των 
νεκρών και κάθε απόγευμα υπέρ υγείας των ζώντων, ενώ προετοιμάζουν τη Μονή για τη γιορτή του 
Δεκαπενταύγουστου. Στο ενδιάμεσο αναπολούν το παρελθόν αγναντεύοντας την κοσμοπολίτικη 
Σαντορίνη στην άλλη μεριά του ηφαιστείου.

18 Ιουν. ΤΡΙΤΗ 21:15 | 19 Ιουν. ΤΕΤΑΡΤΗ 21:15  

Ανυπακοή - Disobedience  
Αισθηματική 2017 | Αγγλική | Διάρκεια: 114’ | Σκηνοθεσία:  Σεμπάστιαν Λέλιο 
Πρωταγωνιστούν: Ρέιτσελ Βάις, Ρέιτσελ Μακάνταμς, Αλεσάντρο Νίβολα

Όταν πληροφορείται τον θάνατο του πατέρα της, η Ρονίτ επιστρέφει από τη Νέα Υόρκη στην ορθόδοξη 
εβραϊκή κοινότητα του Λονδίνου όπου μεγάλωσε, και της οποίας εκείνος ήταν ο αξιοσέβαστος 
θρησκευτικός ηγέτης. Η επάνοδός της δεν θα ανοίξει μονάχα τις οικογενειακές εκείνες πληγές που 
την κατέστησαν μαύρο πρόβατο μιας οχυρωμένης στις παραδόσεις της κοινότητας, αλλά και θα 
αναζωπυρώσει το παλιό πάθος που στάθηκε η αφορμή να κόψει κάθε δεσμό με το παρελθόν και 
να δραπετεύσει μια για πάντα αναζητώντας την ελευθερία της.

21 Ιουν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:15 | 22 Ιουν. ΣΑΒΒΑΤΟ 21:15 | 23 Ιουν. ΚΥΡΙΑΚΗ 21:15 

Χοντρός και Λιγνός - Stan & Ollie 
Κωμωδία 2018 | Αμερικανική | Διάρκεια: 97’ | Σκηνοθεσία: Τζον Σ. Μπερντ 
Πρωταγωνιστούν: Τζον Σ. Ράιλι, Στιβ Κούγκαν, Ντάνι Χιούστον, Νίνα Αριάντα, Σίρλεΐ Χέντερσον 

Οι εξαιρετικοί Τζον Σ. Ράιλι και Στιβ Κούγκαν ενσαρκώνουν ιδανικά τον Χοντρό και τον Λιγνό, καθώς 
μεταμορφώνονται αριστοτεχνικά στο εμβληματικό θρυλικό κωμικό δίδυμο, που έγραψε ιστορία 
από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 μέχρι τα τέλη του 1940. Κινηματογραφική βιογραφία που 
παρουσιάζει ένα εύστοχο πορτρέτο της δυνατής και τρικυμιώδους φιλίας των δύο αντρών, ενώ 
αποτίνει έναν συγκινητικό φόρο τιμής σε αυτούς τους θρύλους της κωμωδίας.

11 Ιουν. ΤΡΙΤΗ 21:15 | 12 Ιουν. ΤΕΤΑΡΤΗ 21:15  

Dogman
Αστυνομική 2018 | Ιταλική | Διάρκεια: 102’ | Σκηνοθεσία: Ματέο Γκαρόνε 
Πρωταγωνιστούν: Μαρτσέλο Φόντε, Εντοάρντο Πέσκε, Νούντζια Σκιάνο, Αντάμο Ντιονίζι

Η ιστορία βασίζεται σε ένα πραγματικό περιστατικό που συγκλόνισε την Ιταλία και τον διεθνή τύπο. 
Στις παρυφές μιας μητρόπολης, όπου ισχύει μόνο ο νόμος του πιο δυνατού, ο Μαρτσέλο, ένας 
μικροκαμωμένος και ευγενικός άντρας, μοιράζει τις μέρες του ανάμεσα σε ένα κομμωτήριο για 
σκύλους, την αγάπη του για την κόρη του και μία αμφιλεγόμενη σχέση φιλίας - υποταγής με τον 
Σιμόνε, έναν πρώην πυγμάχο που τρομοκρατεί όλη τη γειτονιά. Αποφασισμένος να προφυλάξει 
την αξιοπρέπειά του, μετά από συνεχή ταπείνωση, ο Μαρτσέλο καταστρώνει σχέδιο εκδίκησης με 
αναπάντεχη έκβαση. Η συντριβή της αξιοπρέπειας και η εκδικητικότητα που γρυλίζει μέσα από τα 
δόντια του πιο αδύναμου κρίκου! 
Βραβείο Αντρικής Ερμηνείας στο71ο Φεστιβάλ Καννών.



14 Ιουν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:15 | 15 Ιουν. ΣΑΒΒΑΤΟ 21:15 | 16 Ιουν. ΚΥΡΙΑΚΗ 21:15 

Αμάντα - Amanda  
Δραματική 2018 | Γαλλική | Διάρκεια: 106’ | Σκηνοθεσία: Μίκαελ Χερς  
Πρωταγωνιστούν: Βενσάν Λακόστ, Ισόρ Μουλτριέρ, Στέισι Μαρτέν

Ένας νέος άνδρας χωρίς σταθερή δουλειά και σχέση, απολαμβάνει την ελαφρότητα της νεότητάς 
του στο Παρίσι. Σύντομα όμως, η ανεμελιά της ζωής του διακόπτεται βάναυσα από τον ξαφνικό 
χαμό της αδελφής του. Εκτός από το σοκ και τον πόνο, αναγκάζεται να διαχειριστεί και την 
κηδεμονία της μικρής ανιψιάς του. Ο δεσμός ανάμεσα σ’ ένα παιδί που μεγαλώνει απότομα και 
σ’ έναν ενήλικα που δεν έχει ξεπεράσει την παιδική ηλικία είναι μία μόνο από τις αντιθέσεις που 
κινούν αυτή τη μοναδική ταινία, η οποία χωράει σε λιγότερο από δύο ώρες όλα τα μυστήρια και τα 
θαύματα της ρευστής μας ζωής.

17 Ιουν. ΔΕΥΤΕΡΑ 21:00 

Στο σώμα της
Ντοκιμαντέρ 2018 | Ελληνικό | Διάρκεια: 85’ | Σκηνοθεσία: Ζαχαρίας Μαυροειδής

Κάθε καλοκαίρι, στις 31 Ιουλίου, κάποιες γυναίκες στη Σαντορίνη πηγαίνουν στα κελιά της ανενεργής 
Μονής της Κοίμησης, στο νότιο άκρο της Θηρασιάς. Είναι οι λεγόμενες «δεκαπεντίστρες», που για 
δύο εβδομάδες τον Αύγουστο, ανοίγουν τη Μονή, προσεύχονται κάθε πρωί υπέρ αναπαύσεως των 
νεκρών και κάθε απόγευμα υπέρ υγείας των ζώντων, ενώ προετοιμάζουν τη Μονή για τη γιορτή του 
Δεκαπενταύγουστου. Στο ενδιάμεσο αναπολούν το παρελθόν αγναντεύοντας την κοσμοπολίτικη 
Σαντορίνη στην άλλη μεριά του ηφαιστείου.

18 Ιουν. ΤΡΙΤΗ 21:15 | 19 Ιουν. ΤΕΤΑΡΤΗ 21:15  

Ανυπακοή - Disobedience  
Αισθηματική 2017 | Αγγλική | Διάρκεια: 114’ | Σκηνοθεσία:  Σεμπάστιαν Λέλιο 
Πρωταγωνιστούν: Ρέιτσελ Βάις, Ρέιτσελ Μακάνταμς, Αλεσάντρο Νίβολα

Όταν πληροφορείται τον θάνατο του πατέρα της, η Ρονίτ επιστρέφει από τη Νέα Υόρκη στην ορθόδοξη 
εβραϊκή κοινότητα του Λονδίνου όπου μεγάλωσε, και της οποίας εκείνος ήταν ο αξιοσέβαστος 
θρησκευτικός ηγέτης. Η επάνοδός της δεν θα ανοίξει μονάχα τις οικογενειακές εκείνες πληγές που 
την κατέστησαν μαύρο πρόβατο μιας οχυρωμένης στις παραδόσεις της κοινότητας, αλλά και θα 
αναζωπυρώσει το παλιό πάθος που στάθηκε η αφορμή να κόψει κάθε δεσμό με το παρελθόν και 
να δραπετεύσει μια για πάντα αναζητώντας την ελευθερία της.

21 Ιουν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:15 | 22 Ιουν. ΣΑΒΒΑΤΟ 21:15 | 23 Ιουν. ΚΥΡΙΑΚΗ 21:15 

Χοντρός και Λιγνός - Stan & Ollie 
Κωμωδία 2018 | Αμερικανική | Διάρκεια: 97’ | Σκηνοθεσία: Τζον Σ. Μπερντ 
Πρωταγωνιστούν: Τζον Σ. Ράιλι, Στιβ Κούγκαν, Ντάνι Χιούστον, Νίνα Αριάντα, Σίρλεΐ Χέντερσον 

Οι εξαιρετικοί Τζον Σ. Ράιλι και Στιβ Κούγκαν ενσαρκώνουν ιδανικά τον Χοντρό και τον Λιγνό, καθώς 
μεταμορφώνονται αριστοτεχνικά στο εμβληματικό θρυλικό κωμικό δίδυμο, που έγραψε ιστορία 
από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 μέχρι τα τέλη του 1940. Κινηματογραφική βιογραφία που 
παρουσιάζει ένα εύστοχο πορτρέτο της δυνατής και τρικυμιώδους φιλίας των δύο αντρών, ενώ 
αποτίνει έναν συγκινητικό φόρο τιμής σε αυτούς τους θρύλους της κωμωδίας.

11 Ιουν. ΤΡΙΤΗ 21:15 | 12 Ιουν. ΤΕΤΑΡΤΗ 21:15  

Dogman
Αστυνομική 2018 | Ιταλική | Διάρκεια: 102’ | Σκηνοθεσία: Ματέο Γκαρόνε 
Πρωταγωνιστούν: Μαρτσέλο Φόντε, Εντοάρντο Πέσκε, Νούντζια Σκιάνο, Αντάμο Ντιονίζι

Η ιστορία βασίζεται σε ένα πραγματικό περιστατικό που συγκλόνισε την Ιταλία και τον διεθνή τύπο. 
Στις παρυφές μιας μητρόπολης, όπου ισχύει μόνο ο νόμος του πιο δυνατού, ο Μαρτσέλο, ένας 
μικροκαμωμένος και ευγενικός άντρας, μοιράζει τις μέρες του ανάμεσα σε ένα κομμωτήριο για 
σκύλους, την αγάπη του για την κόρη του και μία αμφιλεγόμενη σχέση φιλίας - υποταγής με τον 
Σιμόνε, έναν πρώην πυγμάχο που τρομοκρατεί όλη τη γειτονιά. Αποφασισμένος να προφυλάξει 
την αξιοπρέπειά του, μετά από συνεχή ταπείνωση, ο Μαρτσέλο καταστρώνει σχέδιο εκδίκησης με 
αναπάντεχη έκβαση. Η συντριβή της αξιοπρέπειας και η εκδικητικότητα που γρυλίζει μέσα από τα 
δόντια του πιο αδύναμου κρίκου! 
Βραβείο Αντρικής Ερμηνείας στο71ο Φεστιβάλ Καννών.

28 Ιουν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:15 | 29 Ιουν. ΣΑΒΒΑΤΟ 21:15 | 30 Ιουν. ΚΥΡΙΑΚΗ 21:15  

Καπερναούμ - Capernaum
Δραματική 2018 | Λιβανέζικη | Διάρκεια: 121’ | Σκηνοθεσία: Ναντίν Λαμπακί 
Πρωταγωνιστούν: Ζαΐν Αλ Ραφία, Γιορντάνος Σίφεραου, Μπολουατίφ Τρέζορ Μπανκόλ, Καουσάρ Αλ 
Χαντάντ, Φαντί Γιουσέφ, Χαΐτα Ψέντρα Ιζάμ, Άλα Τζούχνιεχ, Ναντίν Λαμπακί, Νουρ Ελ Χουσεΐνί 

Λίβανος, αίθουσα δικαστηρίου: Ο Ζάιν, ένας 12χρονος πρόσφυγας από τη Συρία, παρουσιάζεται 
ενώπιον του δικαστή, ο οποίος τον ρωτάει γιατί θέλει να μηνύσει τους ίδιους του τους γονείς. 
«Επειδή με έφεραν στον κόσμο!», απαντάει o μικρός, κάνοντας έτσι τη δική του επανάσταση 
απέναντι στους γονείς του για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσής τους, για την παντελή αδυναμία 
τους να του παρέχουν ελάχιστη φροντίδα, βοήθεια και προστασία. Αντιμέτωπος με αδιανόητες 
δυσκολίες και εμπόδια, ο μικρός Ζάιν θα ξεκινήσει ένα απίστευτο, γεμάτο δυσκολίες ταξίδι, για 
ν’ αναζητήσει τη δική του ταυτότητα μέσα στον αμείλικτο κόσμο που έχουν φτιάξει γι’ αυτόν οι 
μεγάλοι.

25 Ιουν. ΤΡΙΤΗ 21:15 | 26 Ιουν. ΤΕΤΑΡΤΗ 21:15  

Στους Διαδρόμους - In The Aisles
Δραματική 2018 | Γερμανική | Διάρκεια: 125’ | Σκηνοθεσία: Τόμας Στούμπερ 
Πρωταγωνιστούν: Φρανκ Ρογκόφσκι, Σάντρα Χουέλερ, Πέτερ Κουρθ

Ο ντροπαλός Κρίστιαν προσλαμβάνεται σε ένα σούπερ μάρκετ και τίθεται υπό την προστασία 
του γηραιότερου Μπρούνο στον διάδρομο των Ποτών. Κι ενώ μια λιγομίλητη φιλία ξεκινά, ο 
Κρίστιαν γοητεύεται από την Μάριον, μια συνάδελφό του την οποία συναντά τακτικά δίπλα στη 
μηχανή του καφέ. Μόνο που εκείνη είναι παντρεμένη, οπότε και τα αισθήματα του Κρίστιαν 
μένουν χωρίς ανταπόκριση, μέχρι την ημέρα που η Μάριον δεν επιστρέφει στη δουλειά.

24 Ιουν. ΔΕΥΤΕΡΑ 21:00 

Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει... στον  Άλιμο  
Το Cine Alimos φιλοξενεί επιλεγμένες βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες του 
2018 από το Φεστιβάλ Δράμας: 
• Η Σιγή των Ψαριών όταν Πεθαίνουν | Βασίλης Κεκάτος 
• Τέταρτος τοίχος | Δημήτρης Γκότσης
• Η Τελευταία Κόρη | Εύη Καραμπάτσου
• ’Αρια | Μυρσίνη Αριστείδου
• Άβανος | Παναγιώτης Χαραμής
• Εκτορας Μάλο: Η τελευταία μέρα της χρονιάς | Ζακλίν Λέντζου. 

Μυρτιδιωτίσσης 1, Άλιμος, τηλ. 210-9901491          : alimosbake



02 Ιουλ. ΤΡΙΤΗ 21:15 | 03 Ιουλ. ΤΕΤΑΡΤΗ 21:15  

Η οικουγένεια
Κωμωδία 2018 | Γαλλική | Διάρκεια: 93’ | Σκηνοθεσία: Ντάνι Μπουν  
Πρωταγωνιστούν: Ντάνι Μπουν, Λιν Ρενό, Λόρενς Αρνέ, Βαλερί Μπονετόν

Ο Βαλεντίν Ντε είναι ένας καταξιωμένος και διάσημος σχεδιαστής επίπλων, που πλασάρεται ως 
ορφανός, γιατί ντρέπεται για την ταπεινή του καταγωγή, μέχρι που εμφανίζεται η οικογένειά 
του και η πραγματική του ταυτότητα αποκαλύπτεται. Τα βάσανά του δεν τελειώνουν εδώ, αφού 
μετά από λίγο τον χτυπάει αυτοκίνητο και καταλήγει με μία μορφή αμνησίας που διαγράφει τα 
τελευταία χρόνια της κοσμοπολίτικης ζωής του. Η παριζιάνικη περσόνα του Βαλεντίν Ντε σβήνει 
και στη θέση της εμφανίζεται ο γνήσιος γόνος μιας λαϊκής οικογένειας.

05 Ιουλ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:15 | 06 Ιουλ. ΣΑΒΒΑΤΟ 21:15 | 07 Ιουλ. ΚΥΡΙΑΚΗ 21:15 

Ψυχρός Πόλεμος - Cold War 
Δραματική 2018 | Πολωνική | Διάρκεια: 84’ | Σκηνοθεσία: Πάβελ Παβλικόφσκι  
Πρωταγωνιστούν: Τζοάνα Κούλιγκ, Αγκάτα Κούλεζα, Τόμας Κοτ, Σεντρίκ Καν

Η παθιασμένη ερωτική ιστορία δύο εντελώς διαφορετικών ανθρώπων, με φόντο τον Ψυχρό 
Πόλεμο στην Πολωνία, το Βερολίνο, τη Γιουγκοσλαβία και το Παρίσι. Ένας άντρας και μια γυναίκα 
γνωρίζονται στα συντρίμμια της μεταπολεμικής Πολωνίας. Παγιδεύονται σε έναν μοιραίο έρωτα 
που τους καταδικάζει να βρίσκονται δεμένοι ο ένας με τον άλλον. Οι πολιτικές συνθήκες, τα 
ελαττώματά τους, αλλά και μια σειρά από ατυχείς συγκυρίες τους χωρίζουν και τους ενώνουν σε 
έναν έρωτα διαχρονικά αδύνατο. Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Καννών 2018.

08 Ιουλ. ΔΕΥΤΕΡΑ 21:00  

Λουκουμάδες με μέλι   
Κωμωδία 2005 | Ελληνική | Διάρκεια: 95 | Σκηνοθεσία: Όλγα Μαλέα   
Πρωταγωνιστούν: Παύλος Χαϊκάλης, Σοφία Φιλιππίδου, Βλαδίμηρος Κυριακίδης,
Δημήτρης Πιατάς, Χρήστος Λούλης, Φαίη Ξυλά, Φωτεινή Μπαξεβάνη

Ο Μάνος, αφήνοντας πίσω την πρωτεύουσα, θα βρεθεί στην επαρχία, για να δει έναν παλιό 
του έρωτα να δουλεύει σε γραφείο κηδειών, τον θείο του να λιγουρεύεται απαγορευμένους 
λουκουμάδες και το αγαπημένο του γουρουνάκι, το Μαρικάκι, αναπάντεχο σύμμαχο στην 
αποκάλυψη μιας λυτρωτικής αλήθειας! Με φόντο τα ανθισμένα τοπία της ελληνικής υπαίθρου 
και νεκροφόρες που το σκάνε, για να βρουν λουκουμάδες, εκτυλίσσεται μια ευρηματική κωμωδία 
που ξεσκεπάζει μυστικά και ψέματα...

ΊΟΥΛΊΟΣ
01 Ιουλ. ΔΕΥΤΕΡΑ 21:00 

Τζαμάικα  
Κωμωδία 2017 | Ελληνική | Διάρκεια: 100’ | Σκηνοθεσία: Αντρέας Μορφονιός   
Πρωταγωνιστούν: Σπύρος Παπαδόπουλος, Φάνης Μουρατίδης, Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους, Νικολέτα 
Κοτσαηλίδου, Μελέτης Ηλίας, Νίκος Παντελίδης, Μαίρη Ευαγγέλου, Ίρις Πανταζάρα,

Ο Ακης οδηγεί ταξί και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με τα χρέη του. O Τίμος είναι διάσημος 
παρουσιαστής τηλεόρασης που ζει την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία. Ο Ακης και ο Τίμος, 
δεμένοι από μικροί ως αδέλφια, αποξενωμένοι όμως στην ενήλικη καθημερινότητά τους, 
πρωταγωνιστούν σε μια συγκινητική, τρυφερή, αισιόδοξη και άκρως ανθρώπινη ταινία για τη 
σαρωτική δύναμη της ζωής και της αδελφικής αγάπης. Οι κοινές αναμνήσεις, τα ταξίδια μακρινά 
ως τη Τζαμάικα - το άκουσμα που μοιράστηκαν παιδιά -, το αστείρευτο χιούμορ του Τίμου και η 
αγνή ψυχή του Άκη υφαίνουν μια σπαρταριστή και λυτρωτική ιστορία που σφύζει από χιούμορ, 
συναίσθημα και αγάπη για τη ζωή.



02 Ιουλ. ΤΡΙΤΗ 21:15 | 03 Ιουλ. ΤΕΤΑΡΤΗ 21:15  

Η οικουγένεια
Κωμωδία 2018 | Γαλλική | Διάρκεια: 93’ | Σκηνοθεσία: Ντάνι Μπουν  
Πρωταγωνιστούν: Ντάνι Μπουν, Λιν Ρενό, Λόρενς Αρνέ, Βαλερί Μπονετόν

Ο Βαλεντίν Ντε είναι ένας καταξιωμένος και διάσημος σχεδιαστής επίπλων, που πλασάρεται ως 
ορφανός, γιατί ντρέπεται για την ταπεινή του καταγωγή, μέχρι που εμφανίζεται η οικογένειά 
του και η πραγματική του ταυτότητα αποκαλύπτεται. Τα βάσανά του δεν τελειώνουν εδώ, αφού 
μετά από λίγο τον χτυπάει αυτοκίνητο και καταλήγει με μία μορφή αμνησίας που διαγράφει τα 
τελευταία χρόνια της κοσμοπολίτικης ζωής του. Η παριζιάνικη περσόνα του Βαλεντίν Ντε σβήνει 
και στη θέση της εμφανίζεται ο γνήσιος γόνος μιας λαϊκής οικογένειας.

05 Ιουλ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:15 | 06 Ιουλ. ΣΑΒΒΑΤΟ 21:15 | 07 Ιουλ. ΚΥΡΙΑΚΗ 21:15 

Ψυχρός Πόλεμος - Cold War 
Δραματική 2018 | Πολωνική | Διάρκεια: 84’ | Σκηνοθεσία: Πάβελ Παβλικόφσκι  
Πρωταγωνιστούν: Τζοάνα Κούλιγκ, Αγκάτα Κούλεζα, Τόμας Κοτ, Σεντρίκ Καν

Η παθιασμένη ερωτική ιστορία δύο εντελώς διαφορετικών ανθρώπων, με φόντο τον Ψυχρό 
Πόλεμο στην Πολωνία, το Βερολίνο, τη Γιουγκοσλαβία και το Παρίσι. Ένας άντρας και μια γυναίκα 
γνωρίζονται στα συντρίμμια της μεταπολεμικής Πολωνίας. Παγιδεύονται σε έναν μοιραίο έρωτα 
που τους καταδικάζει να βρίσκονται δεμένοι ο ένας με τον άλλον. Οι πολιτικές συνθήκες, τα 
ελαττώματά τους, αλλά και μια σειρά από ατυχείς συγκυρίες τους χωρίζουν και τους ενώνουν σε 
έναν έρωτα διαχρονικά αδύνατο. Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Καννών 2018.

08 Ιουλ. ΔΕΥΤΕΡΑ 21:00  

Λουκουμάδες με μέλι   
Κωμωδία 2005 | Ελληνική | Διάρκεια: 95 | Σκηνοθεσία: Όλγα Μαλέα   
Πρωταγωνιστούν: Παύλος Χαϊκάλης, Σοφία Φιλιππίδου, Βλαδίμηρος Κυριακίδης,
Δημήτρης Πιατάς, Χρήστος Λούλης, Φαίη Ξυλά, Φωτεινή Μπαξεβάνη

Ο Μάνος, αφήνοντας πίσω την πρωτεύουσα, θα βρεθεί στην επαρχία, για να δει έναν παλιό 
του έρωτα να δουλεύει σε γραφείο κηδειών, τον θείο του να λιγουρεύεται απαγορευμένους 
λουκουμάδες και το αγαπημένο του γουρουνάκι, το Μαρικάκι, αναπάντεχο σύμμαχο στην 
αποκάλυψη μιας λυτρωτικής αλήθειας! Με φόντο τα ανθισμένα τοπία της ελληνικής υπαίθρου 
και νεκροφόρες που το σκάνε, για να βρουν λουκουμάδες, εκτυλίσσεται μια ευρηματική κωμωδία 
που ξεσκεπάζει μυστικά και ψέματα...

09 Ιουλ. ΤΡΙΤΗ 21:15 | 10 Ιουλ. ΤΕΤΑΡΤΗ 21:15 

H Επιστροφή του Μπεν - Ben is Back 
Δραματική 2018 | Αμερικανική | Διάρκεια: 103’ | Σκηνοθεσία: Πίτερ Χέτζες  
Πρωταγωνιστούν: Τζούλια Ρόμπερτς, Λούκας Χέτζες, Κάθριν Νιούτον, Ρέιτσελ Μπέι Τζόουνς

Ο 19χρονος Μπεν γυρίζει απροσδόκητα στο πατρικό του το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων. 
Η μητέρα του ανακουφίζεται με την επιστροφή του και τον υποδέχεται εγκάρδια, αλλά ανησυχεί 
για το εάν είναι όντως αποφασισμένος, όπως υποστηρίζει, να ξεπεράσει τον εθισμό του στα 
ναρκωτικά. Ένα κρίσιμο 24ωρο ξεκινάει, με νέες συνταρακτικές αλήθειες να έρχονται στο φως, και 
την αγάπη της μητέρας για τον γιο της να δοκιμάζεται μέσα από σοβαρές προκλήσεις τις οποίες 
πασχίζει να πολεμήσει κάνοντας τα αδύνατα δυνατά.

12 Ιουλ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:15 | 13 Ιουλ. ΣΑΒΒΑΤΟ 21:15 | 14 Ιουλ. ΚΥΡΙΑΚΗ 21:15

Ευτυχισμένος Όσκαρ - The Happy Prince
Βιογραφική 2018 | Aγγλική | Διάρκεια: 105’ | Σκηνοθεσία:  Ρούπερτ Έβερετ 
Πρωταγωνιστούν: Κόλιν Φέρθ, Κόλιν Μόργκαν, Ρούμπερτ Έβερετ

Στο δωμάτιο ενός φτηνού ξενοδοχείου στο Παρίσι, ο Όσκαρ Ουάιλντ περιμένει τον θάνατο χαμένος 
σε μια δίνη αναμνήσεων. Άραγε υπήρξε κάποτε ο πιο διάσημος άνδρας στο Λονδίνο; Καθώς ο 
αλλοτινός δανδής γράφει το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του, προσπαθεί να συμφιλιωθεί με τους 
ανθρώπους που τον λάτρεψαν και τον σταύρωσαν. 

15 Ιουλ. ΔΕΥΤΕΡΑ 21:00   

Ένας ήρωας με παντούφλες 
Κωμωδία 1958 | Ελληνική | Διάρκεια: 101’ | Σκηνοθεσία: Αλέκος Σακελλάριος
Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Λογοθετίδης, Ίλυα Λιβυκού, Λαυρέντης Διανέλλος, Νίκος Φέρμας, Νίτσα Τσαγανέα

Η οικογένεια του απόστρατου στρατηγού Λάμπρου Δεκαβάλλα τα βγάζει δύσκολα πέρα. Αυτός, 
αξιοπρεπής και έντιμος, δεν παραπονείται. Εκπλήσσεται μάλιστα, όταν ο πονηρός μεσάζων 
ξάδελφός του του λέει ότι η Πατρίδα αποφάσισε να τον τιμήσει για τη νικηφόρα συμμετοχή του σε 
πολέμους με τον έφιππο ανδριάντα του, που θα στηθεί στην πλατεία μπροστά από το σπίτι του. Η 
αλήθεια όμως αποκαλύπτεται... 
Ταινία λιτά δραματική, η τελευταία εμφάνιση στον κινηματογράφο του μεγάλου ηθοποιού Βασίλη 
Λογοθετίδη

16 Ιουλ. ΤΡΙΤΗ 21:15 | 17 Ιουλ. ΤΕΤΑΡΤΗ 21:15

Tully: Τα παιδιά είναι ευτυχία;
Δραματική Κομεντί 2018 | Aμερικανική | Διάρκεια: 95’ | Σκηνοθεσία Τζέισον Ράιτμαν 
Πρωταγωνιστούν : Σαρλίζ Θερόν, Ρον Λίβινγκστον, Μαρκ Ντιπλάς, Μακένζι Ντέιβις

Η εξουθένωση της Marlo από τις οικογενειακές υποχρεώσεις την οδηγεί στο να προσλάβει μια 
“νυχτερινή νταντά”, η οποία θα τη βοηθήσει να ανακτήσει τις δυνάμεις της, να δει την οικογενειακή 
ζωή πιο ξέγνοιαστα και ευχάριστα, αλλά και να θυμηθεί τις μικρές χαρές της ζωής, καθώς παλεύει 
με την αρνητική -σχεδόν καταθλιπτική- της διάθεση. Η νταντά, η Tully, είναι μια νεαρή 26χρονη 
κοπέλα, ένα ανοιχτόμυαλο, έξυπνο και γοητευτικό πλάσμα που θα της ξυπνήσει τις δικές της 
αναμνήσεις της εργένικης ζωής. 

19 Ιουλ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:15 | 20 Ιουλ. ΣΑΒΒΑΤΟ 21:15 |  21 Ιουλ. ΚΥΡΙΑΚΗ 21:15

Το ξέρουν όλοι - Todos Lo Saben
Αστυνομική 2018 | Ισπανική | Διάρκεια: 132’ | Σκηνοθεσία: Ασγκάρ Φαραντί
Πρωταγωνιστούν:  Χαβιέ Μπαρδέμ, Πενέλοπε Κρουζ, Ρικάρντο Νταρίν

Η ταινία ξεκινά με την άφιξη της Λάουρα και των παιδιών της, ενός έφηβου κοριτσιού κι ενός 
μικρότερου αγοριού, στην Ισπανία. Έπειτα από χρόνια στο Μπουένος Άιρες εκείνη επιστρέφει στη 
γενέτειρά της, ένα χωριό έξω από τη Μαδρίτη, για το γάμο της αδερφής της. Μόνο, που στη γιορτή 
που ακολουθεί, κόβεται ξαφνικά το ρεύμα, η κόρη της απάγεται κι ένα τεράστιο ποσό ζητείται για 
λύτρα.

01 Ιουλ. ΔΕΥΤΕΡΑ 21:00 

Τζαμάικα  
Κωμωδία 2017 | Ελληνική | Διάρκεια: 100’ | Σκηνοθεσία: Αντρέας Μορφονιός   
Πρωταγωνιστούν: Σπύρος Παπαδόπουλος, Φάνης Μουρατίδης, Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους, Νικολέτα 
Κοτσαηλίδου, Μελέτης Ηλίας, Νίκος Παντελίδης, Μαίρη Ευαγγέλου, Ίρις Πανταζάρα,

Ο Ακης οδηγεί ταξί και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με τα χρέη του. O Τίμος είναι διάσημος 
παρουσιαστής τηλεόρασης που ζει την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία. Ο Ακης και ο Τίμος, 
δεμένοι από μικροί ως αδέλφια, αποξενωμένοι όμως στην ενήλικη καθημερινότητά τους, 
πρωταγωνιστούν σε μια συγκινητική, τρυφερή, αισιόδοξη και άκρως ανθρώπινη ταινία για τη 
σαρωτική δύναμη της ζωής και της αδελφικής αγάπης. Οι κοινές αναμνήσεις, τα ταξίδια μακρινά 
ως τη Τζαμάικα - το άκουσμα που μοιράστηκαν παιδιά -, το αστείρευτο χιούμορ του Τίμου και η 
αγνή ψυχή του Άκη υφαίνουν μια σπαρταριστή και λυτρωτική ιστορία που σφύζει από χιούμορ, 
συναίσθημα και αγάπη για τη ζωή.



26 Ιουλ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:15 | 27 Ιουλ. ΣΑΒΒΑΤΟ 21:15 | 28 Ιουλ. ΚΥΡΙΑΚΗ 21:15 

Η Χήρα - Greta
Θρίλερ 2018 | Αμερικανική | Διάρκεια: 97’ | Σκηνοθεσία: Νιλ Τζόρνταν  
Πρωταγωνιστούν: Ιζαμπέλ Ιπέρ, Κλόι Γκρέις Μόρετζ, Μάικα Μονρόε, Στίβεν Ρία

Μια γλυκιά, αφελής νεαρή γυναίκα που προσπαθεί να ζήσει μόνη της στη Νέα Υόρκη, η Φράνσις, 
δεν διστάζει να επιστρέψει τη τσάντα που βρίσκει στο μετρό στον ιδιοκτήτη της. Αυτός ο 
ιδιοκτήτης είναι η Γκρέτα, μια εκκεντρική δασκάλα πιάνου με αγάπη για την κλασική μουσική και 
μια φοβισμένη μοναξιά. Έχοντας χάσει πρόσφατα τη μητέρα της, η Φράνσις δημιουργεί γρήγορα 
φιλία με τη χήρα Γκρέτα. Όμως, η γοητεία της Γκρέτα δεν θα κρατήσει πολύ, καθώς η Φράνσις 
ανακαλύπτει ότι τίποτα στη ζωή της Γκρέτα δεν είναι όπως φαίνεται. 

23 Ιουλ. ΤΡΙΤΗ 21:15 | 24 Ιουλ. ΤΕΤΑΡΤΗ 21:15

Η νηπιαγωγός - The Kindergarten Teacher
Δραματική 2018 | Αμερικανική | Διάρκεια: 96’ | Σκηνοθεσία: Σάρα Κολάντζελο 
Πρωταγωνιστούν: Μάγκι Γκίλενχαλ, Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Ρόζα Σάλαζαρ

Η Λίζα εργάζεται ως νηπιαγωγός. Η καθημερινότητά της κυλά βασανιστικά. Κάποια μαθήματα 
ποίησης αποτελούν τη μόνη της διέξοδο, μέχρι τη στιγμή που όλα στη ζωή της αλλάζουν χάρη 
στον 5χρονο Τζίμι και την ανεξήγητη ικανότητά του να σκαρώνει ποιήματα. Πεπεισμένη πως 
πρόκειται για ένα παιδί-θαύμα, και προβάλλοντας πάνω του δικά της κενά, η Λίζα αναλαμβάνει 
την πνευματική καθοδήγηση του μικρού. Μόνο που ο αρχικός ενθουσιασμός της σταδιακά 
μεταμορφώνεται σε επικίνδυνη ψύχωση.

22 Ιουλ. ΔΕΥΤΕΡΑ 21:00  

Θάνατος στη Βενετία    
Σινεφίλ 1970 | Ιταλική | Διάρκεια: 132’ | Σκηνοθεσία: Λουκίνο Βισκόντι   
Πρωταγωνιστούν: Ντερκ Μπόγκαρντ, Σιλβάνα Μαγκάνο, Μπιόρν Άντερσεν

Ένας ηλικιωμένος συνθέτης βρίσκεται για λίγες μέρες στη Βενετία προσπαθώντας να ξεφύγει 
από τη δημιουργική κρίση που τον βασανίζει. Περιπλανώμενος στην πανέμορφη αυτή πόλη, 
συναντά την προσωποποίηση της τέλειας ομορφιάς σε ένα νεαρό αγόρι από την Πολωνία, το 
οποίο παραθερίζει με την οικογένειά του. Από κείνη τη στιγμή γίνεται η σκιά του κι αιχμαλωτίζεται 
στη γοητεία που εκπέμπει η ενσάρκωση του απόλυτου κάλλους. Όμως την ίδια στιγμή η σκιά της 
χολέρας σκεπάζει την Βενετία…

30 Ιουλ. ΤΡΙΤΗ 21:15 | 31 Ιουλ. ΤΕΤΑΡΤΗ 21:15 

Το Ακρωτήρι του Φόβου - Cape Fear
Θρίλερ 2018 | Αμερικανική | Διάρκεια: 128’ | Σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκορτσέζε 
Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ ντε Νίρο, Τζέσικα Λανγκ, Νικ Νόλτε, Ρόμπερτ Μίτσαμ

Ο γνωστός σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορτσέζε δημιουργεί εκ νέου την ομότιτλη ταινία του 1962, 
παίρνοντας στα χέρια του μια απλή ιστορία και μετατρέποντάς την σε αληθινή κινηματογραφική 
απόλαυση! Ένας δικηγόρος βλέπει την οικογενειακή του ηρεμία να απειλείται από κάποιον πελάτη 
του, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 14 χρόνια φυλάκιση και τώρα διψάει για εκδίκηση. Ο δικηγόρος 
κρύβει ένα ένοχο μυστικό που θα πυροδοτήσει ανεξέλεγκτες καταστάσεις και θα δρομολογήσει 
ένα ταξίδι στο φόβο. Η αξιοπρέπειά χάνεται, οι οικογενειακοί δεσμοί αποδεικνύονται εύθραυστοι 
και οι ήρωες αποκτούν την αυτογνωσία με τον πιο εφιαλτικό τρόπο. Ένα θαυμάσιο σοφιστικέ 
θρίλερ που «κλείνει το μάτι» στον Χίτσκοκ και διεκδικεί περίοπτη θέση στο είδος, τόσο για την 
ατμόσφαιρα και τους καλοδουλεμένους χαρακτήρες, όσο και για τις κορυφαίες ερμηνείες από το 
σύνολο των πρωταγωνιστών.

29 Ιουλ. ΔΕΥΤΕΡΑ 21:00 

Χάρρυ Κλυνν Αλαλούμ
Κωμωδία 1982 | Ελληνική | Διάρκεια: 121’ | Σκηνοθεσία: Γιάννης Τυπάλδος, Γιάννης Σμαραγδής, Γιώργος 
Αποστολίδης  
Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Τριανταφυλλίδης, Δημήτρης Πιατάς, Κωνσταντίνος Τζούμας, Τζόλη Γαρμπή

Απολαυστική σάτιρα του Χάρρυ Κλυνν (Βασίλης Τριανταφυλλίδης) για την Ελλάδα της δεκαετίας 
του ’80. Ταινία σπονδυλωτή με τρεις ιστορίες που διακωμωδούν τις αστυνομικές ιστορίες του 
Γιάννη Μαρή, τις ταινίες του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου και τις ταινίες φουστανέλας. Ο 
ταλαντούχος Χάρρυ Κλυνν κλέβει την παράσταση ως αστυνόμος Μπέκας, ως Γκόλφω, αλλά και ως 
Χαράλαμπος Τραμπάκουλας!



02 Αυγ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:15 |  03 Αυγ. ΣΑΒΒΑΤΟ 21:15 | 04 Αυγ. ΚΥΡΙΑΚΗ 21:15 

Η Σύζυγος - The Wife  
Δραματική 2017 | Αμερικανική | Διάρκεια: 99’ | Σκηνοθεσία: Μπγιορν Ρούνγκε 
Πρωταγωνιστούν: Γκλεν Κλόουζ, Τζόναθαν Πράις, Μαξ Άιρονς, Κρίστιαν Σλέιτερ, Χάρι Λόιντ

Η Τζόαν είναι η τέλεια σύζυγος.  Επί σαράντα χρόνια έχει θυσιάσει το ταλέντο, τα όνειρα και τις 
φιλοδοξίες της, για να στηρίξει τον σύζυγό της και τη λογοτεχνική του καριέρα. Ο γάμος τους έχει 
χτιστεί με άνισους όρους κι εκείνη έχει ξεπεράσει τα όριά της. Την παραμονή της βράβευσης του 
άντρα της με το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, η Τζόαν ετοιμάζεται να αποκαλύψει το μεγαλύτερο 
μυστικό της καριέρας του. Χρυσή Σφαίρα Α’ Γυναικείου Ρόλου (Γκλεν Κλόουζ), Υποψηφιότητα 
Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου (Γκλεν Κλόουζ)

05 Αυγ. ΔΕΥΤΕΡΑ 21:00

Ο κύριος Βερντού 
Κωμωδία 1947 | Aμερικανική | Διάρκεια: 124’ | Σκηνοθεσία-Πρωταγωνιστεί: Τσάρλι Τσάπλιν 

Ο  κύριος Βερντού είναι ένα σπάνιο, καθηλωτικό αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν.Συνδυάζει 
τα νουάρ στοιχεία, την κοινωνική κριτική, τη «μαύρη» σάτιρα και τη συγκλονιστική τραγωδία: Ο 
κύριος Βερντού χάνει τη δουλειά του εξαιτίας της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Για να συντηρήσει 
την ανάπηρη γυναίκα του και τον γιο του, αρχίζει να παντρεύεται πλούσιες χήρες και ύστερα να τις 
εξαφανίζει. Δύο απόπειρές του, μάλιστα, επιτυγχάνουν, αλλά είναι πιο «άτυχος» με τη θεότρελη 
Αναμπέλα…

06 Αυγ. ΤΡΙΤΗ 21:15 | 07 Αυγ. ΤΕΤΑΡΤΗ 21:15  

Ο Aστακός - The Lobster
Κωμωδία 2015 | Αγγλική | Διάρκεια: 118’ | Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος
Πρωταγωνιστούν: Κόλιν Φέρελ, Ρέιτσελ Βάις, Ολίβια Κόλμαν, Άσλεϊ Γιένσεν, Αριάν Λαμπντ, Τζον Σ. Ράιλι, Λέα 
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09 Αυγ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:15 | 10 Αυγ. ΣΑΒΒΑΤΟ 21:15 | 11 Αυγ. ΚΥΡΙΑΚΗ 21:15  

Ο καθηγητής και ο τρελός - The Professor and the Madmand 
Μυστηρίου 2019 | Γαλλοαυστριακή | Διάρκεια: 124’ | Σκηνοθεσία: Φαρχάντ Σαφίνια 
Πρωταγωνιστούν: Νάταλι Ντόρμερ, Μελ Γκίμπσον, Σον Πεν, Ιοαν Γκρούφουντ, Τζέρεμι Ίρβιν

Το 1872 ο αντισυμβατικός φιλόλογος Τζέιμς Μάρεϊ δουλεύει πυρετωδώς πάνω στην πρώτη 
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την ακρίβεια των ορισμών και τον απίστευτο όγκο λημμάτων, θα βρει ανέλπιστη βοήθεια από 
έναν Αμερικανό γιατρό, τρόφιμο φρενοκομείου εγκληματιών. Αληθινή συναρπαστική ιστορία, 
βασισμένη σε μπεστ σέλερ του Σάιμον Γουίντσεστερ.

12 Αυγ. ΔΕΥΤΕΡΑ 21:00 

Πέμπτη και 12
Κωμωδία 2013 | Ελληνική | Διάρκεια: 107’ | Σκηνοθεσία: Θανάσης Τσαλταμπάσης
Πρωταγωνιστούν: Θανάσης Τσαλταμπάσης, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Κώστας Βουτσάς, Χριστίνα Τσάφου

Η ταινία πραγματεύεται την άτυχη ζωή του Ευτύχη, ενός 30αρη, που ζει ακόμα με τη μητέρα του 
και δεν μπορεί να βρει ούτε δουλειά, ούτε γυναίκα, και με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα να 
βρίσκεται στο κατακόρυφο. Όμως, η γνωριμία του με έναν άστεγο ηθικό άντρα θα του αλλάξει 
τη ζωή, όταν του λέει ότι αυτό που του χρειάζεται είναι μία μεγάλη καλή πράξη, ώστε να του την 
ανταποδώσει κάπως η ζωή.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ



15 Αυγ. ΠΕΜΠΤΗ 21:15 

Η Αγελάδα Που Έπεσε Από τον Ουρανό - Un Cuento Chino
Δραματική 2011 | Αργεντίνικη | Διάρκεια: 93’ | Σκηνοθεσία: Σεμπαστιάν Μπορενζτάιν  
Πρωταγωνιστούν:  Ρικάρντο Ντάριν, Χουάνγκ Σενγκ Χουάνγκ, Μούριελ Σάντα Ανα, Ενρίκ Ροντρίγκεζ

Η ταινία ξεκινά μ’ ένα κωμικοτραγικό περιστατικό, που έχει συμβεί στην πραγματικότητα: μια 
αγελάδα πέφτει από τον ουρανό και σκοτώνει την αρραβωνιαστικιά ενός νεαρού Κινέζου, του Γιουν, 
κάπου στα βάθη της Κίνας. Στη συνέχεια, γίνεται ένα χωρο-χρονικό άλμα και μεταφερόμαστε στην 
άλλη άκρη του κόσμου, στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, όπου παρακολουθούμε τον σιδερά 
Ρομπέρτο, ένα ιδιότροπο στραβόξυλο. Γιουν και Ρομπέρτο θα συναντηθούν στην πόλη και θα ζησουν 
μια παράξενη συμβίωση, καθώς ο Ρομπέρτο δεν μιλάει Κινέζικα και ο Γιουν ούτε λέξη Ισπανικά. 

16 Αυγ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:15 | 17 Αυγ. ΣΑΒΒΑΤΟ 21:15 | 18 Αυγ. ΚΥΡΙΑΚΗ 21:15 

Κλέφτες Καταστημάτων - Manbiki kazoku - Shoplifters
Δραματική 2018 | Ιαπωνική | Διάρκεια: 121’ | Σκηνοθεσία: Χιροκάζου Κόρε - Έντα 
Πρωταγωνιστούν: Κίριν Κίκι, Λίλι Φράνκι, Σακούρα Αντό 

Μετά από μια εξόρμηση για άλλη μια μικροκλοπή, ο Οσάμου και ο γιος του συναντούν ένα 
μικρό κορίτσι μέσα στο κρύο. Η σύζυγος του Οσάμου, αν και στην αρχή διστακτική, συμφωνεί να 
αναλάβουν τη φροντίδα του κοριτσιού, αφού καταλαβαίνει ότι έχει περάσει μεγάλες δυσκολίες. Αν 
και η οικογένεια είναι φτωχή, ίσα-ίσα τα βγάζουν πέρα με τις δουλειές τους και τις μικροκλοπές, 
μοιάζουν να ζουν ευτυχισμένοι μαζί, μέχρι που ένα απρόβλεπτο γεγονός αποκαλύπτει κρυμμένα 
μυστικά και βάζει σε κίνδυνο τους δεσμούς που τους ενώνουν. 
Χρυσός Φοίνικας στο 71ο Φεστιβάλ Καννών 2018.

 Αυγ. 19 ΔΕΥΤΕΡΑ 21:00

Safe Sex 
Κωμωδία 1999 | Ελληνική | Διάρκεια: 96’ | Σκηνοθεσία: Μιχάλης Ρέππας , Θανάσης Παπαθανασίου 
Πρωταγωνιστούν: Άννα Παναγιωτοπούλου, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μίρκα Παπακωνσταντίνου,
Μίμης Χρυσομάλλης, Μίνα Αδαμάκη, Βίκυ Κουλιανού, Σπύρος Παπαδόπουλος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, 
Παύλος Χαϊκάλης, Ελένη Καστάνη, Ρένια Λουϊζίδου, Γιώργος Πυρπασόπουλος κ.ά.

Σπονδυλωτή ταινία που παρουσιάζει οκτώ παράλληλες ερωτικές ιστορίες στην Αθήνα του 1999. Η 
πρώτη σκηνοθετική απόπειρα στον κινηματογράφο των Παπαθανασίου-Ρέππα (Τρεις Χάριτες, Δις 
εξαμαρτείν), που παρά τις αντιφατικές κριτικές έσπασε ταμεία! Με μια τεράστια διανομή ρόλων, σε 
σχεδόν όλους τους σύγχρονους Έλληνες ερμηνευτές!

20 Αυγ. ΤΡΙΤΗ 21:15 | 21 Αυγ. ΤΕΤΑΡΤΗ 12:15  

Το λιμάνι της Χάβρης
Δραματική 2011 | Γαλλική | Διάρκεια: 93’| Ακατάλληλη κάτω των 13 ετών | Σκηνοθεσία: Ακι Καουρισμάκι  
Πρωταγωνιστούν: Αντρέ Βιλμς, Κάτι Ούτινεν, Ζαν- Πιέρ Νταρουσέν, Μπλοντέν Μιγκέλ

Μια βαθιά ουμανιστική, ανεπιτήδευτη και γενναιόδωρη στον θεατή ταινία, που βοηθάει τον κόσμο 
να γίνει λίγο καλύτερος… Ο Μαρσέλ, ένας μποέμ τύπος, έχει αποτραβηχτεί στη Χάβρη, το δεύτερο 
πιο πολυσύχναστο λιμάνι της Γαλλίας. Μοιράζει την καθημερινότητά του ανάμεσα στο ταπεινό 
επάγγελμα του λούστρου, τις συχνές  επισκέψεις στο αγαπημένο του μπαρ και τη φροντίδα της 
Αρλετί, της βαριά άρρωστης συζύγου του. Ένα παιχνίδι της μοίρας, όμως, θα τον φέρει πρόσωπο 
με πρόσωπο με τον Ίντρισα, έναν ανήλικο λαθρομετανάστη από την Αφρική, τον οποίο αναζητά η 
αστυνομία. Ο Μαρσέλ, βασισμένος στην έμφυτη αισιοδοξία που τον διακρίνει και στην ανθρωπιά 
του κοινωνικού του περιγύρου, αναλαμβάνει να τον βοηθήσει να βρει τον δρόμο του. Έστω κι αν 
χρειαστεί να υποστεί τις συνέπειες των πράξεών του...

13 Αυγ. ΤΡΙΤΗ 21:15 | 14 Αυγ. ΤΕΤΑΡΤΗ 21:15 

Ο ΔΕΣΜΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΛΙΓΓΟΥ - VERTIGO 
Θρίλερ 1958 | Αμερικανική | Διάρκεια: 128’ | Σκηνοθεσία: Άλφρεντ Χίτσκοκ 
Πρωταγωνιστούν: Τζέιμς Στιούαρτ, Κιμ Νόβακ, Μπάρμπαρα Ντελ Γκέντες

Ένας αστυνομικός του Σαν Φρανσίσκο, ο Σκοτ Φέργκιουσον, φεύγει από το Σώμα λόγω της 
υψοφοβίας του. Ένας παλιός του φίλος και εφοπλιστής, τον προσλαμβάνει για να παρακολουθεί 
την όμορφη ξανθιά, νευρωτική και με τάσεις αυτοκτονίας, γυναίκα του, Μαντλέν. Ο αστυνομικός 
την ερωτεύεται, αλλά αδυνατεί να τη σώσει, όταν αυτή επιχειρεί ένα πήδημα θανάτου από... ψηλά. 
Καιρό μετά, κι ενώ προσπαθεί να ξεφύγει από τις εμμονές του, θα ξανασυναντήσει τη νεκρή του 
αγάπη στο πρόσωπο της μελαχρινής Τζούντι. 
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13 Αυγ. ΤΡΙΤΗ 21:15 | 14 Αυγ. ΤΕΤΑΡΤΗ 21:15 

Ο ΔΕΣΜΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΛΙΓΓΟΥ - VERTIGO 
Θρίλερ 1958 | Αμερικανική | Διάρκεια: 128’ | Σκηνοθεσία: Άλφρεντ Χίτσκοκ 
Πρωταγωνιστούν: Τζέιμς Στιούαρτ, Κιμ Νόβακ, Μπάρμπαρα Ντελ Γκέντες

Ένας αστυνομικός του Σαν Φρανσίσκο, ο Σκοτ Φέργκιουσον, φεύγει από το Σώμα λόγω της 
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Καιρό μετά, κι ενώ προσπαθεί να ξεφύγει από τις εμμονές του, θα ξανασυναντήσει τη νεκρή του 
αγάπη στο πρόσωπο της μελαχρινής Τζούντι. 

23 Αυγ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:45 | 24 Αυγ. ΣΑΒΒΑΤΟ 21:45 | 25 Αυγ. ΚΥΡΙΑΚΗ 21:15 

Αναζητώντας τον Χέντριξ
Δραματική κομεντί 2018 | Ελληνοκυπριακή | Διάρκεια: 93’ | Σκηνοθεσία: Μάριος Πιπερίδης 
Πρωταγωνιστούν: Βίκυ Παπαδοπούλου, Αδάμ Βουσδούκος, Φατίχ Αλ, Οζγκούρ Καραντενίζ, Γιάννης Κόκκινος, 
Βαλεντίνος Κόκκινος, Τόνυ Δημητρίου, Κωνσταντίνος Τσιώλης, Γεωργία Κωνσταντίνου 

Κύπρος : ο 43χρονος Γιάννης είναι ένας ξοφλημένος μουσικός του οποίου η ζωή δεν κυλά, όπως 
ακριβώς την είχε φανταστεί. Η κοπέλα του τον έχει εγκαταλείψει, ενώ οι «δανειστές» του του 
έχουν γίνει στενός κορσές. Σχεδιάζει να φύγει το συντομότερο μαζί με τον αγαπημένο του σκύλο 
Jimi. Αλλά ο σκύλος το σκάει προς την τουρκοκρατούμενη πλευρά του νησιού και ο Γιάννης έχει να 
αντιμετωπίσει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία που απαγορεύει τη διέλευση ζώων από τα κατεχόμενα 
στις ελεύθερες περιοχές. Πώς θα φυγαδευτεί το σκυλί;
Βραβείο καλύτερης ταινίας φεστιβάλ Τριμπέκα 2019.

26 Αυγ. ΔΕΥΤΕΡΑ 21:00

Η κυρία εξαφανίζεται  
Σινεφίλ - Μυστηρίου 1938 | Αγγλική | Διάρκεια: 97’ | Σκηνοθεσία: Άλφρεντ Χίτσκοκ 
Πρωταγωνιστούν: Μάργκαρετ Λόκγουντ, Μάικλ Ρεντγκρέιβ, Ντέιμ Μέι Γουίτι, Πολ Λούκας, Μπάζιλ Ράντφορντ, 
Νόντον Γουέιν

Ο Χίτσκοκ στήνει τα πιόνια του πάνω σ’ ένα διασκεδαστικό παιχνίδι: Οι επιβάτες ενός τρένου που 
διασχίζει την Ευρώπη αναγκάζονται να περάσουν τη νύχτα τους σ’ ένα επαρχιακό ξενοδοχείο 
λόγω κακοκαιρίας. Εκεί η Ίρις γνωρίζει την ευγενική ηλικιωμένη κυρία Φρόι και στη διάρκεια της 
κουβέντας τους συναντούν κι αρκετούς ακόμα από τους επιβάτες. Όταν όμως το τρένο είναι έτοιμο 
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27 Αυγ. ΤΡΙΤΗ 21:15 | 28 Αυγ. ΤΕΤΑΡΤΗ 21:15  

50 Φορές Άνοιξη 
Κωμωδία 2017 | Γαλλική | Διάρκεια: 97’| Σκηνοθεσία: Μπλαντίν Λενουάρ
Πρωταγωνιστούν: Ανιές Ζαουί, Τιμπό ντε Μονταλεμπάρ, Πασκάλ Αρμπιγιό, Σάρα Σούκο, Λου Ρόι Λεκολινέ

Ένα ιδιαίτερα διασκεδαστικό μείγμα χιούμορ, ειλικρίνειας και ευαισθησίας. Αυτή η καλόκαρδη 
ρομαντική κομεντί εστιάζει σε μια μεσήλικη γυναίκα που βρίσκεται στη δίνη προσωπικών και 
επαγγελματικών αλλαγών. Η πενηντάχρονη Ορόρ Ταμπόρ, έχοντας αποφασίσει να χωρίσει από τον 
σύζυγό της, χάνει τη δουλειά της και ταυτόχρονα μαθαίνει ότι θα γίνει γιαγιά. Νιώθει ότι η ζωή της 
βρίσκεται σε ένα τέλμα και ότι σιγά-σιγά περιθωριοποιείται. Αλλά, όταν ξανασυναντά τυχαία τον 
έρωτα των νεανικών της χρόνων, κάτι αρχίζει να αλλάζει…

30 Αυγ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:45 | 31 Αυγ. ΣΑΒΒΑΤΟ 21:45 | 1 Σεπτ. ΚΥΡΙΑΚΗ 21:15 

Ο ένοχος - The Guilty 
Αστυνομική 2018 | Δανέζικη | Διάρκεια: 85’| Σκηνοθεσία: Γκούσταβ Μόλερ 
Πρωταγωνιστεί: Γιάκομπ Σέντεργκρεν

Ένας αστυνομικός που έχει υποπέσει σε δυσμένεια κι έχει βρεθεί να διεκπεραιώνει μόνο δουλειά 
γραφείου δέχεται ένα ανώνυμο τηλεφώνημα από μια γυναίκα που έχει πέσει θύμα απαγωγής. 
Καθηλωμένος στην καρέκλα του, αναγκάζεται να πείσει άλλους να γίνουν τα μάτια και τα αυτιά του, 
καθώς αποκαλύπτεται σταδιακά το μέγεθος του εγκλήματος.  Ένα Σκανδιναβικό καθηλωτικό θρίλερ 
με ευρηματική αφήγηση, αλλά και ανατριχιαστική διείσδυση στα άδυτα ενός χαρακτήρα.

Σελίδα: “Cine Alimos”

Όλο το καλοκαίρι κοντά σας με  πληροφορίες, ανακοινώσεις και ενημέρωση 
για έκτακτες εκδηλώσεις και διαγωνισμούς με έπαθλο δωρεάν εισιτήρια!!! 



 02 Σεπτ. ΔΕΥΤΕΡΑ 21:00

Αθανασία – Καλά κρυμμένα μυστικά
Δραματική 2007 | Ελληνική | Διάρκεια: 95’ | Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Καρακανεβάτος 
Πρωταγωνιστούν:  Μαρίνα Καλογήρου, Γιώργος Καραμίχος, Αγγελική Παπούλια, Βαγγέλης Μουρίκης

Η Αντζελα ζει στη Νέα Υόρκη και έχει πλέον φτιάξει τη δική της ζωή, μέχρι τη στιγμή που ένα μυστικό 
τριάντα χρόνων θα της αποκαλυφθεί. Τότε, θα πάρει το δρόμο για την Ελλάδα, αναζητώντας τον 
βιολογικό της πατέρα. 

03 Σεπτ. ΤΡΙΤΗ 21:15 | 04 Σεπτ. ΤΕΤΑΡΤΗ 21:15

Το Απώτατο Σημείο της Ανθρωπότητας - The Farthest  
Ντοκιμαντέρ 2017 | Ιρλανδικό | Διάρκεια: 121’ | Σκηνοθεσία: Έμερ Ρέινολντς 

Το χρονικό της αποστολής των διαστημοπλοίων Βόγιατζερ I και II, τα οποία από το 1977 διασχίζουν το 
ηλιακό μας σύστημα στέλνοντας οπτικό υλικό κι επιστημονικές πληροφορίες πίσω στη Γη. Η ιστορία 
των Βόγιατζερ δεν είναι μόνο μια απίθανη ιστορία ανθρώπινου επιτεύγματος και επιστημονικής 
τόλμης, αντιπροσωπεύει επίσης την ανάγκη να κοιτάξουμε γύρω μας και να κατανοήσουμε. Αφορά 
αρχέγονα ερωτήματα: Γιατί βρισκόμαστε εδώ; Τί υπάρχει γύρω; Είμαστε μόνοι;

06 Σεπτ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:45 | 07 Σεπτ. ΣΑΒΒΑΤΟ 21:45 | 08 Σεπτ. ΚΥΡΙΑΚΗ 21:15 

Θέλημα Θεού-  Grâce à Dieu
Δραματική 2019 | Γαλλική | Διάρκεια: 137’ | Σκηνοθεσία: Φρανσουά Οζόν
Πρωταγωνιστούν: Μελβίλ Πουπό, Ντενίς Μενοσέ, Τζοσιάν Μπαλασκό, Μπερνάρ Βερλέ, Ερίκ Καραβακά

Παντρεμένος με πέντε παιδιά, ο Αλεξάντρ μαθαίνει πως ο ιερέας, ο οποίος τον κακοποίησε όταν 
ήταν μικρός, δουλεύει ακόμα με παιδιά. Αποφασίζει να κάνει κάτι γι’ αυτό και σύντομα συναντά 
δύο ακόμα θύματά του που θέλουν να σπάσουν τον κύκλο της σιωπής. H ταινία είναι εμπνευσμένη 
από πρόσφατη πραγματική ιστορία που αφορά στην σεξουαλική παρενόχληση παιδιών στους 
κόλπους της καθολικής εκκλησίας.

09 Σεπτ.ΔΕΥΤΕΡΑ 21:00

Ένας Κόσμος (Actionaid Hellas)  
Ντοκιμαντέρ 2018 | Ελληνικό | Διάρκεια: 108’ | Σκηνοθεσία: Χριστόφορος Παπακαλιάτης

Έχει την Ένα ταξιδιωτικό οδοιπορικό σε τρεις χώρες δράσης της ActionAid, στην Γκάνα, το Νεπάλ και 
την Ελλάδα, με βασικό σκοπό όχι μόνο να μας δείξει πληγές που άλλοι άνθρωποι κουβαλάνε, αλλά 
να μας υπενθυμίσει, όπως μαρτυρά και ο τίτλος του, ότι μπορεί οι χώρες και τα προβλήματα να είναι 
διαφορετικά, αλλά στο τέλος της ημέρας ανήκουμε όλοι στον ίδιο έναν κόσμο. Ένα ντοκιμαντέρ για 
την ακραία φτώχεια που στο επίκεντρό του βρίσκονται οι αληθινοί ήρωες του κόσμου, που δεν 
είναι άλλοι από τα παιδιά.

10 Σεπτ. ΤΡΙΤΗ 21:15 | 11 Σεπτ. ΤΕΤΑΡΤΗ 21:15

Δύση Ηλίου
Δραματική 2018 | Ουγγρική | Διάρκεια: 142’ | Σκηνοθεσία: Λάζλο Νέμες 
Πρωταγωνιστούν: Βλαντ Ιβάνοφ, Τζούλι Τζάκαμπ, Σουζάν Γουέστ, Μπιορν Φράιμπεργκ

Η νεαρή Ίρις Λέιτερ επιστρέφει στη Βουδαπέστη του 1913 γυρεύοντας δουλειά στο πολυτελές 
κατάστημα καπέλων που φέρει το όνομα των νεκρών γονιών της. Η παρουσία της ωστόσο εκεί, 
σύντομα θα οδηγήσει στην εμμονική αναζήτηση του χαμένου της αδερφού, ο οποίος φέρεται να 
έχει εμπλακεί σε ένα φρικτό έγκλημα.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

 13 Σεπτ. ΠΕΜΠΤΗ 21:45 | 14 Σεπτ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:45 | 15 Σεπτ. ΚΥΡΙΑΚΗ 21:15

Δέκα ύποπτοι για φόνο
Δραματική 2017 | Αγγλική | Διάρκεια: 115’ | Σκηνοθεσία:  Ζιλ Πακέ - Μπρενέ  
Πρωταγωνιστούν: Μαξ Άιρονς, Γκλεν Κλόουζ, Γκίλιαν Άντερσον, Στέφανι Μαρτίνι

Μετά τον θάνατο του Έλληνα κροίσου Aristide Leonides, όλα τα μέλη της οικογένειάς του μπαίνουν 
στο στόχαστρο ως ύποπτα για τη δολοφονία του. Η εγγονή του Aristide, Sophia, καλεί τον φίλο 
της και ντεντέκτιβ Charles Hayward, για να λύσει το μυστήριο. Εδώ λοιπόν ξεκινούν όλα να 
μπερδεύονται να περιπλέκονται… Με την προσπάθεια του Charles, το τοπίο ξεκαθαρίζει κι αρχίζει 
να μπαίνει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, όμως πάντα σε έναν πόλεμο υπάρχουν και αθώα 
θύματα…
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ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ  
Δωρεάν αγαπημένες ταινίες

(από 10 Ιουνίου)

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ, 21:00  

(06 ΙΟΥΝΙΟΥ – 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ, 21:00 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ, 20:00

(22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)
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