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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Σας καλωσορίζουμε και φέτος στο Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο της Χίου, το
θεσμό που έχει συνδεθεί αναπόσπαστα με τις καλοκαιρινές βραδιές στο νησί μας.
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και παρά τη δύσκολη οικονομικά συγκυρία που διανύουμε,
ο Δήμος Χίου είναι και φέτος στην ευχάριστη θέση να προσφέρει στους δημότες του,
αλλά στους επισκέπτες του νησιού μας, μια μεγάλη ποικιλία από ταινίες ποιοτικές,
που ανταποκρίνονται σε όλα τα γούστα και τις ηλικίες.
Ο κινηματογράφος είναι μια από τις Τέχνες που με ελκυστικό τρόπο διαθέτουν
τη δύναμη να μας διαπλάσουν ήθος και συνείδηση και συνάμα να μας ψυχαγωγήσουν.
Διαθέτει, δηλαδή, τη δύναμη να προσφέρει Πολιτισμό. Γι’ αυτό θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους εκείνους που με πάθος και κάτω από αντίξοες συνθήκες συμβάλλουν στην πολιτιστική ανάπτυξη του νησιού μας.
Ας απολαύσουμε, λοιπόν, στον όμορφο χώρο του Δημοτικού Κήπου, κάτω
από τα πεύκα και με καλοκαιρινή διάθεση, όμορφες κινηματογραφικές βραδιές, που θα μας καλλιεργήσουν, θα μας ευαισθητοποιήσουν, θα μας ταξιδέψουν. Το έχουμε όλοι ανάγκη, μικροί και μεγάλοι.
Πολύδωρος Λαμπρινούδης
Δήμαρχος Χίου
Αγαπητοί συμπολίτες, αγαπητοί επισκέπτες του νησιού μας,
Πιστοί στο ραντεβού μας, για ακόμα μια χρονιά σας καλωσορίζουμε στο θερινό
κινηματογράφο που λειτουργεί στο Δημοτικό Κήπο Χίου.
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου, επί σειρά ετών συμβάλλει στην
πολιτιστική αναβάθμιση του τόπου μας και σας προσφέρει ψυχαγωγία μέσα
από την «έβδομη τέχνη» προσκαλώντας σας και αυτήν την καλοκαιρινή περίοδο, να παρακολουθήσετε ποιοτικές ταινίες α’ προβολής, οι οποίες είτε θα
σας μεταφέρουν σε ένα φανταστικό κόσμο, είτε θα σας οδηγήσουν σε ένα
νοσταλγικό ταξίδι στο παρελθόν, προσφέροντάς σας ανάσες δροσιάς και καλοκαιρινά αρώματα στο καταπράσινο περιβάλλον του Δημοτικού μας Κήπου.
Καλώντας σας να ορίσετε το θερινό κινηματογράφο ως «σημείο αναφοράς σας»
για τις βραδινές εξόδους σας στην πόλη μας, σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι!
Μιχάλης Κοντούδης
Πρόεδρος της ΔΗΚΕΧ
Τ Ι Μ Η

Ε Ι Σ Η Τ Η Ρ Ι Ω Ν

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 6 €, ΠΑΙΔΙΚΟ: 3€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

26/6 Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσ/νικής ‘13
27/6 Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσ/νικής ‘13
28 - 30/6 Δεν Κρατιέμαι
01 - 02/7 Το Κεφάλαιο
03 - 04/7 Το Μερίδιο των Αγγέλων
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08 - 09/7 Μια Αξιοπρεπής Οικογένεια
10 - 11/7 Οδηγός Αισιοδοξίας
12 - 14/7 Οι Κρουντς
15 - 18/7 The Hangover Part III
19 - 23/7 Πριν τα Μεσάνυχτα
24 - 25/7 Ο Γάμος της Χρονιάς
26 - 29/7 Άνθρωπος από Ατσάλι
05 - 08/8 Ο Υπέροχος Γκάτσμπι
09 - 11/8 Turbo
12 - 15/8 Ο Μοναχικός Καβαλάρης
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23 - 25/6 Οι Καταφερτζήδες
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30/8 - 01/9 Στο Δρόμο
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26 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ

21.00

ΤΑΙΝΙΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2013
Πάολο ο καπνοδοχοκαθαριστής
Μποέμ και απρόβλεπτος, ο Πάολο Σαρμπονό καθαρίζει καμινάδες για να νιώθει ζωντανός. Το
άλτερ έγκο του είναι ένα κοράκι που έχει υιοθετήσει. Στο Σάτον, στο Κεμπέκ του Καναδά, ανακαλύπτουμε τον Πάολο, τον γιο του καπνοδοχοκαθαριστή, ο οποίος τσακώθηκε πολύ άσχημα με τον
πατέρα του στο τέλος της ζωής του. Σ’ αυτήν την ταινία, η ζωή και ο θάνατος διαπλέκονται με τις
παιδικές αναμνήσεις, εξυψώνοντας έτσι το καθάρισμα των καμινάδων σ’ ένα πνευματικό επίπεδο.
Ο λυρισμός του καπνοδοχοκαθαριστή λαμπυρίζει στις στέγες των σπιτιών, εκεί όπου ο Πάολο βρίσκει την εσωτερική του ισορροπία. Πανταχού παρόντα, κομμάτια κλασικής και τζαζ μουσικής εξερευνούν την ενέργεια ανάμεσα στο καθάρισμα των καμινάδων και στη σχέση πατέρα - γιου,
φέρνοντας τελικά την κάθαρση.
Διάρκεια: 53'

Ομορφιές και δυσκολίες
Ο Δημήτρης Τσίγγανος (γνωστός και ως «Μίτσιγκαν») είναι ένας Έλληνας «καουμπόι», ιδιοκτήτης μιας από τις μεγαλύτερες φάρμες στη Μεσσηνία, με την ονομασία «Ομορφιές και Δυσκολίες». Ο Μίτσιγκαν λέει ότι αυτό είναι και το μότο του στη ζωή, μέχρι που φτάνει η στιγμή
να το επιβεβαιώσει στη πράξη. Στην αρχή όλα δείχνουν να πηγαίνουν καλά, μέχρι που η οικονομική αλλά και η προσωπική κρίση που αντιμετωπίζει, τον κάνουν να αμφισβητήσει την μέχρι
τώρα πορεία του στη ζωή και να ξεκινήσει ένα ταξίδι για να συναντήσει παλιούς φίλους αλλά
και άγνωστους ανθρώπους. Στην πορεία του αυτή, συλλέγει ιστορίες με Ομορφιές και Δυσκολίες
από μια χώρα που δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια.
Διάρκεια: 58'

ΠΕΜΠΤΗ

21.00

27 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2013
“Welcome to the show”. Η μουσική κληρονομιά του Παύλου Σιδηρόπουλου
Πρόκειται για ένα μουσικό ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους για τον Παύλο Σιδηρόπουλο και
για τη μουσική του κληρονομιά. Ο Σιδηρόπουλος υπήρξε πρωτοπόρος για την εποχή του,
ανήσυχο πνεύμα που πειραματίστηκε όχι μόνο σε ό,τι αφορά στη μουσική και στη σύνθεση,
αλλά και στην ηθοποιία, στην ποίηση και στη συγγραφή. Συνεργάτες του, αλλά κυρίως
καλλιτέχνες επίγονοί του, μιλούν για το πώς η μουσική του έφτασε στις μέρες μας και
εξηγούν πόσο και γιατί επηρέασε τις επόμενες γενιές. Ανέκδοτες φωτογραφίες, ντοκουμέντα από συναυλίες και υλικό από το προσωπικό αρχείο της οικογένειας εναλλάσσονται
με τη μουσική και το λόγο.
Διάρκεια: 65'

Hippie-Hippie Matala! Matala!
Τη δεκαετία του ’60, τα Μάταλα, ένας φτωχός, ψαράδικος οικισμός στη νότια Κρήτη, απέκτησε παγκόσμια
φήμη με αναφορές στον διεθνή τύπο και αναδείχθηκε σε «σημείο αντιλεγόμενο» της τοπικής κοινωνίας
προκαλώντας την μήνιν της εκκλησίας και την παρέμβαση του στρατιωτικού καθεστώτος των Αθηνών.
Χίπηδες απ’ όλο τον κόσμο έμεναν στις περίφημες σπηλιές των Ματάλων, διαμορφώνοντας μία ιδιότυπη
διεθνή κοινότητα, τα μέλη της οποίας προκαλούσαν με τον χαλαρό και εναλλακτικό τρόπο ζωής τους.
Ποιοι ήταν αυτοί οι νέοι; Τι τους έφερε στα Μάταλα; Ποια ήταν η σχέση τους με τους ντόπιους; Γίνονταν
στ’ αλήθεια όργια; Απαντούν οι σχεδόν 70χρονοι σήμερα πρωταγωνιστές της ιστορίας: οι Γερμανοί Αρν
και Έλμαρ, οι Αγγλίδες αδελφές Σέρλι και Παμ, ο Δημήτρης Πουλικάκος, η γιαγιά Αλεξάνδρα, η γιαγιά
Κατερίνα και ο Γιώργης, φτωχός ψαράς και φίλος της Τζόνι Μίτσελ απ’ τα παλιά.
Διάρκεια: 75'
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28 - 30 ΙΟΥNΙΟΥ

21.00 - 23.00

ΠΑΡ. - ΣΑΒ. - ΚΥΡ.

Δεν κρατιέμαι
Σκηνοθεσία: Πέδρο Αλμοδοβάρ
Πρωταγωνιστούν: Χαβιέ Κάμαρα, Κάρλος Αρέθες , Ραούλ Αρέμπαλο,
Πενέλοπε Κρουζ, Αντόνιο Μπαντέρας
Ο Πέδρο Αλμοδοβάρ επιστρέφει στην αγαπημένη του πικάντικη
κωμωδία, μετατρέποντας την καμπίνα ενός αεροπλάνου σε ιπτάμενη ντίσκο!
Οι επιβάτες μιας πτήσης με προορισμό το Μεξικό βρίσκονται αντιμέτωποι με την ιδέα του θανάτου, όταν το αεροπλάνο αρχίζει να
παρουσιάζει τεχνικά προβλήματα ενώ παράλληλα το πλήρωμα
προσπαθεί με κάθε τρόπο να τους κάνει να ξεχαστούν και να αποβάλλουν το άγχος τους...
Διάρκεια: 95'

ΔΕΥΤ. - ΤΡ

21.00 - 23.00

Το κεφάλαιο
Σκηνοθεσία Κώστας Γαβράς
Πρωταγωνιστούν: Γκαντ Ελμαλέ, Νατάσα Ρενιέ, Γκάμπριελ
Μπερν, Σελίν Σαλέτ
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του τραπεζικού κολοσσού Phenix αποσύρεται για λόγους υγείας και τη θέση του αναλαμβάνει το νεαρό, άκρως επικοινωνιακό και φιλόδοξο
στέλεχος Μαρκ Τουρνέιγ. Προσπαθώντας να επιβιώσει σε έναν
κόσμο ραδιουργιών και αόρατων απειλών, θα αποδεχτεί τους
όρους του παιχνιδιού και θα αποδειχτεί… καπιταλιστικότερος
των σκληρότερων καπιταλιστών αντιπάλων του.
Διάρκεια: 114'
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01 - 02 ΙΟΥΛΙΟΥ

03 - 04 ΙΟΥΛΙΟΥ

21.00 - 23.00

ΤΕΤ. - ΠΕΜΠ.

Το μερίδιο των αγγέλων
Σκηνοθεσία Κεν Λόουτς
Πρωταγωνιστούν: Τζον Χένσοου, Πολ Μπράνιγκαν, Ρότζερ Άλαν
Ο νεαρός Ρόμπι, μικροαπατεώνας που πρόκειται σύντομα να γίνει πατέρας, καταδικάζεται από το δικαστήριο σε κοινωνική εργασία και καταδιώκεται από μπράβους που τον απειλούν. Η γευσιγνωστική
ικανότητά του, μια ετερόκλητη παρέα κι ένα πανάκριβο μαλτ ουίσκι
όμως θα του δώσουν μια απρόσμενη διέξοδο.
Διάρκεια: 101'

ΠΑΡ. - ΣΑΒ. - ΚΥΡ.

21.00 - 23.40

Iron Man 3
Σκηνοθεσία Σέιν Μπλακ
Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Γκουίνεθ Πάλτροου,
Ντον Τσιντλ, Μπεν Κίνγκσλεϊ, Γκάι Πιρς
Ο Μανδαρίνος, ένας ασύλληπτος ισλαμιστής τρομοκράτης, κηρύσσει
τον πόλεμο στις ΗΠΑ και ο Τόνι Σταρκ αποφασίζει να τον αντιμετωπίσει
προσωπικά. Δέχεται όμως μια φονική επίθεση στην οποία τραυματίζεται, ενώ το σπίτι-εργαστήριό του καταστρέφεται ολοσχερώς.
Διάρκεια: 139'
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05 - 07 ΙΟΥΛΙΟΥ

08 - 09 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΥΤ. - ΤΡ.

21.00 - 23.00

Μια αξιοπρεπής οικογένεια
Σκηνοθεσία: Μασούντ Μπάκσι
Πρωταγωνιστούν: Μπαράκ Χαμιντιάν, Μεχρντάντ Σεντιγκιάν, Μεχράν Αχμαντί
Ένας Ιρανός ακαδημαϊκός που ζει στη Δύση επιστρέφει στην πατρίδα του για να διδάξει στο πανεπιστήμιο, εγκλωβίζεται όμως σε
μια υπόθεση κληρονομιάς που κρύβει πολλά οικογενειακά μυστικά.
Διάρκεια: 90'

ΤΕΤ. - ΠΕΜΠ.

21.00 - 23.00

10 - 11 ΙΟΥΛΙΟΥ

Οδηγός αισιοδοξίας
Σκηνοθεσία Ντέιβιντ Ο. Ράσελ
Πρωταγωνιστούν: Μπράντλεϊ Κούπερ, Τζένιφερ Λόρενς, Ρόμπερτ Ντε
Νίρο, Τζάκι Γουίβερ
Ύστερα από οκτώ μήνες στο ψυχιατρείο, ο Πατ επιστρέφει στο σπίτι των
γονιών του και προσπαθεί αφενός να προσαρμοστεί στην καινούργια
του ζωή και αφετέρου να έρθει σε επαφή με την πρώην γυναίκα του,
την οποία δεν μπορεί –βάσει δικαστικής απόφασης– να πλησιάσει. Η
γνωριμία του με τη νεαρή, γοητευτική αλλά και προβληματική Τίφανι θα
περιπλέξει ακόμη περισσότερο τα πράγματα.
Διάρκεια: 122'
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12 - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

21.00 - 23.00

ΠΑΡ. - ΣΑΒ. - ΚΥΡ.

Οι Κρουντς
Σκηνοθεσία Κερκ Ντε Μίκο, Κρις Σάντερς
Με τις φωνές των: Νίκολας Κέιτζ, Ράιαν Ρέινολντς, Έμμα Στόουν, Κάθριν
Κίνερ
Μια προϊστορική κωμική περιπέτεια, η οποία ακολουθεί την πρώτη οικογένεια του πλανήτη στο ξεκίνημα ενός μοναδικού ταξιδιού.
Τα μέλη της φανταστικής οικογένειας των Κρούντς, όταν χάνουν τη
σπηλιά που τους προστάτευε από μια τρομακτική, φυσική απειλή - η
οποία δεν σταματά να τους καταδιώκει - ξεκινούν μια δύσκολη περιήγηση σε έναν κόσμο γεμάτο από ξεχωριστά πλάσματα. Πριν καλά καλά
το καταλάβουν όμως η ζωή τους θα έχει αλλάξει τόσο πολύ που ακόμη
και οι ίδιοι δεν θ' αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους.
Διάρκεια: 98'

ΔΕΥΤ. - ΤΡ. - ΤΕΤ. - ΠΕΜΠ.

21.00 - 23.00

15 - 18 ΙΟΥΛΙΟΥ

The hangover part III
Σκηνοθεσία Τοντ Φίλιπς
Πρωταγωνιστούν: Μπράντλεϊ Κούπερ, Ζακ Γαλιφιανάκης, Εντ
Χελμς, Κεν Τζέονγκ
Οι τέσσερις φίλοι απάγονται από έναν γκάνγκστερ, ο οποίος
κρατά αιχμάλωτο τον Νταγκ και υποχρεώνει τους υπολοίπους
να βρουν τον κ. Τσόου, ο οποίος του έχει κλέψει χρυσό αξίας 20
εκατ. δολαρίων.
Διάρκεια: 100'
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19 - 23 ΙΟΥΛΙΟΥ

21.00 - 23.00

ΠΑΡ. - ΣΑΒ. - ΚΥΡ. - ΔΕΥΤ. - ΤΡ.

Πριν τα μεσάνυχτα
Σκηνοθεσία Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ
Πρωταγωνιστούν: Ίθαν Χοκ, Ζιλί Ντελπί, Ξένια Καλογεροπούλου,
Σίμους Ντέιβι - Φιτζπάτρικ, Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη
Ο Τζέσι και η Σελίν, 18 χρόνια μετά την πρώτη τους συνάντηση,
είναι τώρα ζευγάρι με παιδιά και κάνουν τις διακοπές τους στην
Ελλάδα. Την τελευταία ημέρα της παραμονής τους στη χώρα η
σχέση τους θα δοκιμαστεί με απρόοπτο τρόπο.
Διάρκεια: 108'

ΤΕΤ. - ΠΕΜΠ.

21.00 - 23.00

24 - 25 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ο γάμος της χρονιάς
Σκηνοθεσία Τζάστιν Ζάκαμ
Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ ντε Νίρο, Ντάιαν Κίτον, Κάθριν Χέιγκλ,
Σούζαν Σαράντον, Αμάντα Σέιφριντ, Ρόμπιν Γουίλιαμς
Ο Ντον και η Έλι, χωρισμένοι εδώ και χρόνια, αναγκάζονται να
προσποιηθούν πως είναι ακόμη ζευγάρι για χάρη του γιου τους,
στο γάμο του οποίου συγκεντρώνεται ξανά όλη η οικογένεια.
Διάρκεια: 89'
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26 - 29 ΙΟΥΛΙΟΥ

21.00 - 23.45

ΠΑΡ. - ΣΑΒ. - ΚΥΡ. - ΔΕΥΤ.

Άνθρωπος από ατσάλι
Σκηνοθεσία Ζακ Σνάιντερ
Πρωταγωνιστούν: Χένρι Κάβιλ, Έιμι Άνταμς, Μάικλ Σάνον, Ράσελ Κρόου,
Κέβιν Κόσντερ
Λίγο προτού ο πλανήτης Κρίπτον καταστραφεί, ο επιστήμονας Τζορ-Ελ
στέλνει στη Γη ένα διαστημόπλοιο με το νεογέννητο γιο του. Εκείνος θα
ανατραφεί σαν κοινός θνητός από ένα ζευγάρι αγροτών στο Κάνσας,
αλλά θα αναγκαστεί να αποκαλύψει την ταυτότητά του όταν ο πλανήτης
δεχτεί επίθεση από πανίσχυρους εξωγήινους.
Διάρκεια: 143'

ΔEYT. - ΤΡ. - ΤΕΤ. - ΠΕΜΠ.

21.00 - 23.45

05-08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ο υπέροχος Γκάτσμπι
Σκηνοθεσία Μπαζ Λούρμαν
Πρωταγωνιστούν: Λεονάρντο ντι Κάπριο, Τόμπι Μαγκουάιρ, Κάρεϊ
Μάλιγκαν, Τζόελ Έντγκερτον
Ο πρώην χρηματιστής και νυν τρόφιμος νευρολογικής κλινικής
Νικ Κάραγουεϊ αφηγείται τις ξένοιαστες ημέρες του στο Λονγκ Άιλαντ του 1922 και τη γνωριμία του με τον γοητευτικό όσο και μυστηριώδη μεγιστάνα Τζέι Γκάτσμπι.
Διάρκεια: 143'
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09-11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

21.00 - 23.00

ΠΑΡ. - ΣΑΒ. - ΚΥΡ.

Turbo
Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Σόρεν
Πρωταγωνιστούν: Ράιαν Ρέινολντς, Πολ Τζαμάτι, Μάγια Ρούντολφ
Ένα σαλιγκάρι, που φαντασιώνεται να γίνει μια μέρα το γρηγορότερο σαλιγκάρι του κόσμου, ύστερα από ένα περίεργο ατύχημα
αποκτά υπερφυσικές δυνάμεις που του επιτρέπουν να πραγματοποιήσει το όνειρό του.

ΔΕΥΤ. - ΤΡ. - ΤΕΤ. - ΠΕΜΠ.

21.00 - 23.50

12-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ο μοναχικός καβαλάρης
Σκηνοθεσία: Γκορ Βερμπίνσκι
Πρωταγωνιστούν: Τζόνι Ντεπ, Αρμι Χάμερ, Ελενα Μπόναμ Κάρτερ,
Μπάρι Πέπερ, Γουίλιαμ Φίτστνερ
Μια ομάδα Τεξανών αστυνόμων κυνηγάει τη συμμορία του Μπουτς Κάβεντις. Η συμμορία, όμως, στήνει ενέδρα και πετυχαίνει να σκοτώσει
όλους τους διώκτες της. Μόνο ένας επιβιώνει, ο οποίος αναρρώνει υπό
τη σωτήρια βοήθεια ενός Ινδιάνου, του Τόντο. Πλέον, ο αστυνόμος φοράει μαύρη μάσκα, καβαλάει το λευκό του άλογο, τον Σίλβερ, και με
τον Τόντο πάντα κοντά αποζητά εκδίκηση επί των παρανόμων που παραλίγο να τον σκοτώσουν, αλλά κι επί όσων αψηφούν τον νόμο.
Ο Tonto είναι ένας εκκεντρικός ινδιάνος πολεμιστής που θυμάται την
ιστορία του John Ried , ενός ανθρώπου του νόμου και της τάξης που
μεταμορφώθηκε σε θρύλο της "παράνομης" δικαιοσύνης. Δύο εντελώς
διαφορετικοί χαρακτήρες, που μέσα από μια σειρά περιπετειών και
διασκεδαστικών διενέξεων, θα μάθουν να συνεργάζονται για να πατάξουν τη διαφθορά και την απληστία.
Διάρκεια: 149'
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16-18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

21.00 - 23.00

ΠΑΡ. - ΣΑΒ. - ΚΥΡ.

The Wolverine
Σκηνοθεσία: Τζέιμς Μάνγκολντ
Πρωταγωνιστούν: Χιου Τζάκμαν, Γουίλ Γιουν Λι, Τάο Οκαμότο,
Μπράιαν Τι, Χιρογιούκι Σανάντα
O Wolverine ίσως ο πιο δημοφιλής ήρωας από τους X Men έρχεται
στη μεγάλη οθόνη. Αυτή τη φορά θα τον δούμε στη σύγχρονη Ιαπωνία σε έναν ασυνήθιστο και άγνωστο κόσμο για αυτόν οπού
θα αντιμετωπίσει επικίνδυνους και θανάσιμους εχθρούς σε μια
μάχη ζωής και θανάτου.
Διάρκεια: 120'

ΔΕΥΤ. - ΤΡ. - ΤΕΤ. - ΠΕΜΠ.

21.00 - 23.00

19-22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Μπαμπούλες πανεπιστημίου
Σκηνοθεσία: Νταν Σκάνλον
Με τις φωνές των: Στιβ Μπουσέμπι, Κεν Ζεόνγκ, Τζον Γκούντμαν, Τζον Ρατζενμπέργκερ, Τζόελ Μάρεϊ, Μπίλι Κρίσταλ, Ντέιβ
Φόλεϊ, Τζούλια Σουίνι, Πίτερ Σον
Προτού ο Μάικ και ο Σάλι γίνουν διάσημοι Φοβιστές και αχώριστοι φίλοι, είχαν συναντηθεί στο πανεπιστήμιο, ξεκινώντας μια
γεμάτη ανταγωνισμό σχέση που τους έφερε μπροστά στον κίνδυνο της οριστικής αποβολής τους.
Διάρκεια: 110'
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ΠΑΡ. - ΣΑΒ. - ΚΥΡ.

21.00 - 23.00

23-25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Οι καταφερτζήδες
Σκηνοθεσία: Σον Λεβί
Πρωταγωνιστούν: Βινς Βον, Όουεν Γουίλσον, Γουίλ Φερέλ, Ρόουζ
Μπερν, Τζον Γκούντμαν, Τζος Γκαντ
Δυο φρεσκο-απολυμένοι, "δεινόσαυροι" σαραντάρηδες, ο Βίνς Βον και
ο Όουεν Ουίλσον, χάνουν τις δουλειές τους και προσγειώνονται απότομα
στον πλανήτη ίντερνετ! Αφού ξεκαθαρίσουν εντός τους ότι είναι έτοιμοι
να εγκαταλείψουν τους παραδοσιακούς τρόπους εργασίας και να περάσουν στη νέα, "ψηφιακή", εποχή αποφασίζουν να δηλώσουν συμμετοχή για πρακτική άσκηση στον ιντερνετικό κολοσσό που ακούει στο
όνομα Google, με προοπτική, κάποια μέρα, να μονιμοποιηθούν. Εκεί
όμως ο ανταγωνισμός είναι πολύ δύσκολος για τον Βινς Βον και τον
Όουεν Ουίλσον, καθώς ο δρόμος για μια θέση σε μια από τις καλύτερες
εταιρείες παγκοσμίως, περνάει ανάμεσα από πανούργους, ανταγωνιστικούς εικοσάχρονους με σπινθηροβόλο βλέμμα.
Διάρκεια: 100'

23-25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

21.00 - 23.00

ΔΕΥΤ. - ΤΡ.

Ο κανόνας της σιωπής
Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Ρέντφορντ
Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Σία Λαμπεφ, Τζούλι Κρίστι,
Σούζαν Σάραντον, Νικ Νόλτε, Σαμ Έλιοτ
Η Σάνον Σόλαρς οδηγεί σε ένα μοναχικό δρόμο, χαμένη στις σκέψεις
της. Κινδυνεύει να συγκρουστεί μετωπικά μ' ένα φορτηγό που έρχεται
από την αντίθετη κατεύθυνση. Ταραγμένη πια, σταματάει σε ένα βενζινάδικο. Η Σάνον μοιάζει να είναι μια συνηθισμένη γυναίκα, μέχρι τη
στιγμή που θα την κυκλώσουν αυτοκίνητα και πράκτορες του FBI, οι
οποίοι την σημαδεύουν, κραδαίνοντας τα σήματά τους.
Ο Τζιμ Γκραντ έχει μια καλή ζωή, δουλεύοντας ως δικηγόρος. Μεγαλώνει την 11χρονη κόρη του, Ίζαμπελ, μετά τον θάνατο της συζύγου
του. Ο κόσμος του θα γίνει άνω-κάτω όταν θα ξανασυναντήσει έναν
παλιό του φίλο, τον Μπίλι, πηγαίνοντας την κόρη του στο σχολείο. Ο
Μπίλι ενημερώνει τον Τζιμ για τη σύλληψη της Σάρον και τον ρωτάει
αν μπορεί να την βοηθήσει με τον οποιονδήποτε τρόπο. Ο Τζιμ όμως,
δεν θέλει να έχει καμία ανάμειξη.
Διάρκεια: 121'
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28-29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

21.00 - 23.30

ΤΕΤ. - ΠΕΜΠ.

Χτυποκάρδια στο γραφείο
Σκηνοθεσία: Régis Roinsard
Πρωταγωνιστούν: Romain Duris, Déborah François, Bérénice
Bejo
H Ρόουζ Ράμφιλ είναι είκοσι ενός, ζει στην επαρχία με τον γκρινιάρη χήρο πατέρα της και είναι αρραβωνιασμένη με τον γιο ενός
μηχανικού. Η μόνη της προοπτική δείχνει να είναι η ήσυχη, ανιαρή
ζωή της νοικοκυράς του '50. Αλλά η Ρόουζ έχει διαφορετικές
προσδοκίες. Καταφθάνει στην Lisieux της Νορμανδίας, όπου περνάει από συνέντευξη για μια θέση γραμματέως που δεν πηγαίνει
καθόλου καλά. Παρόλα αυτά η εκπληκτική ταχύτητα με την οποία
δακτυλογραφεί η πρωταγωνίστρια δίνει στον χαρισματικό Λουί
Έκχαρτ, το υποψήφιο αφεντικό της, την ιδέα να την προπονήσει
για μεγάλους διαγωνισμούς δακτυλογράφησης. Οι δυο τους θα
φτάσουν μέχρι τη Νέα Υόρκη για να διεκδικήσουν τον τίτλο της
πιο γρήγορης δακτυλογράφου παγκοσμίως. Αλλά η αγάπη για το
διαγωνισμό δεν εξασφαλίζει την ίδια την αγάπη.
Διάρκεια: 111'

ΠΑΡ. - ΣΑΒ. - ΚΥΡ.

21.00 - 23.10

Στο δρόμο
Σκηνοθεσία: Βάλτερ Σάλες
Πρωταγωνιστούν: Σαμ Ράιλι, Κρίστεν Στιούαρτ, Κίρστεν Ντανστ,
Βίγκο Μόρτενσεν, Έιμι Άνταμς, Άλις Μπράγκα
Η ταινία εκτυλίσσεται στα τέλη του ‘40 στην Νέα Υόρκη. Ο Σαλ
Πάρανταϊς, ένας 24χρονος συγγραφέας, γνωρίζει τον Νταν Μοριάρτι, έναν 20χρονο πρώην φυλακισμένο με ευέλικτη ηθική,
«τρομακτικά ενθουσιασμένο με τη ζωή» και την όμορφη σύζυγό του, Μέριλου. Οι τρεις τους περνάνε τις έντονες και γεμάτες αλκοόλ νύχτες τους κάνοντας όνειρα για έναν άλλο κόσμο,
ενώ μπροστά τους ανοίγεται ένα συναρπαστικό ταξίδι στους
ατέλειωτους αυτοκινητόδρομους των ΗΠΑ.
Διάρκεια: 124'
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30/8 - 01/9

