


Οι θερινοί κινηματογράφοι έχουν σημαδέψει τα καλοκαιρινά βρά-
δια των παιδικών και των νεανικών μας χρόνων.
Πόσες φορές δε σκαρφαλώσαμε στις μάντρες τους για να δούμε 
την αγαπημένη μας ταινία, πόσες φορές έφηβοι δεν κλείσαμε ρα-
ντεβού τις νύχτες με πανσέληνο, πόσες φορές  δεν συνοδεύσαμε 
τα παιδιά μας στις αυλές τους;
Τα θερινά σινεμά ήταν και είναι μια ανάσα διασκέδασης για τους 
ανθρώπους στις γειτονιές μας, μικρούς και μεγάλους.
Μετά από μία πετυχημένη σεζόν πέρυσι στο cine-Μελίνα, φέτος 
ανοίγουμε και τους δύο θερινούς κινηματογράφους του Δήμου 
μας, “ΜΕΛΙΝΑ” (Δραπετσώνα) και “ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ” (Χαραυ-
γή), οι οποίοι παρέμεναν κλειστοί για αρκετά χρόνια. 
Κρατώντας χαμηλό το εισιτήριο για όλους τους δημότες μας, ελ-
πίζουμε να γίνουν οι κινηματογράφοι μας τόπος συνάντησης και 
ψυχαγωγίας για όλους τους δημότες αυτό το «θερμό» καλοκαίρι.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Cine

2016
Μελίνα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 3 ΕΥΡΩ



ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ 2015

Συνοπτικό Πρόγραμμα

ΔΕ 27/6 - ΤΡ 28/6        ΧΕΛΩΝΟΝΙΝΤΖΑΚΙΑ 2

ΤΕ 29/6 - ΠΕ 30/6                    DANISH GIRL

ΠΑ 1/7 - ΣΑ 2/7 - ΚΥ 3/7          ΦΛΟΡΕΝΣ: ΦΑΛΤΣΟ - ΣΟΠΡΑΝΟ

ΔΕ 4/7 - ΤΡ 5/7                        ANGRY BIRDS

ΤΕ 6/7 - ΠΕ 7/7                        THE IMMITATION GAME

ΠΑ 8/7 - ΣΑ 9/7 - ΚΥ10/7         H ΑΛΙΚΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ

ΔΕ 11/7 - ΤΡ 12/7                    Ο ΑΛΒΙΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ

                                           

                            ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
ΤΕ 13/7                                    1. ΦΩΤΙΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 2016

ΠΕ 14/7                                    2. THIS IS NOT A COUP

                                                 3. ΧΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΖΩΕΣ

ΠΑ 15/7 - ΣΑ 16/7 - ΚΥ 17/7    Ο ΑΣΤΑΚΟΣ

ΔΕ 18/7 - ΤΡ 19/7                    ΤΟΣΟΔΟΥΛΙΚΑ: Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ                    

                       ΧΑΜΕΝΩΝ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ

ΤΕ 20/7 - ΠΕ 21/7                    ΛΕΒΙΑΘΑΝ

ΠΑ 22/7 - ΣΑ 23/7 - ΚΥ 24/7    Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ

ΔΕ 25/7 - ΤΡ 26/7                    ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ

ΤΕ 27/7 - ΠΕ 28/7                    ΑΝΟΜΑLIZA

ΠΑ 29/7 - ΣΑ 30/7 - ΚΥ 31/7    REMEMBER

ΔΕ 1/8 - ΤΡ 2/8                        ΡΟΒΙΝΣΩΝΑΣ ΚΡΟΥΣΟΣ

ΤΕ 3/8 - ΠΕ 4/8                        O ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ

ΠΑ 5/8 - ΣΑ 6/8 - ΚΥ 7/8          HAIL CAESAR

ΔΕ 8/8 - ΤΡ 9/8                        ΣΟΝ ΤΟ ΠΡΟΒΑΤΟ

ΤΕ 10/8 - ΠΕ 11/8                    Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΛΟΜ

ΠΑ 12/8 - ΣΑ 13/8                    RACE

                                           

                          ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΓΚΑΡ ΦΑΡΑΝΤΙ
ΤΕ 17/8                                    ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΕ Η ΕΛΙ

ΠΕ 18/8                                    ΕΝΑΣ ΧΩΡΙΣΜΟΣ/ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

ΠΑ 19/8 - ΣΑ 20/8 - ΚΥ 21/8    TRUTH

ΔΕ 22/8 - ΤΡ 23/8                    Ο ΣΝΟΥΠΙ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΛΙ ΜΠΡΑΟΥΝ

ΤΕ 24/8 - ΠΕ 25/8                    YOUTH

ΠΑ 26/8 - ΣΑ 27/8 - ΚΥ 28/8    Η ΔΙΑΣΩΣΗ

ΔΕ 29/8 - ΤΡ 30/8                    Ο ΚΑΛΟΣΑΥΡΟΣ

ΤΕ 31/8 - ΠΕ 1/9                      DHEEPAN

ΠΑ 2/9 - ΣΑ 3/9 - ΚΥ 4/9          TRUMAN

ΔΕ 5/9 - ΤΡ 6/9                        SECRET LIFE OF PET’S

TE 7/9 - ΠE 8/9 - ΠΑ 9/9          THE DRESSMAKER

ΣΑ 10/9                                    ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ <<ΡΙΣΑΛΤΟ>>                         

                     ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΦΕΑ                     

Cine Μελίνα
2016



Χελωνονιντζάκια ΙΙ 
Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows
του Ντέιβ Γκριν

Το Κορίτσι από τη Δανία 
The Danish Girl
του Τομ Χούπερ

Η  τηλεοπτική σειρά  που έγινε πέρσι ταινία - και πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία - συ-
νεχίζεται , με τα Χελωνονιντζάκια να καλούνται να σώσουν για άλλη μια φορά τη Νέα 
Υόρκη και τον κόσμο από μια καινούργια θανάσιμη απειλή.
Πρωταγωνιστεί ξανά η θαρραλέα και σέξι Μέγκαν Φοξ ως Έιπριλ Ο’ Νιλ, μαζί με τους 
Τάιλερ Πέρι, Λόρα Λίνεϊ, και μια all star ομάδα μπάσκετ του NBA, όπως οι Καρμέλο 
Άντονι, Ντιαντρέ Τζόρνταν, Όστιν Ρίβερς και Ματ Μπαρνς.

Κινηματογραφική μεταφορά του ομότιτλου βιβλίου του Ντέιβιντ Εμπερσχοφ που αφη-
γείται μια εκδοχή της ιστορίας του Αϊναρ Βέγκενερ (γνωστού ως Λίλι Ελμπε), την περίο-
δο που αποφάσισε να κάνει εγχείρηση επαναπροσδιορισμού φύλου, σοκάροντας τους 
ανθρώπους της εποχής. 
Γοητευτικό, καλοφτιαγμένο, προσεκτικό να μην ενοχλήσει σχεδόν κανέναν, το φιλμ του 
Τομ Χούπερ προσπαθεί πολύ σκληρά να αγγίξει ένα συγκεκριμένο ιδανικό, να αποκτήσει 
όλα τα χαρακτηριστικά που θα το κάνουν αυτό που ονειρεύεται: μια καλογυαλισμένη 
βιογραφία αντάξια για μερικά Οσκαρ. Το γεγονός ότι το κατάφερε ίσως να κάνει τον 
σκηνοθέτη του και τους ανθρώπους πίσω από την παραγωγή να νιώθουν ικανοποιήμε-
νοι, όμως που αφήνει τον θεατή του στην πραγματικότητα;

Η.Π.Α., 2016, Εγχρωμο
Παραγωγή: Μάικλ Μπέι, Αντριου Φορμ, Μπράντλεϊ Φούλερ, Σκοτ 
Μέντνικ, Γκέιλεν Γουόκερ
Σκηνοθεσία: Ντέιβ Γκριν
Σενάριο: Τζος Απελμπαουμ, Αντρέ Νέμεκ
Φωτογραφία: Λούλα Καρβάλο
Μοντάζ: Μπομπ Ντουσέι, Τζιμ Μέι
Μουσική: Στιβ Τζαμπλόνσκι
Πρωταγωνιστούν: Μέγκαν Φοξ, Στίβεν Αμελ, Γουιλ Αρνετ, Λόρα 
Λίνεϊ
Διάρκεια: 112 λεπτά

Μεγ. Βρετανία, Η.Π.Α., Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, 2015, Εγχρωμο
Παραγωγή: Τιμ Μπέβαν, Ερικ Φέλνερ, Αν Χάρισον, Τομ Χούπερ, 
Γκέιλ Μάτραξ
Σκηνοθεσία: Τομ Χούπερ
Σενάριο: Λουσίντα Κόξον
Φωτογραφία: Ντάνι Κόεν
Μοντάζ: Μέλανι Ολιβερ
Μουσική: Αλεξάντρ Ντεσπλά
Πρωταγωνιστούν: Εντι Ρέντμεϊν, Αλίσια Βικάντερ
Διάρκεια: 119 λεπτά
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Florence: Φάλτσο Σοπράνο 
Florence Foster Jenkins
του Στίβεν Φρίαρς

Angry Birds: Η Ταινία 
The Angry Birds Movie
των Κλέι Κέιτις και Φέργκαλ Ράιλι

Η ιστορία της Φλόρενς Φόστερ Τζένκινς μιας γυναίκας που έζησε με την ψευδαίσθηση 
πως κατείχε ένα σπάνιο ταλέντο στο τραγούδι, μια ψευδαίσθηση που οχυρώθηκε από 
την μεγάλη της περιουσία και τον προστατευτικό της σύζυγο, ανοίγεται βεβαίως σε μια 
σειρά από θεματικές που αγγίζουν μια τεράστια γκάμα. Από την τέχνη έως την ίδια την 
ζωή, από την σημασία που έχει η πρώτη για την δεύτερη κι από τις επιλογές μας για το 
πως τελικά επιλέγουμε να ζούμε.

Ο Ρεντ με τα χοντρά φρύδια και τους άγαρμπους τρόπους ζει σ’ ένα νησί όπου μένουν 
μόνο πουλιά. Μετά από μια σειρά καταστροφών που οφείλονται στην αστείρευτη οργή 
του, η κοινότητα αναγκάζει τον Ρεντ να συμμετάσχει σε group therapy διαχείρισης θυ-
μού, μαζί με τον Τσακ και τον Μπομπ (όπως μπόμπα, αφού σκάει!) και τον σιωπηλό 
Τέρενς που είναι ένα τέρας και που μόνο γρυλίζει (με το βρυχηθμό του Σον Πεν στο 
πρωτότυπο). Οταν στο νησί κάνουν απόβαση μυστηριώδη πράσινα γουρούνια με ύπο-
πτες προθέσεις, ο Ρεντ θα βρει την ευκαιρία ν’ αποδείξει στους υπόλοιπους ότι λίγη 
επιθετικότητα δε βλάπτει. 
Είναι ένα φιλμ που αποθεώνει την υστερία: αν υπήρχε genre παιδικής βίας, το «Angry 
Birds» θα ήταν πρώτο στη λίστα.

Μεγ. Βρετανία, 2016, Εγχρωμο
Παραγωγή: Μάικλ Καν, Τρέισι Σίγουορντ
Σκηνοθεσία: Στίβεν Φρίαρς
Σενάριο: Νίκολας Μάρτιν
Φωτογραφία: Ντάνι Κόεν
Μοντάζ: Βαλέριο Μπονέλι
Μουσική: Αλεξάντρ Ντεσπλά
Πρωταγωνιστούν: Μέριλ Στριπ, Χιου Γκραντ, Σάιμον Χέλμπεργκ, 
Ρεμπέκα Φέργκιουσον
Διάρκεια: 110 λεπτά

Η.Π.Α., 2016
Παραγωγή: Τζον Κόεν, Κάθριν Γουίντερ
Σκηνοθεσία: Κλέι Κέιτις και Φέργκαλ Ράιλι
Σενάριο: Τζον Βίτι
Μοντάζ: Κεντ Μπέιντα
Μουσική: Χέιτορ Περέιρα
Με τις φωνές των: Τζέισον Σουντέκις, Πίτερ Ντινκλέιτζ, Μπιλ 
Χάντερ, Τζος Γκαντ / Γιώργος Πυρπασόπουλος, Γιάννης Ζουγανέ-
λης, Μαίρη Συνατσάκη
Διάρκεια: 95 λεπτά
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Το Παιχνίδι της Μίμησης 
 The Imitation Game
του Μόρτεν Τίλντουμ

Η Αλίκη Μέσα από τον Καθρέφτη 
Alice Through the Looking Glass
του Τζέιμς Μπόμπιν

Ο Αλβιν και η Παρέα του 3 
Alvin and the Chipmunks: Chip-Wrecked
του Μάικ Μίτσελ

Το χειμώνα του 1952, οι Βρετανικές αρχές εισέβαλαν 
στο σπίτι του μαθηματικού κι αναλυτή, Αλαν Τιούρινγκ 
και τον συνέλαβαν για «απρεπή συμπεριφορά», μία κα-
τηγορία που αργότερα θα οδηγούσε στην καταδίκη του 
με την κατηγορία της ομοφυλοφιλίας. Ωστόσο, κανένας 
δεν γνώριζε πως επρόκειτο για ένα πρωτοπόρο και ιδι-
οφυή επιστήμονα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Η Αλίκη συνεχίζει το ταξίδι της στη Χώρα των Θαυμά-
των, αυτή τη φορά μέσα από έναν καθρέφτη που θα 
την οδηγήσει σε μια άλλη διάσταση. Εκεί θα συναντήσει 
καινούργιους αλλά και γνώριμους χαρακτήρες, θα κάνει 
νέους φίλους αλλά και εχθρούς, και θα πρέπει να απο-
φύγει πολλές και επικίνδυνες παγίδες. Σκοπός τους να 
την εγκλωβίσουν σε ένα άλλο χωροχρονικό σύμπαν...

Ο Aλβιν, ο Σάιμον, ο Θίοντορ και οι Τσίπετς κάνουν δι-
ακοπές σε ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο, που έχουν 
μετατρέψει σε προσωπικό τους παιδότοπο, όταν ναυ-
αγούν σε ένα ερημονήσι. Ενώ ο Ντέιβ γίνεται πυρ και 
μανία, τα χαριτωμένα ζωάκια κάνουν αυτό που ξέρουν 
καλύτερα: τραγουδούν, χορεύουν και γενικώς φέρνουν 
τα πάνω κάτω. 
Σύντομα όμως έρχονται αντιμέτωπα με μεγάλες εκπλή-
ξεις και παίρνουν ένα μάθημα που θα τους μείνει αξέ-
χαστο.

Μ. Βρετανία, Η.Π.Α. , 2014, 
Παραγωγή: Νόρα Γκρόσμαν, Ιντο 
Οστρόφσκι, Τέντι Σουάρτσμαν
Σκηνοθεσία: Μόρτεν Τίλντουμ
Σενάριο: Γκράχαμ Μουρ
Φωτογραφία: Οσκαρ Φαούρα
Μοντάζ: Γουίλιαμ Γκόλντεμπεργκ
Μουσική: Α
Πρωταγωνιστούν: Μπένεντικτ 
Κάμπερμπατς, Κίρα Νάιτλι, Μάθι-
ου Γκουντ, Τσαρλς Ντανς, Μαρκ 
Στρονγκ

Παραγωγή: Τιμ Μπάρτον, Τζο Ροθ, 
Τζένιφερ Τοντ, Σουζάν Τοντ
Σκηνοθεσία: Τζέιμς Μπόμπιν
Σενάριο: Λίντα Γούλβερτον
Πρωταγωνιστούν: Τζόνι Ντεπ, Μία 
Γουασικόφσκα, Ελενα Μπόναμ 
Κάρτερ, Αν Χάθαγουεϊ, Σάσα 
Μπάρον Κοέν
Διάρκεια: 112 λεπτά

Παραγωγή: Νικ Μαχλίς
Σκηνοθεσία: Μάικ Μίτσελ
Σενάριο: Τζόναθαν Αιμπελ, Γκλεν 
Μπερζ
Φωτογραφία: Τόμας Ακερμαν
Πρωταγωνιστούν: Λόρεν Γκότλιμπ, 
Τάκερ Αλμπρίτζι, Τζένι Σλέιτ, 
Λουίζα Ντ’ Ολιβέιρα
Με τις φωνές των: Αντι Μπάκλεϊ, 
Ειμι Πέλερ, Τζέσι ΜακΚάρτνεϊ
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This Is Not A Coup 
των Αρη Χατζηστεφάνου και Αρη Τριανταφύλλου

Χαραγμένες Ζωές 
Σπύρος Τέσκος

Η ένοχη Ευρώπη, οι αντιδημοκρατικοί μηχανισμοί της 
και η λατρεία του ευρώ ως θρησκεία σε ένα ντοκιμα-
ντέρ με τον τεκμηριωμένο τρόπο του Αρη Χατζηστεφά-
νου, αλλά και μια διάχυτη αίσθηση πως αυτό είναι ίσως 
το πρώτο ντοκιμαντέρ του μαχητικού δημοσιογράφου 
που μοιάζει να έχει ήδη ξεπεραστεί από την ίδια του 
την εποχή.

Ντοκιμαντέρ για την Ελλάδα της κρίσης. 
Αποπειράται μια ανάλυση για τη σημερινή οικονομική 
και ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα, καθώς και τις οι-
κονομικές πολιτικές που εφάρμοσε το Γ’ Ράιχ κατά την 
διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αναζητώντας 
κοινές πρακτικές και επιδιώξεις, πέρα και πίσω από τον 
θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων.

Ελλάδα, 2016
Παραγωγή: Infowar Productions
Σκηνοθεσία: Άρης Χατζηστεφάνου, 
Άρης Τριανταφύλλου
Σενάριο: Αρης Χατζηστεφάνου
Φωτογραφία: Θάνος Τσάντας
Μοντάζ: Αρης Τριανταφύλλου

Παραγωγή: Massive Productions, 
Σπύρος Τέσκος, Αποστόλης Κό-
κλας, Σαβίνα Ακουμιανάκη, Κώστας 
Γιουρτζόγλου
Σκηνοθεσία: Σπύρος Τέσκος
Μοντάζ: Ντίνος Βαμβακούσης - 
Σπύρος Τέσκος

ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

7

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Φωτιά στη Θάλασσα  
Fuocoammare

Η Χρυσή Αρκτος του φετινού Βερολίνου. Ενα 
ήσυχο νησάκι με μεγάλη θάλασσα, καθημερινοί 
άνθρωποι δίπλα στον υγρό θάνατο των μετανα-
στών κι αυτός ο πραγματισμός που σπάει κόκαλα.

Παραγωγή: Ντονατέλα Παλέρμο, Τζιαν-
φράνκο Ρόζι
Σκηνοθεσία: Τζιανφράνκο Ρόζι
Σενάριο: Τζιανφράνκο Ρόζι, Κάρλα 
Κατάνι
Διάρκεια: 108 λεπτά
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Ο Αστακός 
The Lobster
του Γιώργου Λάνθιμου

Τοσοδούλικα: Η Κοιλάδα των 
Χαμένων Μυρμηγκιών 

Λεβιάθαν  
Leviafan

Ο Γιώργος Λάνθιμος είναι έτοιμος για κάτι πιο ποπ. Και 
βαθύ. Και ρομαντικό. Και συναισθηματικά αφοπλιστικό. 
Mια αντισυμβατική ιστορία αγάπης, τοποθετημένη σε 
ένα δυστοπικό, κοντινό μέλλον, όπου όλοι οι μόνοι άν-
θρωποι, σύμφωνα με τους κανόνες της Πόλης, συλλαμ-
βάνονται και μεταφέρονται στο Ξενοδοχείο. 
Εκεί είναι υποχρεωμένοι να βρουν έναν ταιριαστό σύ-
ντροφο μέσα σε 45 μέρες. Αν αποτύχουν μεταμορφώνο-
νται σε ένα ζώο της επιλογής τους κι απελευθερώνονται 
στο Δάσος. Ενας απελπισμένος Αντρας το σκάει από το 
Ξενοδοχείο στο Δάσος εκεί όπου ζουν οι Μοναχικοί κι 
εκεί ερωτεύεται, ακόμη κι αν αυτό είναι ενάντια στους 
κανόνες τους.

Μια διάσημη γαλλική τηλεοπτική σειρά γίνεται ταινία... 
τοσοδούλικη σε διαστάσεις, αλλά απέραντη σε ομορ-
φιά.
Σε ένα μικρό ξέφωτο, τα απομεινάρια ενός πικ-νικ θα 
γίνουν η αιτία για τον πόλεμο που θα ξεσπάσει ανάμε-
σα σε δύο φυλές μυρμηγκιών. Μία γενναία πασχαλίτσα 
θα βρεθεί στη μέση αυτής της μάχης. Θα βοηθήσει τα 
μαύρα μυρμήγκια να σώσουν τη φωλιά τους από την 
επίθεση των κόκκινων μυρμηγκιών.

Ο Κόλια ζει με τη γυναίκα του και τον έφηβο γιο του σε 
μια παραθαλάσσια πόλη του ρώσικου Βορρά. Όταν μα-
θαίνει πως ο διεφθαρμένος δήμαρχος σκοπεύει να κατε-
δαφίσει το σπίτι του, ζητάει από ένα φίλο του δικηγόρο 
να τον βοηθήσει. Η άφιξη του Ντιμίτρι από τη Μόσχα, 
όμως, θα αλλάξει τη ζωή του Κόλια δραματικά.

Ελλάδα - Μ.Βρετανία, 2015
Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος
Σενάριο: Γιώργος Λάνθιμος, 
Ευθύμης Φίλιππου
Φωτογραφία: Θύμιος Μπακατάκης
Μοντάζ: Γιώργος Μαυροψαρίδης
Πρωταγωνιστούν: Κόλιν Φάρελ, 
Ρέιτσελ Βάις, Λέα Σεντού, Τζον 
Σ. Ράιλι
Διάρκεια: 118 λεπτά

Γαλλία, Βέλγιο, 2013
Παραγωγή: Φιλίπ Ντελαρού
Σκηνοθεσία: Ελέν Ζιρό, Τομά 
Ζαμπό
Σενάριο: Ελέν Ζιρό, Τομά Ζαμπό
Μουσική: Ερβέ Λαβαντιέ
Διάρκεια: 89 λεπτά

Ρώσικη ταινία, σκηνοθεσία Αντρέι 
Σβιάνγκιντσεφ με τους: Αλεξέι 
Σερεμπριάκοφ, Έλενα Λιαντόβα, 
Ρόμαν Μαντιάνοφ, Βλαντιμίρ 
Βντοβιτσένκοφ
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19.7
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ΔΕ

ΠΕ

ΤΡ

/

/

15.7 16.7 17.7ΠΑ ΣΑ ΚΥ/ /
Προβολές 9:00μ.μ. & 11:00μ.μ.

Mελίνα
Cine

Στις 9:00μ.μ.

Προβολές 9:00μ.μ. & 11:00μ.μ.
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/

22.7 23.7 24.7ΠΑ ΣΑ ΚΥ/ /
Ο Επαναστάτης
Free State Of Jones

Το Βιβλίο της Ζούγκλας 
The Jungle Book

Anomalisa 
των Τσάρλι Κάουφμαν και Ντιουκ Τζόνσον

Η αληθινή ιστορία του Νιούτον Νάιτ ενός τολμηρού 
αγρότη από τον Νότο. Ο Νιουτ οργάνωσε μια εξέγερση 
με άλλους αγρότες και με την βοήθεια των σκλάβων κα-
τόρθωσε να δημιουργήσει μια ελεύθερη και αυτόνομη 
διαφυλετική Πολιτεία. Παντρεύτηκε μια πρώην σκλάβα 
και έζησε μέχρι το τέλος ενάντια στο κατεστημένο πο-
λεμώντας για τις ιδέες του. Σκηνοθετεί ο υποψήφιος για 
Oscar Γκάρι Ρος και πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με 
Oscar Μάθιου Μακόναχι.

Το κλασικό μυθιστόρημα του Ράντγιαρντ Κίπλινγκ σε 
live action μεταφορά, τόσο μαστόρικη που κάνει την 
πραγματικότητα να μοιάζει παραμύθι. 
Ο Τζον Φαβρό είναι ιδιοσυγκρασιακός, πληθωρικός και 
sui generis ως σκηνοθέτης. Με την άνεση που περνά 
από τα «Iron Man» στο «Chef», εγκαθίσταται τώρα και 
στο μαγικό σύμπαν της ζούγκλας, όπως εν σοφία το πε-
ριέγραψε το 1894 ο Ράντγιαρντ Κίπλινγκ. 
Το δικό του «Βιβλίο της Ζούγκλας» πατά με το ένα πόδι 
στο μυθιστόρημα και με το άλλο στην κλασική διασκευή 
κινουμένων σχεδίων της Disney του 1967.

Ταινία stop motion animation, η «Anomalisa» δεν κερδί-
ζει το στοίχημα μόνο για την ιδιοφυή τεχνική εφαρμογή 
της – τρία χρόνια και 1261 κούκλες χρειάστηκαν για 
να γυριστεί – αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο 
συνδέει το ίδιο της το υλικό με την ψυχή που εκφράζει. 
Παγιδευμένος σ’ ένα πρόσωπο κατασκευασμένο, που 
από στιγμή σε στιγμή μπορεί να διαλυθεί, ο Μάικλ, ό,τι 
βιώνει εσωτερικά, το βλέπει να εκτυλίσσεται στη συνα-
ναστροφή του με τον κόσμο: η κάθε σκηνή της ταινίας 
είναι μια animated ψυχανάλυση.

Σκηνοθεσία: Γκάρι Ρος
Πρωταγωνιστούν: Μάθιου Μακό-
ναχι, Γκούγκου Μπάθα Ρο, Κέρι 
Ράσελ, Μαχερσάλα Αλί
Είδος: Βιογραφική, Δράμα, Ιστορι-
κή, Πολεμική, Θρίλερ

Σκηνοθεσία: Τζον Φαβρό
Σενάριο: Τζαστιν Μαρκς
Πρωταγωνιστούν: Νιλ Σέτι
Με τις φωνές των: Σκάρλετ 
Τζοχανσον, Ιντρις Ελμπα, Μπιλ 
Μάρεϊ, Μπεν Κίνγκσλεϊ,
Διάρκεια: 106 λεπτά

Παραγωγή: Ντιουκ Τζόνσον, Τσάρ-
λι Κάουφμαν, Ρόζα Τραν
Σκηνοθεσία: Τσάρλι Κάουφμαν και 
Ντιουκ Τζόνσον
Σενάριο: Τσάρλι Κάουφμαν
Μουσική: Κάρτερ Μπέργουελ
Με τις φωνές των: Ντέιβιντ 
Θιούλις, Τζένιφερ Τζέισον Λι, Τομ 
Νούναν
Διάρκεια: 90 λεπτά

Μελίνα
Cine

Στις 9:00μ.μ.

Προβολές 9:00μ.μ. & 11:00μ.μ.

Προβολές 9:00μ.μ. & 11:00μ.μ.



Γράμμα από το Παρελθόν 
Remember
του Ατόμ Εγκογιάν

Ροβινσώνας Κρούσος 
Robinson Crusoe
των Βενσάν Καστελούτ, Μπέν Στασέν

Ο Γιος του Σαούλ 
Son of Saul / Saul Fia

O Zεφ Γκούτμαν είναι ένας 85χρονος Εβραίος, ένας 
από τους ελάχιστους επιζήσαντες του Αουσβιτς, ο 
οποίος πρόσφατα έχασε τη γυναίκα του από καρκίνο, 
αλλά και τη μνήμη του από τη νόσο Αλτσχάιμερ. Αυτό 
του εξηγεί ο Μαξ, ο συγκάτοικός του στο γηροκομείο 
όπου διαμένουν, αλλά και φίλος του από τις σκοτεινές 
μέρες των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Ο Μαξ όμως 
του υπενθυμίζει και κάτι σημαντικότερο: τον όρκο που 
έδωσαν μυστικά οι δυο τους. Οτι όταν οι γυναίκες τους 
πεθάνουν, θα είναι ελεύθεροι να πάρουν μία αρκετά κα-
θυστερημένη εκδίκηση: να βρουν και να εκτελέσουν τον 
αρχιβασανιστή τους, τον Ναζί φύλακα που σκότωσε τις 
οικογένειές τους

Ο νεαρός ερευνητής Ροβινσώνας Κρούσος ναυαγεί σ’ 
ένα ερημικό νησί. Ομως δεν έρχεται αντιμέτωπος με 
κανίβαλους, αλλά με τους πραγματικούς ιθαγενείς: μία 
παρέα ζώων (αγριογούρονο, σκαντζόχοιρο, αρμαντίλλο, 
τράγο) που θα γίνουν φίλοι του και φυσικά τον θρυλικό 
του παπαγάλο τον Παρασκευά. Μοναδικό πρόβλημα: 
ένα ζευγάρι γάτες που είναι οι πραγματικοί «κακοί» της 
ιστορίας. Πιο κακοί κι από τους διερχόμενους Πειρατές.

Ο Σαούλ είναι ένας Sonderkommando. Οπως κι οι υπό-
λοιποι, στην πλάτη του ρούχου του έχει ένα κόκκινο Χ 
βαμμένο με μπογιά, για να τον ξεχωρίζει από τους άλ-
λους κρατούμενους, αλλά και για να τον καθιστά ανά 
πάσα στιγμή εύκολο στόχο. Μέσα στο στρατόπεδο όπου 
κρυφά διοργανώνεται απόδραση κι όπου η κάθε εθνική 
ομάδα Εβραίων διεκδικεί από την άλλη λίγες παραπάνω 
ώρες ζωής, ο Σαούλ είναι ισοπεδωμένος από τη φρίκη. 

Παραγωγή: Αρι Λάντος, Ρόμπερτ 
Λάντος
Σκηνοθεσία: Ατόμ Εγκογιάν
Μοντάζ: Κρίστοφερ Ντόναλντσον
Μουσική: Μίκαελ Ντάνα
Πρωταγωνιστούν: Κρίστοφερ Πλά-
μερ, Ντιν Νόρις, Μάρτιν Λαντάου, 
Πίτερ ΝταΚούνια
Διάρκεια: 95 λεπτά

Βέλγιο, Γαλλία, 2016, Εγχρωμο
Σκηνοθεσία: Βενσάν Καστελούτ, 
Μπέν Στασέν
Διάρκεια: 90 λεπτά 

Παραγωγή: Γκαμπόρ Ραχνα, 
Γκαμπόρ Σίπος
Σκηνοθεσία: Λάζλο Νέμες
Πρωταγωνιστούν: Γκέζα Ρόχινγκ, 
Λεβέντε Μολνάρ, Ουρς Ρεχν
Διάρκεια: 107 λεπτά
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10 cine

Μελίνα

Στις 9:00μ.μ.

Προβολές 9:00μ.μ. & 11:00μ.μ.

Προβολές 9:00μ.μ. & 11:00μ.μ.
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Σον Το Πρόβατο 
Shaun the Sheep Movie
των Μαρκ Μπάρτον, Ρίτσαρντ Στάρτζακ

H Aardman χαρίζει στον Σον την πρώτη του ταινία, ένα 
κυριολεκτικό roller-coaster σλαπστικ χιούμορ και φαντα-
σίας που πάει για μαλλί και... δεν σταματάει ούτε στιγμή 
τα αστεία. 
Ο Σον είναι ένα έξυπνο, άτακτο πρόβατο, που ζει με το 
κοπάδι του στη Φάρμα Μόζι Μπότομ και υπό την επίβλε-
ψη του Αγρότη και του Μπίτζερ, ενός καλοπροαίρετου 
αλλά μη αποτελεσματικού τσοπανόσκυλου. Παρά τις 
προσπάθειες του Σον, η ζωή στη φάρμα τους έχει δυ-
σκολέψει, κι ο Σον θα καταστρώσει ένα πανούργο σχέ-
διο: να πάρουν ρεπό. Πρέπει να προσέχετε τι εύχεστε 
όμως. Σύντομα τα πράγματα θα βγουν εκτός ελέγχου 
και οι αταξίες του Σον θα απομακρύνουν τον άμοιρο 

αγρότη από τη φάρμα του. Με τη βοήθεια του κοπαδιού, ο Σον θα ταξιδέψει στη Μεγά-
λη Πόλη για να σώσουν τον αγρότη- η αποτυχία δεν είναι επιλογή! 
To «Σον το Πρόβατο» έρχεται κατευθείαν από το σύμπαν των Γουάλας και Γκρόμιτ, των 
δύο διασημότερων ηρώων της Aardman, αφού εμφανίστηκε πρώτη φορά στο βραβευ-
μένο με Οσκαρ Φιλμ Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους «A Close Shave» και από το 
2007 διαθέτει τη δική του τηλεοπτική σειρά που μετράει ήδη τέσσερις σεζόν και 130 
επτάλεπτα επεισόδια.

Παραγωγή: Πολ Κέουλι, Τζούλι 
Λόκχαρτ, Πίτερ Λορντ, Ντέιβιντ 
Σπρόξτον
Σκηνοθεσία: Μαρκ Μπάρτον, 
Ρίτσαρντ Στάρτζακ
Σενάριο: Μαρκ Μπάρτον, Ρίτσαρντ 
Στάρτζακ, Ρίτσαρντ Κολετζόφσκι

Χαίρε, Καίσαρ!  
Hail, Caesar!
των Ιθαν Κοέν, Τζόελ Κοέν

Ένα απολαυστικό μπουκέτο των μεγαλύτερων σύγ-
χρονων σταρ και μια γενναιόδωρη, αγνή εξομολόγηση 
αγάπης και πίστης στο σινεμά είναι η νέα ταινία των 
αδελφών Κοέν. Στο «Χαίρε, Καίσαρ!», την καινούρια ται-
νία των αδελφών Κοέν που άνοιξε το φετινό Φεστιβάλ 
Βερολίνου, ο Τζος Μπρόλιν - ο Εντι Μάνιξ - είναι ο Θεός. 
Μάλλον, ο απεσταλμένος του Θεού στη Γη. Δηλαδή ο δι-
ευθυντής παραγωγής του μεγάλου στούντιο Capitol στο 
Χόλιγουντ, ό,τι πιο κοντά στη θεϊκή παρέμβαση μπορού-
σε να νιώσει ο κόσμος του ‘50, εκεί όπου επικρατούσε η 
Δημιουργία (του σινεμά), η Αμαρτία, η Ενοχή, η Εξιλέ-
ωση, σφιχτά οργανωμένες σε μιάμιση ώρα, σε γεμάτο 
ένταση ασπρόμαυρο ή θεαματικό τεκνικολόρ. 

Παραγωγή: Τιμ Μπέβαν, Ιθαν 
Κοέν, Τζόελ Κοέν, Ερικ Φέλνερ
Σκηνοθεσία: Ιθαν Κοέν, Τζόελ 
Κοέν
Πρωταγωνιστούν: Σκάρλετ Τζο-
χάνσον, Τσάνινγκ Τέιτουμ, Τίλντα 
Σουίντον, Ρέιφ Φάινς, Τζορτζ 
Κλούνεϊ, Τζόνα Χιλ, Τζος Μπρόλιν
Διάρκεια: 100 λεπτά

29.7 30.7 31.7ΠΑ ΣΑ ΚΥ/ /

8.8 9.8ΔΕ ΤΡ/

Cine
Μελίνα

Στις 9:00μ.μ.

Προβολές 9:00μ.μ. & 11:00μ.μ.
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Ο Ανθρωπος που 
Ταπείνωσε τον Χίτλερ 
Race
του Στίβεν Χόπκινς

Βιογραφία του Τζέσι Οουενς, του Αφροαμερικανού 
δρομέα που θριάμβευσε στους Ολυμπιακούς του Βε-
ρολίνου το 1936, τόσο κλασική που φέρει και μια μυ-

ρωδιά βαπόνα. 
Η ταινία συναντά τον Οουενς (ο Στέφαν Τζέιμς σε μια 
στιβαρή, αν κι όχι ιδιαίτερα μαγνητική ερμηνεία), όταν 
αφήνει τη μικρή, βαθειά ρατσιστική πόλη του στο Οχά-
ιο για να πάει στο πανεπιστήμιο, όντας εκπληκτικός 
σπρίντερ, ο μόνος τρόπος να σπουδάσει τότε ένας 
άπορος νεαρός μαύρος. Και ακολουθεί την ιστορία 
του, σα δρόμο μετ’ εμποδίων, καθώς ο Οουενς καλείται 
να υπερβεί τις τρανταχτές φυλετικές διακρίσεις στην 
Αμερική, να ανταπεξέλθει στην απαιτητική προπόνηση 
όπου τον υποβάλλει ο προπονητής του (θαυμάσιος ο 
Τζέισον Σουντέικις ως Λάρι Σνάιντερ), να σπάσει το ένα 

ρεκόρ μετά το άλλο - γιατί ο μαύρος αθλητής έχει διπλάσιες προκλήσεις να ξεπεράσει 
- να κρατήσει την αγάπη της γυναίκας του παρότι την απατά. Και, στην πορεία, να πάρει 
μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες του ‘36 στο Βερολίνου, εκείνους που ο Αδόλφος 
Χίτλερ θέλησε να αξιοποιήσει μόνο ως προπαγάνδα κι ως αποθέωση της Αρίας φυλής 
και, με τις νίκες του, ν’ αναγκάσει κι αυτόν ακόμα τον Φύρερ ν’ αποχωρήσει από το 
στάδιο ηττημένος.

Σκηνοθεσία: Στίβεν Χόπκινς
Σενάριο: Τζον Σνάρπελ, Ανα Γουό-
τερχάους
Φωτογραφία: Πίτερ Λέβι
Μοντάζ: Τζον Σμιθ
Μουσική: Ρέιτσελ Πόρτμαν
Πρωταγωνιστούν: Στέφαν Τζέιμς, 
Τζέισον Σουντέικις, Ιλάι Γκορί, 
Κάρις βαν Χάουτεν, Τζέρεμι Αϊρονς, 
Γουίλιαμ Χαρτ
Διάρκεια: 134 λεπτά

Ο Κήπος του Γιάλομ  
Yalom’s Cure
της Σαμπίν Γκίσιγκερ

Ο Ιρβιν Γιάλομ κάθεται με τη σειρά του στο κρεβάτι 
της ψυχανάλυσης για μια διακριτική και σε στιγμές 
αποκαλυπτική κινηματογραφική εισαγωγή στο έργο 
και τη ζωή του. 
H εξομολόγηση του Ιρβιν Γιάλομ στη κάμερα της 
Σαμπίν Γκίσινγκερ είναι αφοπλιστική. Ειδικά όταν δη-
λώνει πως κατάφερε να πει περισσότερα στον κόσμο 
με τα βιβλία του για την ψυχανάλυση παρά μέσα από 
τα πολλά χρόνια της θητείας του ως ψυχαναλυτής. 
Ή όταν, στο πιο μεστό κομμάτι του ντοκιμαντέρ της, 
ο Γιάλομ μιλάει περισσότερο ως πατέρας ή ως παπ-
πούς παρά ως ο πιο διάσημος ψυχαναλυτής των τε-
λευταίων δεκαετιών...

Γερμανία, 2014
Παραγωγή: Φιλίπ Ντελακί
Σκηνοθεσία: Σαμπίν Γκίσιγκερ
Σενάριο: Σαμπίν Γκίσιγκερ
Φωτογραφία: Ελενά Βανιέρ
Μοντάζ: Μπάρμπαρα Βέμπερ, 
Αντρέας Βίντερστάιν
Μουσική: Μπαλζ Μπάχμαν

10.8 11.8ΤΕ ΠΕ/

12.8 13.8ΠΑ ΣΑ/

Mελίνα
Προβολές 9:00μ.μ. & 11:00μ.μ.

Cine

Προβολές 9:00μ.μ. & 11:00μ.μ.
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ΑΣΓΚΑΡ ΦΑΡΑΝΤΙ

Τι Απέγινε η Έλι  
About Elly / Darbareye Elly

Ενας Χωρισμός 
Nader and Simin: A Separation

Το Παρελθόν 
Le Passé

Μια ομάδα παλιών συμφοιτητών οργανώνουν μια 
τριήμερη εκδρομή, στην οποία θέλουν να συστή-
σουν την Έλι στον πρόσφατα χωρισμένο Αχμάντ. 
Όταν, όμως, η τελευταία εξαφανίζεται ανεξήγη-
τα, μια σειρά από μυστικά και ψέματα αρχίζουν να 
αποκαλύπτονται.

Ενα αριστούργημα που παρουσιάζει την πολύ-
πλοκη εξουσία του τρίπτυχου «κράτος, θρησκεία, 
οικογένεια» και πώς αυτό διαβρώνει τον κοινωνικό 
ιστό, την προσωπική ηθική και τις σχέσεις των αν-
θρώπων. Από τις ταινίες που σ’ οδηγούν να βγεις 
βουβός από την αίθουσα, αλλά με εκκωφαντικούς 
διαλόγους να διαδραματίζονται στο μυαλό σου. 

Η νέα ταινία του Ασγκάρ Φαραντί, ξεκινά κι αυτή 
μετά από έναν χωρισμό. Ο Αχμάντ έχει εγκαταλεί-
ψει, τέσσερα χρόνια νωρίτερα, τη Μαρί, τις δύο 
της κόρες από προηγούμενη σχέση και την κοινή 
τους ζωή στο Παρίσι, για να γυρίσει στην Τεχερά-
νη. Τώρα επιστρέφει για ένα σύντομο ταξίδι, για 
να υπογράψει τα χαρτιά του διαζυγίου. Μόνο που, 
για λίγες μέρες, θα χρειαστεί να μείνει στο σπίτι 
της Μαρί, μαζί με τα παιδιά, αλλά και τον τωρινό 
της σύντροφο, τον Σαμίρ, τον 5χρονο γιο του και 
την πληροφορία ότι η Μαρί είναι και πάλι έγκυος: 
έτοιμη να ξεφύγει από το παρελθόν και να συνεχί-
σει στο δικό της μέλλον.

ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΙΡΑΝ  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 119  
ΕΙΔΟΣ: ΕΓΧΡ.  
Σκηνοθεσία: Ασγκάρ Φαραντί Πρωταγω-
νιστούν: Γκολνσιφτέ Φαραανί, Σαχάμπ 
Χοσεϊνί

Παραγωγή: Ασγκάρ Φαρχαντί
Σκηνοθεσία: Ασγκάρ Φαρχαντί
Πρωταγωνιστούν: ά Χατάμι, Πέιμαν 
Μοάντι, Σαχάμπ Χοσεϊνί, Σαρέχ Μπαγιάτ, 
Σαρίνα Φαρχαντί, Μπαμπάκ Καριμί, 
Διάρκεια: 123 λεπτά

Παραγωγή: Αλεξάντρ Μαλέτ - Γκι
Σκηνοθεσία: Ασγκάρ Φαραντί
Πρωταγωνιστούν: Μπερενίς Μπεζό, Τα-
χάρ Ραχίμ, Αλί Μοσάφα, Πολίν Μπουρλέ, 
Ελιές Αγκουίς
Διάρκεια: 130 λεπτά
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Μελίνα
Cine

Προβολές 9:00μ.μ. & 11:00μ.μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Στις 9:00μ.μ.

Στις 11:00μ.μ.



Η Αλήθεια 
Truth
του Τζέιμς Βάντερμπιλντ

Ο Σνούπι και ο Τσάρλι 
Μπράουν-Πίνατς: Η Ταινία

Νιότη  
Youth

Λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2004 στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, ο βραβευμένος παρουσιαστής ει-
δήσεων του δικτύου CBS, Νταν Ράδερ και η δημοσιογρά-
φος και παραγωγός της εκπομπής «60 Minutes», Μαίρη 
Μέιπς φέρνουν στο φως ένα σκάνδαλο που τάραξε την 
ηρεμία του Λευκού Οίκου. Το γνωστό «Rathergate», που 
αποκάλυπτε την προσπάθεια του πρόεδρου των ΗΠΑ 
Τζορτζ Μπους να αποφύγει τη στρατολόγηση από την 
Εθνική Φρουρά για ένα έτος κατά τη διάρκεια του πο-
λέμου του Βιετνάμ. Η αποκάλυψη αυτή έμελλε να στοι-
χίσει στους δύο δημοσιογράφους την καριέρα τους και 
να επισύρει την απόλυσή τους, καθώς όπως διαπιστώ-
θηκε τα έγγραφα που είχαν στη διάθεσή τους ως απο-
δεικτικά στοιχεία κατά του προέδρου δεν ήταν γνήσια…

Ο Τσάρλι Μπράουν επιστρέφει - κυρίως για να συστηθεί 
σε μια νέα γενιά - κι, όμως, σαν να μην είχε φύγει ποτέ 
από τα κόμικ, την τηλεόραση, τα σινεμά, την καρδιά μας. 
Ο Τσάρλι Μπράουν προσπαθεί να αποδείξει πως δεν 
είναι το πιο άτυχο παιδί του κόσμου προκειμένου να 
εντυπωσιάσει την κοκκινομάλλα νέα γειτονισσά του, 
ενώ ο Σνούπι ζει το δικό του κινηματογραφικό ρομάντζο 
στους αιθέρες. Και οι δυο τους θα ανακαλύψουν πως ο 
δρόμος προς την καρδιά της αγαπημένης τους δεν είναι 
στρωμένος με ροδοπέταλα...

Ο Φρεντ, μουσικοσυνθέτης και διευθυντής ορχήστρας, 
και ο Μικ, κινηματογραφικός σκηνοθέτης, είναι δυο ηλι-
κιωμένοι φίλοι που απολαμβάνουν τις διακοπές τους σε 
ένα πολυτελές θέρετρο των Άλπεων. Κι ενώ ο δεύτερος 
θέλει να τελειώσει το σενάριο της τελευταίας ταινίας-
καλλιτεχνικής διαθήκης του, ο Φρεντ έχει αποφασίσει να 
αποσυρθεί οριστικά. Μέχρι που δέχεται μια απρόσμενη, 
υψηλού κύρους πρόσκληση…

Παραγωγή: Μπραντ Φίσερ, Νταγκ 
Μάνκοφ, Γουίλιαμ Σέρακ, Αντριου 
Σπόλντινγκ, Τζέιμς Βάντερμπιλντ
Σκηνοθεσία: Τζέιμς Βάντερμπιλντ
Σενάριο: Τζέιμς Βάντερμπιλντ
Πρωταγωνιστούν: Κέιτ Μπλάνσετ, 
Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Ελίζαμπεθ 
Μος, Τόφερ Γκρέις, Ντένις Κουέ-
ιντ, Μπρους Γκρίνγουντ
Διάρκεια: 121 λεπτά

Παραγωγή: Πολ Φιγκ, Μπράιαν 
Σουλτζ, Κρεγκ Σουλτζ, Μάικλ Τζ. 
Τράβερς, Κορνέλιους Ουλιάνο
Σκηνοθεσία: Στιβ Μαρτίνο
Σενάριο: Μπράιαν Σουλτζ, Κρεγκ 
Σουλτζ, Κορνέλιους Ουλιάνο

Ιταλογαλλική ταινία, σκηνοθεσία 
Πάολο Σορεντίνο με τους: Μάικλ 
Κέιν, Ρέιτσελ Βάις, Τζέιν Φόντα, 
Χάρβεϊ Καϊτέλ
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Η Διάσωση
The Martian

Ο Καλόσαυρος  
The Good Dinosaur

Dheepan 
Ο Άνθρωπος Χωρίς Πατρίδα 

Νέος άνδρας μόνος στον Αρη ψάχνει. Ο Ρίντλεϊ Σκοτ 
βασίζεται στο μυθιστόρημα του Αντι Γουιρ και συνεχί-
ζει τις (τρισδιάστατες) διαστημικές περιηγήσεις του, με 
μια ταινία πολύ μακριά από το σκοτάδι του «Alien», την 
υπαρξιακή συννεφιά του «Προμηθέα», την επαναστα-
τικότητα του «Θέλμα και Λουίζ». Αυτή είναι μια ταινία 
επιβίωσης με έμφαση στην αισιόδοξη προσέγγιση της 
ζωής, στο αγαπημένο «doer» της αμερικανικής νοοτρο-
πίας και, ταυτόχρονα, ένα πάρτι για τα μάτια.

Ο Άρλο, ένας μικρός Απατόσαυρος που έχει χαθεί 
στην άγρια φύση, κάνει μια απρόβλεπτη φιλία με μικρό 
αγόρι, το οποίο θα τον βοηθήσει να επιστρέψει στην 
οικογένειά του. Εντυπωσιακά σχεδιασμένη προϊστορική 
περιπέτεια που συνδυάζει σασπένς, συναίσθημα και θε-
τικά μηνύματα. Το σενάριό της εκμεταλλεύεται έξυπνα 
τους σχεδόν βωβούς πρωταγωνιστές της, διαθέτει κινη-
ματογραφικές ιδέες, αλλά από εκεί και πέρα επιλέγει να 
παραμείνει στην ασφαλή «ανήλικη» πλευρά. 

Για να αποδράσουν από τον εμφύλιο πόλεμο στη Σρι 
Λάνκα, ένας πρώην μαχητής των Ταμίλ, μια νεαρή γυ-
ναίκα κι ένα κορίτσι παριστάνουν την οικογένεια. Κατα-
λήγουν σε ένα προάστιο του Παρισιού, αντιμέτωποι με 
τη βία των συμμοριών και τη μεταξύ τους καχυποψία. 
Χρυσός Φοίνικας στις Κάνες για μια ειλικρινή, επώδυ-
να ρεαλιστική ματιά στο σκληρό τίμημα ενσωμάτωσης 
κάθε ξένου στον «δυτικό παράδεισο».

Σκηνοθεσία: Ρίντλεϊ Σκοτ
Πρωταγωνιστούν: Ματ Ντέιμον, 
Τζέσικα Τσαστέιν, Κρίστεν Γουί-
ιγκ, Τζεφ Ντάνιελς, Μάικλ Πένια, 
Σον Μπιν, Κέιτ Μάρα
Διάρκεια: 141 λεπτά

Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία 
Πίτερ Σον

Σκηνοθέτης: Ζακ Οντιάρ
Σύνθεση μουσικής: Νίκολας Τζάαρ
Ηθοποιοί: Marc Zinga
Υποψηφιότητες: Βραβείο Σεζάρ 
Καλύτερης ταινίας, Περισσότερα
Βραβεία: Χρυσός Φοίνικας

15
Προβολές 9:00μ.μ. & 11:00μ.μ.

Cine
Μελίνα

Στις 9:00μ.μ.

Προβολές 9:00μ.μ. & 11:00μ.μ.
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Truman 
του Σεσκ Γκάι

Oταν ο Χουλιάν (Ρικάρντο Ντάριν) δέχεται μια ανα-
πάντεχη επίσκεψη από τον παιδικό του φίλο, Τομάς 
(Χαβιέ Καμάρα), η συνάντησή τους είναι γλυκόπικρη. 
Η επανένωσή τους, η πρώτη έπειτα από πολλά χρό-
νια, θα είναι και η τελευταία τους. Διεγνωσμένος με 
σοβαρή ασθένεια, ο Χουλιάν αποφασίζει ότι δεν θέλει 
να κάνει άλλες θεραπείες, αλλά να ασχοληθεί με τα 
κληρονομικά του, την ίδια του την κηδεία και, το πιο 
σημαντικό απ’ όλα: να βρει ένα σπίτι για τον αγαπημέ-
νο του σκύλο, Τρούμαν. 

Παραγωγή: Ντιέγκο Ντουμπγκόφσκι
Σκηνοθεσία: Σεσκ Γκάι
Σενάριο: Τομάς Αραγκέι, Σεσκ Γκάι
Πρωταγωνιστούν: Ρικάρντο Ντάριν, 
Χαβιέρ Καμάρα
Διάρκεια: 108 λεπτά

Προβολές 9:00μ.μ. & 11:00μ.μ.

Mελίνα
Cine

2.9 3.9 4.9ΠΑ ΣΑ ΚΥ/ /

5.9 6.9ΔΕ ΤΡ/
The Secret Life Of Pets  

Η Μοδίστρα 
The Dressmaker

H Illumination που μας έχει παρουσιάσει αγαπημένα 
animation με αιχμή του δόρατος τα Despicable Me και 
που σε λίγο καιρό θα μας παρουσιάσει την αυτόνομη 
ταινία των Minions (δείτε trailers), ετοιμάζει για το 2016 
ένα νέο animation που αναμένεται να αγαπήσουμε. 
Το κεντρικό του θέμα τα αγαπημένα μας κατοικίδια και 
η ζωή τους όταν όλοι οι ιδιοκτήτες του, φεύγουν από το 
σπίτι και τα αφήνουν μόνα τους. 

Η Τίλι Ντάνατζ είναι μια όμορφη, ταλαντούχα και ιδι-
αίτερη γυναίκα που έπειτα από χρόνια απουσίας επι-
στρέφει στη γενέτειρά της, μια μικρή πόλη στη μέση 
του πουθενά, στην επαρχιακή Αυστραλία των ’50s, και 
στη μητέρα της, που πάσχει πια από άνοια. Εχοντας κα-
τηγορηθεί για φόνο ως παιδί, κάτι που οδήγησε στον 
διωγμό της από την περιοχή, η Τίλι είναι πλέον μια ξένη, 
ανεπιθύμητη από τους ντόπιους κατοίκους. Είναι, όμως, 
ταυτόχρονα και ιδιοφυία στην υψηλή ραπτική – με όπλα 
της το ύφασμα και τη βελόνα, μεταμορφώνει κι απελευ-
θερώνει τις γυναίκες στην πόλη, αναζητώντας ταυτό-
χρονα γλυκιά εκδίκηση από εκείνους που την αδίκησαν 
και ψάχνοντας την αλήθεια για το παρελθόν της.

Σκηνοθεσία: Chris Renaud, Yarrow 
Cheney
Ηθοποιοί: Ellie Kemper, Kevin Hart, 
Lake Bell, Louis C.K.

Παραγωγή: Σου Μάσλιν
Σκηνοθεσία: Τζόσελιν Μούρχαους
Σενάριο: Π.Τζ. Χόγκαν, Τζόσελιν 
Μούρχαους
Πρωταγωνιστούν: Κέιτ Γουίν-
σλετ, Λίαμ Χέμσγουερθ, Χιούγκο 
Γουίβινγκ
Διάρκεια: 118 λεπτά

7.9 8.9 9.9ΤΕ ΠΕ ΠΑ/ /

Στις 9:00μ.μ.

Προβολές 9:00μ.μ. & 11:00μ.μ.



ΠΡΕΜΙΕΡΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΦΕΑΣ
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Μελίνα
Cine

10.9ΤΕ

«Ρισάλτο» 
Εφτά χρόνια μετά την τελευταία του 
ταινία «Γυναικείες Συνωμοσίες», ο 
Βασίλης Βαφέας ολοκλήρωσε τα γυ-
ρίσματα μιας νέας ταινίας. 
Σκηνοθέτης ταινιών όπως το «Ρεπό», 
ή το «Ο έρωτας του Οδυσσέα» ο 
Βασίλης Βαφέας καταγράφει στην 
καινούρια ταινία του «τη σύγκρουση 
μεταξύ του κόσμου του θεάματος και 
μιας κοινωνίας που καταρρέει».
Η κεντρική ιδέα του Ρισάλτο που 
μόλις ολοκλήρωσε τα γυρίσματά 
του, είναι πώς οι νέοι συνθλίβονται 
κάτω από το βάρος της οικογένειάς 
τους, αλλά και μιας κοινωνίας, που 
τη χαρακτηρίζουν η αναλγησία, οι 
απάνθρωποι στόχοι για επιτυχία και 
η θέληση για απόλυτη κυριαρχία πάνω στα ανεξάρτητα άτομα.
Χρησιμοποιώντας το χιούμορ και μία πλάγια και σκωπτική ματιά, το Ρισάλτο αναφέρε-
ται σε ένα νεαρό σκηνοθέτη του θεάτρου και της τηλεόρασης, που ζει ανάμεσα σε δύο 
κόσμους. Από τη μία μεριά είναι ο κόσμος του θεάματος, γεμάτος λάμψη και γοητεία. 
Από την άλλη ο οικογενειακός του περίγυρος, που αντιμετωπίζει δύσκολες οικονομικές 
συνθήκες, οι οποίες επιδεινώνουν τις ανθρώπινες σχέσεις που ούτως ή άλλως είναι 
περίπλοκες και τραυματικές. Ο πρωταγωνιστής προσπαθεί να βρει την ισορροπία μέσα 
από την ερωτική αναζήτηση, που κι αυτή όμως θα τον οδηγήσει σε μονοπάτια δύσβατα. 
Κι όλα αυτά θα γίνουν ακόμα πιο εφιαλτικά, όταν η πολιτική κατάσταση στη χώρα γίνει 

επικίνδυνη με την εγκαθίδρυση μιας δι-
κτατορίας… Θα καταφέρει ο ήρωας να 
βρει τη διέξοδο;
Τον πρωταγωνιστικό ρόλο κρατά ο Νί-
κος Πουρσανίδης, ενώ συμπρωταγωνι-
στούν οι Αμαλία Αρσένη, η Μαργαρίτα 
Πανουσοπούλου, η Ρίτα Αντωνοπούλου, 
ο Τάκης Παπαματθαίου, ο Θανάσης 
Κουρλαμπάς και Μαρία Κατσανδρή, ενώ 
έναν ρόλο έχει κι ο σκηνοθέτης Βασίλης 
Κεσίσογλου.
Η μουσική της ταινίας είναι του Θάνου 
Μικρούτσικου, τη διεύθυνση φωτογρα-
φίας έχει αναλάβει ο Κωστής Γκίκας, 
ο Νίκος Παπαδημητρίου έχει κάνει τον 
ήχο, η Μάγδα Καλορίτη τα κοστούμια 
και η Κατερίνα Ροδίου την επιμέλεια κί-
νησης. Τα σκηνικά έχουν κάνει ο Στέλιος 
Σιδηρουργός και ο Νίκος Πολίτης. 

Στις 9:00μ.μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ



18

 Παρακολούθηση δωρεάν μαθημάτων για όλες τις   

           ενότητες του MS Office 

           (Word, Excel, Power Point, Access, κ.α.)

       Μαθήματα σε ατομικό υπολογιστή με τη 

           χρήση Projector

 Απεριόριστη πρακτική εξάσκηση

 Παροχή εκπαιδευτικού υλικού

 Επανεξέταση σε κάθε ενότητα

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΚΔΒΜ2 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου, 
Θέση Σελεπίτσαρι ΤΚ 18757, 

Κερατσίνι, 2104324501

Microsoft IT Academy since 2012 - 
Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο πληροφορικής

100% επιτυχία

info@keker.gr
www.keker.gr
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