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ΑΘΙΚΤΟΙ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ Διάρκεια 110 λεπτά
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ερίκ Τολεντανό, Ολιβιέ Νακάς 
με τους: Φρανσουά Κλιζέ, Ομάρ Σι, Οντρέ Φλερό
Ένας τετραπληγικός αριστοκράτης προσλαμβάνει ως 
βοηθό/νοσοκόμο έναν νεαρό Αφρικανό των παριζιάνικων 
προαστίων, ο οποίος θα του αλλάξει τη ζωή με εντελώς 
απρόσμενο τρόπο.

ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ Διάρκεια 112 λεπτά
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τιμ Μπάρτον με τους: 
Τζόνι Ντεπ, Μισέλ Φάιφερ, Εύα Γκριν, Έλενα Μπόναμ 
Κάρτερ, Μπέλα Χίθκοουτ
Το 18ο αιώνα, ο πλούσιος και ανεύθυνος πλέι μπόι 
Μπάρναμπας Κόλινς περιφρονεί ερωτικά μια μάγισσα, η 
οποία τον μετατρέπει σε βαμπίρ και τον αλυσοδένει σε 
ένα φέρετρο. Το 1972 εκείνος θα ξυπνήσει διψασμένος, 
θα επιστρέψει στην έπαυλή του και θα επανενωθεί με την 
καινούργια οικογένεια Κόλινς.

Φίλες και φίλοι,

Το καλοκαίρι πλησιάζει και ο δημοτικός θερινός 
κινηματογράφος «Μίμης Φωτόπουλος», όπως 
κάθε χρόνο, ετοιμάζεται να μας υποδεχτεί και να 
μας χαρίσει όμορφες βραδιές συντροφιά με 
αγαπημένες, πρώτης προβολής αλλά και 
παλαιότερες, κινηματογραφικές παραγωγές. 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ  Διάρκεια 142 λεπτά
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία ΓκάριΙ Ρος με τους: 
Ντόναλντ Σάδερλαντ , Γούντι Χάρελσον , Στάνλει Τούτσι, 
Τζός Χάτσερσον.Το έθνος της Πάνεμ,  περιβάλλεται από 
δώδεκα επαρχίες. Η Κάπιτολ κρατά τις επαρχίες υπό τον 
έλεγχό της αναγκάζοντάς τις να στέλνουν από ένα αγόρι 
και ένα κορίτσι για να συμμετάσχουν στους ετήσιους 
Αγώνες Πείνας, έναν αγώνα θανάτου που μεταδίδεται 
ζωντανά από την τηλεόραση. Για την δεκαεξάχρονη 
Κάτνις Έβερντιν, η απόφαση της να πάρει εθελοντικά τη 
θέση της αδερφής της στους Αγώνες δεν διαφέρει και 
πολύ από μια θανατική ποινή......

Πέμ. 31/5 - Κυρ. 3/6 20.50 & 23.00 ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΙΝΑΣ

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

DARK SHADOWS

Και φέτος, επιλέγουμε προβολές με κριτήριο να ικανοποιούν όσο το 
δυνατόν περισσότερες προτιμήσεις. Πέρα από δημοφιλή πρόταση 
ψυχαγωγίας, όμως, θέλουμε ο δημοτικός κινηματογράφος της πόλης 
μας να είναι και προσιτή σε όλους, για αυτό και διατηρούμε το 
εισιτήριο στα ίδια με πέρυσι χαμηλά επίπεδα.

Σας ευχόμαστε ένα όμορφο κινηματογραφικό καλοκαίρι!

Γιώργος Ε. Πατούλης
Δήμαρχος Αμαρουσίου

Δευτ. 11/6 - Τετ. 13/6 20.40 & 23.00

Πέμ. 7/6 - Κυρ. 10/6 20.50 & 23.00

Δευτ. 4/6 - Τετ. 6/6 21.00 & 23.00

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ Διάρκεια 107 λεπτά
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τζέι Σι Κάντορ με τους: 
Ζάκαρι Κουίντο, Πολ Μπέτανι, Κέβιν Σπέισι, Τζέρεμι 
Άιρονς, Ντέμι Μουρ
Μια μεγάλη εταιρεία επενδύσεων καταρρέει και οι 
άνθρωποι της έχουν μόνο 24 ώρες για να περισώσουν 
ό,τι μπορούν από την περιουσία της και την καριέρα τους.
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