
17/05 - 20/05  Πεμ. - Κυρ.  22.30  

21/05 - 23/05    Δευτ.-Τετ.  20.30 
21/5 - 23/5  Δευτ.-Τετ.  22.30     

17/5 - 20/5   Πεμ.-Κυρ.  20.30  Μήνυμα Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη,  
 Cine «Μίμης Φωτόπουλος» 
 
 
Φίλες και Φίλοι, 
 
Η αίθουσα του «Μίμης Φωτόπουλος» είναι και φέτος 
έτοιμη να μας υποδεχτεί. Στον γνώριμο φιλόξενο 
χώρο του θα δίνουμε και πάλι το συνήθη ραντεβού 
μας με τους αγαπημένους ήρωες και πρωταγωνιστές 
της μεγάλης οθόνης. 
 
Και αυτό το καλοκαίρι, θα συντροφεύει τα βράδια 
μας με ταινίες, ως επί το πλείστον, πρώτης 
προβολής αλλά και παλαιότερες, όλες υψηλής 
ποιότητας. Από ταινίες δράσης, κοινωνικές, 

αισθηματικές μέχρι κωμωδίες και κινούμενα σχέδια, θα συνθέτουν τις 
επιλογές διασκέδασης των φίλων της έβδομης τέχνης. 
 
Και φέτος, όπως και κατά τα προηγούμενα χρόνια, θέλουμε ο δημοτικός 
μας κινηματογράφος να παραμείνει δημοφιλή και προσιτή πρόταση 
ψυχαγωγίας για όλους, προσφέροντας ξεχωριστές στιγμές χαλάρωσης και 
ψυχαγωγίας. Για αυτό εξακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια να διατηρούμε 
στα χαμηλότερα επίπεδα της αγοράς την τιμή εισόδου μας.  
 
Θέλουμε όλοι ανεξαιρέτως, με τις συντροφιές τους να απολαύσουν και το 
φετινό καλοκαίρι αξέχαστες κινηματογραφικές βραδιές σε ένα περιβάλλον 
δροσερό σε αυτή την όμορφη γωνιά της πόλης μας. 
 
Γιώργος Πατούλης 
Δήμαρχος Αμαρουσίου 
Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε 

Ο Θάνατος του Στάλιν
The Death of Stalin
                      Κωμωδία 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 106'

Γαλλοαγγλική ταινία, σκηνοθεσία Αρμάντο Ιανούτσι 
με τους: Στιβ Μπουσέμι, Σάιμον Ράσελ Μπιλ, Όλγα 
Κουριλένκο, Τζέφρι Τάμπορ

Στη 1/3/1953 ο Ιωσήφ Στάλιν παθαίνει εγκεφαλικό 
και πέφτει σε κώμα. Αμέσως ξεκινάει ένας αγώνας 
δρόμου για τη διαδοχή του ανάμεσα στα μέλη του 
Πολιτικού Γραφείου.

Κόκκινο Σπουργίτι
Red Sparrow
               Κατασκοπική 2018 | Έγχρ. | Διάρκεια: 139'

Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Φράνσις Λόρενς με 
τους: Τζένιφερ Λόρενς, Τζόελ Έντγκερτον, Ματίας 
Σένερτς, Τζέρεμι Άιρονς, Μαίρη Λουίζ Πάρκερ, 
Σάρλοτ Ράμπλινγκ

Μια πρώην μπαλαρίνα των Μπολσόι μετατρέπεται 
σε μυστική πράκτορα με σκοπό να αντλήσει 
πληροφορίες από έναν κατάσκοπο της CIA.

Revenge

                  Περιπέτεια 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 108'
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Κοραλί Φαρζά με τους: 
Ματίλντα Άνα Ίνγκριντ Λουτζ, Κέβιν Γιάνσενς, Βενσάν 
Κολόμπ, Γκιγιόμ Μπουσέντ
Τρεις άντρες συναντιούνται για ένα ολιγοήμερο κυνήγι 
στην έρημο. Ένας από αυτούς φέρνει μαζί και τη σέξι 
ερωμένη του, η οποία πέφτει θύμα βιασμού και 
σπρώχνεται από την άκρη ενός γκρεμού όταν τα 
πράγματα βγουν εκτός ελέγχου. Πολύ λογικά οι τρεις φίλοι 
τη θεωρούν νεκρή…

Απάτη σε Μαύρο Φόντο
Carbone
                        Θρίλερ 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 104'

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ολιβιέ Μαρσάλ με τους: 
Μπενουά Μαζιμέλ, Ζεράρ Ντεπαρντιέ, Λορά Σμετ

Στα πρόθυρα χρεοκοπίας, ο Αντουάν Ροκά δανείζεται 
από έναν μαφιόζο κι εκμεταλλευόμενος την οικολογική… 
ευαισθησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στήνει μια 
μεγαλειώδη απάτη, η οποία θα του αποφέρει 
εκατοντάδες εκατομμύρια. Μαζί και μερικές θανάσιμες 
υποχρεώσεις.
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