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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑψΥχΗΣ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ (ΟΤ 9)
Σε συνεργασία με την

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Φίλες και φίλοι του κινηματογράφου,
Τα δύο τελευταία χρόνια ξεκινήσαμε να φέρνουμε στα καλοκαιρινά
βράδια της πόλης μας εικόνες και ήχους κινηματογραφικούς.
Έτσι άλλη μια όμορφη πρωτοβουλία ήρθε να προστεθεί στην
πολιτιστική ατζέντα της πόλης μας κοντά στις άλλες, που οργανώνουν
καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς ο Δήμος, τα Νομικά μας Πρόσωπα
και οι τοπικοί μας σύλλογοι. Ο θερινός μας κινηματογράφος ήρθε για
να μείνει, εξελίσσεται σε θεσμό!
Φέτος, η οθόνη του θερινού μας κινηματογράφου μεταφέρεται στον Πολυχώρο Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Αναψυχής της Λυκόβρυσης (ΟΤ9), ενώ αυτό το καλοκαίρι εστιαζόμαστε στον
σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο, στηρίζοντας τους Έλληνες δημιουργούς, σε αυτή τη δύσκολη
συγκυρία για τους ανθρώπους του πολιτισμού.
Σε μια χρονιά αβεβαιότητας για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις λόγω της υγειονομικής κρίσης ο
θερινός μας κινηματογράφος δηλώνει παρών, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας με
ελεύθερη είσοδο να παρακολουθήσουν επιλεγμένες ελληνικές ταινίες.

Καλές προβολές,
Τάσος Μαυρίδης
Δήμαρχος Λυκόβρυσης - Πεύκης
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΠΑΠ
Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες,
Μετά από καιρό βγαίνουμε πάλι έξω. Το ΚΟΙΠΑΠ φρόντισε με πολύ
μεράκι και πολύ αγάπη, να σας πάει σ’ ένα από τα ωραιότερα μέρη της
πόλης μας. Για τα καλοκαιρινά βράδια, σας προτείνουμε το όμορφο και
δροσερό υπαίθριο θεατράκι στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Αναψυχής Λυκόβρυσης (ΟΤ 9), για να απολαύσουμε αγαπημένο ελληνικό
κινηματογράφο.
Ραντεβού λοιπόν στο θεατράκι του Πολυχώρου,
Σοφ. Βενιζέλου & Αγ. Παρασκευής στη Λυκόβρυση.
Μαριάννα Μαμαλάκη
Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙ.Π.Α.Π.

Οι υπαίθριες κινηματογραφικές βραδιές αποτελούν μέρος του ελληνικού
καλοκαιριού, κάτι το γνώριμο και το ξεχωριστό για το κοινό. Με τη δική
σας συμμετοχή και τη δική μας προσπάθεια θα έρθουμε κοντά κι αυτό το
καλοκαίρι με κινηματογραφικές παραγωγές Ελλήνων δημιουργών.
Ο Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης πρωτοπορεί και στον πολιτισμό.
Στο υπαίθριο θεατράκι του ΟΤ 9 στη Λυκόβρυση η Κινηματογραφική
Λέσχη Πεύκης συνεισφέρει στη διοργάνωση του ΚΟΙΠΑΠ, που έχει την
όλη ευθύνη για αυτές τις βραδιές.
Ας τις απολαύσουμε!
Η πρόεδρος

Έλλη Μήτση
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020
ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
ΩΡΑ

21:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7

Ευτυχία

ΠΕΜΠΤΗ 2/7

Ο Αόρατος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/7

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/7

Γατο...Συμμορία:
Μικρά Αγγλία
Η Αρχή
(Παιδική)

ΩΡΑ

21:00

ΩΡΑ

21:00

ΤΡΙΤΗ 7/7

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/7

El Greco

Η Ρόζα
της Σμύρνης

Γοριλομπελάδες

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/7

Ουπς!
Ο Νώε Έφυγε...
(Παιδική)

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/7

Οι Γενναίοι
της Σαμοθράκης

Ο Πίνκι και
οι Πειρατές
(Παιδική)

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/7

(Παιδική)

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/7

ΠΕΜΠΤΗ 9/7

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/7

Ο Θεός
αγαπάει
το Χαβιάρι

Καβάφης

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/7

Παγωμένος
Χρόνος
(Ντοκιμαντέρ)

ΤΡΙΤΗ 14/7

Ουζερί
Τσιτσάνης

Η διοργάνωση και το κόστος των προβολών βαρύνει εξ ολοκλήρου το ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α.Π.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 01/07/2020 • ΩΡΑ: 21:00

Ευτυχία
2019 - Διάρκεια: 123’
Σκηνοθεσία: Άγγελος Φραντζής
Παίζουν: Κάτια Γκουλιώνη, Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη,
Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Ντίνα Μιχαηλίδου, Θάνος Τοκάκης
Διάσημη στιχουργός πια, η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου εμφανίζεται σε μια
βραδιά που διοργανώνεται προς τιμήν της. Παρόντες όλοι οι σπουδαίοι
δημιουργοί με τους οποίους έχει συνεργαστεί, εκείνης ο νους, όμως, τρέχει στο
παρελθόν…

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ΠΕΜΠΤΗ 02/07/2020 • ΩΡΑ: 21:00

Ο Αόρατος (Invisible)
2015 - Διάρκεια: 84’
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αθανίτης
Παίζουν: Γιάννης Στάνκογλου, Κόρα Καρβούνη, Μενέλαος Χαζαράκης,
Νικολίτσα Ντρίζη, Κώστας Ξυκομηνός, Εύα Στυλάντερ, Βιργινία Ταμπαροπούλου
και ο μικρός Χρήστος Μπενέτσης.
Ο Άρης είναι ένας μοναχικός 35άρης, χωρισμένος, που δουλεύει σε ένα
εργοστάσιο. Όταν απολύεται χωρίς καμιά προειδοποίηση, αποφασίζει να
αποδώσει δικαιοσύνη ο ίδιος, καθώς νιώθει θύμα μιας ακραίας αδικίας.
Όμως ο Άρης δεν είναι μόνος του. Έχει μαζί του και τον εξάχρονο γιο του...
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/07/2020 • ΩΡΑ: 21:00

Γατο...Συμμορία: Η Αρχή (Top Cat Begins)
2015 - Διάρκεια 90’- Μεταγλωτισμένο
Ο Τοπ Κατ είναι ένας φτωχός, μελαγχολικός γάτος που ζει μοναχικά στους
δρόμους της Νέας Υόρκης. Μέχρι που γνωρίζει τον Μπένι, έναν καλοκάγαθο
γάτο, που ψάχνει την περιπέτεια. Οι δυο τους, γρήγορα θα γίνουν κολλητοί και
θα καταστρώσουν ένα παράτολμο σχέδιο. Θα τα βάλουν με τον Κύριο Μπιγκ,
τον μεγαλύτερο κακοποιό της Νέας Υόρκης, προσπαθώντας να κλέψουν τα
διαμάντια του.
Στην πορεία, οι ήρωές μας θα συναντήσουν μερικούς ακόμα απολαυστικούς
γατο-χαρακτήρες: τον Τριζάτο, τον Ξεφτέρη, τον Τρομάρα και τον Σιου Σιου και
μαζί θα φτιάξουν μια αξιολάτρευτη γατο...συμμορία, έτοιμοι για πολλούς μπελάδες!

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ΣΑΒΒΑΤΟ 04/07/2020 • ΩΡΑ: 21:00

Μικρά Αγγλία
2013 - Διάρκεια: 160’
Σκηνοθεσία: Παντελής Βούλγαρης
Παίζουν: Ανδρέας Κωνσταντίνου, Πηνελόπη Τσιλίκα, Σοφία Κόκκαλη,
Αννέζα Παπαδοπούλου, Μάξιμος Μουμούρης
Στην Άνδρο της δεκαετίας του ’30, η Μίνα, σύζυγος ναυτικού που λείπει
διαρκώς σε ταξίδια, παντρεύει την κόρη της Όρσα με τον νεαρό καπετάνιο και
πλοιοκτήτη Νίκο Βατοκούζη και όχι με τον ορφανό υποπλοίαρχο Σπύρο
Μαλταμπέ με τον οποίο είναι ερωτευμένη. Όταν όμως ο τελευταίος γίνει
περιζήτητος καπετάνιος, θα παντρευτεί τη μικρότερη κόρη της Μίνας, τη Μόσχα,
αναστατώνοντας έτσι επικίνδυνα την οικογενειακή καθημερινότητα!
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ 05/07/2020 • ΩΡΑ: 21:00

Ο Πίνκι και οι Πειρατές
(Captain Sabertooth and the Treasure of Lama Rama)
2019 - Διάρκεια: 95’ - Μεταγλωτισμένο
Μαζί με τον τρομερό πειρατή Μαυροδόντη, θρύλο των επτά θαλασσών,
ο μικρός Πίνκι μαζί με το κορίτσι του, την Ρέιβεν ξεκινούν μία συναρπαστική
περιπέτεια προς το εξωτικό βασίλειο της Λάμα Ράμα όπου βρίσκεται
κρυμμένος ο θρυλικός θησαυρός του Βασιλιά Ρούφους.
Όμως ο Πίνκι έχει έναν τελείως διαφορετικό θησαυρό στο μυαλό του αφού
αναζητά τον εξαφανισμένο πατέρα του.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ 06/07/2020 • ΩΡΑ: 21:00

El Greco
2007 - Διάρκεια: 119’
Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής
Παίζουν: Νικ Άσντον, Χουάν Ντιέγκο Μπότο, Λάκης Λαζόπουλος,
Λάγια Μαρούλ, Δήμητρα Ματσούκα
Λίγο πριν ο διάσημος ζωγράφος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος αντιμετωπίσει την
ισπανική Ιερά Εξέταση, μνημονεύει τα αγωνιώδη νεανικά χρόνια στην
πολιορκούμενη από τους Ενετούς Κρήτη, τη μαθητεία του δίπλα στον Τιτσιάνο
στη Βενετία, και την καλλιτεχνική του καταξίωση στο Τολέδο, η οποία συνέπεσε
με την μοιραία σύγκρουση με τον ιερωμένο Νίνο ντε Γκεβάρα.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ΤΡΙΤΗ 07/07/2020 • ΩΡΑ: 21:00

Η Ρόζα της Σμύρνης
2016 - Διάρκεια: 95’
Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλλας
Παίζουν: Τάσο Νούσια, Ευγενία Δημητροπούλου,
Λήδα Πρωτοψάλτη, Γιούλικα Σκαφίδα

Στην Αθήνα του 1987 ο Δημήτρης ετοιμάζει μια έκθεση πάνω στην
καθημερινή ζωή των Ελλήνων της Σμύρνης και ψάχνοντας, ανακαλύπτει σε
ένα τούρκικο παλιατζίδικο ένα ματωμένο νυφικό. Αναζητώντας την
ιστορία του, καταλήγει στη Ρόζα, μια γηραιά κυρία που ζει με την εγγονή
της και δεν θέλει να μοιραστεί με κανέναν το παρελθόν της.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 08/07/2020 • ΩΡΑ: 21:00

Γοριλομπελάδες (Snowflake)
2011 - Διάρκεια 86’- Μεταγλωτισμένο
Ο Νιφάδας είναι πολύ γλυκός αλλά και πολύ ξεχωριστός, αφού είναι ο μοναδικός
λευκός γορίλας στον κόσμο και το κύριο αξιοθέατο του ζωολογικού κήπου.
Τα παιδιά τον λατρεύουν! Κάτι που δεν ισχύει όμως για τους άλλους γορίλες
του κήπου, που τον απορρίπτουν λόγω της διαφορετικότητας του...
Ο Νιφάδας τότε θα πάρει τη μεγάλη απόφαση να κάνει τα πάντα για να πάψει να
είναι διαφορετικός! Με τη βοήθεια του καλύτερού του φίλου, ενός εκκεντρικού
κόκκινου πάντα που ακούει στο όνομα Αιλούρ, ο Νιφάδας σχεδιάζει μια
μυστική αποστολή να γλιστρήσει έξω από το ζωολογικό κήπο. Και τότε
ξεκινούν οι... Γοριλομπελάδες! Και οι δύο φίλοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με μάγισσες, επιστήμονες και πολλούς
άλλους μπελάδες, χαρίζοντας ατέλειωτες στιγμές γέλιου σε μικρούς και μεγάλους!
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ΠΕΜΠΤΗ 09/07/2020 • ΩΡΑ: 21:00

Ο Θεός αγαπάει το Χαβιάρι (God Loves Caviar)
2012 - Διάρκεια: 101’
Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής
Παίζουν: Σεμπάστιαν Κοχ, Κατρίν Ντενέβ, Τζον Κλιζ,
Χουάν Ντιέγκο Μπότο, Λάκης Λαζόπουλος
Η ιστορία του πειρατή, πλούσιου εμπόρου κι εθνικού ευεργέτη Ιωάννη Βαρβάκη,
έτσι όπως τη διηγούνται το 1825 ένας πιστός σύντροφός του σε μια παρέα παιδιών
κι ένας διπλωμάτης στον διευθυντή του λοιμοκαθαρτηρίου Ζακύνθου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/07/2020 • ΩΡΑ: 21:00

Καβάφης
1996 - Διάρκεια: 85’
Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής
Παίζουν: Δημήτρης Καταλειφός, Μάγια Λυμπεροπούλου,
Λάκης Λαζόπουλος, Βασίλης Διαμαντόπουλος
Βρισκόμαστε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στα 1933 και ο μεγάλος ποιητής
Κωνσταντίνος Καβάφης πεθαίνει στο νοσοκομείο. Ένας νεαρός θαυμαστής του,
που θέλει να γράψει τη βιογραφία του, σημειώνει τα τελευταία του λόγια. Από
εκεί αρχίζει μια αναδρομή στη ζωή και την πορεία του ποιητή. Γεννημένος στην
Αλεξάνδρεια, μεγάλωσε κάτω από τη σκιά της μητέρας του η οποία τον
υπεραγαπούσε. Έζησαν άνετη ζωή μέχρι την ημέρα της εξέγερσης των Αράβων, που τους ανάγκασε να
καταφύγουν στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, ο νεαρός ποιητής ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τη μεγάλη και
πλούσια οικογενειακή παράδοσή του και πρωτοαισθάνθηκε την ομοφυλόφιλη κλίση του....
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ΣΑΒΒΑΤΟ 11/07/2020 • ΩΡΑ: 21:00

Ουπς! Ο Νώε Έφυγε... (Ooops! Noah Is Gone...)
2015 - Διάρκεια: 86’ - Μεταγλωτισμένο
Η κλασική, διαχρονική ιστορία της Κιβωτού του Νώε -αυτή τη φορά, όμως, από
την οπτική ματιά των… χαμένων της υπόθεσης- μετατρέπεται σε μια, γεμάτη
ανατροπές και εκκεντρικά πλασματάκια, περιπέτεια, που τολμά να φανταστεί
έναν εντελώς καινούργιο κόσμο: αυτόν που υπήρχε πριν από εμάς!
Όλοι ξέρουν πώς αισθάνεσαι όταν χάνεις το λεωφορείο, ακόμη και το τελευταίο
λεωφορείο. Πώς είναι όμως να χάνεις την Κιβωτό;
Παντελώς άγνωστα είδη ζώων θα πρέπει να παλέψουν για την επιβίωσή τους
στην ασταμάτητη πλημμύρα που θα καταπιεί ολόκληρο τον πλανήτη…

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ 12/07/2020 • ΩΡΑ: 21:00

Οι Γενναίοι της Σαμοθράκης
2003 - Διάρκεια: 85’
Σκηνοθεσία: Σταμάτης Τσαρουχάς
Παίζουν: Ρένος Χαραλαμπίδης, Δημήτρης Πιατάς,
Κώστας Σαντάς, Ρήγας Αξελός
Μια πρωτότυπη κωμωδία καταστάσεων. Η ταινία πραγματεύεται την πορεία
ενός λόχου στρατιωτών στην διάρκεια της επιστράτευσης του 1974 και των
κωμικοτραγικών γεγονότων που ακολούθησαν.
Την περίοδο εκείνη υπηρετούσαν σε ένα τάγμα "ανεπιθύμητων" κοντά στα
σύνορα με τη Βουλγαρία και ξαφνικά βρέθηκαν σ`ένα πλοίο που τους μετέφερε
στην Κύπρο, για να αντιμετωπίσουν την τουρκική εισβολή. Εν πλω για τη Μεγαλόνησο, τα σχέδια άλλαξαν και η
μονάδα αποβιβάστηκε τελικά στη Σαμοθράκη...
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ 13/07/2020 • ΩΡΑ: 21:00

Παγωμένος Χρόνος
2011 - Διάρκεια: 97’ - Ντοκιμαντέρ
Σενάριο - Σκηνοθεσία: Ηλίας Ιωσηφίδης
Μετά την λήξη του πολέμου στην Κύπρο το 1974, οι ελληνικές κυβερνήσεις της
μεταπολίτευσης απαξίωσαν τους Έλληνες φαντάρους και αξιωματικούς που
έλαβαν μέρος στον πόλεμο, και στάθηκαν εχθρικά απέναντί τους. Της ίδιας
συμπεριφοράς έτυχαν και οι συγγενείς των αγνοουμένων, που δεν έπαψαν να
αναζητούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα και να απαιτούν εξηγήσεις από την
ελληνική πολιτεία για την τύχη των δικών τους. Θύματα του πολέμου στην
Κύπρο τελικά δεν είναι μόνο οι νεκροί στο πεδίο της μάχης, αλλά και όσοι
κατάφεραν να επιστρέψουν στην πατρίδα. Για όλους αυτούς, ο χρόνος
σταμάτησε στις 20 Ιουλίου του ’74.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ΤΡΙΤΗ 14/07/2020 • ΩΡΑ: 21:00

Ουζερί Τσιτσάνης
2015 - Διάρκεια: 116’
Σκηνοθεσία: Μανούσος Μανουσάκης
Παίζουν: Αντρέας Κωνσταντίνου, Χάρης Φραγκούλης, Γιάννης Στάνκογλου,
Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, Βασιλική Τρουφάκου
Στη γερμανοκρατούμενη Θεσσαλονίκη του 1942 ο Γιώργος δουλεύει μαζί με το
γαμπρό του Βασίλη Τσιτσάνη σε ένα δικό τους ουζερί.
Θα γνωρίσει και θα ερωτευτεί την Εστρέα, ο έρωτας μεταξύ ενός χριστιανού
και μιας Εβραίας, όμως, είναι απαγορευμένος με κάθε τρόπο.
Κι ενώ οι ναζί κλιμακώνουν τις διώξεις τους, οι δυο νέοι θα ζητήσουν τη βοήθεια του διάσημου συνθέτη για να
μπορέσουν να ξεφύγουν.
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