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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Φίλες και φίλοι του κινηματογράφου,

Από πέρσι το καλοκαίρι το Άλσος Βαρβαρέσου -και ελπίζω κάθε
καλοκαίρι- γεμίζει με εικόνες και ήχους κινηματογραφικούς.

Ο Δήμος μας έχει δημιουργήσει μια μακρά παράδοση στις
πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παρά ταύτα φροντίζουμε να εμπλουτίζουμε
κάθε χρόνο τις δυνατότητες που παρέχουμε στους συμπολίτες μας
μέσω των Νομικών Προσώπων του Δήμου σε συνεργασία με την
Κοινωνία των Πολιτών.

Το ΚΟΙΠΑΠ ξεκίνησε από το περασμένο καλοκαίρι να διοργανώνει κινηματογραφικές προβολές σε
ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης μας, στο Άλσος Βαρβαρέσου.
Δίνει έτσι και εφέτος τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να παρακολουθήσουν επιλεγμένες
ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
Και αυτή η όμορφη πρωτοβουλία, αγκαλιάζεται από το κοινό του Δήμου μας και εξελίσσεται σε
θεσμό!

Καλές προβολές,

Τάσος Μαυρίδης
Δήμαρχος Λυκόβρυσης - Πεύκης
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΠΑΠ
Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες,

Στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Λυκόβρυσης ΚΟΙ.ΠΑ.Π.συνεχίζουμε
μια όμορφη ιδέα που ξεκινήσαμε τον προηγούμενο χρόνο.
Μια ιδέα που αγαπήσατε και αγκαλιάσατε με την συμμετοχή σας...
Μια ιδέα για τους συνδημότες μας που το καλοκαίρι παραμένουν
στην Αθήνα...
Για να τους προσφέρουμε μια όμορφη επιλογή για τα καλοκαιριάτικα
βράδια...

Σ’ έναν πολύ όμορφο χώρο: το Άλσος Βαρβαρέσου!

Προσθέτοντας για μια ακόμη φορά μια οθόνη προβολής για να απολαύσουμε ταινίες για μικρούς
και μεγάλους!

Ε, λοιπόν και αυτό το καλοκαίρι θα έχει λάμψη κινηματογραφική!

Και η είσοδος θα είναι ελεύθερη! Χρειάζεται να φέρετε μόνο την καλή σας διάθεση!

Σας περιμένουμε στον υπαίθριο κινηματογράφο του Άλσους Βαρβαρέσου!

Άννα Ασπραδάκη
Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙ.Π.Α.Π.
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Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ανταμώνουμε και φέτος
για καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές
στο Άλσος Βαρβαρέσου.

Η πρωτοβουλία της Κινηματογραφικής Λέσχης Πεύκης
σε συνεργασία με το ΚΟΙ.Π.Α.Π. μπορεί να γίνει ένας ακόμη
πολιτιστικός θεσμός στον Δήμο μας.

Ας τον αγκαλιάσουμε όλοι.
Δήμος και κοινό, μικροί και μεγάλοι.

Η πρόεδρος
Έλλη Μήτση



ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/7 ΤΡΙΤΗ 2/7 ΤΕΤΑΡΤΗ 3/7 ΠΕΜΠΤΗ 4/7

21:00
To Aπίθανο

Κοάλα!
(Παιδική)

Σκυλάκια
στο Διάστημα

(Παιδική)

Φτηνά
Τσιγάρα

Ο Λούις και
οι Εξωγήινοι

(Παιδική)

ΩΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/7 ΣΑΒΒΑΤΟ 6/7 ΚΥΡΙΑΚΗ 7/7 ΔΕΥΤΕΡΑ 8/7

21:00
Για Καλό και

για Κακό
Είναι τρελοί

αυτοί οι Βόρειοι
Το Μπαρ

Επικίνδυνες
Ψαρικές

Αποστολές
(Παιδική)

ΩΡΑ ΤΡΙΤΗ 9/7 ΤΕΤΑΡΤΗ 10/7 ΠΕΜΠΤΗ 11/7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/7

21:00

Ο Πειρατής
Μαυροδόντης:

Ο Χαμένος
Θησαυρός

του Λάμα Ράμα
(Παιδική)

Είναι ο Θεός
μάγειρας;

Τα Τοσοδούλικα 2:
Περιπέτεια στην

άκρη του κόσμου
(Παιδική)

Με τον Μπαμπά
ή τη Μαμά;

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2 0 1 9

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019
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Η διοργάνωση και το κόστος των προβολών βαρύνει εξ ολοκλήρου το ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α.Π.
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To Aπίθανο Κοάλα (Blinky Bill the movie)
2018 - Διάρκεια: 93’- Μεταγλωτισμένο

Ένας ύμνος για την αγάπη στην οικογένεια και την φιλία. Μια μοναδική
περιπέτεια μέσα στην έρημο της Αυστραλίας που συνεπαίρνει μικρούς και
μεγάλους. Είστε έτοιμοι για μια φαντασμαγορική περιπέτεια, είστε έτοιμοι να
γνωρίσετε ένα Απίθανο Κοάλα, έναν εξερευνητή που θα σας εντυπωσιάσει με
την ευφυΐα του; Ο Blinky Bill είναι ένα μικρό και αξιαγάπητο Κοάλα με μεγάλη
φαντασία. Ένας εξερευνητής στην καρδιά, που ονειρεύεται να αφήσει την μικρή
του πράσινη πόλη και να ακολουθήσει τον εξερευνητή πατέρα του στα ταξίδια
του. Όταν ο Μr Bill χάνεται σε ένα ταξίδι του ο Βlinky είναι μόνος που πιστεύει
ότι ο πατέρας του είναι ακόμα ζωντανός και ξεκινάει ένα ταξίδι με νέους φίλους
στην ατέλειωτη έρημο για να τον βρει, ένα ταξίδι που τον φέρνει αντιμέτωπο με

τον επικίνδυνο έξω κόσμο μακριά από τα όρια του σπιτιού του.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ 01/07/2019 • ΩΡΑ: 21:00

Σκυλάκια στο Διάστημα (Space Dogs)
2010 - Διάρκεια: 85’- Μεταγλωτισμένο

Η Μπέλκα, ένα εκπαιδευμένο σκυλάκι τσίρκου, και η Στρέλκα, ένα πανέξυπνο
αδέσποτο, θα περάσουν από αμέτρητα τεστ και στρατιωτική εκπαίδευση, υπό
την καθοδήγηση ενός υπέροχου λυκόσκυλου, του Κάζμπεκ, μέχρι να
επιλεγούν τελικά, ανάμεσα από δεκάδες σκυλιά, ως αυτά που θα πάνε στο διάστημα
για να φέρουν εις πέρας μια μοναδικής σημασίας αποστολή. Απολαύστε την
απίστευτη περιπέτεια των πιο διάσημων σκυλο-αστροναυτών και τη δική τους
εκδοχή για το πώς έγιναν όλα… Μια διαστημική περιπέτεια βασισμένη στην
αληθινή ιστορία της Μπέλκα και της Στρέλκα, των δύο μικρών σκυλιών που
ήταν τα πρώτα που πήγαν στο διάστημα με τη Σοβιετική αποστολή του 1960!

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ΤΡΙΤΗ 02/07/2019 • ΩΡΑ: 21:00
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Φτηνά Τσιγάρα
2000 - Παραγωγή: Ελληνική - Σκηνοθεσία: Ρένος Χαραλαμπίδης - Διάρκεια: 93’

Ο Νίκος (Ρένος Χαραλαμπίδης) είναι ένας τριαντάχρονος άνεργος που ζει μόνος
δίχως φιλενάδα, από πεποίθηση. Τον περιβάλουν διάφοροι τύποι ανθρώπων:
ο ιδιοκτήτης του καφενείου όπου συχνάζει, ο Τέλης -μόνιμος θαμώνας και
πολυλογάς που θεωρητικολογεί υπέρ του αχαλίνωτου σεξ- ο φίλος του, ένας
κυνικός που παροτρύνει τον Τέλη στο κυνήγι της γυναίκας. Ο Μανώλης είναι
τυχοδιώκτης, πρόθυμος να εμπλακεί στις πιο απρόσμενες καταστάσεις.
Τελικά, ο Νίκος γνωρίζει σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο τη Σοφία (Άννα - Μαρία
Παπαχαραλάμπους), μια όμορφη νεαρή κοπέλα γεμάτη αυτοπεποίθηση, από το
χώρο της μόδας. Περιπλανιούνται μια νύχτα μαζί στην πόλη και χωρίζουν.
Θα την αναζητήσει εκ νέου, καθώς πλέον ο περίγυρος του δεν τον εμπνέει.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 03/07/2019 • ΩΡΑ: 21:00

Ο Λούις και οι Εξωγήινοι (Luis & the Aliens)
2018 - Διάρκεια: 93’- Μεταγλωτισμένο

Όταν ο μπαμπάς σου είναι φανατικός της άποψης ότι υπάρχουν εξωγήινοι, η
ζωή δεν είναι εύκολη - ούτε και πολύ φυσιολογική! Παρά την αγάπη του για
εκείνον, ο 12χρονος Λούης δεν πιστεύει τους ισχυρισμούς του πατέρα του,
οπότε η έκπληξή του είναι τεράστια όταν τρεις ατζαμήδες μικροί εξωγήινοι
-ο Μογκ, ο Ναγκ και ο Γουάμπο- προσγειώνονται ξαφνικά μπροστά του.
Ενθουσιασμένος με την αναπάντεχη αυτή συνάντηση, ο Λούης θέλει να μοιραστεί
με τον πατέρα του το φανταστικό αυτό νέο, αλλά συνειδητοποιεί ότι εκείνος θέλει
να “παγώσει” και να μελετήσει τους καινούργιους του φίλους.
Στο μεταξύ, ο Λούης και οι τρεις εκκεντρικοί του φίλοι θα ζήσουν μια ξεκαρδιστική,
ανατρεπτική περιπέτεια στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν οι εξωγήινοι

σπίτι τους. Μήπως ο Λούης θα έπρεπε να φύγει μαζί τους για να ξεφύγει από τα γήινά του προβλήματα; Ή μήπως
μερικές φορές πρέπει να φτάσεις μέχρι τα άστρα για να βρεις το πού ανήκεις πραγματικά;

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ΠΕΜΠΤΗ 04/07/2019 • ΩΡΑ: 21:00
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Για Καλό και για Κακό (Ôtez - moi d'un Doute)
2017 - Παραγωγή: Γαλλοβελγική - Σκηνοθεσία: Καρίν Ταρντιέ - Διάρκεια: 100’

Ο Erwan Gourmelon είναι ένας χήρος άνδρας που ζεί μία φυσιολογική ζωή με
τον πατέρα του Bastien και την νεαρή κόρη του Juliette, η οποία είναι έγκυος
και αρνείται να αποκαλύψει τον πατέρα του μωρού της. Ο Erwan καθαρίζει την
Γαλλική εξοχή από ξεχασμένες νάρκες και βόμβες, και ενώ είναι ένας εξαιρετικός
πυροτεχνουργός, δεν μπορεί να διαχειριστεί την βόμβα που ανατινάζει την
προσωπική του ζωή: ο πατέρας του δεν είναι ο βιολογικός του πατέρας!
Ο ίδιος αποφασίζει διακριτικά να αναζητήσει τον πραγματικό του πατέρα και
καταλήγει να γνωρίσει τον Joseph, ενώ ταυτόχρονα ερωτεύεται την κόρη του,
Anna. Άραγε είναι πράγματι σημαντικό να γνωρίζεις τον αληθινό σου πατέρα;

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/07/2019 • ΩΡΑ: 21:00

Είναι τρελοί αυτοί οι Βόρειοι (Bienvenue chez les Ch'tis)
2008 - Παραγωγή: Γαλλική - Σκηνοθεσία: Ντάνι Μπουν - Διάρκεια: 106’

Ο Φιλίπ Αμπράμς είναι ένας ταχυδρομικός υπάλληλος, που ζει με τη γυναίκα του
Ζουλί στην όμορφη Σαλόντ-Προβάνς της Νότιας Γαλλίας. Όταν ο Φιλίπ παίρνει
μια θεωρητικά δυσμενή μετάθεση για την κωμόπολη Μπεργκ, στο βόρειο άκρο
της Γαλλίας, η Ζουλί που πάσχει από κατάθλιψη αποφασίζει να μείνει πίσω.
Αντίθετα από τις προβλέψεις τους, όμως, ο Φιλίπ βρίσκεται ξαφνικά σε ένα
υπέροχο μέρος, ανάμεσα σε ζεστούς και φιλόξενους ανθρώπους, ενώ σχεδόν
αμέσως γίνεται φίλος με ένα συμπαθητικό ταχυδρόμο, τον Αντουάν. Ο Φιλίπ
επισκέπτεται τη Ζουλί και τις περιγράφει τα ευχάριστα νέα, αλλά εκείνη δεν τον
πιστεύει: νομίζει ότι της λέει ψέματα για να μην τη στεναχωρήσει παραπάνω.
Έτσι κι εκείνος, για να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη, υιοθετεί το ψέμα της

φρικτής ζωής στο Μπεργκ. Όταν όμως η Ζουλί αποφασίζει να μετακομίσει μαζί του, ο Φιλίπ θα πρέπει να
εξηγήσει την ιστορία στο νέο του περιβάλλον και να τους πείσει να την αντιμετωπίσουν σα βάρβαροι.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ΣΑΒΒΑΤΟ 06/07/2019 • ΩΡΑ: 21:00
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Το Μπαρ (El Bar)
2017 - Παραγωγή: Ισπανοαργεντίνικη
Σκηνοθεσία: Άλεξ ντε λα Ιγκλέσια - Διάρκεια: 102’

Μια ομάδα από ανθρώπους άγνωστους μεταξύ τους βρίσκονται παγιδευμένοι
μέσα σε ένα συνοικιακό μπαρ της Μαδρίτης. Όλοι σύντομα αντιλαμβάνονται πως
αν δοκιμάσουν να φύγουν θα φάνε μια σφαίρα στο κεφάλι αμέσως μόλις
πατήσουν το πόδι τους στο πεζοδρόμιο. Κανείς δεν ξέρει πως βρέθηκαν εκεί και
κυρίως γιατί δεν μπορούν να βγουν έξω. Ποιος θέλει να τους σκοτώσει και γιατί
και πόσο μακριά θα φτάσουν για να επιβιώσουν.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ 07/07/2019 • ΩΡΑ: 21:00

Επικίνδυνες Ψαρικές Αποστολές (SeeFood)
2017 - Διάρκεια: 93’ - Μεταγλωτισμένο

Ο Παπ, ένας μικρός καρχαριούλης, ανακαλύπτει μία σειρά από υφάλους γεμάτους
με αυγά, ενώ παίζει στον ωκεανό με τους φίλους του. Όμως, δεν είναι ο μόνος
που βρίσκεται εκεί... Λαθροκυνηγοί έχουν ήδη βρει το σημείο και κλέβουν τα
αυγά! Ο μικρούλης αλλά γενναίος Παπ, αποφασίζει να σώσει την οικογένειά του
και να πολεμήσει τους ανθρώπους με κάθε ψαρικό τρόπο...στην στεριά! Βοηθοί
του, ο επιστήμονας κύριος Χταπόδης και ο λαίμαργος Τζούλιους που ονειρεύεται
να φάει επιτέλους γευστικά κοτόπουλα! Εγκαταλείποντας τη θάλασσα,
βρίσκονται στον όμορφο αλλά και πολύ επικίνδυνο κόσμο των ανθρώπων.
Και τότε ξεκινούν οι Επικίνδυνες Ψαρικές Αποστολές!

Μια ταινία δράσης, άκρως περιπετειώδης και ξεκαρδιστική, με σπουδαία οικολογικά μηνύματα για την
προστασία της φύσης και της θάλασσας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ 08/07/2019 • ΩΡΑ: 21:00



10

Ο Πειρατής Μαυροδόντης:
Ο Χαμένος Θησαυρός του Λάμα Ράμα
(Captain Sabertooth and the Treasure of Lama Rama)
2019 - Διάρκεια: 95’ - Μεταγλωτισμένο

Ένα ορφανό αγόρι ο Pinky, ακολουθεί τον Καπετάνιο σε ένα συναρπαστικό και
επικίνδυνο ταξίδι περνώντας μεγάλους ωκεανούς, στο βασίλειο του Λάμα Ράμα,
ψάχνοντας για ένα θησαυρό και την απάντηση στο ποιος είναι ο πατέρας του
Pinky.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ΤΡΙΤΗ 09/07/2019 • ΩΡΑ: 21:00

Είναι ο Θεός μάγειρας;
2004 - Παραγωγή: Ελληνική - Σκηνοθεσία: Στέργιος Νιζήρης - Διάρκεια: 96’

Ο ήρωας αλλάζει συνεχώς δουλειές, αναζητώντας κάτι στο οποίο αξίζει να
αφιερωθεί. Η ελαφριά διάθεσή του απέναντι στη ζωή και στις γυναίκες
υποχωρεί, όταν ανακαλύπτει τυχαία το ταλέντο του στη μαγειρική. Σύντομα
γίνεται σεφ και μέλος μιας μυστικής λέσχης μαγείρων. Σταδιακά βυθίζεται στην
αναζήτηση του τέλειου φαγητού, η οποία τον φέρνει αντιμέτωπο με το άπειρο
των επιλογών, και βρίσκεται μπλεγμένος σε κωμικά παράδοξες καταστάσεις.
Οι γυναίκες που βρίσκονται στο δρόμο του αρνούνται να παρακολουθήσουν την
εμμονή του. Λίγο πριν το πλήρες αδιέξοδο, μια απρόσμενη εξέλιξη τον
συμφιλιώνει με τη σχετικότητα των πραγμάτων...

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 10/07/2019 • ΩΡΑ: 21:00
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Τα Τοσοδούλικα 2:
Περιπέτεια στην άκρη του κόσμου
(Minuscule - Les mandibules du bout du monde)
2019 - Διάρκεια: 92’ - Μεταγλωτισμένο

Καθώς οι πρώτες νιφάδες πέφτουν στην κοιλάδα, είναι επιτακτική ανάγκη να
γίνει ο εφοδιασμός για τον χειμώνα. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της
προετοιμασίας μια μικρή πασχαλίτσα παγιδεύεται σε ένα δέμα... με προορισμό
την Καραϊβική. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει να γυρίσει σπίτι: να ενωθεί για ακόμη
μία φορά με την Dream Team: η πασχαλίτσα, το μυρμήγκι και η αράχνη
ενώνουν τις δυνάμεις του στην άλλη άκρη του κόσμου. Νέος κόσμος, νέες
γνωριμίες και νέοι κίνδυνοι... Θα τα καταφέρουν;
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Με τον Μπαμπά ή τη Μαμά; (Papa ou Maman)
2015 - Παραγωγή: Γαλλική - Σκηνοθεσία: Μαρτέν Μπουρμπουλόν - Διάρκεια: 85’

Η Φλοράνς και ο Βενσάν έχουν πετύχει στα πάντα. Στην επαγγελματική τους
ζωή, στον τέλειο γάμο τους, στα τρία υπέροχα παιδιά τους. Το μόνο που θέλουν
τώρα είναι ένα εξίσου επιτυχημένο διαζύγιο. Όταν όμως παίρνουν ταυτόχρονα
την προαγωγή που πάντα ονειρεύονταν, για μια καριέρα στο εξωτερικό, η μέχρι
τώρα απόλυτα πολιτισμένη σχέση τους μετατρέπεται σε εφιάλτη. Από ‘δω και
στο εξής βγαίνουν τα μαχαίρια: οι δύο υποδειγματικοί πρώην σύζυγοι
κηρύσσουν πόλεμο και θα κάνουν τα πάντα για να μην αποκτήσουν την
κηδεμονία των παιδιών.
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