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Φίλες και φίλοι,

Ο ∆ήµος Ιλίου, σε µια προσπάθεια να παρέχει µία ακόµη εναλλακτική 
διέξοδο στο καλοκαιρινό σκηνικό της πόλης, σε αυτήν την κρίσιµη 
συγκυρία προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραµµα ταινιών µε ελεύθερη 
είσοδο στον Θερινό Κινηµατογράφο Σινέ «Αστέρι», από ∆ευτέρα 
έως και Τετάρτη.

Σας περιµένουµε όλους στο δροσερό περιβάλλον του Σινέ «Αστέρι», 
που βρίσκεται στη συµβολή των οδών Φιλοκτήτου και Νέστορος, να 
περάσετε όµορφες στιγµές κινηµατογραφικής διασκέδασης 
ταξιδεύοντας στον µαγικό κόσµο της 7ης τέχνης, διατηρώντας ζωντανό 
ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, που 
αγάπησαν µικροί και µεγάλοι.

Σας εύχοµαι καλό καλοκαίρι.

Με εγκάρδιους χαιρετισµούς,
ο ∆ήµαρχος Ιλίου
Νίκος Ζενέτος   

www.ilion.gr



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  « ΑΣΤΕΡΙ »
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ) 2015 

∆ΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 
 ΕΩΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΣΠΙΤΙ 

ΏΡΑ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ

21:00

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ             ΤΑΙΝΙΑ   ΠΡΟΒΟΛΗ

∆ΕΥΤΕΡΑ  20 ΙΟΥΛΙΟΥ 
ΕΩΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ

 

71

Ο µικρός κι εγκαταλελειµµένος από τους 
ιδιοκτήτες του γάτος Θάντερ αναζητά 
καταφύγιο στη γεµάτη ροµποτάκια και 
µηχανοκίνητα παιχνίδια έπαυλη του 
γερο-εφευρέτη Λορέντζο.     Εκείνος τον 
καλοδέχεται, όχι όµως και ο λαγός Τζακ µε την 
ποντικίνα Μάγκι που συνωµοτούν εναντίον 
του, ακόµη και όταν ο πονηρός ανιψιός του 
Λορέντζο σχεδιάζει να στείλειτον θείο του σε 
γηροκοµείο και να οικειοποιηθείτην περιουσία 
του.

Στο ταραγµένο Μπέλφαστ του 1971 ένας 
νεαρός Βρετανός στρατιώτης βρίσκεται 
άοπλος και αποκλεισµένος στην καθολική, 
ελεγχόµενη από τον IRA περιοχή της πόλης. 
Καταδιωκόµενος από τους Ιρλανδούς 
µαχητές, προσπαθεί να επιστρέψει στη 
µονάδα του.

ΏΡΑ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

23:00

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

2013 - ∆ιάρκεια 85’

2014 - ∆ιάρκεια 99’

Μεταγλωτισµένο
Παιδικό

Περιπέτεια



ΏΡΑ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

23:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ          ΤΑΙΝΙΑ    ΠΡΟΒΟΛΗ

∆ΕΥΤΕΡΑ  27 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΕΩΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ

 

ΏΡΑ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

 21:00

ΏΡΑ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

21:00

ZARAFA

Ένας γέρος Αφρικανός αφηγείται σε µια 
παρέα παιδιών την ιστορία του δεκάχρονου 
Μακί και της καµηλοπάρδαλης Ζαράφα από 
τις ερήµους της Αφρικής µέχρι την 
πολιορκηµένη από τους Τούρκους 
Αλεξάνδρεια, τη Μασσαλία και το Παρίσι 
των αρχών του 19ου αιώνα.

  ∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ  
ΕΩΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ

 

Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ 

Ένας 67χρονος θεατρικός ηθοποιός 
αντιµετωπίζει µια ισχυρή καλλιτεχνική και 
υπαρξιακή κρίση. Αποσύρεται από την 
υποκριτική και κάνει σχέση µε µια πολύ 
νεότερή του, σεξουαλικά µπερδεµένη 
κοπέλα, κάτι που θα τον αποπροσανατολίσει 
ακόµη περισσότερο.

∆ΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΕΩΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

 

ΣΟΝ ΤΟ ΠΡΟΒΑΤΟ 

Όταν ο Σον, ένα έξυπνο και άτακτο 
πρόβατο, αποφασίζει να πάρει µια µέρα 
ρεπό από το βαρετό καθηµερινό πρόγραµµά 
του, θα καταλήξει µαζί µε το υπόλοιπο 
κοπάδι, το τσοπανόσκυλο Μπίτζερ και τον 
αγρότη-ιδιοκτήτη τους στη χαοτική Μεγάλη 
Πόλη, ζώντας µια επικίνδυνη κι απίστευτη 
περιπέτεια.

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

2012 - ∆ιάρκεια 78’

2014 - ∆ιάρκεια 112’

2015- ∆ιάρκεια 85’

Μεταγλωτισµένο
Παιδικό

Μεταγλωτισµένο
Παιδικό

∆ραµατική Κοµεντί



ΏΡΑ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

23:00

ΏΡΑ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

23:00

ΏΡΑ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

21:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΤΑΙΝΙΑ    ΠΡΟΒΟΛΗ

 ∆ΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΕΩΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

 

NON STOP

Ο Μπιλ Μαρκς, ένας ψυχολογικά ασταθής 
και αλκοολικός αερονόµος, αρχίζει να 
λαµβάνει κατά τη διάρκεια µιας 
υπερατλαντικής πτήσης απειλητικά µηνύµατα 
στο κινητό του που του ζητούν να µεταφέρει 
150 εκατοµµύρια δολάρια σε ένα 
λογαριασµό, αλλιώς κάθε 20 λεπτά θα 
δολοφονείται και ένας επιβάτης.

∆ΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΕΩΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

 

ΤΕΡΑΤΟΚΟΥΤΑΚΙΑ

Πεπεισµένοι πως τα Τερατοκουτάκια, τα 
ασχηµούλικα και σκανδαλιάρικα πλάσµατα 
που ζουν κάτω από τη γη, σκοτώνουν µωρά, 
οι κάτοικοι της πόλης τους αναθέτουν σε 
έναν ανελέητο Εξολοθρευτή να τα βγάλει 
οριστικά από τη µέση. Ανάµεσα στα 
Τερατοκουτάκια όµως ζει και ένα ορφανό 
παιδί, ο Αυγάς, ο οποίος αναλαµβάνει να 
υπερασπιστεί τους φίλους του και να µάθει 
στους ανθρώπους την αλήθεια.

  ∆ΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΕΩΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΓΡΟΘΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ

Ο Έρικ, ένας βίαιος, απροσάρµοστος 
νεαρός, µεταφέρεται σε φυλακή ενηλίκων. 
Ανάµεσα στους τροφίµους βρίσκεται και ο 
πατέρας του, τον οποίο έχει να δει από 
πέντε χρόνων. Εκείνος, όντας µέσα στα 
κόλπα, προσπαθεί να τον προστατέψει, 
αλλά ο Έρικ αγωνίζεται να επιβληθεί σε 
συγκρατούµενους και φύλακες µε τους 
δικούς του όρους.

 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

2014 - ∆ιάρκεια 106’

2014 - ∆ιάρκεια 96’

2013 - ∆ιάρκεια 106’

Μεταγλωτισµένο
Παιδικό

Περιπέτεια

∆ραµατική



ΩΡΕΣ  
ΠΡΟΒΟΛΩΝ:

21:00  &  23:00

ΏΡΑ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

23:00

ΏΡΑ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

21:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΤΑΙΝΙΑ              ΠΡΟΒΟΛΗ

 ∆ΕΥΤΕΡΑ17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
ΕΩΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

BARBIE, Η ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ

 

Μετά το φιλί µιας µαγικής πεταλούδας, η 
πριγκίπισσα Κάρα αποκτά υπερφυσικές 
δυνάµεις, οι οποίες θα τη βοηθήσουν να 
υπερασπιστεί το βασίλειό της από τις 
ανατρεπτικές διαθέσεις ενός δολοπλόκου 
βαρόνου.

∆ΕΥΤΕΡΑ 17ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
 ΕΩΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ

 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, ο 
βετεράνος αξιωµατικός Έρικ Λόµαξ γνωρίζει 
και παντρεύεται τη νοσοκόµα Πάτι. Πολύ 
γρήγορα, όµως, τα ανοιχτά τραύµατα που 
έχει αφήσει πίσω της η αιχµαλωσία του στην 
Ταϊλάνδη κατά τη διάρκεια του Β΄ 
Παγκοσµίου πολέµου θα γίνουν εµφανή. 
Στην προσπάθειά της να βρει µια λύση, η 
σύζυγός του θα ανακαλύψει ότι ο 
βασανιστής του είναι ακόµη ζωντανός, σε 
ένα βιογραφικό δράµα που θα αποτύχει να 
φτάσει στο βάθος του ατοµικού/συλλογικού 
δράµατος. Εξαιρετική η ερµηνευτική 
παρουσία του Κόλιν Φερθ.

 ∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
ΕΩΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΝΗΣΙ

 

Με φόντο τους δυσοίωνους βάλτους του 
Γουαδαλκιβίρ, ένα υποβλητικό αστυνοµικό 
θρίλερ µε ασφυκτική ένταση και 
πολιτικοκοινωνικές προεκτάσεις, αφού 
εκτυλίσσεται σε µια ταραγµένη περίοδο της 
Ισπανίας, όταν η χώρα προσπαθούσε να 
µεταβεί από τη δικτατορία του Φράνκο στη 
δηµοκρατία. Σκληρός ρεαλισµός, πνιγηρή 
ατµόσφαιρα, υποδόριο σασπένς, 
ανατροπές, αλλά και µια πινακοθήκη από 
καλογραµµένους χαρακτήρες, συνθέτουν 
την καλύτερη Ισπανική ταινία της χρονιάς 
που απέσπασε 10 Premios Goya®, µεταξύ 
των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης 
Σκηνοθεσίας και Καλύτερου Σεναρίου

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

2015 - ∆ιάρκεια 70’

2013 - ∆ιάρκεια 116’

2014 - ∆ιάρκεια 105’

Μεταγλωτισµένο
Παιδικό

∆ραµατική

Θρίλερ



ΏΡΑ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

23:00

ΏΡΑ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

20:30

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΤΑΙΝΙΑ   ΠΡΟΒΟΛΗ

  ∆ΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
ΕΩΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

ΜΠΟΜΠ Ο ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ: 
ΕΞΩ ΑΠ΄ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ

Εκµεταλλευόµενος τη µυστική συνταγή του 
καβουροπάτι, το φαστφουντάδικο του 
κύριου Καβούρη κάνει χρυσές δουλειές 
στον Βυθό του Μπικίνι. Όταν όµως ο 
ραδιούργος Πλαγκτόν επιχειρήσει να 
κλέψει τη συνταγή και εκείνη χαθεί, ο 
Μποµπ Σφουγγαράκης θα ξεκινήσει ένα 
ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο για να 
σώσει τον υποβρύχιο κόσµο του, στον 
οποίο κυριαρχεί πλέον το χάος και η 
(αυτο)καταστροφή.

 

∆ΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΕΩΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟ ΜΠΛΕ ∆ΩΜΑΤΙΟ

 

Ένα εντυπωσιακό και ιµπρεσιονιστικό 
ροµαντικό θρίλερ που συµµετείχε στο Ένα 
Κάποιο Βλέµµα στο Φεστιβάλ Καννών 
2014 και απέσπασε διθυραµβικές 
κριτικές από το Γαλλικό τύπο. 
Ένας άνδρας και µια γυναίκα, κρυφά 
ερωτευµένοι, µόνοι σε ένα δωµάτιο 
κάνουν έρωτα. Θέλουν ο ένας τον άλλο, 
ποθούν ο ένας τον άλλο. Ανταλλάσσουν 
µερικά αθώα λόγια µετά το σεξ. 
Τουλάχιστον, αυτό φαίνεται να πιστεύει ο 
άνδρας. Τώρα η αστυνοµία τον ερευνά. 
Για ποιόν όµως λόγο κατηγορείται; Ο 
Ματιέ Αµαλρίκ, µετά το βραβείο 
σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Καννών για το 
«Τουρνέ στο Παρίσι», και τη 
συγκλονιστική του παρουσία στην 
«Αφροδίτη µε τη Γούνα», του Ροµάν 
Πολάνσκι, σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί 
στη διασκευή της οµώνυµης νουβέλας του 
Ζωρζ Σιµενόν.

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

2015 - ∆ιάρκεια 93’

2014 - ∆ιάρκεια 76’

Μεταγλωτισµένο
Παιδικό

Θρίλερ



Πρόγραμμα Αστέρι
Καλοκαίρι 
(Ιούλιος - Αύγουστος) 2015 

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΦΙΛΟΚΤΗΤΟΥ 86 & ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
ΣΙΝΕ ΑΣΤΕΡΙ


