1

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡH
Κ ΑΛΟΚ ΑΙΡΙ 2022 Π ΟΛΙΤΙ ΣΤΙ ΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙ ΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΣ
ΔΗ ΜΟΥ ΗΛΙΟΥ Π ΟΛΗΣ ( Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙ ΟΥ

Συμπολίτες και συμπολίτισσες,
Σας προσκαλούμε να περάσουμε όλοι μαζί ένα όμορφο, χαλαρό και δημιουργικό καλοκαίρι
στην πόλη μας, που χρόνια τώρα, δίνει τον πρώτο λόγο στον Πολιτισμό, ξεκινώντας από το
θερινό δημοτικό σινεμά «Μελίνα Μερκούρη».
Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο μέτρων προστασίας και για πρώτη φορά χωρίς
περιορισμούς στην πληρότητα του κινηματογράφου, θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το
χαμένο έδαφος και να απολαύσουμε την συναισθηματική πλήρωση και την ψυχική ανάταση,
που μας προσφέρει η 7η Τέχνη.
Το πλούσιο κινηματογραφικό πρόγραμμα, μεστό και προσεγμένο μέχρι την τελευταία του
λεπτομέρεια, εγγυάται Ηλιουπολίτικες σινεφίλ βραδιές ψυχαγωγίας σε άνετο, ασφαλές και
προσεγμένο περιβάλλον.
Η επίσημη έναρξη θα γίνει την Τετάρτη 15/6/2022 στις 21:00, με αφιέρωμα στον Ιάκωβο
Καμπανέλλη για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του, με την προβολή της
ταινίας του Νίκου Κούνδουρου «Ο Δράκος» (1956, έγχρωμη, 103΄), σε σενάριο του Ιάκωβου
Καμπανέλλη και είσοδο ελεύθερη για το κοινό.
Το υπόλοιπο πρόγραμμα του θερινού σινεμά θα συνεχιστεί με τον συνήθη τρόπο:
• Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, η πρώτη προβολή θα είναι αφιερωμένη στα παιδιά.
• Κάθε Τετάρτη στην Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης.
• Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα προβάλλονται βραβευμένες ταινίες κυρίως από τον
διεθνή και ανεξάρτητο κινηματογράφο και
• Κάθε Σάββατο και Κυριακή καθώς και στη Β’ προβολή κάθε Δευτέρας και Τρίτης, θα
απολαμβάνουμε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, που απευθύνονται σε ένα ευρύ
κοινό και καλύπτουν όλα τα είδη, από την κωμωδία έως την περιπέτεια, από το δράμα
έως το μιούζικαλ.
Σας περιμένουμε λοιπόν στο θερινό μας στέκι, για βραδινές αποδράσεις μέσα από τη μεγάλη
οθόνη, για να βιώσουμε μαζί με το άρωμα του γιασεμιού την αγάπη μας για τον Πολιτισμό και
σας ευχόμαστε ένα όμορφο και απολαυστικό καλοκαίρι.

Γιώργος Χατζηδάκης
Δήμαρχος Ηλιούπολης
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Θεμιστοκλής Γιαννόπουλος
Πρόεδρος Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - Γρηγόρης Γρηγορίου

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΙΑΚΩΒΟ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ
από τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του
Τετάρτη 15/6/2022

Ώρα προβολής: 21:00

Ο ΔΡΑΚΟΣ του Νίκου Κούνδουρου, σε σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλλη
(Ελλάδα,1956, έγχρωμη, 103΄)

Έχει συμπεριληφθεί στις 100 καλύτερες ευρωπαϊκές ταινίες του 20ου αιώνα
Ένας ασήμαντος τραπεζικός υπάλληλος ετοιμάζεται να περάσει μόνος τις διακοπές της
Πρωτοχρονιάς, όταν τρομοκρατημένος συνειδητοποιεί ότι μοιάζει με έναν κακοποιό, που
οι εφημερίδες αποκαλούν «Ο Δράκος». Λόγω της ομοιότητας, η αστυνομία τον καταδιώκει
και αυτός αναγκάζεται να βρει καταφύγιο σ’ ένα καμπαρέ. Μέσα στον κόσμο της νύχτας, μια
συμμορία του υποκόσμου τον αντιμετωπίζει ως τον γνήσιο Δράκο και μια χορεύτρια του
καμπαρέ τον συμπαθεί. Σταδιακά, ταυτίζεται με τον καινούργιο του ρόλο….
Πρωταγωνιστούν: Ντίνος Ηλιόπουλος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, Γιάννης
Αργύρης, Θανάσης Βέγγος, Μαρίκα Λεκάκη, Στέφανος Στρατηγός, Ανέστης Βλάχος,
Ανδρέας Ντούζος κ.ά.
Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις
Θα μας τιμήσει με την παρουσία της και θα χαιρετίσει την εκδήλωση η κα
Κατερίνα Καμπανέλλη, κόρη του Ιάκωβου Καμπανέλλη.
Θα προλογίσει την ταινία ο Ιστορικός Κινηματογράφου, Γιάννης Σολδάτος.
Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
ΠΕΜΠΤΗ 16/6/2022 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/6/2022

Ώρες προβολής: 21:00 & 23:15

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ (Madres paralelas)
του Πέδρο Αλμοδόβαρ (Ισπανία-Γαλλία, 2021, έγχρωμη, 120΄)

Υποψήφια για Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου και Τραγουδιού
Δύο ετοιμόγεννες γυναίκες συμπίπτουν στο ίδιο δωμάτιο νοσοκομείου. Και οι δύο δεν είχαν προγραμματίσει τις
εγκυμοσύνες τους, και οι δύο είναι εκεί χωρίς τους πατεράδες των μωρών τους. Η μεγαλύτερη από τις δύο, η
Τζάνις, δε μετανιώνει για την επιλογή της να γίνει μητέρα, αντίθετα είναι πανευτυχής. Η Άνα, από την άλλη, είναι
έφηβη και έντρομη για αυτό που συμβαίνει. Η Τζάνις προσπαθεί να την ενθαρρύνει, όσο και οι δυο τους διασχίζουν
σαν υπνωτισμένες τους διαδρόμους του νοσοκομείου. Τα λίγα λόγια που θα ανταλλάξουν στις ώρες αυτές,
θα δημιουργήσουν έναν πολύ στενό δεσμό ανάμεσά τους, δεσμός ο οποίος αναπτύσσεται και περιπλέκεται,
αλλάζοντας τις ζωές τους για πάντα.
Πρωταγωνιστούν: Πενέλοπε Κρουζ, Μιλένα Σμιτ κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/6/2022 έως ΤΡΙΤΗ 21/6/2022

Ώρες προβολής: Σ & Κ 21:00 Δ & Τ 23:00

DUNE του Ντενί Βιλνέβ (Καναδάς-ΗΠΑ, 2021, έγχρωμη, 155΄)
6 Όσκαρ & 153 Βραβεία σε Διεθνή Φεστιβάλ
Ο Πολ Ατρείδης, ο χαρισματικός διάδοχος του Οίκου των Ατρειδών, καλείται να υπηρετήσει το
ασύλληπτο πεπρωμένο του και να ταξιδέψει στον πιο επικίνδυνο πλανήτη του διαστήματος,
για να διασφαλίσει το μέλλον της οικογένειας και του λαού του. Με τις μεγάλες δυνάμεις
να παρασύρονται σε μια ανελέητη σύγκρουση για το «μπαχαρικό των μπαχαρικών» του
πλανήτη Αρράκις, της πολυτιμότερης ουσίας στην Αυτοκρατορία, μόνο όσοι δαμάσουν το
φόβο τους θα μπορέσουν να επιβιώσουν…
Πρωταγωνιστούν: Τιμοτέ Σαλαμέ, Όσκαρ Άιζακ, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Χαβιέ Μπαρδέμ,
Τζος Μπρόλιν, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Σάρλοτ Ράμπλινγκ, Ζεντάγια, Τζέισον Μομόα κ.ά.
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ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/6/2022 & ΤΡΙΤΗ 21/6/2022

Ώρα προβολής: 21:00

100% ΛΥΚΟΣ (100% Wolf)

των Φιν Έντκουιστ & Άλεξ Στάντερμαν (Αυστραλία-Βέλγιο, 2020, κινούμενα
σχέδια μεταγλωττισμένα, 95΄)
Ο Φρέντι Λούπιν θα ήταν ένας συνηθισμένος έφηβος, εάν δεν ήταν απόγονος
μιας οικογένειας λυκανθρώπων! Αντί όμως για λύκο, μεταμορφώνεται
σε ένα φουντωτό σκυλί κανίς! Θα καταφέρει να αποδείξει τελικά πως είναι
100% λύκος; Μία απολαυστική, χιουμοριστική περιπέτεια για τη φιλία, τη
διαφορετικότητα και την αποδοχή.

TETAΡΤΗ 22/6/2022 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

του Φωκίωνα Μπόγρη (Ελλάδα, 2020, έγχρωμη, 101΄)
Βραβείο «Ίρις» Β΄ Ανδρικού Ρόλου στον Στάθη Σταμουλακάτο (Ελληνική
Ακαδημία Κινηματογράφου, 2021)
Στην προβολή θα παρευρίσκονται ο σκηνοθέτης της ταινίας Φωκίων
Μπόγρης και συντελεστές της ταινίας.
Ο Βαγγέλης προσπαθεί να πιάσει μια μόνιμη δουλειά, όμως το στιγματισμένο
ποινικό του μητρώο δεν το επιτρέπει. Βγάζει τα προς το ζην πουλώντας κάνναβη.
Όταν οι γείτονες απειλούν να τον καταδώσουν στην ‑‑αστυνομία, αναγκάζεται να
εγκαταλείψει το διαμέρισμά του και να καταφύγει στο σπίτι της αδελφής του. Εκεί
θα γνωρίσει τον αρραβωνιαστικό της, Πέτρο, έναν μπράβο και συνεργάτη του
υποκόσμου των νοτίων προαστίων. Ο Πέτρος προσφέρει διέξοδο στο οικονομικό
πρόβλημα του Βαγγέλη, ωθώντας τον να συμμετάσχει στις «δουλειές» που
οργανώνει για τον κόσμο της νύχτας. Όμως εκείνος δεν θέλει να ανήκει στον κόσμο
της νύχτας. Η ταινία, η οποία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, στηλιτεύει την τοξική
αρρενωπότητα στην ελληνική κοινωνία. Αμεσότητα, μαύρο χιούμορ και σαρκασμός.

ΠΕΜΠΤΗ 23/6/2022 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/6/2022

Ώρες προβολής: 21:00 & 23:30

ΠΙΤΣΑ ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ (LicoricePizza)
του Πολ Τόμας Άντερσον (ΗΠΑ-Καναδάς, έγχρωμη, 133)

Υποψήφια για 3 Όσκαρ & 57 Βραβεία σε Διεθνή Φεστιβάλ
Η ταινία μας παρουσιάζει μια ευαίσθητη και βραδυφλεγή ιστορία νεανικού έρωτα που
περνάει από πολλά κύματα μέχρι να πάρει σχήμα και να ανθίσει. Ήρωές της είναι η Αλάνα
και ο Γκάρι, δυο παιδιά που μεγαλώνουν στην κοιλάδα του Σαν Φερνάντο της Καλιφόρνια,
το 1973. Η αναπτυσσόμενη βιομηχανία του θεάματος, η αβεβαιότητα της νέας γενιάς που δεν
πρόλαβε τον συναισθηματικό αντίκτυπο της δεκαετίας του ‘60 και η καπιταλιστική υπόσχεση
του Αμερικάνικου ονείρου, καθορίζουν ένα σπάνιας ομορφιάς ειδύλλιο.
Πρωταγωνιστούν: Αλάνα Χάιμ, Κούπερ Χόφμαν, Σον Πεν, Τομ Γουέιτς, Μπράντλεϊ
Κούπερ κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/6/2022 έως ΤΡΙΤΗ 28/6/2022
Ώρες προβολής: Σ & Κ 21:00 & 23:30, Δ & Τ 23:00

TOP GUN: MAVERICK

του Τζόζεφ Κοζίνσκι (Κίνα-ΗΠΑ, 2022, έγχρωμη, 137΄)
Με πάνω από τριάντα χρόνια υπηρεσίας ως ένας από τους καλύτερους ιπτάμενους του
Ναυτικού, ο Πιτ ‘’Μάβερικ’’ Μίτσελ βρίσκεται εκεί όπου ανήκει. Συμμετέχει σε ακραίες
αποστολές ως ένας θαρραλέος δοκιμαστικός πιλότος και αποφεύγει μια πιθανή προαγωγή
που θα τον επηρέαζε αρνητικά. Καθώς εκπαιδεύει μερικούς αποσπασμένους πτυχιούχους για
μια ειδική αποστολή την οποία δεν έχει βιώσει ποτέ κανένας πιλότος, ο Μάβερικ αντιμετωπίζει
τον Υπολοχαγό Μπράντλεϊ Μπράντσο, γιο του μακαρίτη φίλου του Μάβερικ αλλά και τον
αξιωματικό παρακολούθησης Υπολοχαγό Νικ Μπράντσο, γνωστούς με τα ψευδώνυμα
‘’Ρούστερ’’ και ‘“Γκους’” αντίστοιχα.
Πρωταγωνιστούν: Τομ Κρουζ, Τζένιφερ Κόνελι, Τζον Χαμ, Εντ Χάρις κ.ά.
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ΙΟΥΝΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 27/6/2022 & ΤΡΙΤΗ 28/6/2022
Ώρα προβολής: 21:00

ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ (Turning red)
της Ντόμι Σι (ΗΠΑ-Καναδάς, 2022, κινούμενα σχέδια μεταγλωττισμένα, 99΄)

Μπορεί η 13χρονη Μέιλιν να ξεχωρίζει με την έντονη προσωπικότητά της, όμως,
τίποτα δεν συγκρίνεται με… το γιγάντιο κόκκινο Πάντα στο οποίο μεταμορφώνεται
κάθε φορά που την κατακλύζει ένα έντονο συναίσθημα. Μονίμως δηλαδή, αν
κρίνουμε από το πέρασμά της στην εφηβεία! Το γεγονός ότι η υπερπροστατευτική
μητέρα της, Μινγκ, μπλέκεται συνεχώς στα πόδια της, δεν βελτιώνει την ανεξέλεγκτη
κατάσταση της Μέιλιν.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6/2022 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00

ΖΟΥΣΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ
(Vivre sa vie: film endouze tableaux)
του Ζαν-Λικ Γκοντάρ (Γαλλία, 1962, ασπρόμαυρη, 85΄)

Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας
Από τις εμβληματικότερες ταινίες του γαλλικού Νέου Κύματος (ΝουβέλΒαγκ). Πρόκειται για το
πορτρέτο μιας νέας γυναίκας, παντρεμένης με ένα παιδί, η οποία έχει εγκαταλείψει τον άντρα της.
Ο Ζαν-Λικ Γκοντάρ παρουσιάζει την ηρωίδα του μέσα από δώδεκα ταμπλό που εκτυλίσσονται σε
διάφορα μέρη. Λαμπερή και εκτυφλωτική η παρουσία της Άννα Καρίνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

ΠΕΜΠΤΗ 30/6/2022 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/7/2022
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00

Το ΓΕΓΟΝΟΣ (L’événement)
της Οντρέ Ντιγουάν (Γαλλία, 2021, έγχρωμη, 100΄ )

Χρυσός Λέοντας & Βραβείο Καλύτερης Ταινίας FIPRESCI στο Φεστιβάλ Βενετίας
Γαλλία, 1963. Η Αν είναι μια νέα, έξυπνη, πολλά υποσχόμενη φοιτήτρια που βλέπει τις
πανεπιστημιακές σπουδές της σαν τη μόνη διέξοδο από την εργατική τάξη στην οποία γεννήθηκε.
Όταν, όμως, συνειδητοποιήσει ότι έχει μείνει έγκυος, τα όνειρά της μοιάζουν καταδικασμένα - εκτός και
αν καταφέρει να τερματίσει την εγκυμοσύνη της, κάτι που όμως είναι ακόμη παράνομο και κοινωνικά
κατακριτέο εκείνη την εποχή. Καθώς οι εβδομάδες περνούν, με την εξεταστική να πλησιάζει και την
κοιλιά της να φουσκώνει, η Αν αποφασίζει να αψηφήσει τον νόμο…
Πρωταγωνιστούν: Άναμαρία Βαρτολομέι, Κασέι Μοτέ-Κλέιν, Άννα Μουγκλαλίς κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/7/2022 έως ΤΡΙΤΗ 5/7/2022
Ώρες προβολής: Σ & Κ 21:00 & 23:30, Δ & Τ 23:00

DOCTOR STRANGE
IN THE MULTIVERSE OF MADNESS
του Σαμ Ράιμι (ΗΠΑ, 2022, έγχρωμη, 126΄)

Μετά τα γεγονότα που ακολούθησαν το Avengers: Endgame, o Dr. Stephen Strange
συνεχίζει να αναζητά την Time Stone. H συνάντηση με ένα φίλο από τα παλιά - που όμως
πλέον μετατράπηκε σε εχθρό - θα τον φέρει αντιμέτωπο με το ανείπωτο κακό…
Πρωταγωνιστούν: Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Ελίζαμπεθ Όλσεν κ.ά.
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ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 4/7/2022 & ΤΡΙΤΗ 5/7/2022
Ώρα προβολής: 21:00

ΕΝΚΑΝΤΟ: ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΓΙΚΟΣ
(Encanto)
των Μπάιρον Χάουαρντ, Τζάρεντ Μπους & Σαρλίς Κάστρο Σμιθ
(ΗΠΑ, 2021, κινούμενα σχέδια, μεταγλωττισμένα, 102΄)

Όσκαρ, Bafta & Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων
Σχεδίων
Μια ευτυχισμένη, ασυνήθιστη οικογένεια, η οικογένεια των Μάντριγκαλ, ζει
κρυμμένη στα βουνά της Κολομβίας, σε ένα μαγικό σπίτι, σε μια πόλη γεμάτη ζωή,
σε ένα φανταστικό μέρος που λέγεται Ενκάντο. Η μαγεία αυτή του Ενκάντο έχει ως
αποτέλεσμα όλα τα παιδιά στην οικογένεια να είναι ευλογημένα καθένα και με
ένα ιδιαίτερο μαγικό δώρο. Όλα εκτός από ένα, την Μίραμπελ. Μια μέρα, όμως, η
Μίραμπελ ανακαλύπτει πως η μαγεία της οικογένειάς της βρίσκεται σε κίνδυνο και
αποφασίζει πως εκείνη, η μόνη Μάντριγκαλ που δεν έχει κάποιο μαγικό χάρισμα,
μπορεί να είναι η μοναδική ελπίδα σωτηρίας.
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7/2022 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00

Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΦΙΝΤΣΙ ΚΟΝΤΙΝΙ
(Il giardino dei Finzi Contini)

του Βιτόριο Ντε Σίκα (Ιταλία-Ο.Δ. Γερμανίας, 1970, έγχρωμη, 94΄)
Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας (1972)
Χρυσή Άρκτος στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου (1971)
Η ταινία του Βιτόριο Ντε Σίκα (1901-1974), που αποτελεί διασκευή του ομότιτλου
ημιαυτοβιογραφικού μυθιστορήματος (1962) του Τζόρτζιο Μπασάνι, εκτυλίσσεται
στη Φεράρα επί φασιστικού μουσολινικού καθεστώτος, λίγο πριν και κατά τη
διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η οικογένεια των Εβραίων Φίντσι Κοντίνι
είναι από τις πλουσιότερες και ισχυρότερες οικογένειες της περιοχής. Ο ασθενικός
γιος τους Αλμπέρτο και η όμορφη αλλά απρόσιτη κόρη τους Μικόλ κάνουν
παρέα στον υπέροχο κήπο τους με τον Τζόρτζιο, έναν Εβραίο μεσαίας τάξης, που
διεκδικεί ερωτικά την Μικόλ, σε μια περίοδο που νέοι ρατσιστικοί νόμοι αρχίζουν
να εφαρμόζονται και οι αντισημιτικές διώξεις κορυφώνονται. Μια ωδή στον νεανικό
έρωτα και μια τραγωδία για τη βιαιότητα του πολέμου.

ΠΕΜΠΤΗ 7/7/2022 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/7/2022

Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΥΣ (Ouistreham)
του Εμμανυέλ Καρρέρ (Γαλλία, 2022, έγχρωμη, 106΄)

Βραβείο Κοινού Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας στο Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν
Η Μαριάν είναι μία πολύ γνωστή αρθρογράφος που μετακομίζει στη Βόρεια Γαλλία
προκειμένου να κάνει μία έρευνα για το νέο της βιβλίο, με θέμα την εργασιακή ανασφάλεια.
Χωρίς να αποκαλύπτει την πραγματική της ταυτότητα, προσλαμβάνεται σαν καθαρίστρια μαζί
με μια ομάδα γυναικών. Σε αυτόν τον καινούριο ρόλο βιώνει από πρώτο χέρι την οικονομική
αστάθεια και την κοινωνική «αορατότητα». Ταυτόχρονα, όμως, ανακαλύπτει την αλληλοβοήθεια,
την αλληλεγγύη και τους ισχυρούς δεσμούς που δένουν αυτές τις εργαζόμενες γυναίκες που
δουλεύουν στο παρασκήνιο.
Πρωταγωνιστούν: Ζιλιέτ Μπινός, Ελέν Λαμπέρ κ.ά.
ΣΑΒΒΑΤΟ 9/7/2022 έως ΤΡΙΤΗ 12/7/2022
Ώρες προβολής: Σ & Κ 21:00 & 23:00, Δ & Τ 23:00

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΛΙΟ ΓΚΡΑΝΤΕ
(Good Luck to You Leo Grande)
της Σόφι Χάιντ (Ηνωμένο Βασίλειο, 2022, έγχρωμη, 97΄)

Η Νάνσυ Στόουκς είναι μία συνταξιούχος εκπαιδευτικός, η οποία λαχταρά λίγη δράση και
σεξ. Καλό σεξ. Και έχει ένα πλάνο γι’ αυτό: προσλαμβάνει έναν νεαρό σεξεργάτη, τον Λίο
Γκράντε, με τον οποίο ούτε που φανταζόταν πως θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν πέραν
της συνεύρεσής τους. Ο Λίο έχει άποψη για τα πάντα, και παρόλο που δεν λέει πάντοτε την
αλήθεια, η Νάνσυ νομίζει ότι της αρέσει. Και ακριβώς το ίδιο αισθάνεται και αυτός για εκείνη.
Κατά τη διάρκεια των ραντεβού τους, η δυναμική τους μεταβάλλεται και οι μάσκες πέφτουν.
Πρωταγωνιστούν: Έμα Τόμσον & Ντάριλ Μακ Κόρμακ
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ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11/7/2022 & ΤΡΙΤΗ12/7/2022
Ώρα προβολής: 21:00

LIGHTYEAR

του Άνγκους Μακ Λέιν
(Η.Π.Α., 2022, κινούμενα σχέδια μεταγλωττισμένα, 100΄)
Η περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας αφηγείται την ιστορία του Buzz Lightyear, του θρυλικού Space Ranger, ο
οποίος είναι η πηγή έμπνευσης του ομώνυμου παιχνιδιού που κέρδισε γενιές οπαδών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7/2022 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:15

Η ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (The apartment)
του Μπίλι Γουάιλντερ (ΗΠΑ, 1960, ασπρόμαυρη, 125΄)

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Καλλιτεχνικής
Διεύθυνσης και Μοντάζ (1961)
Κορυφαία ταινία του Μπίλι Γουάιλντερ (1906-2002), στην οποία αναμειγνύονται
με μαεστρία διάφορα κινηματογραφικά είδη: αρχίζει ως σατιρική κωμωδία,
μετατρέπεται σε ένα έντονα συγκινησιακό δράμα και τελειώνει ως ρομαντική
κομεντί. Ο Σι Σι Μπάξτερ (Τζακ Λέμον) είναι ένας υπάλληλος σε μια μεγάλη
ασφαλιστική εταιρεία, ο οποίος εξυπηρετεί τους συναδέλφους του, δίνοντάς τους
το κλειδί της γκαρσονιέρας του για τις εξωσυζυγικές τους περιπέτειες. Ανάμεσά τους
είναι και το αφεντικό του, ο Τζέι Ντι Σέλντρεϊκ (Φρεντ Μακ Μάρεϊ), που ο Μπάξτερ
μαθαίνει πως χρησιμοποιεί το διαμέρισμά του για να συναντάει την ερωμένη του,
Φραν Κιούμπελικ (Σίρλεϊ Μακ Λέιν), χειρίστρια των ανελκυστήρων του κτιρίου, με
την οποία είναι εκείνος ερωτευμένος. Πικρό χιούμορ, σκληρή κοινωνική κριτική,
εξαιρετικές ερμηνείες.

ΠΕΜΠΤΗ 14/7/2022 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/7/2022

Ώρες προβολής: 21:00 & 22:30

FULL TIME

του Ερίκ Γκραβέλ (Γαλλία, 2021, έγχρωμη, 87΄)
Βραβείο Σκηνοθεσίας & Γυναικείας Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Βενετίας - Τμήμα Orizzonti
Η Ζουλί που πασχίζει να μεγαλώσει τα δύο της παιδιά έξω από το Παρίσι, καταφέρνει να κλείσει
μια συνέντευξη για τη δουλειά που πάντα ήθελε. Την ημέρα της συνέντευξης, όμως, βρίσκεται
αντιμέτωπη με μια γενική απεργία που παραλύει τα μέσα μεταφοράς. Θα χρειαστεί να παλέψει
ενάντια στο χρόνο, για να διατηρήσει την εύθραυστη ισορροπία που έχει εξασφαλίσει.
Πρωταγωνιστούν: Λορ Καλαμί, Αν Σουάρες κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/7/2022 έως ΤΡΙΤΗ 19/7/2022
Ώρες προβολής: Σ & Κ 21:00 & 23:15, Δ & Τ 23:00

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ (El buen patrón)
του Φερνάντο Λεόν ντε Αρανόα (Ισπανία, 2021, έγχρωμη, 120΄)

6 Βραβεία Γκόγια, Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Καλύτερου
Ηθοποιού & Μοντάζ
Ο Blanco είναι ο χαρισματικός ιδιοκτήτης μιας οικογενειακής επιχείρησης που επιδιώκει να
κερδίσει ένα διαγωνισμό «Επιχειρηματικής Αριστείας». Όλα πρέπει να είναι άψογα! Αλλά
η εικόνα της τέλειας εταιρίας καταρρέει καθώς ο Blanco πρέπει να διαχειριστεί μια σειρά
από έκρυθμες καταστάσεις, όπως την εκδικητικότητα ενός απολυμένου υπαλλήλου, την
κατάθλιψη του διευθυντή και το ξεμυάλισμα ενός φιλόδοξου ειδικευόμενου. Προκειμένου
να κερδίσει το διαγωνισμό, το «τέλειο αφεντικό» εισβάλει απροκάλυπτα στις ιδιωτικές ζωές
των υπαλλήλων του, πυροδοτώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση με ολέθριες συνέπειες.
Πρωταγωνιστούν: Χαβιέρ Μπαρντέμ, Μανόλο Σόλο κ.ά.
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ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/7/2022 & ΤΡΙΤΗ 19/7/2022
Ώρα προβολής: 21:00

ΤΑ ΚΑΚΑ ΠΑΙΔΙΑ (The Bad Guys)

του Πιερ Περιφέλ (ΗΠΑ, 2022, κινούμενα σχέδια μεταγλωττισμένα, 100΄)
Δεν έχει υπάρξει ποτέ άλλη παρέα πέντε φίλων τόσο κακόφημη όσο αυτή των «Κακών Παιδιών»:
ο τολμηρός πορτοφολάς Mr. Wolf, ο έμπειρος διαρρήκτης χρηματοκιβωτίων Mr. Snake, ο χαλαρός
άρχοντας της μεταμφίεσης Mr. Shark, ο ευέξαπτος νταής Mr. Piranha και η ετοιμόλογη χάκερ Ms.
Tarantula. Αλλά όταν, ύστερα από αμέτρητες ληστείες μέσα στα χρόνια και παρουσία στη λίστα με
τους πιο καταζητούμενους κακοποιούς, η συμμορία τελικά συλλαμβάνεται, ο Mr. Wolf κάνει μια
συμφωνία - την οποία δεν έχει πρόσθεση να τηρήσει - προκειμένου να γλυτώσουν τη φυλακή: Τα
Κακά Παιδιά θα γίνουν καλά!

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7/2022 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00

ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΠΟ
(In a lonely place)
του Νίκολας Ρέι (ΗΠΑ, 1950, ασπρόμαυρη, 94΄)

Μια από τις σημαντικότερες ταινίες της χρυσής εποχής του αμερικανικού
κινηματογράφου και της φιλμογραφίας του ταλαντούχου και ξεχωριστού
Νίκολας Ρέι (1911-1979). Ξεπεσμένος χολιγουντιανός σεναριογράφος
(Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ), με εκρηκτικό ταμπεραμέντο και αντικοινωνική
συμπεριφορά, θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία μιας
γυναίκας, την οποία είχε προσκαλέσει στο διαμέρισμά του για να του
διαβάσει ένα υποψήφιο για σενάριο βιβλίο. Μια νεαρή γειτόνισσα (Γκλόρια
Γκρέιαμ) που γοητεύεται από την προσωπικότητα του, του παρέχει ψεύτικο
άλλοθι, ώστε να αποφύγει τη σύλληψη. Μια μελαγχολική ερωτική ιστορία,
ένα πικρόχολο σχόλιο στον αλλοτριωτικό κόσμο του θεάματος, στοχασμός
πάνω στη σύγκρουση του εξωτερικού περιβάλλοντος με τον εσωτερικό
κόσμο των ανθρώπινων επιθυμιών και ενστίκτων.

ΠΕΜΠΤΗ 21/7/2022 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/7/2022
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:15

ΤΟ ΘΑΥΜΑ (Miracol)

του Μπόγκνταν Τζορτζ Απέτρι (Ρουμανία-Τσεχία, 2022, έγχρωμη, 118΄)
Υποψήφια για Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ Βενετίας
Η Χριστίνα, μια νεαρή μοναχή, φεύγει κρυφά από το απομονωμένο μοναστήρι της, για να
φροντίσει ένα επείγον προσωπικό της ζήτημα. Η αινιγματική περιπλάνηση της νεαρής καλόγριας,
όμως, δεν αποδίδει καρπούς - δεν βρίσκει τον άνθρωπο που ψάχνει. Καθώς επιστρέφει
άπρακτη στο μοναστήρι, η μοίρα της επιφυλάσσει μια απροσδόκητη εξέλιξη. Ένας αστυνομικός
επιθεωρητής ερευνά την τύχη της Χριστίνας, ακολουθώντας τα ίχνη της διαδρομής της σε
ολόκληρη την πόλη. Ο αποφασισμένος αστυνομικός θα ανακαλύψει θαυμαστά πράγματα κυριολεκτικά.
Πρωταγωνιστούν: Ιοάνα Μπουγκαρίν, Εμάνουελ Πάρβου κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/07/2022 έως ΤΡΙΤΗ 26/07/2022
Ώρες προβολής: Σ & Κ 21:00 & 23:15, Δ & Τ 23:15

Η ΧΑΜΕΝΗ ΚΟΡΗ (The lost daughter)
της Μάγκι Τζίλενχαλ (ΗΠΑ-Ηνωμένο Βασίλειο, 2021, έγχρωμη, 120΄)
Βραβείο Σεναρίου στο Φεστιβάλ Βενετίας
Η Λήδα απολαμβάνει τις μοναχικές διακοπές της στις Σπέτσες, όταν αρχίζει να παρακολουθεί
μια νέα μητέρα και την κόρη της, που παραθερίζουν κοντά της στην παραλία και έχουν
μια ιδιαίτερη και έντονη σχέση. Καταβάλλεται, τότε, από τις αναμνήσεις και τα μπερδεμένα
συναισθήματα τρόμου, αγάπης και έντασης της δικής της πρώιμης μητρότητας. Ένα
σοκαριστικό γεγονός την αναγκάζει να αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο τις αντισυμβατικές
επιλογές που έκανε ως νέα μητέρα και κυρίως τις συνέπειές τους... Μια ταινία βασισμένη στο
ομώνυμο βιβλίο της Elena Ferrante.
Πρωταγωνιστούν: Ολίβια Κόλμαν, Ντακότα Τζόνσον, Τζέσι Μπάκλεϊ, Εντ Χάρις κ.ά.

14

ΙΟΥΛΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/7/2022 & ΤΡΙΤΗ 26/7/2022
Ώρα προβολής: 21:00

SONIC: Η ΤΑΙΝΙΑ 2
(Sonic the Hedgehog 2)

του Τζεφ Φόουλες (ΗΠΑ-Ιαπωνία, 2022, έγχρωμη, μεταγλωττισμένη, 122΄)
Ο πιο αγαπημένος σκαντζόχοιρος επιστρέφει για μια νέα περιπέτεια.
Αφού εγκαταστάθηκε στο Γκριν Χιλς, ο Σόνικ θέλει να αποδείξει πως είναι
αληθινός ήρωας. Η ώρα να δοκιμαστεί φτάνει με την επιστροφή του Δρ.
Ρομπότνικ, ο οποίος αναζητάει, μαζί με τον νέο συνεργάτη του τον Νακλς,
ένα σμαράγδι με τη δύναμη να αφανίζει πολιτισμούς. Ο Σόνικ ξεκινάει μαζί
με τον Τέιλς ένα ταξίδι ανά την υφήλιο, προκειμένου να βρουν το σμαράγδι
προτού πέσει στα λάθος χέρια.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7/2022 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:15

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΤΟΥ (Ace in the Hole)
του Μπίλι Γουάιλντερ (ΗΠΑ, 1951, ασπρόμαυρη, 111΄)

Διεθνές Βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας
Αριστουργηματική ταινία του ιδιοφυούς και πολυτάλαντου Μπίλι Γουάιλντερ (1906-2002).
Πρωταγωνιστής ο Κερκ Ντάγκλας στον ρόλο ενός κυνικού και αδίστακτου δημοσιογράφου,
ο οποίος χωρίς κανένα ηθικό φραγμό προσπαθεί, χρησιμοποιώντας θεμιτά και αθέμιτα μέσα,
να ανέλθει κερδίζοντας μια θέση σε μια από τις μεγάλες εφημερίδες. Πικρή καταγγελία του
κιτρινισμού στον Τύπο, σκληρό και συναρπαστικό πορτρέτο του χειρισμού των ειδήσεων
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ανοιχτή επίθεση στη διεφθαρμένη δημοσιογραφία και
τον ζοφερό χαρακτήρα του «αιμοδιψούς» κοινού.

ΠΕΜΠΤΗ 28/7/2022 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/7/2022
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:30

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
(The worst person in the world)
του Γιοακίμ Τρίερ (Νορβηγία-Γαλλία, 2021, έγχρωμη,127΄)

Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Καννών & Υποψήφια για Όσκαρ
Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας και Πρωτότυπου Σεναρίου
Η τριαντάχρονη Τζούλι δεν ξέρει τι γυρεύει από τη ζωή της κι ενώ ο φίλος της θέλει να
κάνουν οικογένεια, εκείνη ερωτεύεται ξαφνικά κάποιον άλλον. Το χρονικό τεσσάρων
χρόνων από την ζωή μιας νεαρής γυναίκας, η οποία καλείται να εξερευνήσει τα
περίπλοκα μονοπάτια της ζωής και του έρωτα ενώ παλεύει για την καριέρα της. Η νέα
ταινία του Joachim Trier, ένα κωμικό δράμα για τον έρωτα στην εποχή μας, αποτελεί το
τρίτο μέρος της τριλογίας του Oslo.
Πρωταγωνιστούν: Ρενάτε Ράινσβε, Άντερς Ντάνιελσεν Λι κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/7/2022 έως ΤΡΙΤΗ 02/8/2022
Ώρες προβολής: Σ & Κ 21:00, Δ & Τ 23:00

ELVIS

του Μπαζ Λούρμαν (ΗΠΑ-Αυστραλία., 2022, έγχρωμη, 159΄)
Η ταινία του οραματιστή σκηνοθέτη Μπαζ Λούρμαν (Moulin Rouge, Ο υπέροχος
Γκάτσμπυ) εξερευνά τη ζωή και τη μουσική του Έλβις Πρίσλεϊ, μέσα από το πρίσμα της
περίπλοκης σχέσης του με τον αινιγματικό μάνατζέρ του, συνταγματάρχη Τομ Πάρκερ, από
την ανάδειξη του Πρίσλεϊ μέχρι την εκτίναξη της φήμης του, με φόντο το εξελισσόμενο
πολιτιστικό τοπίο και την “απώλεια της αθωότητας” στην Αμερική. Στο επίκεντρο αυτής της
διαδρομής βρίσκεται ένας από τους πιο σημαντικούς και επιδραστικούς ανθρώπους στη
ζωή του Έλβις, η Πρισίλα Πρίσλεϊ.
Πρωταγωνιστούν: Όστιν Μπάτλερ, Τομ Χανκς κ.ά.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 1/8/2022 & ΤΡΙΤΗ 02/8/2022
Ώρα προβολής: 21:00

ΟΥΠΣ! O ΝΩΕ ΞΑΝΑΕΦΥΓΕ
(Oops 2: The Adventure Continues)
των Τόμπι Γκένκελ & Σον Μακ Κόρμακ Λι
(Ιρλανδία-Λουξεμβούργο, 2020, κινούμενα σχέδια μεταγλωττισμένα, 85΄)

Μετά τις τρελές περιπέτειες της πρώτης ταινίας, οι κολλητοί πια φίλοι, Φίνι και Λέα,
πλέουν στα ανοιχτά πάνω στην Κιβωτό του Νώε μαζί με τους γονείς τους και τα άλλα
ζωάκια. Όμως ο καιρός περνάει χωρίς να φαίνεται πουθενά στεριά ενώ οι προμήθειες
έχουν αρχίσει να λιγοστεύουν, απειλώντας την εύθραυστη ειρήνη ανάμεσα στα
σαρκοφάγα και τα φυτοφάγα ζώα. Μετά από μια σειρά ατυχιών, τα παιδιά θα βρεθούν
κατά λάθος εκτός της Κιβωτού - μαζί με τις τελευταίες προμήθειες…

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/8/2022 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:15

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΔΡΑΣΗ
(Grosse freiheit)

του Σεμπάστιαν Μάιζε (Αυστρία-Γερμανία, 2021, έγχρωμη, 116΄)
Βραβείο της Επιτροπής (Τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα») στο Διεθνές
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών
Στη μεταπολεμική Γερμανία, όπου ακόμη η ομοφυλοφιλία τιμωρείται ως
ποινικό αδίκημα, ένας άντρας, ο Χανς (Φραντς Ρογκόφσκι), φυλακίζεται λόγω
των σεξουαλικών του προτιμήσεων. Εκεί δημιουργεί και τη μόνη σταθερή
σχέση στη ζωή του με τον επί σειρά ετών συγκρατούμενό του Βίκτορ, έναν
καταδικασμένο δολοφόνο. Μια αντισυμβατική ερωτική ιστορία με πολιτικές
αναφορές, ένας ύμνος στην ασίγαστη ανθρώπινη ανάγκη για ελευθερία.

ΠΕΜΠΤΗ 4/8/2022 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/8/2022
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
(THE FRENCH DISPATCH)

του Γουές Αντερσον (Γερμανία-ΗΠΑ, 2021, έγχρωμη, 107΄)
Υποψήφια για τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ
Καννών
Η νέα ταινία του αστείρευτου και πληθωρικού Wes Anderson
(Ξενοδοχείο Grand Budapest) ανθολογεί και ζωντανεύει στις
οθόνες μία σειρά άρθρων ενός φανταστικού περιοδικού
και αποτίνει φόρο τιμής στην κουλτούρα της αμερικάνικης,
υψηλών προδιαγραφών δημοσιογραφίας -με σαφή αναφορά
στο εμβληματικό NewYorker.
Πρωταγωνιστούν: Μπενίτσιο ντελ Τόρο, Εϊντριεν Μπρόντι,
Τίλντα Σουίντον, Λεά Σεντού, Φράνσις Μακ Ντόρμαντ, Τίμοθι
Σαλαμέ, Τζέφρι Ράιτ, Ματιέ Αμαλρίκ, Μπιλ Μάρεϊ, Οουεν
Γουίλσον, Ελίζαμπεθ Μος, Σέρσα Ρόναν κ.ά.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/8/2022 έως ΤΡΙΤΗ 9/8/2022
Ώρες προβολής: Σ & Κ 21:00, Δ & Τ 23:00

NO TIME TO DIE

του Κάρι Τζότζι Φουκουνάγκα (Ηνωμένο Βασίλειο- ΗΠΑ, 2021, έγχρωμη, 163’)
Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού & 34 Βραβεία σε Διεθνή Φεστιβάλ
Ο Μποντ έχει εγκαταλείψει την ενεργό δράση και απολαμβάνει μια ήρεμη ζωή στην Τζαμάικα. Η
γαλήνη του θα διακοπεί, όταν ο παλιός του φίλος Φίλιξ Λέιτερ της CIA εμφανίζεται ζητώντας τη
βοήθειά του. Η αποστολή διάσωσης ενός επιστήμονα που τον έχουν απαγάγει, αποδεικνύεται
πιο περίπλοκη απ’ ό,τι αναμενόταν, οδηγώντας τον Μποντ στα χνάρια ενός μυστηριώδους
«κακού», ο οποίος κατέχει μια επικίνδυνη, νέα τεχνολογία.
Πρωταγωνιστούν: Ντάνιελ Κρεγκ, Ράμι Μάλεκ, Λεά Σεϊντού, Ναόμι Χάρις, Τζέφρι Ράιτ,
Κρίστοφ Βάλτς, Ρέιφ Φάινς, Ρόρι Κινίαρ, Άνα ντε Αρμάς κ.ά.
ΔΕΥΤΕΡΑ 8/8/2022 & ΤΡΙΤΗ 9/8/2022
Ώρα προβολής: 21:00

ΕΛΚΑΝΟ & ΜΑΓΓΕΛΑΝΟΣ - Ο ΠΡΩΤΟΣ
ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΤΗΣ ΓΗΣ (Elcano y Magallanes
- La primera vuelta al mundo)
των Χόσε Αντόνιο & Γκαρμπίνιε Λοσάνα (Ισπανία, 2019, κινούμενα σχέδια
μεταγλωττισμένα, 90΄)
Η ιστορία των δύο ατρόμητων θαλασσοπόρων του πασίγνωστου Μαγγελάνου
που ξεκίνησε το ταξίδι και του λιγότερου γνωστού Ελκάνο που το ολοκλήρωσε, που
απέδειξαν πως η Γη είναι στρογγυλή. Μια εντυπωσιακή περιπέτεια κινουμένων σχεδίων
που ψυχαγωγεί και ταυτόχρονα μας αφηγείται τα κατορθώματα των δύο τολμηρών
ανδρών, που κόντρα σε όλες τις αντιξοότητες, αψηφώντας τις φουρτούνες, τους λιμούς
και τις επιθέσεις από εχθρικές φυλές, κατόρθωσαν να αλλάξουν για πάντα την Ιστορία!

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8/2022 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00

ΕΡΗΜΗ ΧΩΡΑ (Ντάστε κάμους)
του Αχμάντ Μπαχραμί (Ιράν, 2020, ασπρόμαυρη, 102΄)

Βραβείο της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI) στο
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας
Σε ένα απομακρυσμένο παραδοσιακό εργοστάσιο οικοδομικών υλικών, ο επιστάτης
Λοτφολά αποτελεί για χρόνια τον επιτυχημένο ενδιάμεσο ανάμεσα στον ιδιοκτήτη του και
τους εργάτες, ένα πειθήνιο όργανο, έτοιμο να κατευνάσει οποιαδήποτε αντίδραση. Όταν
ανακαλύπτει ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου σκοπεύει να το κλείσει και να αφήσει τους
εργάτες στο δρόμο, θα αναγκαστεί για πρώτη φορά να πάρει μια διαφορετική θέση, για
να προστατεύσει τη γυναίκα με την οποία είναι ερωτευμένος. H εκπληκτικής εικαστικής
δύναμης δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Αχμάντ Μπαχραμί συνδυάζει μια ευφυή
παραβολή για την εξουσία και τους μηχανισμούς αλλοτρίωσης με το χρονικό μιας
καταδικασμένης ερωτικής σχέσης.

ΠΕΜΠΤΗ 11/8/2022 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/8/2022
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:15

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
(Wheel of Fortune and Fantasy)
του Ριουσουκέ Χαμαγκούτσι (Ιαπωνία, 2021, έγχρωμη, 121΄)
Αργυρή Άρκτος στο Φεστιβάλ Βερολίνου
Ένα απρόβλεπτο ερωτικό τρίγωνο, μια εκδικητική χειρονομία αποπλάνησης που θα έχει
αναπάντεχη κατάληξη και η συνάντηση δύο παλιών συμμαθητριών, που θα οδηγήσει
σε ένα λυτρωτικό παιχνίδι ρόλων. Ο πιο πολυσυζητημένος Ιάπωνας σκηνοθέτης των
τελευταίων ετών επιβεβαιώνει τη φήμη του, με ένα σαγηνευτικό τρίπτυχο ιστοριών για τις
δαιμόνιες συμπτώσεις και τις αθέατες επιθυμίες που καθορίζουν υπογείως τις ανθρώπινες
ζωές.
Πρωταγωνιστούν: Κοτόνε Φουρουκάουα, Κιγιοχίκο Σιμπουκάουα κ.ά.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/8/2022 έως ΤΡΙΤΗ 16/8/2022
Ώρες προβολής: Σ & Κ 21:00, Δ & Τ 22:30

THE BATMAN

του Ματ Ριβς (ΗΠΑ, 2022, έγχρωμη, 175΄)
Η νέα εκδοχή του Μπάτμαν στρέφεται στο ξεκίνημα του, με τον ήρωα να
εκτελεί χρέη ντετέκτιβ στα χνάρια ενός νοσηρού κατά συρροή δολοφόνου,
παρουσιάζοντας την πιο σκοτεινή και γειωμένη εκδοχή του μύθου. Με
μόνους συμμάχους τον Άλφρεντ και τον Τζέιμς Γκόρντον, ο μοναχικός
τιμωρός δίνει σάρκα και οστά στην εκδίκηση για χάρη των συμπολιτών του
στην Γκόθαμ.
Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Πάτινσον, Πολ Ντέινο, Ζόι Κράβιτς, Κόλιν
Φάρελ, Τζέφρι Ράιτ, Τζον Τορτούρο, Πίτερ Σάρσγκαρντ κ.ά.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/8/2022 & ΤΡΙΤΗ 16/8/2022
Ώρα προβολής: 20:30

Ο ΡΟΝ ΧΑΛΑΣΕ
(Ron’s gone wrong)

του Ζαν-Φιλίπ Βάιν
(ΗΠΑ-Ηνωμένο Βασίλειο, 2021, κινούμενα σχέδια μεταγλωττισμένα, 106’)
Η κωμική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων αφηγείται την ιστορία του
Μπάρνεϊ, ενός κοινωνικά απροσάρμοστου γυμνασιόπαιδου και του Ρον,
του υπερσύγχρονου ψηφιακού ρομπότ που μιλά και περπατά και το οποίο
υποτίθεται πως είναι «ο αντισυμβατικός κολλητός φίλος». Οι ξεκαρδιστικές,
όμως, δυσλειτουργίες του Ρον, στην εποχή των social media, τους
μπλέκουν σε ένα γεμάτο δράση ταξίδι …

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/8/2022 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ώρες προβολής: 20:30 & 22:30

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ (Έβγκε)
του Ναριμάν Αλίεφ (Ουκρανία, 2019, έγχρωμη, 96΄)

Έχοντας χάσει τον μεγάλο του γιο στον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την
Ουκρανία, ο Μουσταφά (Ουκρανός ταταρικής καταγωγής) αποφασίζει να πάρει
το σώμα του παιδιού του και να το θάψει στον τόπο που γεννήθηκε, την Κριμαία.
Μαζί με τον νεότερό του γιο, ξεκινάει ένα μακρύ ταξίδι επιστροφής στο Σπίτι, όπως
είναι και ο πρωτότυπος τίτλος της ταινίας, που θα σφραγίσει τη μεταξύ τους σχέση.
Πρόκειται για ένα οδοιπορικό μνήμης και αυτογνωσίας ανάμεσα σε έναν πατέρα
και έναν γιο στη σύγχρονη Κριμαία.

ΠΕΜΠΤΗ 18/8/2022 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/8/2022
Ώρες προβολής: 20:30 & 22:45

SPENCER

του Πάμπλο Λαραΐν. (Γαλλία, 2021, έγχρωμη, 111΄)
Υποψήφια για Όσκαρ & Χρυσή Σφαίρα Α΄ Γυναικείου Ρόλου
Ο γάμος της Πριγκίπισσας Νταϊάνας και του Πρίγκιπα Καρόλου είναι καιρός
που έχει «κρυώσει». Μέσα από πολλαπλές φήμες για εξωσυζυγικές σχέσεις
και διαζύγιο, όλα καταλαγιάζουν αναγκαστικά προκειμένου να εορταστούν
τα Χριστούγεννα στη εξοχική Οικία της Βασίλισσας στο Σάντρινγκχαμ. Εκεί
υπάρχει φαγητό, ποτό, σκοποβολή και κυνήγι. Η Νταϊάνα ξέρει καλά το
παιχνίδι. Αλλά φέτος τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Η ταινία είναι μία
υπόθεση του τι μπορεί να συνέβη κατά την διάρκεια εκείνων των μοιραίων
ημερών.
Πρωταγωνιστούν: Κρίστεν Στιούαρτ, Τίμοθι Σπoλ, Σάλι Χόκινς κ.ά.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/8/2022 έως ΤΡΙΤΗ 23/8/2022
Ώρες προβολής: Σ & Κ 20:30 & 22:30, Δ & Τ 22:30

ΤΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙ (The outfit)
του Γκράχαμ Μουρ (ΗΠΑ, 2022, έγχρωμη, 105΄)

Ο Λέοναρντ αφιέρωσε δεκαετίες για να εξελιχθεί σε έναν περιζήτητο ράφτη
στο Λονδίνο, αλλά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο αναγκάζεται να φύγει
για την Αμερική. Στο Σικάγο, διατηρεί ένα μικρό κατάστημα για τους μόνους
ανθρώπους που μπορούν να αντέξουν οικονομικά τα κοστούμια του μια οικογένεια γκάνγκστερ. Καθώς ξεσπάει ένας πόλεμος συμμοριών, οι
καχυποψίες για την ύπαρξη ενός χαφιέ πολλαπλασιάζονται και πρέπει να
φανεί πιο έξυπνος από την επικίνδυνη ομάδα των μαφιόζων, προκειμένου
να επιβιώσει…
Πρωταγωνιστούν: Μαρκ Ράιλανς, Ζόι Ντόιτς, Ντίλαν Ο’ Μπράιεν κ.ά.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/8/2022 & ΤΡΙΤΗ 23/8/2022
Ώρα προβολής: 20:30

ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΙ ΔΑΙΔΑΛΟΣ (Ιcare)

του Κάρλο Βογέλε (Γαλλία-Βέλγιο-Λουξεμβούργο, 2022, κινούμενα
σχέδια μεταγλωττισμένα, 76΄)
Κάθε γωνιά της Κρήτης αποτελεί παιδική χαρά για τον Ίκαρο, τον γιο
του μεγάλου εφευρέτη Δαίδαλου. Μία μέρα, κατά τη διάρκεια μιας
εξερεύνησης κοντά στο παλάτι της Κνωσού, ο Ίκαρος κάνει μια περίεργη
ανακάλυψη: ένα παιδί με κεφάλι ταύρου είναι κλειδωμένο σε μια αυλή,
με εντολή του βασιλιά. Κρυφά, ακόμα και από τον πατέρα του, ο Ίκαρος
θα γίνει φίλος με τον νεαρό Μινώταυρο. Όμως, η μοίρα παίρνει άλλη
τροπή όταν ο Θησέας φτάνει στην Κρήτη και ο Μινώταυρος οδηγείται στο
μυστικό λαβύρινθο που κατασκεύασε ο Δαίδαλος. Θα μπορέσει ο Ίκαρος
να σώσει τον φίλο του και να αλλάξει την πορεία μιας ιστορίας γραμμένης
από τους θεούς;

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8/2022 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ώρες προβολής: 20:30 & 22:30

Η ΝΥΜΦΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (Undine)
του Κρίστιαν Πέτζολντ
(Γερμανία-Γαλλία, 2020, έγχρωμη, 91΄)

Αργυρή Άρκτος Καλύτερης Ηθοποιού (Πάουλα Μπέερ) στο
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου
Βραβείο της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI) στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου
Η ταινία του Κρίστιαν Πέτζολντ είναι ενταγμένη στον μύθο της «Νύμφης του
Νερού». Μια ιστορικός, η Ουντίνε (Πάουλα Μπέερ), που δουλεύει ως ξεναγός
στο Βερολίνο και ένας επαγγελματίας δύτης, ο Κριστόφ (Φραντς Ρογκόφσκι),
αποτελούν το πρωταγωνιστικό ζευγάρι. Η Ουντίνε - που φέρει το όνομα μιας
μυθικής νύμφης του νερού, η οποία σύμφωνα με τον θρύλο εκδικείται σκληρά
όλους όσοι αρνούνται τον έρωτά της - γοητεύει το κοινό με τις γνώσεις της
πάνω στην αστική ανάπτυξη του Βερολίνου. Όταν ο άντρας που αγαπάει την
εγκαταλείπει, ο αρχαίος μύθος ξυπνά και την προστάζει να σκοτώσει εκείνον
που την πρόδωσε, επιστρέφοντας στη συνέχεια στο νερό. Ένας ύμνος για την
αγάπη, ένα σκοτεινό παραμύθι για τον έρωτα και την απώλεια.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΠΕΜΠΤΗ 25/8/2022 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/8/2022
Ώρες προβολής: 20:30 & 22:30

BELFAST

του Κένεθ Μπράνα (Ηνωμένο Βασίλειο, 2021, ασπρόμαυρη, 98΄)
Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου & 50 Βραβεία σε Διεθνή Φεστιβάλ
Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού του 1969 στο νότιο Μπέλφαστ.
Η κοινότητα στην οποία ανήκει ο εννιάχρονος ήρωας δείχνει να ζει σχεδόν
αρμονικά, παρά τα προβλήματα της καθημερινότητας. Η κοινωνική
δυσαρέσκεια, όμως, που σιγοβράζει, ξαφνικά εκρήγνυται στη γειτονιά του
και κλιμακώνεται γρήγορα. Πρώτα μια επίθεση με κουκουλοφόρους, μετά
μια ταραχή και, τέλος, μια σύγκρουση σε όλη την πόλη, με τη θρησκεία να
πυροδοτεί το μίσος. Καθολικοί εναντίον Προτεσταντών, σε μια χώρα που
όλοι γίνονται θανάσιμοι εχθροί μεταξύ τους. Ο κόσμος γύρω του αλλάζει
καταιγιστικά και όλα όσα είχε προλάβει να μάθει για τη ζωή, παίρνουν μια
απρόσμενη τροπή...
Πρωταγωνιστούν: Κατρίνα Μπαλφ, Τζούντι Ντεντς, Τζέιμι Ντόρμαν κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/8/2022 έως ΤΡΙΤΗ 30/8/2022
Ώρες προβολής: Σ & Κ 20:30 & 23:00, Δ & Τ 22:30

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΝΕΙΛΟ
(Death on the Nile)
του Κένεθ Μπράνα
( ΗΠΑ-Ηνωμένο Βασίλειο, 2022, έγχρωμη, 127΄)

Στην ταινία βρίσκουμε τον διάσημο Βέλγο ντετέκτιβ Ηρακλή Πουαρό να ταξιδεύει
στην Αίγυπτο με ένα εντυπωσιακό ατμόπλοιο. Όταν ο φαινομενικά τέλειος και
ειδυλλιακός μήνας του μέλιτος ενός ζευγαριού διακόπτεται απότομα από βίαιους
θανάτους, το ταξίδι του μετατρέπεται σε περιπέτεια, καθώς καλείται να ανακαλύψει
για ακόμη μια φορά τον δολοφόνο…
Πρωταγωνιστούν: Κένεθ Μπράνα, Γκαλ Γκαντότ, Άρμι Χάμερ, Ανέτ Μπένινγκ,
Τομ Μπέιτμαν κ.ά.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/8/2022 & ΤΡΙΤΗ 30/8/2022
Ώρα προβολής: 20:30

Dogtanian and the Three Muskehounds
(D’Artacán y los tres Mosqueperros)
του Τόνι Γκαρσία
(Ισπανία, 2021, κινούμενα σχέδια μεταγλωττισμένα, 84΄)

Ο νεαρός Ντογκτανιάν ταξιδεύει στο Παρίσι, όπου βρίσκει τον καλύτερό του φίλο
και πιστό ακόλουθο - το ποντικάκι Πιπ - και προσπαθεί να πραγματοποιήσει το
όνειρό του: να γίνει ένας από τους βασιλικούς Σκύλους Σωματοφύλακες. Η ιστορία
ενός σπουδαίου ήρωα που πολέμησε για την τιμή, την αφοσίωση και τη φιλία…και
επίσης βρήκε αγάπη. Όλοι για έναν και ένας για όλους! Η ταινία είναι μία νέα έκδοση
της κλασικής τηλεοπτικής σειράς κινουμένων σχεδίων του ‘80, εμπνευσμένη από το
πιο διάσημο μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου Δουμά.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ & ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8/2022 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ώρες προβολής: 20:30 & 22:30

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ (Hive)
της Μπλέρτα Μπασόλι
(Κόσοβο-Ελβετία-Αλβανία-Βόρεια Μακεδονία, 2021, έγχρωμη, 84΄)

Βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Κοινού
(Τμήμα «Παγκόσμιος Κινηματογράφος») στο Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Σάντανς
Ο άντρας της Φαρίγε αγνοείται από τότε που ξέσπασε πόλεμος στο Κόσοβο
και μαζί με τη θλίψη για τον χαμό του η οικογένεια έχει να αντιμετωπίσει
και πολλές οικονομικές δυσκολίες. Για να εξασφαλίσει την οικογένειά
της, η Φαρίγε ξεκινά μια μικρή αγροτική επιχείρηση. Στη μικρή, κλειστή,
πατριαρχική κοινωνία όπου ζει όμως, η φιλοδοξία της και η προσπάθειά της
να ενδυναμώσει τον εαυτό της και άλλες γυναίκες αντιμετωπίζονται πολύ
αρνητικά. Παλεύει όχι μόνο για την επιβίωση της οικογένειάς της αλλά και
ενάντια σε μια εχθρική κοινωνία που θέλει να τη δει να αποτυγχάνει. Μια
ιστορία ανθρωπιάς και αντίστασης.

ΠΕΜΠΤΗ 1/9/2022 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/9/2022
Ώρες προβολής: 20:30 & 22:45

ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
του Γρηγόρη Καραντινάκη (Ελλάδα, 2021, έγχρωμη, 121΄)

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Ηλιούπολης για τα 100 χρόνια από τη
Μικρασιατική καταστροφή
Την ταινία θα προλογίσει η κα Μιμή Ντενίση, στη 1 Σεπτεμβρίου, στην α’ προβολή.
H Filio Williams, μία ηλικιωμένη Ελληνοαμερικανίδα, σπεύδει στη Μυτιλήνη με την εγγονή
της Helen, για να συμπαρασταθεί στους Σύριους πρόσφυγες. Κανείς δεν ξέρει την καταγωγή
της, κανείς δεν ξέρει ότι η Σμυρνιά γιαγιά της Φιλιώ Μπαλτατζή βρέθηκε κάποτε στο ίδιο
νησί κατατρεγμένη και προσφυγοπούλα. Το τεφτεράκι με τις συνταγές της συνονόματης
γιαγιάς ξετυλίγει την πολυτάραχη ιστορία της κοσμοπολίτικης οικογένειας Μπαλτατζή, όπως
διαμορφώνεται από τις τραγικές διεθνείς εξελίξεις που καθόρισαν τη μοίρα ολόκληρων λαών.
Διαφορετικές γενιές γυναικών της ίδιας οικογένειας ενώνονται στον χώρο και τον χρόνο, μέσα
από τα νήματα της ιστορίας. Παρόν και παρελθόν γίνονται ένα.
Πρωταγωνιστούν: Μιμή Ντενίση, Λεωνίδας Κακούρης, Burak Hakki, Κρατερός Κατσούλης,
Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Γερονικολού, Ντίνα Μιχαηλίδου, Χρήστος Στέργιογλου,
Μιχάλης Μητρούσης κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/9/2022 έως ΤΡΙΤΗ 06/9/2022
Ώρες προβολής: Σ & Κ 20:30 & 22:45, Δ & Τ 22:30

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
(Competencia oficial)
των Γκαστόν Ντουπρά & Μαριάνο Κον
(Ισπανία-Αργεντινή, 2021, έγχρωμη, 116΄)

Υποψήφια για το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ Βενετίας
Ένας δισεκατομμυριούχος αποφασίζει παρορμητικά να γίνει ο παραγωγός μιας
εμβληματικής ταινίας και προσλαμβάνει την αναγνωρισμένη σκηνοθέτιδα Lola Cuevas για
να ηγηθεί του φιλόδοξου εγχειρήματος. Το all-star cast ολοκληρώνουν δυο κορυφαίοι
ηθοποιοί, με μεγάλα ταλέντα και ακόμα μεγαλύτερα «εγώ»: ο καρδιοκατακτητής από το
Hollywood Félix Rivero και ο ριζοσπαστικός θεατρικός πρωταγωνιστής Iván Torres. Και οι
δύο είναι θρύλοι αλλά όχι ακριβώς οι καλύτεροι φίλοι. Μέσα από μια σειρά εκκεντρικών
δοκιμασιών που θέτει η Lola , θα πρέπει ο Félix και o Iván να αντιμετωπίσουν όχι μόνο ο
ένας τον άλλο, αλλά και την ίδια τους την φήμη. Ποιος θα καταφέρει να παραμείνει, όταν
τελικά η κάμερα θα ξεκινήσει να γράφει;
Πρωταγωνιστούν: Πενέλοπε Κρουζ, Αντόνιο Μπαντέρας κ.ά.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9/2022 & ΤΡΙΤΗ 6/9/2022
Ώρα προβολής: 20:30

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ
(Big Foot Family)
των Τζερεμί Ντεγκρουσόν & Μπεν Στάσεν
(Βέλγιο-Γαλλία, 2020, κινούμενα σχέδια μεταγλωττισμένα, 89΄)

Ο Μεγαλοπατούσας, ο πατέρας του Άνταμ, θέλει να χρησιμοποιήσει την φήμη
του για καλό σκοπό. Το να συμβάλει στην προστασία ενός μεγάλου καταφύγιου
άγριων ζώων στην Αλάσκα φαντάζει η τέλεια ευκαιρία! Όμως ξαφνικά ο
Μεγαλοπατούσας εξαφανίζεται χωρίς κανένα ίχνος, και τότε ο Άνταμ και οι φίλοι
του τα ζώα, με τόλμη, θα κάνουν τα πάντα για να τον ξαναβρούν και να σώσουν
το καταφύγιο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9/2022 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ώρες προβολής: 20:30 & 22:30

ΔΕΣΜΟΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Lingui)
του Μαχαμάτ-Σαλέχ Χαρούν
(Τσαντ-Γαλλία-Βέλγιο-Γερμανία, 2021, έγχρωμη, 87΄)

Στα προάστια της Ντζαμένα στο Τσαντ, η Αμίνα ζει μόνη της με τη δεκαπεντάχρονη
κόρη της, Μαρία. Ο ήδη εύθραυστος κόσμος της καταρρέει την ημέρα που
ανακαλύπτει πως η κόρη της είναι έγκυος. Η έφηβη δεν θέλει αυτή την
εγκυμοσύνη. Σε μια χώρα στην οποία η έκτρωση καταδικάζεται όχι μόνο από τη
θρησκεία αλλά και από τον νόμο, η Αμίνα αντιμετωπίζει μια μάχη που δείχνει εκ
προοιμίου χαμένη. Γύρω τους όμως χτίζεται ένα απρόσμενο δίχτυ προστασίας
από τη γυναικεία κοινότητα. Ο Μαχαμάτ-Σαλέχ Χαρούν, ένας από τους
σημαντικότερους δημιουργούς του παγκόσμιου κινηματογράφου, επιστρέφει
με μια συγκινητική, λουσμένη στο φως και τα χρώματα της Αφρικής δημιουργία,
θέτοντας το ζήτημα του δικαιώματος της γυναίκας στο σώμα της. Ένας ύμνος στη
γυναικεία αλληλεγγύη.

ΠΕΜΠΤΗ 8/9/2022 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9/2022
Ώρες προβολής: 20:30 & 23:00

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΠΟΤΖΑΝΓΚΛΣ
(En attendant Bojangles)
του Ρεζί Ρουανσάρ
(Γαλλία-Βέλγιο, 2022, έγχρωμη, 124΄)

Μπροστά στον μικρό τους γιο, η Καμίλ και ο Ζορζ χορεύουν το αγαπημένο
τους τραγούδι “Mr Bojangles” της Νίνα Σιμόν. Μαζί τους υπάρχει χώρος μόνο
για παιχνίδι και φαντασία. Είναι η Καμίλ που τους δείχνει τον δρόμο και τους
οδηγεί σε μια δίνη ποίησης, έτσι ώστε η γιορτή να συνεχίζεται ανεξάρτητα με τα
όσα συμβαίνουν γύρω τους. Ο τρελός έρωτας δεν έχει ενσαρκωθεί ποτέ τόσο
πειστικά.
Πρωταγωνιστούν: Βιρζινί Εφιρά, Ρομέν Ντουρί κ.ά.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/9/2022 έως ΤΡΙΤΗ 13/9/2022
Ώρες προβολής: Σ & Κ 20:30 &*, Δ & Τ 22:30

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑΝΕ ΟΙ ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ
(Where the crawdads sing)
της Ολίβια Νιούμαν (ΗΠΑ, 2022, έγχρωμη)

Μια σαγηνευτική ιστορία μυστηρίου, βασισμένη στο ομώνυμο best seller
μυθιστόρημα, που αφηγείται την ιστορία της Κάια, ενός κοριτσιού που εγκαταλείφθηκε
από τους ανθρώπους και μεγάλωσε μέχρι την ενηλικίωση στους επικίνδυνους
βάλτους της Βόρειας Καρολίνας. Για χρόνια, οι φήμες για την «Πιτσιρίκα του Βάλτου»
στοίχειωναν το Μπάρκλι Κόουβ, απομονώνοντας την ευαίσθητη κι έξυπνη Κάια από
την κοινότητά της. Δύο νεαροί, όμως, από την πόλη γοητεύονται από την ομορφιά
της και η Κάια ανοίγεται σε μια νέα ζωή. Όταν, ωστόσο, ο ένας από τους δύο βρεθεί
νεκρός, η κοινωνία την βαφτίζει ως κύρια ύποπτη…
Πρωταγωνιστούν: Ντέιζι Εντγκαρ - Τζόουνς, Τέιλορ Τζον Σμιθ, Χάρις Ντίκινσον κ.ά.
* η Β’ προβολή θα οριστεί όταν ανακοινωθεί η διάρκεια της ταινίας

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/9/2022 & ΤΡΙΤΗ 13/9/2022
Ώρα προβολής: 20:30

MINIONS 2: Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΚΡΟΥ
(Minions: the rise of Gru)
των Κάιλ Μπαλντά, Μπραντ Έιμπλεσον & Τζόναθαν ντελ Βαλ
(ΗΠΑ, 2022, κινούμενα σχέδια μεταγλωττισμένα, 90΄)

Βρισκόμαστε στην καρδιά της δεκαετίας του ’70, όπου όλοι έχουν λουλούδια
στα μαλλιά και χρωματιστά παντελόνια και ο μικρός Γκρου μεγαλώνει στα
προάστεια. Ως φανατικός οπαδός μια ομάδας σούπερ κακών με το όνομα
«Vicious 6», ο Γκρου θέλει να γίνει αρκετά κακός, ώστε μια μέρα να μπορέσει
να γίνει μέλος της ομάδας τους. Στην προσπάθειά του να σπείρει το χάος, τον
βοηθούν οι μικροί του ακόλουθοι, τα λατρεμένα Minions…

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9/2022 KINHMATOΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ώρα προβολής: 20:30 & 22:30

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ
(Ντόμανγκτσιν γεότζα)

του Χονγκ Σανγκ-σου (Νότια Κορέα, 2020, έγχρωμη, 77΄)
Αργυρή Άρκτος Καλύτερης
Κινηματογράφου Βερολίνου

Σκηνοθεσίας

στο

Διεθνές

Φεστιβάλ

Όταν ο σύζυγός της φεύγει για επαγγελματικό ταξίδι, η Γκαμ-χι συναντά, κατά τη
διάρκεια ενός εικοσιτετράωρου, τρεις φίλες της που ζουν σε διαφορετικά σημεία της
Σεούλ. Η πρώτη είναι η Γέονγκ-σουν, μία μεσήλικη γυναίκα που μόλις έχει χωρίσει με
τον φίλο της μετά από πέντε χρόνια και δείχνει πραγματικά κουρασμένη. Η δεύτερη
είναι η Σου-γιονγκ, η οποία είναι δασκάλα πιλάτες, ελεύθερη και συχνάζει σε ένα
τοπικό μπαρ, στέκι καλλιτεχνών, κυρίως γιατί ενδιαφέρεται για έναν θαμώνα. Η τρίτη
είναι η νέα και όμορφη Γου-τζιν, η οποία είναι παντρεμένη με έναν επιτυχημένο αλλά
εγωκεντρικό συγγραφέα με τον οποίο η Γκαμ-χι έβγαινε παλαιότερα. Μια ζεστή
προσέγγιση του γυναικείου ψυχισμού, μινιμαλιστική σκηνοθεσία.

&
À LA CARTE

των Ταξιάρχη Δεληγιάννη και Βασίλη Τσιουβάρα
(Ελλάδα, 2021, έγχρωμη, 12΄)
Ο Υπουργός Υγείας καλείται σε μια ραδιοφωνική εκπομπή για να καλύψει ένα
σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκεται. Στον αέρα, αυτός και ο δημοσιογράφος, περπατούν
σε τεντωμένο σχοινί, εξαιτίας των αποκαλυπτικών αντιδράσεων των ακροατών και την
πίεση από τις φαρμακευτικές εταιρείες και την κυβέρνηση.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΠΕΜΠΤΗ 15/9/2022 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/9/2022
Ώρες προβολής: 20:30 & 22:45

TA TΡΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ
(Τhree floors)

του Νάνι Μορέτι (Ιταλία-Γαλλία, 2021, έγχρωμη, 119΄)
Υποψήφια για το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών
Τρεις οικογένειες ζουν στους τρεις ορόφους του ίδιου κτιρίου σε μία πολυτελή
συνοικία της Ρώμης. Μέσα σε μία δεκαετία, η ζωή φέρνει τους πρωταγωνιστές
αντιμέτωπους με συγκρούσεις που επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ αδελφών, γονιών,
παιδιών και συζύγων. Οι επιλογές τους αντανακλούν πανανθρώπινα ηθικά ζητήματα
και έχουν συνέπειες στις ζωές τους.
Πρωταγωνιστούν: Ρικάρντο Σκαρμάτσιο, Νάνι Μορέτι, Μαργκερίτα Μπούι,
Αλεσάντρο Σπερντούτι κ.α.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/9/2022 & ΚΥΡΙΑΚΗ 18/9/2022
Ώρες προβολής: Σ & Κ 20:30 &*

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
(Ticket to paradise)
του Ολ Πάρκερ (ΗΠΑ, 2022, έγχρωμη)

Ένα διαζευγμένο ζευγάρι αποφασίζει να ταξιδέψει στο Μπαλί για να προλάβει
να εμποδίσει την κόρη τους να κάνει το ίδιο λάθος που θεωρούν ότι έκαναν με
τον γάμο τους, πριν από 25 χρόνια. Ρομαντική κομεντί με τους δυο κορυφαίους
super star του box office των τελευταίων ετών, από τον σκηνοθέτη του Mamma
Mia! Here we go again.
Πρωταγωνιστούν: Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς κ.ά.
* η Β’ προβολή θα οριστεί όταν ανακοινωθεί η διάρκεια της ταινίας
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Νύχτα με Πανσέληνο, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο
Ο Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. σας καλεί να απολαύσουμε την Πανσέληνο του Σεπτεμβρίου στην ταράτσα του
Κολυμβητηρίου, με μία προβολή ελεύθερη για το κοινό.
Κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 210 99 22 899 εσωτ. 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/9/2022
Ώρα προβολής: 20:30

ΣΗΜΕΡΑ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
(Hoy se arregla el mundo)
του Άριελ Βίνογραντ
(Αργεντινή, 2022, έγχρωμη,113΄)

Ο Δαυίδ Σαμαράς, γνωστός και με το παρατσούκλι «ο Έλληνας», είναι παραγωγός της
δημοφιλούς εκπομπής «Σήμερα Φτιάχνουμε Τον Κόσμο», στην οποία άνθρωποι της
διπλανής πόρτας επιλύουν τις διαφορές τους με τους συντρόφους τους, τους φίλους,
τους συναδέλφους, τους γονείς και τα παιδιά τους. Ο ίδιος είναι ανύπαντρος και δεν
είχε ποτέ του σοβαρή σχέση. Ο πιο στενός «δεσμός» του είναι με τον εννιάχρονο γιο
του Μπενίτο, τον καρπό μιας περιστασιακής σχέσης, για τον οποίο νιώθει περισσότερο
νομική υποχρέωση παρά στοργή. Αυτό θα ανατραπεί, όταν λίγο πριν πεθάνει σε
ατύχημα η μητέρα του αγοριού, θα του αποκαλύψει ότι δεν είναι δικό του παιδί. Ο
«Έλληνας» αποφασίζει να πει την αλήθεια στον Μπενίτο και να τον βοηθήσει να βρει
τον αληθινό του μπαμπά.
Πρωταγωνιστούν: Λεονάρντο Σμπαράλια, Μπενχαμίν Οτερό, Κάρο Λόπες κ.ά.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ 2022
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ΗΜ/ΝΙΑ

ΩΡΕΣ

ΤΑΙΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6/2022

21:00

Ο ΔΡΑΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 16/6 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/6/2022

21:00 & 23:15

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/6 έως ΤΡΙΤΗ 21/6/2022

Σ & Κ 21:00, Δ & Τ 23:00

DUNE

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/6 & ΤΡΙΤΗ 21/6/2022

21:00

100% ΛΥΚΟΣ

TETAΡΤΗ 22/6/2022

21:00 & 23:00

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΠΕΜΠΤΗ 23/6 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/6/2022

21:00 & 23:30

ΠΙΤΣΑ ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/6 έως ΤΡΙΤΗ 28/6/2022

Σ & Κ 21:00 & 23:30, Δ & Τ 23:00 TOP GUN: MAVERICK

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/6 & ΤΡΙΤΗ 28/6/2022

21:00

ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6/2022

21:00 & 23:00

ΖΟΥΣΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 30/6 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/7/2022

21:00 & 23:00

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/7 έως ΤΡΙΤΗ 5/7/2022

Σ & Κ 21:00 & 23:30, Δ & Τ 23:00 DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE

		

OF MADNESS

ΔΕΥΤΕΡΑ 4/7/2022 & ΤΡΙΤΗ 5/7/2022

21:00

ΕΝΚΑΝΤΟ: ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΓΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7/2022

21:00 & 23:00

Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΦΙΝΤΣΙ ΚΟΝΤΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 7/7 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/7/2022

21:00 & 23:00

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΥΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/7 έως ΤΡΙΤΗ 12/7/2022

Σ & Κ 21:00 & 23:00, Δ & Τ 23:00 ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΛΙΟ ΓΚΡΑΝΤΕ

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/7 & ΤΡΙΤΗ 12/7/2022

21:00

LIGHTYEAR

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7/2022

21:00 & 23:15

Η ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14/7 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/7/2022

21:00 & 22:30

FULL TIME

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/7 έως ΤΡΙΤΗ 19/7/2022

Σ &Κ 21:00 & 23:15, Δ & Τ 23:00 ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/7/2022 & ΤΡΙΤΗ 19/7/2022

21:00

ΤΑ ΚΑΚΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7/2022

21:00 & 23:00

ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΠΟ

ΠΕΜΠΤΗ 21/7 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/7/2022

21:00 & 23:15

ΤΟ ΘΑΥΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/07 έως ΤΡΙΤΗ 26/07/2022

Σ & Κ 21:00 & 23:15, Δ & Τ 23:15 Η ΧΑΜΕΝΗ ΚΟΡΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/7 & ΤΡΙΤΗ 26/7/2022

21:00

SONIC: Η ΤΑΙΝΙΑ 2

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7/2022

21:00 & 23:15

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΤΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 28/7 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/7/2022

21:00 & 23:30

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/7 έως ΤΡΙΤΗ 02/8/2022

Σ & Κ 21:00, Δ & Τ 23:00

ELVIS

ΔΕΥΤΕΡΑ 1/8 & ΤΡΙΤΗ 02/8/2022

21:00

ΟΥΠΣ! O ΝΩΕ ΞΑΝΑΕΦΥΓΕ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/8/2022

21:00 & 23:15

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΔΡΑΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ 4/8 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/8/2022

21:00 & 23:00

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ 2022
ΗΜ/ΝΙΑ

ΩΡΕΣ

ΤΑΙΝΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/8 έως ΤΡΙΤΗ 9/8/2022

Σ & Κ 21:00, Δ & Τ 23:00

NO TIME TO DIE

ΔΕΥΤΕΡΑ 8/8 & ΤΡΙΤΗ 9/8/2022

21:00

ΕΛΚΑΝΟ & ΜΑΓΓΕΛΑΝΟΣ - Ο ΠΡΩΤΟΣ

		

ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8/2022

21:00 & 23:00

ΕΡΗΜΗ ΧΩΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/8 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/8/2022

21:00 & 23:15

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/8 έως ΤΡΙΤΗ 16/8/2022

Σ & Κ 21:00, Δ & Τ 22:30

THE BATMAN

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/8 & ΤΡΙΤΗ 16/8/2022

20:30

Ο ΡΟΝ ΧΑΛΑΣΕ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/8/2022

20:30 & 22:30

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 18/8 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/8/2022

20:30 & 22:45

SPENCER

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/8 έως ΤΡΙΤΗ 23/8/2022

Σ & Κ 20:30 & 22:30, Δ & Τ 22:30 ΤΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/8 & ΤΡΙΤΗ 23/8/2022

20:30

ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΙ ΔΑΙΔΑΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8/2022

20:30 & 22:30

Η ΝΥΜΦΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 25/8 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/8/2022

20:30 & 22:30

BELFAST

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/8 έως ΤΡΙΤΗ 30/8/2022

Σ & Κ 20:30 & 23:00, Δ & Τ 22:30 ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΝΕΙΛΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/8 & ΤΡΙΤΗ 30/8/2022

20:30

DOGTANIAN AND THE THREE MUSKEHOUNDS

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8/2022

20:30 & 22:30

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 1/9 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/9/2022

20:30 & 22:45

ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/9 έως ΤΡΙΤΗ 06/9/2022

Σ & Κ 20:30 & 22:45, Δ & Τ 22:30 ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 & ΤΡΙΤΗ 6/9/2022

20:30

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9/2022

20:30 & 22:30

ΔΕΣΜΟΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 8/9 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9/2022

20:30 & 23:00

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΠΟΤΖΑΝΓΚΛΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/9 έως ΤΡΙΤΗ 13/9/2022

Σ & Κ 20:30 & *, Δ & Τ 22:30

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑΝΕ ΟΙ ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/9 & ΤΡΙΤΗ 13/9/2022

20:30

ΜΙΝΙΟΝΣ: Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΚΡΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9/2022

20:30 & 22:30

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ &
À LA CARTE

ΠΕΜΠΤΗ 15/9 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/9/2022

20:30 & 22:45

TA TΡΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/9 & ΚΥΡΙΑΚΗ 18/9/2022

20:30 & *

TICKET TO PARADISE

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ		
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/9/2022

20:30

ΣΗΜΕΡΑ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

* η Β’ προβολή θα οριστεί όταν ανακοινωθεί η διάρκεια της ταινίας.
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

6,00€ κανονικό
3,00€ μειωμένο για παιδιά-έφηβους (έως 18 ετών), πολύτεκνους (προσκομίζεται κάρτα πολυτεκνίας),
φοιτητές-σπουδαστές ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ και άλλων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού (προσκομίζεται φοιτητική
ταυτότητα), άνεργους (προσκομίζεται κάρτα ανεργίας), στρατιώτες (προσκομίζεται στρατιωτική ταυτότητα)
και άτομα άνω των 65 ετών (προσκομίζεται αστυνομική ταυτότητα).
Το μειωμένο εισιτήριο ισχύει και για τους κατόχους της Κάρτας του Δημότη, αποκλειστικά για τη Β΄ προβολή.
Για τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% και του συνοδού τους (προσκομίζεται κάρτα ΑμεΑ) η είσοδος είναι
δωρεάν.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Viva.gr. (Η ηλεκτρονική προπώληση θα σταματάει 2 ώρες πριν την προβολή κάθε ταινίας)
Στο ταμείο θα διατίθενται εισιτήρια μόνο για την ταινία της ημέρας.

ΏΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ:
Από 15/6 έως 14/8 η Α’ προβολή ξεκινάει στις 21:00 και η Β’ προβολή στις 23:00.
Από 15/8 έως 18/9, η Α’ προβολή ξεκινάει στις 20:30 και η Β’ προβολή στις 22:30

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ:
Λόγω μεγάλης διάρκειας, σε κάποιες ταινίες είτε θα καθυστερεί η έναρξη της Β’ προβολής, είτε θα
πραγματοποιείται μόνο μία προβολή.
Συμβουλευτείτε τις ώρες προβολής που αναγράφονται σε κάθε ταινία.
Σε κάποιες ταινίες, που αναμένεται να βγουν στις αίθουσες εντός του καλοκαιριού, δεν έχει ακόμα
ανακοινωθεί η διάρκειά τους.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ:
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στην Α’ προβολή θα προβάλλεται παιδική ταινία ενώ στη Β’ προβολή η ταινία του
Σαββατοκύριακου.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ:
Κάθε Τετάρτη, η Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την προβολή των
ταινιών και τα εισιτήρια τους.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ
ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»
Λεωφόρος Ειρήνης 50, Τηλ. 210 99 37 870
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