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ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥ Π ΟΛΗΣ ( Π . Α. Ο. Δ. ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙ ΟΥ

Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες,
Ο Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος «Μελίνα Μερκούρη» της Ηλιούπολης καλωσορίζει και
φέτος τους φίλους του Σινεμά σε ένα ανακαινισμένο και ασφαλές περιβάλλον, εναρμονισμένο
με τα ισχύοντα μέτρα με 75% πληρότητα και τις απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ των θεατών.
Με τους θεατές να νοσταλγούν την απόλαυση του καλοκαιρινού σινεμά, φιλοδοξούμε να
προσφέρουμε στους φίλους της 7ης Τέχνης, ένα προσεκτικά επιλεγμένο πρόγραμμα ταινιών,
που πιστεύουμε ότι θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των παλαιών και των νέων φίλων του
Δημοτικού μας Κινηματογράφου.
Το «Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης» μας τιμά φέτος με την συνεργασία του και το πρόγραμμα
του Θερινού θα ξεκινήσει με ένα 3ήμερο αφιέρωμα στις ταινίες του διεθνούς φήμης σκηνοθέτη
Μιχάλη Κακογιάννη, για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του.
Η επίσημη έναρξη θα γίνει την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021, με την προβολή της ταινίας «Ο
Βυσσινόκηπος», θα συνεχιστεί το Σάββατο 12/6/21 με τις «Τρωάδες» και την Κυριακή 13/6/21
με την «Ηλέκτρα».
Η έναρξη προβολών θα γίνεται στις 21:00 και η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό με
δελτία προτεραιότητας.
Το αφιέρωμα θα πλαισιωθεί από μία Έκθεση με φωτογραφίες από τη ζωή και το έργο του
Μιχάλη Κακογιάννη αλλά και μία συναυλία της Ανεξάρτητης Λαϊκής Ορχήστρας «Μίκης
Θεοδωράκης» που θα αναδείξει την εμπνευσμένη καλλιτεχνική συνύπαρξη των δύο μεγάλων
δημιουργών.
Το υπόλοιπο πρόγραμμα του θερινού σινεμά ακολουθεί τον παραδοσιακό τρόπο:
•
•
•
•

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, η πρώτη προβολή είναι αφιερωμένη στα παιδιά και
στους έφηβους.
Κάθε Τετάρτη θα προβάλλεται ταινία από την Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης.
Κάθε Πέμπτη και 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.

Μετά από μια κακή χρονιά για τον παγκόσμιο κινηματογράφο και τις περιορισμένες ψηφιακές
λύσεις της περιόδου του lockdown, σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο μας Κινηματογράφο,
για να απολαύσουμε όλοι μαζί εκλεκτές ταινίες, κάτω από τον ουρανό της πόλης με συντροφιά
το άρωμα του γιασεμιού και σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι.

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης
Γιώργος Χατζηδάκης

Ο Πρόεδρος Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-Γρηγόρης Γρηγορίου
Θεμιστοκλής Γιαννόπουλος

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
από τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του
σε συνεργασία με το «Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/6/2021 Ώρα προβολής: 21:00

ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ (The Cherry Orchard) (Ελλάδα-Γαλλία-Κύπρος,1999, έγχρωμη, 141΄)
Ειδικό Μεγάλο βραβείο του Κοινού στο Φεστιβάλ Ταινιών του Κόσμου του Μόντρεαλ
Παρίσι, 1900. Η Άνια, δεκαεξάχρονη κόρη της κυρίας Λιούμποφ Ρανέφσκι, φτάνει στη
γαλλική πρωτεύουσα για να συνοδεύσει τη μητέρα της πίσω στη Ρωσία. Πέντε χρόνια
πριν, όταν ο μικρός της γιος πνίγηκε στη λίμνη, η Λιουμπόφ εγκατέλειψε το πατρικό της
κτήμα, πασίγνωστο για το Βυσσινόκηπό του, και εγκαταστάθηκε στη Γαλλία με τον εραστή
της, ο οποίος αφού σπατάλησε όλες τις οικονομίες της, την εγκατέλειψε. Στο γυρισμό
τους βρίσκουν το Βυσσινόκηπο να ανθίζει. Ο Γκάεφ, αδελφός της Λιούμποφ, είναι ένας
χαριτωμένος αργόσχολος που τον φροντίζει ο ογδοντάχρονος υπηρέτης Φιρς, αφήνοντας
τα πρακτικά ζητήματα στα χέρια της Βάριας, θετής κόρης της Λιούμποφ. Παρόντες, για να
καλωσορίσουν την ξενιτεμένη, είναι ο Λοπάχιν, ένας πλούσιος άξεστος έμπορος και ο
Τροφίμοφ, δάσκαλος του πνιγμένου αγοριού, που έτυχε να βρίσκεται στην περιοχή.
Πρωταγωνιστούν: Σάρλοτ Ράμπλινγκ, Άλαν Μπέιτς, Κάτριν Κάρλιτζ, Τούσκα Μπέργκεν,
Τζέραλντ Μπάτλερ, Φράνσις ντε λα Τουρ, ΌουενΤιλ, ΜάικλΓκαφ, Άντριου Χάουαρντ
Θα προλογίσει ο κριτικός κινηματογράφου, Ιάσονας Τριανταφυλλίδης.
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/6/2021 Ώρα προβολής: 21:00

ΤΡΩΑΔΕΣ (The Trojan Women)
(Ελλάδα-Ηνωμένο Βασίλειο-ΗΠΑ, 1972, ασπρόμαυρη, 105΄)

Μετά την πτώση της Τροίας, οι αιχμάλωτες γυναίκες περιμένουν να επιβιβαστούν στα πλοία που θα τις μεταφέρουν
στην Ελλάδα. Ανάμεσά τους, η βασίλισσα Εκάβη που θρηνεί το χαμό της οικογένειας και της πόλης της και η χήρα
του Έκτορα, η Ανδρομάχη, η οποία πρόκειται να αντιμετωπίσει ακόμα μια τραγωδία, καθώς οι νικητές σκοτώνουν το
νεαρό σε ηλικία γιο της. Και ενώ ο Μενέλαος συναντά την άπιστη Ελένη, την αιτία αυτού του πολέμου, η μάντισσα
Κασσάνδρα προμηνύει τα κακά που θα βρουν τους νικητές στο δρόμο για την πατρίδα.
Πρωταγωνιστούν: Κάθριν Χέρμπορν, Βανέσα Ρέηντγκρέηβ, Ζενεβιέβ Μπυζόλντ, Ειρήνη Παπά, Μπράιαν Μπλεστ,
Πάτρικ Μαγκί
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης
Θα προλογίσει ο κριτικός κινηματογράφου, Γιάννης Ζουμπουλάκης.
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/6/2021 Ώρα προβολής: 21:00

ΗΛΕΚΤΡΑ (Ελλάδα, 1962, ασπρόμαυρη, 110΄)
Θεσσαλονίκη 1962: Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α’ Γυναικείου Ρόλου
Ένωση Ελλήνων Κριτικών: Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α’ & Β΄ Γυναικείου Ρόλου, Α’
Ανδρικού, Καλύτερης Μουσικής
Υποψηφιότητα για Oscar Καλύτερης Ξένης Ταινίας (1962)
Βραβείο καλύτερης Κινηματογραφικής Προσαρμογής Ήχου & καλύτερης κινηματογραφικής
μεταφοράς στο Φεστιβάλ των Καννών.
Βραβείο Διεθνούς Ενώσεως Νέων Γαλλίας
Βραβεία στα Φεστιβάλ του Εδιμβούργου (1962), του Ακαπούλκο (1962), του Βερολίνου (1963)
Εκτός από την Υποψηφιότητα για Όσκαρ, πήρε συνολικά 25 Διεθνείς Διακρίσεις
Πρωταγωνίστρια και τραγικό πρόσωπο είναι η Ηλέκτρα, η οποία παντρεμένη μ’ ένα χωρικό περιμένει την κατάλληλη ευκαιρία για να εκδικηθεί το θάνατο
του πατέρα της Αγαμέμνονα, βασιλιά των Μυκηνών, που δολοφονήθηκε από τη γυναίκα του Κλυταιμνήστρα και τον εραστή της Αίγισθο. Η ευκαιρία
παρουσιάζεται όταν συναντά και πάλι τον αδερφό της Ορέστη πάνω από τον τάφο του πατέρα της. Και οι δυο μαζί σχεδιάζουν και σκοτώνουν τη μητέρα
τους Κλυταιμνήστρα και τον Αίγισθο.
Πρωταγωνιστούν: Ειρήνη Παπά, Γιάννης Φέρτης, Μάνος Κατράκης, Τάκης Εμμανουήλ, Νίκος Περγιάλης, Θεανώ Ιωαννίδου
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης
Θα προλογίσει ο κριτικός κινηματογράφου, Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος.

c

Στο πλαίσιο του Αφιερώματος, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου, στις 21:00, στο Θέατρο «Δημήτρης Κιντής», συναυλία από την Ανεξάρτητη
Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» με τραγούδια που έγραψε ο μεγάλος έλληνας συνθέτης, σε στίχους Μιχάλη Κακογιάννη, για τις κινηματογραφικές
ταινίες Ηλέκτρα, Ζορμπάς, Τα ψάρια βγήκαν στη στεριά, Τρωάδες, JacobandJoseph και Ιφιγένεια και ερμηνευτές τον Παναγιώτη Πετράκη και τη Σαββέρια
Μαργιολά.
Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.
Τα δελτία εισόδου θα διατίθενται από το Τμήμα Πολιτισμού, οδός Νικομάχου 18, από τις 7/6 έως τις 10/6, 10:00 - 18:00.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Κάθε άτομο θα έχει δικαίωμα σε 2 δελτία εισόδου.
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί Έκθεση Φωτογραφίας στο Εκθεσιακό Κέντρο Ηλιούπολης, από την Παρασκευή, 11 έως και την Τετάρτη, 30 Ιουνίου
2021 με φωτογραφίες από τη ζωή και το έργο του Μιχάλη Κακογιάννη. Ώρες λειτουργίας Έκθεσης: 17:00-21:00.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/6/2021 & ΤΡΙΤΗ 15/06/2021
Ώρα προβολής: 21:00

SOUL

των Πιτ Ντόκτερ & Κεμπ Πάουερς
(ΗΠΑ, 2020, κινούμενα σχέδια μεταγλωττισμένα,106΄)
Όσκαρ Κινουμένων Σχεδίων & Μουσικής & 111 Βραβεία
σε Διεθνή Φεστιβάλ.
Το Soul, ακολουθεί τον Joe, έναν δάσκαλο μουσικής σε σχολείο, ο οποίος είχε
όνειρο να γίνει μέλος μιας μπάντας και να παίζει μουσική στο jazzclub, HalfNote.
Μετά από ένα αναπάντεχο ατύχημα, η ψυχή του οδηγείται σε ένα μέρος που
ονομάζεται “YouSeminar” και προετοιμάζει όλες τις ψυχές πριν το ταξίδι τους στη
Γη. Εκεί, με τη βοήθεια μιας νέας ψυχής, με το κωδικό όνομα 22, θα επανεκτιμήσει
κάποια πράγματα για τη ζωή του, πριν επανέλθει για τη στιγμή που πάντα
περίμενε.

TETAΡΤΗ 16/6/2021 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:15

ΤΡΑΓΟΥΔΩ ΑΝ ΤΡΑΓΟΥΔΑΣ (Canto si tu cantas)
του Νίκου Κορνήλιου (Ελλάδα, 2020, έγχρωμη, 108΄)

Στην προβολή θα παρευρίσκονται ο σκηνοθέτης της ταινίας Νίκος Κορνήλιος και
συντελεστές της ταινίας.
Ο Γιάννης και ο Πάρις γιορτάζουν την Ημέρα των Νεκρών (και ημέρα επετείου της σχέσης τους) στο
λατινοαμερικάνικο café-teatral τους: ένα σταυροδρόμι όπου συναντιούνται αγαπημένα πρόσωπα, μοναχικές
υπάρξεις, παράξενοι ταξιδιώτες. Οι ιστορίες όλων μπλέκονται, το παρελθόν συναντά το παρόν, η μουσική
και ο χορός μεταμορφώνουν την πραγματικότητα και, καθώς πέφτει η νύχτα και η γιορτή κορυφώνεται μέχρι
την έκσταση, το café γίνεται μια μικρή Κιβωτός, γεμάτη μνήμες, επιθυμίες και αποκαλύψεις. Με τη συμμετοχή
πενήντα ηθοποιών, μουσικών και χορευτών, ο Νίκος Κορνήλιος παραδίδει την ελληνική ταινία-έκπληξη
της χρονιάς: έναν διονυσιακό εορτασμό της κοινότητας και της ζωής ως ατέρμονου χορού με τη χαρά και
τη λύπη.

ΠΕΜΠΤΗ 17/6/2021 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/6/2021
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00

ΣΟΥΠΕΡΝΟΒΑ (Supernova)

του Χάρι Μακ Κουίν (Ηνωμένο Βασίλειο, 2021, έγχρωμη, 95΄)
Ο Σαμ και ο Τάσκερ έχουν ζήσει μαζί είκοσι χρόνια και είναι ερωτευμένοι όσο ποτέ. Εδώ και
δύο χρόνια όμως, από τότε που ο Τάσκερ διαγνώστηκε με άνοια σε πρώιμο στάδιο και καθώς
η κατάσταση του επιδεινώνεται, ο κοινός τους χρόνος έχει γίνει η πιο σημαντική πτυχή της
ζωής τους και τώρα πια κάθε στιγμή που μοιράζονται έχει ξεχωριστή βαρύτητα. Αποφασίζουν
λοιπόν να σχεδιάσουν ένα ταξίδι. Μία σύγχρονη συγκινητική ιστορία αγάπης ενός ζευγαριού,
που οργανώνει ένα road trip για να επανασυνδεθεί με φίλους, συγγενείς και μέρη από το
παρελθόν του.
Πρωταγωνιστούν: Κόλιν Φέρθ, Στάνλεϊ Τούτσι κ.ά.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/6/2021 έως ΤΡΙΤΗ 22/6/2021
Ώρες προβολής: Σ & Κ 21:00 & 23:15 Δ & Τ 23:00

Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΝΟΜΑΔΩΝ (Νοmadland)
της Κλόι Ζάο (ΗΠΑ - Γερμανία, 2020, έγχρωμη, 107΄)

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας & Α΄ γυναικείου ρόλου & 227 Βραβεία σε
Διεθνή Φεστιβάλ
Μετά την οικονομική κατάρρευση μίας εταιρείας σε μια πόλη της αγροτικής Νεβάδα, η Fern πακετάρει
το Van της και ξεκινάει ένα ταξίδι καθ’οδόν, όπου εξερευνά μια ζωή έξω από τη συμβατική κοινωνία, ως
σύγχρονη νομάδα. Η ταινία συμπεριλαμβάνει τους αληθινούς νομάδες Λίντα Μέι, Σουόνκι και Μπομπ
Γουέλς, ως μέντορες και συντρόφους της Fern στην εξερεύνηση του απέραντου τοπίου της Αμερικανικής
Δύσης.
Πρωταγωνιστούν :Φράνσις Μακ Ντόρμαντ, Ντέιβιντ Στράδερν κ.ά.

ΔΕΥΤΕΡΑ 21/6/2021 & ΤΡΙΤΗ 22/6/2021 Ώρα προβολής: 21:00

ΟΙ ΚΡΟΥΝΤΣ 2: ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (The Groods: a new age)
του Τζόελ Κρόφορντ (ΗΠΑ, 2020, κινούμενα σχέδια μεταγλωττισμένα, 95΄)
Υποψήφια για 30 Βραβεία σε Διεθνή Φεστιβάλ
Οι Κρουντς έχουν επιβιώσει από αρκετούς κινδύνους και καταστροφές. Αυτή η απίθανη οικογένεια
γλύτωσε όχι μόνο από φτερωτά, προϊστορικά θηρία που την απειλούσαν αλλά επιβίωσε και από το τέλος
του κόσμου όπως τον γνωρίζουμε. Όμως τώρα έχουν να αντιμετωπίσουν την μεγαλύτερη πρόκληση από
όλες: μία ...αντίπαλη οικογένεια, τόσο διαφορετική αλλά και τόσο ίδια!

TETAΡΤΗ 23/6/2021 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00

ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΣΑ (A bout de soufflé)
του Ζαν-Λικ Γκοντάρ (Γαλλία, 1960, ασπρόμαυρη, 90΄)

Αργυρή Άρκτος Καλύτερης Σκηνοθεσίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Βερολίνου
Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Ζαν-Λικ Γκοντάρ αποτελεί τομή στην ιστορία του παγκόσμιου
κινηματογράφου. Ταινία-σύμβολο του γαλλικού Νέου Κύματος (Nouvelle Vague) και του μοντέρνου
κινηματογράφου, που ανέδειξε ως πρωταγωνιστή τον Ζαν-Πολ Μπελμοντό. Ο Μισέλ Πουακάρ,
ένας μικρογκάνγκστερ, κλέβει ένα αυτοκίνητο στη Μασσαλία και στην διαδρομή του προς το Παρίσι
σκοτώνει, για ασήμαντο λόγο, έναν αστυνομικό, με το περίστροφο που βρίσκει στο αμάξι. Στο Παρίσι
συναντά μια Αμερικανίδα που θέλει να γίνει δημοσιογράφος και ζει μαζί της έναν εφήμερο έρωτα.

ΠΕΜΠΤΗ 24/6/2021 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/6/2021 Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00

ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ (Le Jeune Ahmed)
των Ζαν-Πιερ & Λικ Νταρντέν (Γαλλία-Βέλγιο, έγχρωμη, 84΄)

Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Καννών& 4 βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ
O 13χρονος Αχμέντ ξαφνικά δε μοιάζει να συμπεριφέρεται σαν τα άλλα παιδιά της ηλικίας του
στη μικρή βέλγικη πόλη όπου ζει. Η απότομη στροφή του προς τη θρησκεία και τη φανατισμένη
ιδεολογία του ιμάμη του, τον απομακρύνει από την οικογένειά του, τους φίλους του, ολόκληρο
τον κοινωνικό του κύκλο: δεν εγκρίνει το γεγονός ότι η μητέρα του πίνει κρασί, απορρίπτει τα
ρούχα που φοράει η αδελφή του, αρνείται να σφίξει το χέρι της μαθηματικού του, Ινές, μιας και
εκείνη δεν είναι «αγνή»… Μια σκληρή ιστορία ενηλικίωσης σ’ έναν κόσμο φανατισμού και μίσους.
Πρωταγωνιστούν: Ιντίρ Μπεν Αντί, Βικτοριά Μπλουκ, Ολιβιέ Μπονό κ.ά.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/6/2021 έως ΤΡΙΤΗ 29/6/2021
Ώρες προβολής: Σ & Κ 21:00 & 23:15, Δ & Τ 23:15

ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ΝΕΑ ΓΥΝΑΙΚΑ
(Promising young woman)

της Έμεραλντ Φενέλ (Ηνωμένο Βασίλειο - ΗΠΑ, 2020, έγχρωμη, 113΄)
Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου & 107 βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ
Όλοι πίστευαν ότι η Κέισι ήταν μία υποσχόμενη νέα γυναίκα, μέχρι που ένα μυστηριώδες γεγονός άλλαξε
τελείως το μέλλον της. Αλλά τίποτα στη ζωή της δεν είναι όπως δείχνει. Είναι σατανικά έξυπνη, γοητευτικά
πονηρή και ζει μια άλλη μυστική ζωή κάθε βράδυ. Μια αναπάντεχη συνάντηση θα της δώσει την ευκαιρία
να διορθώσει ό,τι δεν πήγε καλά στο παρελθόν.
Πρωταγωνιστούν: Κάρεϊ Μάλιγκαν, Μπο Μπέρναμ, Άλισον Μπρι κ.ά.

ΔΕΥΤΕΡΑ 28/6/2021 & ΤΡΙΤΗ 29/6/2021 Ώρα προβολής: 21:00

H ΡΑΪΑ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ
(Raya and the last dragon)
των Κάρλος Λόπες Εστράδα & Ντον Χολ
(ΗΠΑ, 2021, κινούμενα σχέδια μεταγλωττισμένα, 107΄)

H νέα ταινία της Disney είναι εμπνευσμένη από την κουλτούρα της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Πριν πολλά-πολλά χρόνια, στο φανταστικό βασίλειο της Κουμάνδρα, δράκοι και άνθρωποι
ζούσαν αρμονικά. Με την απειλή των μοχθηρών δαιμόνων Drunn, οι δράκοι θυσιάστηκαν
για να σώσουν την ανθρωπότητα. Πεντακόσια χρόνια μετά, οι δαίμονες επανεμφανίστηκαν
και η Ράια, μια νέα και γενναία πολεμίστρια, είναι αποφασισμένη να βρει τον τελευταίο
δράκο που θα τους σώσει μια και καλή. Στο ταξίδι της αυτό, θα συνειδητοποιήσει ότι πέρα
από τη μαγεία των δράκων, χρειάζεται και πίστη για να σωθεί η ανθρωπότητα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6/2021 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00

Ο ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ (Un flic)

του Ζαν-Πιερ Μελβίλ (Γαλλία-Ιταλία, 1972, έγχρωμη, 98΄)
Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών
Η τελευταία ταινία του Ζαν-Πιερ Μελβίλ (1917-1973) αποτελεί σύνοψη όλης της προβληματικής
και της αισθητικής του. Τρίτη ταινία της «τριλογίας του υποκόσμου» (Ο δολοφόνος με το αγγελικό
πρόσωπο, 1967, Ο κόκκινος κύκλος, 1970 και Ο αστυνόμος, 1972) με πρωταγωνιστή και στα τρία
φιλμ τον Αλέν Ντελόν. Στα δύο πρώτα ως παρανομούντα και καταζητούμενο, ενώ στο τρίτο να
βρίσκεται στην πλευρά της νομιμότητας. Ένας αστυνομικός συνδέεται ερωτικά με μια γυναίκα (Κατρίν
Ντενέβ) που είναι παντρεμένη με έναν ιδιοκτήτη μπαρ, αλλά η δουλειά αυτή αποτελεί τη βιτρίνα για
τις ληστείες που εκτελεί. Μετά από μια αριστοτεχνική ληστεία τρένου αρχίζει η ανελέητη καταδίωξη.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΠΕΜΠΤΗ 01/7/2021 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/7/2021
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:30

ΜΑΡΤΙΝ ΙΝΤΕΝ (MARTIN EDEN)
του Πιέτρο Μαρσέλο
(Ιταλία-Γαλλία-Γερμανία, 2019, έγχρωμη, 129΄ )

Βραβείο ανδρικής ερμηνείας στο Φεστιβάλ Βενετίας &
11 Βραβεία σε Διεθνή Φεστιβάλ
Ο Μάρτιν είναι ένας ανήσυχος προλετάριος, που φιλοδοξεί να μορφωθεί
και να ασχοληθεί με τη συγγραφή βιβλίων, ώστε να γίνει η φωνή όσων
δεν έχουν φωνή, των ανθρώπων της τάξης του. Η γνωριμία του με μια
πλούσια κοπέλα και ο κεραυνοβόλος έρωτας που γεννιέται ανάμεσά τους,
θα τον φέρει σε τροχιά σύγκρουσης με την οικογένειά της αλλά και με το
κατεστημένο της εποχής του.
Διασκευή του ομότιτλου ημι-αυτοβιογραφικού κλασικού βιβλίου του Τζακ
Λόντον.
Πρωταγωνιστούν: Λούκα Μαρινέλι, Τζέσικα Κρέσι κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 03/7/2021 έως ΤΡΙΤΗ 06/7/2021
Ώρες προβολής: Σ & Κ 21:00 & 23:15, Δ & Τ 23:00

MONDAY

του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου
(Ην. Βασίλειο-Ελλάδα-Η.Π.Α., 2020, έγχρωμη, 116΄)
Το Monday είναι ένα τρυφερό, ρομαντικό και γλυκόπικρο δράμα χαρακτήρων, που εξιστορεί τον
ξέφρενο και μετωπικό έρωτα ανάμεσα στον Mickey και στην Chloe στην καρδιά της καλοκαιρινής
Αθήνας. Η ενστικτώδης έλξη, ο αυθορμητισμός του φλερτ και η παραζάλη της ερωτικής νύχτας
στην πόλη, μια υποσχόμενη Παρασκευή, αναπόφευκτα θα συγκρουστούν με την πραγματικότητα
και τους συμβιβασμούς της συμβίωσης. Όπως το hangover μιας Δευτέρας που μοιραία ακολουθεί
ένα ξέφρενο Σαββατοκύριακο.
Πρωταγωνιστούν: Ντενίζ Γκαφ, Σεμπάστιαν Σταν, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Ντομινίκ Τίπερ,
Έλλη Τρίγγου, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Σοφία Κόκκαλη, Σύλλας Τζουμέρκας κ.ά.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05/7/2021 & ΤΡΙΤΗ 06/7/2021
Ώρα προβολής: 21:00

TOM & JERRY

του Τιμ Στόρι (ΗΠΑ-Ηνωμένο Βασίλειο, 2021, έγχρωμη, μεταγλωττισμένη,
101΄)
Μία από τις πιο αγαπημένες έχθρες της ιστορίας αναβιώνει, όταν ο Τζέρι
καταφθάνει στο καλύτερο ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης την παραμονή του
«γάμου του αιώνα», αναγκάζοντας την απεγνωσμένη διοργανώτρια του
να προσλάβει τον Τομ, ώστε να τον ξεφορτωθεί. Το επακόλουθο κυνηγητό
γάτας και ποντικού απειλεί να καταστρέψει την καριέρα της, τον γάμο και
το ίδιο το ξενοδοχείο. Σύντομα όμως, ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα
δημιουργείται: ένας διαβολικά φιλόδοξος υπάλληλος συνωμοτεί κατά
των τριών τους. Μία εντυπωσιακή μίξη κλασικών κινουμένων σχεδίων και
ζωντανής δράσης.
Πρωταγωνιστούν: Κλόι Γκρέις Μόρετζ, Μάικλ Πένια κ.ά.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 07/7/2021 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00

ΣΤΗ ΓΗ ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΥ ΜΕΛΙΟΥ (Honeyland)
των Λιούμπομιρ Στεφάνοφ και Ταμάρα Κοτέφσκα
(Βόρεια Μακεδονία, 2019, έγχρωμη, 89΄)

Χρυσή Αθηνά Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας & Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Σάντανς
Σε μια απομονωμένη ορεινή περιοχή, σε ένα χωριό χωρίς δρόμους, ηλεκτρικό ρεύμα και
τρεχούμενο νερό, ζει η Χατίτζε Μουράτοβα με την ηλικιωμένη μητέρα της. Τελευταία μιας σειράς
γενεών μελισσοκόμων άγριου μελιού, η Χατίτζε βγάζει μικρή ποσότητα αγνού προϊόντος, το οποίο
και πουλάει στην πλησιέστερη πόλη, που βρίσκεται σε απόσταση τεσσάρων ωρών με τα πόδια. Πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ, μαρτυρία για την
αποφασιστικότητα, τη γενναιότητα και την αντοχή μιας μοναδικής γυναίκας απέναντι στις αντιξοότητες που αντιμετωπίζει καθημερινά και ένα σκληρό και
ταυτόχρονα τρυφερό πορτρέτο της λεπτής ισορροπίας μεταξύ ανθρωπότητας και φύσης κι ενός τρόπου ζωής υπό εξαφάνιση.

ΠΕΜΠΤΗ 08/7/2021 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/7/2021 Ώρες προβολής: 21:00 & 23:15

MINARI

του Λι Άιζακ Τσανγκ (ΗΠΑ, 2020, έγχρωμη, 115΄)
Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου & 107 Βραβεία σε Διεθνή Φεστιβάλ
Μια τρυφερή και σαρωτική ιστορία για τις ρίζες των ανθρώπων, το “Minari” ακολουθεί μια
Κορεατικοαμερικάνικη οικογένεια που μετακινείται σε ένα μικροσκοπικό αγρόκτημα του Arkansas σε αναζήτηση του δικού της Αμερικανικού Ονείρου. Το οικογενειακό σπίτι αλλάζει εντελώς μετά
την άφιξη της πονηρής, θρασείας αλλά απίστευτα αγαπημένης γιαγιάς. Εν μέσω της αστάθειας και
των προκλήσεων αυτής της νέας ζωής στα τραχιά Ozarks, η ταινία προβάλλει την αναμφισβήτητη
ανθεκτικότητα της οικογένειας και πώς πραγματικά ορίζεται η έννοια αυτής.
Πρωταγωνιστούν: Στίβεν Γιουν, Για Τζουν Γιουν κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/7/2021 έως ΤΡΙΤΗ 13/7/2021
Ώρες προβολής: Σ & Κ 21:00 & 23:00, Δ & Τ 23:00

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΑΓΙΚΗ (Chambre 212)
του Κριστόφ Ονορέ (Γαλλία, 2019, έγχρωμη, 86΄)

Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας Un Certain Regard Φεστιβάλ Καννών
Αν ο μεσήλικας εαυτός σου μπορούσε να ξανασυναντηθεί με τον μέλλοντα σύζυγό σου
όταν ήταν ακόμα νέος, θα διάλεγες και πάλι να μείνεις μαζί του, γνωρίζοντας πόσο θα είχατε
απομυθοποιήσει ο ένας τον άλλον χρόνια μετά; Πρόκειται για μια εμπνευσμένη εκκίνηση
προς μια σκρούμπολ κωμωδία και μια ταινία συναισθηματικής φαντασίας ενάντια στην πεζή
πραγματικότητα.
Πρωταγωνιστούν: Κιάρα Μαστρογιάνι, Βενσάν Λακόστ κ.ά.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/7/2021&ΤΡΙΤΗ13/7/2021 Ώρα προβολής: 21:00

ΛΟΥΚΑ (Luca)

του Ενρίκο Καζαρόζα (ΗΠΑ, 2021, κινούμενα σχέδια μεταγλωττισμένα)
Η ταινία διαδραματίζεται σε μια όμορφη παραθαλάσσια πόλη που βρίσκεται στην ιταλική Riviera
και αποτελεί μια ιστορία ενηλικίωσης. Ένα νεαρό αγόρι, ο Λούκα βιώνει ένα αξέχαστο καλοκαίρι
γεμάτο παγωτά, ζυμαρικά και ατελείωτες βόλτες με σκούτερ. Ο Λούκα μοιράζεται αυτές τις
περιπέτειες με τον καλύτερο του φίλο, με τον οποίο μοιράζονται επίσης και το ίδιο μυστικό: είναι
και οι δύο θαλάσσια τέρατα από έναν άλλο κόσμο, ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του νερού.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7/2021 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00

Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ (Wet season)
του Άντονι Τσεν (Σιγκαπούρι-Ταϊβάν, 2019, έγχρωμη, 103΄)

Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου (Άντονι Τσεν) στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου
του Τορίνο & Χρυσός Ίππος (Ασία) Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας (Γιαν
Γιαν Γέο)
Σιγκαπούρη, εποχή των μουσώνων. Η Λινγκ, μετανάστης από τη Μιανμάρ, είναι μια
παντρεμένη καθηγήτρια της κινεζικής γλώσσας, η οποία νιώθει καταπιεσμένη τόσο από
την προσωπική όσο και από την επαγγελματική της ζωή. Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό
πλαίσιο, η σχέση που θα αναπτύξει με έναν από τους μαθητές της θα την οδηγήσει σε
πρωτόγνωρα μονοπάτια. Η ταινία, ξεπερνώντας κάθε είδους στερεότυπα και συχνά
με απρόσμενο χιούμορ, καταγράφει τη συγκινητική, σπάνιας λεπτότητας συνάντηση
δύο μοναχικών, εντελώς διαφορετικών ανθρώπων, που μέσα από την ανάγκη τους
για επαφή και τρυφερότητα βλέπουν τις ως τότε ταυτότητές τους να ανατρέπονται και
έρχονται αντιμέτωποι ο καθένας με τη δική του ενηλικίωση.

ΠΕΜΠΤΗ 15/7/2021 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/7/2021
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00

ΓΙΑΛΝΤΑ, Η ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗΣ
(Yalda)
του Μασούντ Μπακσί (Ιράν, 2020, έγχρωμη, 89΄)

Βραβείο Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας στο Φεστιβάλ Sundance
Η Μάριαμ είναι μια νεαρή γυναίκα, η οποία έχει καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία
του ηλικιωμένου συζύγου της. Τη νύχτα της «Γιάλντα» θα παρουσιαστεί σε μια ζωντανή
τηλεοπτική εκπομπή, για να απολογηθεί για το έγκλημά της. Για να σωθεί, θα πρέπει η Μόνα,
η κόρη του θύματος, να την συγχωρήσει. Αλλά η συγχώρεση αποδεικνύεται δύσκολη
υπόθεση, όταν οι δύο γυναίκες αναγκάζονται να ξαναζήσουν το παρελθόν. Η Γιάλντα είναι
ένα περσικό έθιμο που έχει τις ρίζες του στη Ζωροαστρική παράδοση, είναι μία γιορτή του
χειμερινού ηλιοστασίου. Στην πιο μεγάλη και πιο σκοτεινή νύχτα του χρόνου, οι άνθρωποι
μαζεύονται, πίνουν και τρώνε έως αργά για να υποδεχτούν ασφαλείς και ανανεωμένοι την
νέα μέρα.
Πρωταγωνιστούν: Σαντάφ Ασγκαρί, Μπενάκ Τζαφαρί κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/7/2021 έως ΤΡΙΤΗ 20/7/2021
Ώρες προβολής: Σ & Κ 21:00 & 23:15, Δ & Τ 23:00

ΑΣΠΡΟ ΠΑΤΟ (Druk)

του Tόμας Βίντερμπεργκ (Δανία, 2020 έγχρωμη, 117΄)
Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας & 40 Βραβεία σε Διεθνή Φεστιβάλ
Υπάρχει μια θεωρία ότι γεννιόμαστε με ελαφρώς ελλιπή ποσότητα αλκοόλ στο αίμα
μας και ότι η μέθη σε καθημερινή βάση -σε συνετά επίπεδα τουλάχιστον- θα άνοιγε
το μυαλό μας, θα μείωνε τα προβλήματά μας και θα αύξανε τη δημιουργικότητά μας.
Όταν η θεωρία αυτή εξάψει την περιέργεια τεσσάρων φίλων, όλοι τους μεσήλικοι
και βαριεστημένοι καθηγητές γυμνασίου, εκείνοι αποφασίζουν να ξεκινήσουν ένα
πείραμα που απαιτεί να διατηρούν μια ελαφρά κατάσταση μέθης καθ’ όλη τη διάρκεια
της μέρας. Αν ο Τσώρτσιλ κέρδισε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όντας μονίμως
μεθυσμένος, ποιος ξέρει τι μπορούν να καταφέρουν μερικές γουλιές για τους ίδιους
και τους μαθητές τους;
Πρωταγωνιστούν: Μαντς Μίκελσεν, Τόμας Μπο Λάρσεν κ.ά.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/7/2021 & ΤΡΙΤΗ 20/7/2021 Ώρα προβολής: 21:00

ΠΙΤΕΡ ΡΑΜΠΙΤ, Ο ΛΑΓΟΣ ΤΟ ‘ΣΚΑΣΕ
(Peter Rabbit 2: the runaway)
του Γουίλ Γκλουκ
(Αυστραλία - ΗΠΑ, 2021, κινούμενα σχέδια μεταγλωττισμένα, 93΄)

O αξιαγάπητος κατεργάρης, Πίτερ Ράμπιτ είναι πάλι πίσω. Η Bea, ο Thomas και οι υπόλοιποι λαγοί
έχουν φτιάξει μια μικρή οικογένεια, αλλά ο Πίτερ είναι και πάλι εκείνος που με τις σκανταλιές
του μοιάζει παράταιρος. Μακριά από τον κήπο, ο Πίτερ βρίσκει έναν κόσμο που οι σκανταλιές
εκτιμούνται, αλλά όταν η οικογένειά του θα ρισκάρει τα πάντα για να τον βρει, πρέπει κι ο ίδιος να
επιλέξει τι είδους λαγός θέλει να είναι.
Πρωταγωνιστούν: Ρόουζ Μπερν & Ντόναλ Γκλίσον

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7/2021
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00

ΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ
(Fa yeung nin wah)
του Γουόνγκ Καρ-Γουάι
(Χονγκ Κονγκ – Κίνα, 2000, έγχρωμη, 98΄)

Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας (Τόνι Τσίου-Γουάι
Λέουνγκ) στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών
Μια από τις σημαντικότερες ταινίες της νέας χιλιετίας. Αποτελεί το δεύτερο
μέρος της «τριλογίας του έρωτα» (Οι άγριες μέρες μας, 1990 και 2046, 2004 οι
άλλες δύο). Το 1962, στο Χονγκ Κονγκ, δύο ζευγάρια μετακομίζουν στην ίδια
πολυκατοικία. Ο άνδρας του ενός και η γυναίκα του άλλου αντιμετωπίζουν μαζί
τη μοναξιά τους, μιας και διαπιστώνουν πως οι σύντροφοί τους είναι εραστές.
Ανολοκλήρωτος έρωτας, πάθος μετέωρο. Ατμόσφαιρα ημιφώτων, σκοταδιών,
βλεμμάτων και εκφράσεων, που καταγράφεται με εξαιρετικό εικαστικό τρόπο
από τον διευθυντή φωτογραφίας Κρίστοφερ Ντόιλ, μόνιμο συνεργάτη του
ΓουόνγκΚαρ-Γουάι.

ΠΕΜΠΤΗ 22/7/202 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/7/2021 Ώρες προβολής:
21:00 & 23:00

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ (The father)

του Φλοριάν Ζελέρ
(Ηνωμένο Βασίλειο-Γαλλία, 2020, έγχρωμη, 97΄)
Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου & Διασκευασμένου
Σεναρίου & 24 Βραβεία σε Διεθνή Φεστιβάλ
Ο Άντονι είναι σχεδόν 80 χρονών και αρνείται να δεχθεί
τις νοσοκόμες που προσλαμβάνει η κόρη του για να τον
φροντίζουν. Από την άλλη, η κόρη του ετοιμάζεται να
μετακομίσει στο Παρίσι για να παντρευτεί. Αν η κόρη του δεν
είναι παντρεμένη τότε ποιος είναι ο άντρας που μπαινοβγαίνει
στο σπίτι του και ισχυρίζεται ότι είναι παντρεμένος εδώ και 10
χρόνια με την κόρη του; Μήπως τελικά αυτός ο άντρας και η
κόρη του προσπαθούν να τον βγάλουν τρελό;
Πρωταγωνιστούν: Άντονι Χόπκινς, Ολίβια Κόλμαν κ.ά.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/07/2021 έως ΤΡΙΤΗ 27/07/2021
Ώρες προβολής: Σ & Κ 21:00 & 23:00, Δ & Τ 23:00

ΠΩΣ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΣΟΥ
(The Come Βack Τrail)
του Τζόρτζ Γκάλο (ΗΠΑ - Ηνωμένο Βασίλειο, 2021, έγχρωμη, 104΄)

Δύο κινηματογραφικοί παραγωγοί, που χρωστάνε χρήματα στη μαφία, χρησιμοποιούν τον
γερασμένο κινηματογραφικό τους αστέρα σε μία απάτη, στην προσπάθειά τους να σωθούν.
Καταλήγουν, ωστόσο, να κερδίσουν περισσότερα απ’ όσα φαντάζονται…
Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Μόργκαν Φρίμαν, Τόμι Λι Τζόουνς κ.ά.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/7/2021 & ΤΡΙΤΗ 27/7/2021
Ώρα προβολής: 21:00

ΟΝΕΙΡΟΜΠΕΛΑΔΕΣ
(Drømmebyggerne)

των Κιμ Χάγκεν Τζένσεν & Τόνι Ζινκ (Δανία, 2020, κινούμενα σχέδια
μεταγλωττισμένα, 81΄)
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων στο
Φεστιβάλ του Σικάγο
Η Μίνα, μια νεαρή κοπέλα που κάνει χρήση της νέας της ικανότητας
να δημιουργεί και να ελέγχει τα όνειρα άλλων ανθρώπων, πρόκειται
να διδαχθεί από την ενοχλητική αδερφή της ένα μάθημα…

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7/2021
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:30

2046

του Γουόνγκ Καρ-Γουάι (Χονγκ Κονγκ - Κίνα - Γαλλία - Ιταλία - Γερμανία, 2004, έγχρωμη, 129΄)
Η τρίτη ταινία της «τριλογίας του έρωτα» (Οι άγριες μέρες μας, 1990 και Ερωτική επιθυμία,
2000 οι άλλες δύο). Η έννοια του χρόνου, οι μνήμες, τα βιώματα και τα συναισθήματα
βρίσκονται στο επίκεντρό της. Κεντρικός χαρακτήρας και σε αυτή την ταινία ο Τσόου ΜοΓουάν, ο συγγραφέας-δημοσιογράφος της δεύτερης ταινίας, καθώς επιστρέφει στο Χονγκ
Κονγκ και νοικιάζει ένα δωμάτιο στο ξενοδοχείο Oriental με τον αριθμό 2047, ακριβώς
δηλαδή απέναντι από το 2046, στο οποίο συναντιόταν με τη Σου Λι Ζεν, τον μεγάλο έρωτα
της ζωής του, που όμως δεν ευδοκίμησε ποτέ. Ποιητική, ελεγειακή, ονειρική και νοσταλγική
ατμόσφαιρα.

ΠΕΜΠΤΗ 29/7/2021 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/7/2021
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ ΡΙΦΚΙΝ (Rifkin’s Festival)
του Γούντι Άλεν (Ισπανία-ΗΠΑ-Ιταλία, 2020, έγχρωμη, 92΄)

Ο διανοούμενος Μορτ Ρίφκιν συνοδεύει τη σύζυγο του Σου στο διάσημο ισπανικό
Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, ανησυχώντας για το ξεμυάλισμα της με
τον νεαρό σκηνοθέτη Φιλίπ. Στο πίσω μέρος του μυαλού του, ο Μορτ ελπίζει ότι η αλλαγή
περιβάλλοντος θα δώσει σπίθα στο πρώτο του υπερφιλόδοξο μυθιστόρημα. Όσο η Σου
ασχολείται παθιασμένα με τον γοητευτικό Φιλίπ, ο Μορτ συναντά τη γλυκιά Δρ. Ρόχας και
κάτι μέσα του αλλάζει. Μία διάθεση αναθεώρησης της ζωής μέσα από τη δύναμη του
κλασικού σινεμά αναζωπυρώνει την ελπίδα του Μορτ για το μέλλον.
Πρωταγωνιστούν: Τζίνα Γκέρσον, Γουάλας Σον, Ελένα Ανάγια, Σέρζι Λόπεθ, Κρίστοφ
Βαλτς, Λουί Γκαρέλ κ.ά.

ΙΟΥΛΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/7/2021 έως ΤΡΙΤΗ 03/8/2021
Ώρες προβολής: Σ & Κ 21:00 & 23:15, Δ & Τ 23:00

ΟΙ ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ (The Vault)

του Ζάουμε Μπαλαγκερό (Ισπανία, 2021, έγχρωμη, 118΄)
Η τράπεζα της Ισπανίας στεγάζεται σε ένα ιστορικό κτήριο που δεν έχει χάρτη,
δεν έχει αποθηκευμένα δεδομένα της ασφάλειας της. Ένας νεαρός μηχανικός,
ο Θομ, είναι αποφασισμένος να καταφέρει το ακατόρθωτο και να ληστέψει
την τράπεζα. Μαζί με τους συνεργάτες του θα έχουν μόνο 105 λεπτά για να
το καταφέρουν. Η αντίστροφη μέτρηση για την ληστεία του αιώνα μόλις
ξεκίνησε.
Πρωταγωνιστούν: Σάμ Ράιλι, Λίαμ Κάνινγχαμ, Φάμκε Γιάνσεν, Φρέντι
Χάιμορ, Άστριντ Μπερζέ-Φρίσμπι κ.ά.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02/8/2021 & ΤΡΙΤΗ 03/8/2021
Ώρα προβολής: 21:00

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΚΑΛΑΘΙΑ: Η ΝΕΑ
ΓΕΝΙΑ (Space Jam: a new legacy)
του Μάλκολμ Ντ. Λι
(ΗΠΑ, 2021, έγχρωμη υποτιτλισμένη)

Ο πρωταθλητής του ΝΒΑ και παγκόσμιο είδωλο, Λεμπρόν Τζέιμς μας
ταξιδεύει σε μία επική περιπέτεια μαζί με τον αειθαλή Μπαγκς Μπάνισε μία
ταινία που αποτελεί μία μίξη κινουμένων σχεδίων και ζωντανής δράσης
και εξιστορεί μέχρι που μπορούν να φτάσουν οι γονείς προκειμένου να
επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους. Όταν ο Λεμπρόν και ο γιός του Ντομ,
παγιδευτούν σε ένα ψηφιακό διάστημα από ένα κακόβουλο μέσο τεχνητής
νοημοσύνης, ο Λεμπρόν θα πρέπει να τους οδηγήσει με ασφάλεια στο
σπίτι, εφόσον ηγηθεί των Μπαγκς, Λόλα Μπάνι και μίας ομάδας άκρως
ανυπάκουων LooneyTunes, ώστε να νικήσουν τους αντίπαλους ψηφιακούς
πρωταθλητές τεχνητής νοημοσύνης: μία πανίσχυρη ομάδα επαγγελματιών
αστέρων του μπάσκετ που όμοιά της δεν έχουμε ξαναδεί.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04/8/2021 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00

ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (Accident)
του Τζόζεφ Λόουζι (Βρετανία, 1967, έγχρωμη, 105΄)

Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Καννών
Διασκευή του ομότιτλου μυθιστορήματος του Νίκολας Μόσλεϊ, σε σενάριο του
Χάρολντ Πίντερ. Ο Στίβεν (Ντερκ Μπόγκαρντ), ένας παντρεμένος καθηγητής του
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, αισθάνεται παγιδευμένος από τη ζωή του τόσο στο
Πανεπιστήμιο όσο και στον γάμο. Τα πράγματα αλλάζουν γι’ αυτόν όταν γνωρίζει
την Άννα, μια όμορφη φοιτήτρια αρραβωνιασμένη με τον Γουίλιαμ, έναν φοιτητή
του. Aντίπαλός του σε αυτή τη σχέση είναι ένας ιδιαίτερα κυνικός και επικίνδυνος
συνάδελφός του. Ένα αυτοκινητικό δυστύχημα συνδέει αυτά τα τρία άτομα μεταξύ
τους. Μελέτη της βρετανικής αστικής κοινωνίας της δεκαετίας του ’60, σχόλιο για τα
όρια του ερωτικού πόθου και της ηθικής.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΠΕΜΠΤΗ 05/8/2021 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/8/2021
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:00

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΣΕ ΤΟ
ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ
(The man who sold his skin)
της Μπεν Χάνια
(Γαλλία-Τυνησία-Βέλγιο, 2020, έγχρωμη, 104΄)

Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου στο Tμήμα Ορίζοντες του Φεστιβάλ
Βενετίας
Υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας
Ένας Σύριος που βρίσκεται εγκλωβισμένος στο Λίβανο, θα επιτρέψει σε
έναν Γάλλο καλλιτέχνη να του μετατρέψει την πλάτη σε έργο τέχνης. Μόνο
με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να ταξιδέψει στην Ευρώπη να βρει την
αρραβωνιαστικιά του και να ζήσει επιτέλους ελεύθερα. Θα γνωρίσει φήμη
και δόξα αλλά είναι πραγματικά ελεύθερος τώρα που ως έργο τέχνης είναι υποχρεωμένος να ξοδέψει τη ζωή του εκθέτοντας την πλάτη του σε μουσεία
ανά τον κόσμο;
Πρωταγωνιστούν: Μόνικα Μπελούτσι, Γιάχια Μαχαϊνί κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07/8/2021 έως ΤΡΙΤΗ 10/8/2021
Ώρες προβολής: Σ & Κ 21:00 & 23:00, Δ & Τ 23:00

H NONA THΣ ΝΥΧΤΑΣ (La daronne)
του Ζαν Πολ Σαλομέ (Γαλλία, 2020, έγχρωμη, 104’)

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ είναι μεταφράστρια της δίωξης ναρκωτικών. Σε μια
παρακολούθηση, ανακαλύπτει ότι είναι άσχημα μπλεγμένος, ο γιος
της αγαπημένης κυρίας που φροντίζει τη μαμά της. Αποφασίζει να τον
βοηθήσει. Στην πορεία όμως, και με τις πληροφορίες που έχει, βρίσκεται
η ίδια να διακινεί μεγάλα φορτία ναρκωτικών...
Πρωταγωνιστούν: Ιζαμπέλ Ιπέρ, Ιπολίτ Ζιραρντό κ.ά.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09/8/2021 & ΤΡΙΤΗ 10/8/2021
Ώρα προβολής: 21:00

ΛΑΣΙ, ΓΥΡΝΑ ΣΠΙΤΙ
(Eine abenteuerliche Reise)
του Χάνο Ολντερντίσεν
(Γερμανία, 2020, έγχρωμη, μεταγλωττισμένη, 100΄)

Η Λάσι, το διασημότερο σκυλί στην ιστορία του σινεμά, επιστρέφει στις
κινηματογραφικές οθόνες με μια ακόμη υπέροχη ιστορία αχώριστης φιλίας,
βασισμένη στο πασίγνωστο μυθιστόρημα του Έρικ Νάιτ.
Πρωταγωνιστούν: Νίκο Μαρίσκα, Σεμπάστιαν Μπεζέλ κ.ά.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/8/2021
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:15

ΕΝΑ ΨΑΡΙ ΠΟΥ ΤΟ ΕΛΕΓΑΝ ΓΟΥΑΝΤΑ
(A fish called Wanda)
του Τσαρλς Κράιτον (Βρετανία-ΗΠΑ, 1988, έγχρωμη, 108΄)
Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου (Κέβιν Κλάιν)
Η μεγάλη παράδοση της βρετανικής κωμωδίας και το σουρεαλιστικό
χιούμορ των Μόντι Πάιθον συναντιούνται σε αυτή την ταινία, μια από τις
πιο απολαυστικές κωμωδίες της τελευταίας τριακονταετίας, όπου η μία
σκηνή ανθολογίας διαδέχεται την άλλη. Επίθεση ενάντια στον βρετανικό
καθωσπρεπισμό, την οικογενειακή ανία και τα καταπιεσμένα πάθη,
πανέξυπνα σχόλια για την αιώνια σχέση αγάπης και μίσους Βρετανίας-ΗΠΑ.
Η Γουάντα (Τζέιμι Λι Κέρτις) είναι μια φιλήδονη κακοποιός που προσπαθεί
να ανακαλύψει πού έχει κρύψει τη λεία ο φυλακισμένος, πλέον, αρχηγός
της σπείρας στην οποία ανήκει. Ολοζώντανοι χαρακτήρες και ευφυέστατοι διάλογοι, διαποτισμένοι με μαύρο χιούμορ.

ΠΕΜΠΤΗ 12/8/2021 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/8/2021
Ώρες προβολής: 21:00 & 23:30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΣΙΚΩΝ
(Persian lessons)

του Βαντίμ Πέρελμαν
(Ρωσία - Γερμανία - Λευκορωσία, 2020, έγχρωμη, 127΄)
Ο Gilles συλλαμβάνεται από τα SS μαζί με άλλους Εβραίους και οδηγείται σε ένα
στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Γερμανία. Αποφεύγει την εκτέλεση όταν ορκίζεται
στους φύλακες ότι δεν είναι Εβραίος αλλά Πέρσης και αναλαμβάνει μία αποστολή
που θα του χαρίσει την ζωή ή θα τον στείλει απευθείας στον τάφο: να διδάξει
Φαρσί στον Διοικητή του Στρατοπέδου, τον Koch, ο οποίος ονειρεύεται να ανοίξει
ένα εστιατόριο στο Ιράν όταν τελειώσει ο πόλεμος. Χάρις σε ένα ευφυές τέχνασμα,
ο Gilles κατορθώνει να επιβιώσει επινοώντας λέξεις στα «Φαρσί», που καθημερινά
διδάσκει στον Koch. Η ξεχωριστή σχέση των δύο αντρών πυροδοτεί την ζήλεια
άλλων αιχμαλώτων αλλά και των στρατιωτών και ο Gilles καταλαβαίνει ότι το
μυστικό του δεν θα μείνει κρυφό για πολύ ακόμα.
Πρωταγωνιστούν: Λαρς Έιντινγκερ, Ναουέλ Πέρεζ Μπισκαγιάρτ κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/8/2021 έως ΤΡΙΤΗ 17/8/2021
Ώρες προβολής: Σ & Κ 20:30 &*, Δ & Τ 22:45

OLD

του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν (ΗΠΑ, 2021, έγχρωμη)
Μια οικογένεια πραγματοποιεί εξωτικές διακοπές σε τροπική τοποθεσία.
Όμως η απομονωμένη παραλία που επιλέγουν για να χαλαρώσουν,
κρύβει ένα ανατριχιαστικό μυστικό... Οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί,
μυστηριωδώς γερνάνε γρήγορα... Ήρωες αντιμέτωποι με μια φρικτή,
ακατανόητη πραγματικότητα όπου ο χρόνος συστέλλεται και ολόκληρη η
ζωή τους περιορίζεται σε «ανθρώπινο» χρόνο μιας ημέρας. Το αλλόκοτο
μυστικό θα τους σοκάρει όλους.
Πρωταγωνιστούν: Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Βίκι Κριπς κ.ά.
* η Β’ προβολή θα οριστεί όταν ανακοινωθεί η διάρκεια
της ταινίας.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16/8/2021 & ΤΡΙΤΗ 17/8/2021
Ώρα προβολής: 20:30

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ
(The Lion King)
του Τζον Φαβρό (ΗΠΑ, 2019, κινούμενα σχέδια μεταγλωττισμένα,
118’)

Ο μικρός Σίμπα είναι ο διάδοχος του πατέρα του Μουφάσα, του
σοφού λιονταριού και βασιλιά της ζούγκλας. Ωστόσο, ο Σκαρ,
αδελφός του Μουφάσα, που θέλει τον θρόνο για τον εαυτό του,
καταστρώνει μαζί με τις ύαινες ένα μοχθηρό σχέδιο… Θα τα
καταφέρει ο Σίμπα να διεκδικήσει όσα του ανήκουν;

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/8/2021 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ώρες προβολής: 20:30 & 22:45

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ ΛΥΓΜΩΝ (The crying game)
του Νιλ Τζόρνταν (Βρετανία-Ιαπωνία-ΗΠΑ, 1992, έγχρωμη, 111΄)

Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου (Νιλ Τζόρνταν)
Η ανατρεπτική, απρόβλεπτη και πρωτοποριακή ταινία-ορόσημο του Νιλ Τζόρνταν. Ένας
Βρετανός στρατιώτης (Φόρεστ Γουίτακερ) πέφτει θύμα απαγωγής από μια ομάδα του
Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού. Στη διάρκεια της ομηρείας του κι ενώ η εκτέλεσή του είναι
δεδομένη, αναπτύσσει μια ιδιόρρυθμη φιλία με τον μελλοντικό εκτελεστή του, τον Φέργκους
(Στίβεν Ρία). Μετά την τραγική κατάληξη της ομηρείας, ο Φέργκους αλλάζει ταυτότητα και
αναζητά την ερωμένη του νεκρού πλέον στρατιώτη. Στοχασμός πάνω στην πολύμορφη φύση
της ανθρώπινης σεξουαλικότητας και ηθικής αλλά και στα απρόβλεπτα παιχνίδια της μοίρας
και της ζωής.

ΠΕΜΠΤΗ 19/8/2021 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/8/2021 Ώρες προβολής: 20:30 & 22:30

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ‘85 (Eté 1985)
του Φρανσουά Οζόν (Γαλλία, 2020, έγχρωμη, 90΄)

Ο δεκαεξάχρονος Αλέξ, κατά την διάρκεια μιας εκδρομής με σκάφος στην θάλασσα
στις ακτές της Νορμανδίας, γλιτώνει το ναυάγιο χάρη στην ηρωική επέμβαση του
δεκαοκτάχρονου Νταβίντ, ο οποίος θα εξελιχτεί στον φίλο των ονείρων του. Μέχρι
που μια νεαρή Αγγλίδα θα μπει στη μέση και θα ταράξει το ανέμελο καλοκαίρι τους, το
καλοκαίρι του ΄85. Μία εμπνευσμένη διασκευή του μυθιστορήματος Dance on my Grave
του ΈιντανΤσέιμπερς.
Πρωταγωνιστούν: Φελίξ Λεφέβρ, Μπενζαμέν Βουαζέν,
Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/8/2021 έως ΤΡΙΤΗ 24/8/2021
Ώρες προβολής: Σ & Κ 20:30 & 22:30, Δ & Τ 22:30

PERSONA NON GRATA

του Ρόσντι Ζεμ (Γαλλία, 2019, έγχρωμη, 105΄)
Δύο συνεργάτες και φίλοι αναθέτουν σε έναν άγνωστο να δολοφονήσει τον εργοδότη τους,
προκειμένου να επιβιώσουν οικονομικά. Όταν, όμως, εκείνος και η σύζυγός του βρίσκονται
τελικά δολοφονημένοι, οι δύο εμπνευστές του φόνου θα συνειδητοποιήσουν πως έκαναν
συμφωνία με το διάβολο, και πως τώρα από θύτες έχουν γίνει και αυτοί πιθανά θύματα. Μια
καταιγιστική περιπέτεια από τον Ρόσντι Ζεμ, έναν από τους πιο ταλαντούχους και περιζήτητους
Γάλλους ηθοποιούς και σκηνοθέτες της γενιάς του.
Πρωταγωνιστούν: Νικολά Ντιβοσέλ, Ραφαέλ Περσονάζ, Ρόσντι Ζεμ κ.ά.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/8/2021 & ΤΡΙΤΗ 24/8/2021
Ώρα προβολής: 20:30

ΣΠΙΡΙΤ: Ο ΑΤΙΘΑΣΟΣ (Spirit untamed)
των Ελέιν Μπόκαν & Ένιο Τορεσάν
(H.Π.Α., 2021, κινούμενα σχέδια μεταγλωττισμένα, 87΄)

Η μικρή και ξεροκέφαλη Λάκι Πρέσκοτ αναγκάζεται να αφήσει την πόλη για
να μετακομίσει στην εξοχή. Όμως εκεί θα δεθεί αναπάντεχα με τον Σπίριτ,
ένα άγριο άλογο, με αποτέλεσμα η ζωή της να αλλάξει δραματικά. Όταν οι
κλέφτες ζώων θα απειλήσουν την αγέλη του Σπίριτ, τότε θα ξεκινήσει μια
μεγάλη περιπέτεια ζωής και αυτοθυσίας. Μια επική περιπέτεια που βασίζεται
στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά animation.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/8/2021
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ώρες προβολής: 20:30 & 22:45

Η ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ (The conversation)
του Φράνσις Φορντ Κόπολα (ΗΠΑ, 1974, έγχρωμη, 114΄)

Χρυσός Φοίνικας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών
Αριστουργηματική ταινία του Φράνσις Φορντ Κόπολα και μια από τις
σημαντικότερες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ο μοναχικός, εσωστρεφής και
παρανοϊκός Χάρι Κόουλ (Τζιν Χάκμαν) είναι ειδικός στις παρακολουθήσεις των
συνδιαλέξεων με κοριούς και αναλυτής φωνής, που αναλαμβάνει δύσκολες
αποστολές. Σε μια από αυτές, η παρακολούθηση γίνεται αιτία να δολοφονηθούν
τρεις άνθρωποι. Έτσι, όταν θα αναλάβει μια νέα εξίσου δύσκολη υπόθεση και
συνειδητοποιεί ότι εκείνοι που παρακολουθεί κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή
τους, βρίσκεται σε τρομερό δίλημμα.

ΠΕΜΠΤΗ 26/8/2021 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/8/2021
Ώρες προβολής: 20:30 & 22:45

FRENCH EXIT

του Αζαζέλ Τζέικομπς
(Καναδάς - Ιρλανδία - Ην. Βασίλειο, 2020, έγχρωμη,
113’)
“Το σχέδιό μου ήταν να πεθάνω πριν ξεμείνω από
χρήματα” λέει η 60χρονη απένταρη κοσμική του Manhattan, Frances Price, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν
όπως τα είχε φανταστεί. Με τον σύζυγό της Franklin
νεκρό εδώ και 12 χρόνια και την τεράστια κληρονομιά
να αποτελεί πλέον παρελθόν, η Frances αποφασίζει
να ζήσει τις ημέρες της «δύσης» της ανώνυμα, σε ένα
δανεικό διαμέρισμα στο Παρίσι, συνοδευόμενη από
τον - χωρίς φιλοδοξίες- γιο της., τον Malcolm και τον
γάτο της, τον Small Frank - ο οποίος ίσως να είναι το
πνεύμα του νεκρού συζύγου της.
Πρωταγωνιστούν: Μισέλ Φάιφερ, Λούκας Χέτζις,
Ίμοτζεν Πουτς κ.ά.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ & ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/8/2021 έως ΤΡΙΤΗ 31/9/2021
Ώρες προβολής: Σ & Κ 20:30 & 22:30, Δ & Τ 22:30

Η ΠΕΘΕΡΑ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ
(Un tour chez ma fille)
του Ερίκ Λαβέν ( Γαλλία, 2021, έγχρωμη, 88΄)

Μια τρελή-τρελή πεθερά έρχεται για να τα κάνει όλα άνω - κάτω! Όσο το
διαμέρισμά της ανακαινίζεται, η Ζακλίν είναι ενθουσιασμένη που θα μετακομίσει
για «λίγες μέρες» στο σπίτι της κόρης της Καρόλ και του γαμπρού της. H Ζακλίν
αμέσως νιώθει σαν στο σπίτι της και οι «λίγες μέρες» γίνονται «λίγοι μήνες».
Αναδιοργανώνει την κουζίνα, μονοπωλεί το τηλεκοντρόλ και έχει άποψη για όλα.
Τελικά, η Ζακλίν... ήρθε για να μείνει!
Πρωταγωνιστούν: Ζοσιάν Μπαλασκό, Ματίλντ Σενιέ, Ζερόμ Κομαντέρ κ.ά.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/8/2021 & ΤΡΙΤΗ 31/8/2021
Ώρα προβολής: 20:30

SOUL

των Πιτ Ντόκτερ & Κεμπ Πάουερς
(ΗΠΑ, 2020, κινούμενα σχέδια μεταγλωττισμένα,106΄)
Όσκαρ Κινουμένων Σχεδίων & Μουσικής & 111 Βραβεία σε Διεθνή
Φεστιβάλ
Το Soul, ακολουθεί τον Joe, έναν δάσκαλο μουσικής σε σχολείο, ο οποίος είχε
όνειρο να γίνει μέλος μιας μπάντας και να παίζει μουσική στο jazzclub, HalfNote. Μετά από ένα αναπάντεχο ατύχημα, η ψυχή του οδηγείται σε ένα μέρος
που ονομάζεται “YouSeminar” και προετοιμάζει όλες τις ψυχές πριν το ταξίδι
τους στη Γη. Εκεί με τη βοήθεια μιας νέας ψυχής, με το κωδικό όνομα 22, θα
επανεκτιμήσει κάποια πράγματα για τη ζωή του, πριν επανέλθει για τη στιγμή
που πάντα περίμενε.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01/9/2021
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ώρες προβολής: 20:30 & 22:30

ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΖΗΣΩ
(You only live once)
του Φριτς Λανγκ (ΗΠΑ, 1937, ασπρόμαυρη, 86΄)

Πρώιμο φιλμ νουάρ (πρωτότυπος τίτλος: Ζεις μόνο μια φορά), από τις πρώτες
ταινίες της αμερικανικής περιόδου του Φριτς Λανγκ (1890-1976). Την περίοδο
της μεγάλης οικονομικής κρίσης, ένας πρώην κατάδικος (Χένρι Φόντα)
προσπαθεί να επανενταχθεί κοινωνικά, αλλά διαπιστώνει ότι η σκιά της παλιάς
του καταδίκης θα τον ακολουθεί για πάντα. Δριμύ κατηγορώ ενάντια σε ένα
απάνθρωπο πολιτικό και κοινωνικό σύστημα. Καθοριστικός ο ρόλος της μοίρας
-στενά δεμένης με τον κοινωνικό περίγυρο- και του έρωτα.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΠΕΜΠΤΗ 02/9/2021 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/9/2021
Ώρες προβολής: 20:30 & 22:45

ΑΜΜΩΝΙΤΗΣ (Ammonite)

της Φράνσις Λι
(Ην. Βασίλειο - Αυστραλία - ΗΠΑ, 2020, έγχρωμη, 120΄)
To 1840, η αυτοδίδακτη παλαιοντολόγος Mary Anning εργάζεται μόνη της στην
άγρια και βάναυση Αγγλική ακτή του Lyme Regis και αναγκάζεται να πουλά
απολιθώματα σε πλούσιους τουρίστες για να στηρίξει τον εαυτό της και την
άρρωστη χήρα μητέρα της. Όταν ο Roderick Murchisonτης της εμπιστεύεται τη
φροντίδα της νεαρής συζύγου του Charlotte, η οποία προσπαθεί να ανακάμψει
από μια προσωπική τραγωδία, η Mary έρχεται σε σύγκρουση με τον ανεπιθύμητο
επισκέπτη της. Παρά το χάσμα μεταξύ τους, η Mary και η Charlotte ανακαλύπτουν
ότι η μία μπορεί να προσφέρει αυτό που η άλλη ψάχνει: τη συνειδητοποίηση ότι
δεν είναι μόνες. Είναι η αρχή μιας παθιασμένης αγάπης που δεν τις αφήνει να
σκεφτούν τίποτε άλλο, θα τις κάνει να αψηφήσουν όλα τα κοινωνικά στερεότυπα
και θα αλλάξει αμετάκλητα την πορεία και των δύο για πάντα.
Πρωταγωνιστούν: Κέιτ Γουίνσλετ, Σέρσια Ρόναν, Τζέμα Τζόουνς κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 04/9/2021 έως ΤΡΙΤΗ 07/9/2021
Ώρες προβολής: Σ & Κ 20:30 & 22:30, Δ & Τ 22:30

ΕΝΑΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ (Un triomphe)
του Εμανουέλ Κουρκόλ (Γαλλία, 2020, έγχρωμη, 105΄)

Βραβείο Καλύτερης Κωμωδίας στα Βραβεία Ευρωπαϊκού
Κινηματογράφου
Ο Ετιέν, ένας συχνά εκτός δουλειάς ηθοποιός, δουλεύει ως υπεύθυνος
ενός θεατρικού εργαστηρίου σε μια φυλακή, όπου μαζεύει έναν
ασυνήθιστο θίασο από κατάδικους για να ανεβάσουν το διάσημο έργο
του Σάμιουελ Μπέκετ, Περιμένοντας τον Γκοντό. Όταν του επιτραπεί
να πάρει την ομάδα των κρατούμενων σε περιοδεία του έργου σε
κανονικά θέατρα έξω από τη φυλακή, ο Ετιέν επιτέλους αισθάνεται ότι
αυτή μπορεί να είναι η μεγάλη του ευκαιρία να πραγματοποιήσει το
όνειρο του στη σκηνή και στη ζωή. Μια βαθιά ανθρώπινη συγκινητική
κωμωδία εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα.
Πρωταγωνιστούν: Καντ Μεράντ, Ντέιβιντ Αγιάλα κ.ά.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06/9/2021 & ΤΡΙΤΗ 07/9/2021
Ώρα προβολής: 20:30

ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΡΑΚΟ ΜΟΥ
(Dragon Rider)
του Τομέρ Έσεντ (Γερμανία,
μεταγλωττισμένα, 91΄)

2020,

κινούμενα

σχέδια

Ένας νεαρός ασημένιος δράκος συνεργάζεται με ένα ορεινό
πνεύμα και ένα ορφανό αγόρι, σε ένα ταξίδι στα Ιμαλάια,
αναζητώντας το χείλος του Ουρανού.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 08/9/2021 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ώρες προβολής: 20:30 & 23:00

ΝΥΧΤΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ (Opening night)
του Τζον Κασαβέτης (ΗΠΑ, 1977, έγχρωμη, 144΄)

Αργυρή Άρκτος Καλύτερης Ηθοποιού (Τζίνα Ρόουλαντς) στο Διεθνές
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου
Ο Τζον Κασαβέτης (1929-1989), πρωτεργάτης του ανεξάρτητου αμερικανικού
κινηματογράφου, επιχειρεί μια καταβύθιση στην προσωπικότητα και την ψυχολογία
του ηθοποιού. Η Τζίνα Ρόουλαντς (σύζυγος του Κασαβέτης) πρωταγωνιστεί στον ρόλο
της Μιρτλ Γκόρντον, μιας ηθοποιού του Μπρόντγουεϊ που κάνει πρόβες για το τελευταίο
της έργο, το οποίο αφορά μια γυναίκα που αδυνατεί να δεχτεί ότι γερνά. Όταν γίνεται
μάρτυρας του θανάτου μιας νεαρής θαυμάστριάς της, αρχίζει να συνειδητοποιεί τη
δική της θνητότητα και κυριεύεται από άγχος, στο οποίο, εκτός από την κρίση της μέσης
ηλικίας, συντελούν και οι αμφιβολίες της για το νέο έργο που ανεβάζει.

ΠΕΜΠΤΗ 09/9/2021 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/9/2021
Ώρες προβολής: 20:30 & 23:00

RESPECT

της Λιζλ Τόμι (Καναδάς - Η.Π.Α., 2021, έγχρωμη, 145΄)
Ακολουθώντας την πορεία της Αρίθα Φράνκλιν από παιδί που τραγουδάει στην
εκκλησιαστική χορωδία του πατέρα της μέχρι και την κατάκτηση της κορυφής στο διεθνές
μουσικό στερέωμα, η ταινία εξιστορεί την πραγματική ιστορία αυτού του μοναδικού ταξιδιού
της εμβληματικής φιγούρας της soul.
Πρωταγωνιστούν: Τζένιφερ Χάντσον, Φόρεστ Γουίτακερ κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/9/2021 έως ΤΡΙΤΗ 14/9/2021
Ώρες προβολής: Σ & Κ 20:30 & 22:45, Δ & Τ 22:30

ΟΙ ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΟΙ
(Retfærdighedensryttere)
του Άντερς Τόμας Γιένσεν
(Δανία, 2020, έγχρωμη, 116΄)

Ο Μάρκους, ένας επαγγελματίας μισθοφόρος, αναγκάζεται να
επιστρέψει στο σπίτι του και στην κόρη του, μετά την απώλεια
της γυναίκας του σε μια έκρηξη σε τρένο. Όταν πληροφορείται
ότι η έκρηξη ήταν τρομοκρατική ενέργεια, ο Μάρκους θα
δημιουργήσει μια εκκεντρική, ιδιόρρυθμη «ομάδα εκδίκησης»,
παίρνοντας τον νόμο στα χέρια του. Ένα συναρπαστικό
θρίλερ με απίστευτη δράση, μαύρο χιούμορ και αναπάντεχες
ανατροπές, που σάρωσε τα βραβεία και τα εισιτήρια στη Δανία.
		

Πρωταγωνιστούν: Μαντς Μίκελσεν, Νικολάι Λι Κάας κ.ά.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/9/2021 & ΤΡΙΤΗ 14/9/2021 Ώρα προβολής: 20:30

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 4: ΤΕΡΑΤΟΜΕΤΑΜΟΣΦΩΣΕΙΣ

(Hotel Transylvania: Transformania)
των Τζένιφερ Κλούσκα & Ντέρεκ Ντράιμον
(ΗΠΑ, 2021, κινούμενα σχέδια μεταγλωττισμένα)

Όταν η μυστηριώδης εφεύρεση του Βαν Χέλσινγκ, το “MonsterficationRay”, τρελαίνεται, ο
Ντράκ και οι φίλοι του τα τέρατα μετατρέπονται σε ανθρώπους και ο Τζόνι γίνεται τέρας.
Στα νέα τους αταίριαστα σώματα, ο Ντράκ, απογυμνωμένος από τις δυνάμεις του και
ο ενθουσιασμένος από τη ζωή του ως τέρας, Τζόνι, πρέπει να συνεργαστούν και να
αγωνιστούν για να βρουν μια θεραπεία πριν τρελάνουν ο ένας τον άλλον. Με τη βοήθεια
της Mavis και της ξεκαρδιστικής παρέας των ανθρωπόμορφων τεράτων, η πίεση μεγαλώνει
καθώς ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο να επιστρέψουν στα σώματά τους πριν γίνει μόνιμη
η μεταμόρφωσή τους!

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/9/2021 KINHMATOΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ώρα προβολής: 20:30

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ
(A woman under the influence)
του Τζον Κασαβέτης (ΗΠΑ, 1974, έγχρωμη, 155΄)

Χρυσή Σφαίρα (ΗΠΑ) Καλύτερης Ηθοποιού (Τζίνα Ρόουλαντς)
Ο Νικ Λονγκέτι (Πίτερ Φολκ) είναι εργάτης σε μια εταιρεία υδάτων, ενώ η γυναίκα του,
η Μέιμπελ (Τζίνα Ρόουλαντς), μένει στο σπίτι και ασχολείται με τα τρία μικρά παιδιά
τους. Η Μέιμπελ περνάει μια σοβαρή ψυχική κρίση και ο άντρας της αναγκάζεται να
συναινέσει στον εγκλεισμό της για ένα μικρό διάστημα σε νευρολογική κλινική. Όταν η
Μέιμπελ επιστρέφει, όλη η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι συγκεντρώνονται στο σπίτι
να το γιορτάσουν με ένα γεύμα. Η Μέιμπελ παθαίνει νέα κρίση και αποπειράται να
αυτοκτονήσει. Διεισδυτική προσέγγιση του θέματος της κρίσης του γάμου, με ιδιαίτερη
έμφαση στη θέση της γυναίκας.

ΠΕΜΠΤΗ 16/9/2021 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/9/2021
Ώρες προβολής: 20:30 & 22:45

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (MAN OF GOD)
της Γιελένα Πόποβιτς (Ελλάδα, 2021, έγχρωμη, 109΄)
Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Μόσχας
Η δημοτικότητα του Νεκτάριου Κεφάλα, Μητροπολίτη Πενταπόλεως, προκαλεί
τη ζήλια των κληρικών στην Αλεξάνδρεια. Από φόβο ότι θα γίνει ο επόμενος
Πατριάρχης Αιγύπτου, ο κλήρος τον δυσφημίζει με αποτέλεσμα να του
στερήσουν την ιερατική του ιδιότητα και να τον εξορίσουν από την Αίγυπτο. Στην
Αθήνα πια, χάρη στην εξελιγμένη παιδαγωγική του τακτική γίνεται ξακουστός
και κοσμαγάπητος και την ίδια εποχή επιδίδεται σε σπουδαίο συγγραφικό έργο.
Όμως ο φόρτος εργασίας τον καταπονεί και αποφασίζει να αποσυρθεί στην
Αίγινα. Ξαναχτίζει ένα ερειπωμένο μοναστήρι με τα ίδια του τα χέρια και χάρη στη
φήμη του το μοναστήρι μεγαλώνει. Η Mονή όμως δεν αναγνωρίζεται ποτέ ενώ ο
Άγιος Νεκτάριος κατηγορείται άδικα για ανηθικότητα. Στο Αρεταίειο νοσοκομείο
λίγο πριν το τέλος του, θα κάνει το τελευταίο του θαύμα.
Πρωταγωνιστούν: Άρης Σερβετάλης, Αλεξάντερ Πετρόφ, Μίκι Ρούρκ, Γιάννης
Στάνκογλου, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Μάνος Γαβράς, Χρήστος Λούλης, Τόνια Σωτηροπούλου κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/9/2021 & ΚΥΡΙΑΚΗ 19/9/2021
Ώρες προβολής: Σ&Κ 20:30 &*

DUNE

του Ντενί Βιλνέβ
(Καναδάς - Ουγγαρία - ΗΠΑ, 2021)
Το κορυφαίο μπεστ σέλερ του Φρανκ Χέρμπερντ,
προσαρμόζεται στη μεγάλη οθόνη και μας αφηγείται την
ιστορία του Πολ Ατρείδης, ενός λαμπρού και ταλαντούχου
νεαρού που γεννήθηκε με ένα μεγάλο πεπρωμένο, πέρα
από την αντίληψή του, που τον οδηγεί να ταξιδέψει στον πιο
επικίνδυνο πλανήτη του σύμπαντος, για να εξασφαλίσει το
μέλλον του, την οικογένεια και τους ανθρώπους του…
Πρωταγωνιστούν: Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Ζεντάγια, Τιμοτέ
Σαλαμέ, Τζέισον Μομόα, Χαβιέρ Μπαρδέμ κ.ά.
* η Β’ προβολή θα οριστεί όταν ανακοινωθεί η διάρκεια
της ταινίας.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 - ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
Νύχτες με φεγγάρι στο Δημοτικό Κολυμβητήριο
Ο Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. αποχαιρετά το καλοκαίρι με δύο προβολές ελεύθερες για το κοινό, παρέα με την
Πανσέληνο του Σεπτεμβρίου.
Τρίτη 21/9/2021, Ώρα προβολής: 20:30

ΕΥΤΥΧΙΑ

του Άγγελου Φραντζή (Ελλάδα, 2019, έγχρωμη, 120΄)
Βραβεία Ίρις 2020 Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου
Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας, Α’ & Β’ Ανδρικού
Ρόλου, Β’ Γυναικείου Ρόλου, Σκηνογραφίας, Ενδυματολογίας,
Ήχου & Μακιγιάζ
Ένα κορίτσι, μικροπαντρεμένο, ταξιδεύει από το Αϊδίνι στην Ελλάδα
με τη μητέρα και τις δύο της κόρες. Στο πλοίο του ξενιτεμού παίρνει
απόφαση να μην αφήσει τη ζωή να την προσπεράσει αλλά να τη ζήσει
όπως θέλει. Και τη ζει! Γράφει ακατάπαυστα σε ό,τι πιάνει το μελάνι, από
χαρτοπετσέτες και κουτιά από τσιγάρα μέχρι υπόλοιπα λογαριασμών.
Καπνίζει, ερωτεύεται με πάθος, χαρτοπαίζει με θράσος σε πολυτελή
σαλόνια αλλά και σε παράνομα υπόγεια. Μία δασκάλα που γίνεται
ηθοποιός στα μπουλούκια και στο θέατρο, μία ποιήτρια που γίνεται η
μεγαλύτερη Ελληνίδα στιχουργός του λαϊκού τραγουδιού. Συνεργάζεται
με όλες τις διάσημες μουσικές προσωπικότητες της χώρας, από τον
Βασίλη Τσιτσάνη και τον Απόστολο Καλδάρα, ως τον Μανώλη Χιώτη, τον
Αντώνη Ρεπάνη και τον Μάνο Χατζιδάκι, υψώνοντας θαρραλέα ανάστημα
σε έναν σκληρό και τυπικά ανδροκρατούμενο κόσμο.
Πρωταγωνιστούν: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Κάτια Γκουλιώνη,
Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Θάνος Τοκάκης, Ντίνα Μιχαηλίδου κ.ά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/9/2021, Ώρα προβολής: 20:30

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙ (The Sting)

του Τζορτζ Ρόι Χιλ (ΗΠΑ, 1973, έγχρωμη, 129΄ )
Ένα από τα αναλλοίωτα στο χρόνο, μνημεία ψυχαγωγικού
κινηματογράφου που τιμήθηκε με 7 Οσκαρ, με αφήγηση υψηλής
κλάσεως και με δυο από τους πιο λατρεμένους πρωταγωνιστές στις
πιο λαμπερές και φωτογενείς ερμηνείες τους. Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ
και ο Πολ Νιούμαν είναι οι δύο πανούργοι απατεώνες στο Σικάγο
της δεκαετίας του ’30 οι οποίοι οργανώνουν την απόλυτη κομπίνα
προκειμένου να εξαπατήσουν τον αρχηγό μιας συμμορίας
κακοποιών και να αποκομίσουν πολλά χρήματα. Οι άκρως
απολαυστικοί και καλόκαρδοι conartists με τις καλοστημένες
κομπίνες, το αξέχαστο μουσικό θέμα, η υπέροχη φωτογραφία και
η γάργαρη σκηνοθεσία παρασύρουν το θεατή σε ένα καθηλωτικό
παιχνίδι αμφιβολίας για το ποιος εξαπατά ποιον, με αλλεπάλληλες
εκπλήξεις. Το «Κεντρί» είναι μια ιστορία κολπατζίδικου ρομαντισμού
που θεωρείται μια από τις καλύτερες ταινίες «απάτης» όλων των
εποχών..
Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Πολ Νιούμαν, Ρόμπερτ
Σόου κ.ά.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕ ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Θα διατεθούν από το Τμήμα Αθλητισμού, στο Κολυμβητήριο, στη συμβολή των οδών Μεσσηνίας 26 & Δαμασκηνού, στις 17/9, 10:00 - 19:00.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Κάθε άτομο θα έχει δικαίωμα σε 2 δελτία εισόδου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ 2021
ΗΜ/ΝΙΑ

ΩΡΕΣ

ΤΑΙΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/6/2021

21:00

ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/6/2021

21:00

ΤΡΩΑΔΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/6/2021

21:00

ΗΛΕΚΤΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 14/6/2021 & ΤΡΙΤΗ 15/06/2021

21:00

SOUL

TETAΡΤΗ 16/6/2021

21:00 & 23:15

ΤΡΑΓΟΥΔΩ ΑΝ ΤΡΑΓΟΥΔΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 17/6 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/6/2021

21:00 & 23:00

ΣΟΥΠΕΡΝΟΒΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/6/2021 έως ΤΡΙΤΗ 22/6/2021 Σ & Κ 21:00 & 23:15 Δ & Τ 23:00 Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΝΟΜΑΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/6/2021 & ΤΡΙΤΗ 22/6/2021

21:00

ΟΙ ΚΡΟΥΝΤΣ 2: ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

TETAΡΤΗ 23/6/2021

21:00 & 23:00

ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΣΑ

ΠΕΜΠΤΗ 24/6 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/6/2021

21:00 & 23:00

ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/6/2021 έως ΤΡΙΤΗ 29/6/2021 Σ & Κ 21:00 & 23:15, Δ & Τ 23:15 ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ΝΕΑ ΓΥΝΑΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 28/6/2021 & ΤΡΙΤΗ 29/6/2021

21:00

H ΡΑΪΑ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6/2021

21:00 & 23:00

Ο ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 01/7 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/7/2021

21:00 & 23:30

ΜΑΡΤΙΝ ΙΝΤΕΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 03/7/2021 έως ΤΡΙΤΗ 06/7/2021 Σ & Κ 21:00 & 23:15, Δ &Τ 23:00 MONDAY
ΔΕΥΤΕΡΑ 05/7/2021 & ΤΡΙΤΗ 06/7/2021

21:00

TOM & JERRY

ΤΕΤΑΡΤΗ 07/7/2021

21:00 & 23:00

ΣΤΗ ΓΗ ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΥ ΜΕΛΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 08/7 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/7/2021

21:00 & 23:15

MINARI

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/7/2021 έως ΤΡΙΤΗ 13/7/2021 Σ & Κ 21:00 & 23:00, Δ &Τ 23:00 ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΑΓΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/7/2021 & ΤΡΙΤΗ13/7/2021

21:00

ΛΟΥΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7/2021

21:00 & 23:00

Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 15/7 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/7/2021

21:00 & 23:00

ΓΙΑΛΝΤΑ, Η ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/7/2021 έως ΤΡΙΤΗ 20/7/2021

Σ & Κ 21:00 & 23:15, Δ & Τ 23:00 ΑΣΠΡΟ ΠΑΤΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/7/2021 &ΤΡΙΤΗ 20/7/2021

21:00

ΠΙΤΕΡ ΡΑΜΠΙΤ, Ο ΛΑΓΟΣ ΤΟ ‘ΣΚΑΣΕ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7/2021

21:00 & 23:00

ΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/7 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/7/2021

21:00 & 23:00

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/07 έως ΤΡΙΤΗ 27/07/2021

Σ & Κ 21:00 & 23:00, Δ &Τ 23:00 ΠΩΣ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΣΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/7/2021 & ΤΡΙΤΗ 27/7/2021

21:00

ΟΝΕΙΡΟΜΠΕΛΑΔΕΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7/2021

21:00 & 23:30

2046

ΠΕΜΠΤΗ 29/7 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/7/2021

21:00 & 23:00

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ ΡΙΦΚΙΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/7/2021 έως ΤΡΙΤΗ 03/8/2021 Σ & Κ 21:00 & 23:15, Δ & Τ 23:00 ΟΙ ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ 2021
ΗΜ/ΝΙΑ

ΩΡΕΣ

ΤΑΙΝΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 02/8/2021 & ΤΡΙΤΗ 03/8/2021

21:00

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΚΑΛΑΘΙΑ: Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 04/8/2021

21:00 & 23:00

ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 05/8 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/8/2021

21:00 & 23:00

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΣΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 07/8/2021 έως ΤΡΙΤΗ 10/8/2021 Σ & Κ 21:00 & 23:00, Δ & Τ 23:00 Η ΝΟΝΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09/8/2021 & ΤΡΙΤΗ 10/8/2021

21:00

ΛΑΣΙ, ΓΥΡΝΑ ΣΠΙΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/8/2021

21:00 & 23:15

ΕΝΑ ΨΑΡΙ ΠΟΥ ΤΟ ΕΛΕΓΑΝ ΓΟΥΑΝΤΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/8 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/8/2021

21:00 & 23:30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΣΙΚΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/8/2021 έως ΤΡΙΤΗ 17/8/2021

Σ & Κ 20:30 &*, Δ &Τ 22:45

OLD

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/8/2021 & ΤΡΙΤΗ 17/8/2021

20:30

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/8/2021

20:30 & 22:45

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ ΛΥΓΜΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 19/8 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/8/2021

20:30 & 22:30

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ‘85

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/8/2021 έως ΤΡΙΤΗ 24/8/2021 Σ & Κ 20:30 & 22:30, Δ & Τ 22:30 PERSONA NON GRATA
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/8/2021 & ΤΡΙΤΗ 24/8/2021

20:30

ΣΠΙΡΙΤ: Ο ΑΤΙΘΑΣΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/8/2021

20:30 & 22:45

Η ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/8 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/8/2021

20:30 & 22:45

FRENCH EXIT

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/8/2021 έως ΤΡΙΤΗ 31/8/2021 Σ&Κ 20:30 & 22:30, Δ&Τ 22:30 Η ΠΕΘΕΡΑ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/8/2021 & ΤΡΙΤΗ 31/8/2021

20:30

SOUL

ΤΕΤΑΡΤΗ 01/9/2021

20:30 & 22:30

ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΖΗΣΩ

ΠΕΜΠΤΗ 02/9 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/9/2021

20:30 & 22:45

ΑΜΜΩΝΙΤΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 04/9/2021 έως ΤΡΙΤΗ 07/9/2021 Σ & Κ 20:30 & 22:30, Δ & Τ 22:30 ΕΝΑΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 06/9/2021&ΤΡΙΤΗ 07/9/2021

20:30

ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΡΑΚΟ ΜΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 08/9/2021

20:30 & 23:00

ΝΥΧΤΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 09/9 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/9/2021

20:30 & 23:00

RESPECT

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/9/2021 έως ΤΡΙΤΗ 14/9/2021 Σ & Κ 20:30 & 22:45, Δ & Τ 22:30 ΟΙ ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/9/2021 & ΤΡΙΤΗ 14/9/2021

20:30

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 4

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/9/2021

20:30

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ

ΠΕΜΠΤΗ 16/9 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/9/2021

20:30 & 22:45

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/9/2021 & ΚΥΡΙΑΚΗ 19/9/2021 Σ & Κ 20:30 & *

DUNE

* η Β’ προβολή θα οριστεί όταν ανακοινωθεί η διάρκεια της ταινίας.

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).
Για τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% και του συνοδού τους (προσκομίζεται κάρτα ΑμεΑ.) η
είσοδος είναι δωρεάν.
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
Με στόχο την αποφυγή συνωστισμού, θα πραγματοποιείται ηλεκτρονική προπώληση
εισιτηρίων από τη Viva.gr.
ΏΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ:
Από 11/6 έως 13/8 η Α’ προβολή ξεκινάει στις 21:00 και η Β’ προβολή στις 23:00.
Από 14/8 έως 19/9, η Α’ προβολή ξεκινάει στις 20:30 και η Β’ προβολή στις 22:30.
Η Β΄ προβολή θα πραγματοποιείται εφόσον επιτρέπεται από το ωράριο ελεύθερης
κυκλοφορίας των πολιτών.
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-ΕΦΗΒΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ:
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.
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19
Οι θεατές οφείλουν να εφαρμόζουν τα μέτρα προστασίας κατά του Covid-19, όπως
προσδιορίζονται από το ισχύον κάθε φορά κανονιστικό πλαίσιο για τους θερινούς
κινηματογράφους. Σε περίπτωση μη εφαρμογής τους δεν θα γίνονται δεκτοί στον
κινηματογράφο.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»
Λεωφόρος Ειρήνης 50, Τηλ. 210 9937870

