Φίλες και φίλοι,

Ο Δήμος Ιλίου, αναγνωρίζοντας το ρόλο του κινηματογράφου, ως
αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, προσφέρει τον Αύγουστο απολαυστικές βραδιές κινηματογραφικής
τέχνης και ψυχαγωγίας με ελεύθερη είσοδο, στο Θεατράκι
του Αθλητικού Κέντρου Παλατιανής, επί της οδού Ευαγγέλου
Λιόση.
Για όσους θα βρίσκονται στην πόλη τον Αύγουστο, σας περιμένουμε στον Θερινό μας Κινηματογράφο για να ταξιδέψετε στο μαγικό κόσμο της 7ης τέχνης και να διασκεδάσετε με τις ταινίες που
έχουν προγραμματιστεί.
Σας εύχομαι ολόψυχα καλό καλοκαίρι.
Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,
ο Δήμαρχος Ιλίου
Νίκος Ζενέτος

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/8/2018

Ώρα 9:00 μ.μ.

Γοριλομπελάδες
(Snowflake)
(Παιδική μεταγλωττισμένη)
Ένας ύμνος για την διαφορετικότητα και τη φιλία!
Η μεγάλη Ανεξάρτητη Επιτυχία
του Χειμώνα με πάνω από 20.000
εισιτήρια. Μια μοναδική περιπέτεια που συνεπαίρνει μικρούς και
μεγάλους! Είστε έτοιμοι για μια
ξεκαρδιστική εμπειρία γεμάτη γοριλομπελάδες; Μικροί και μεγάλοι θα βρεθούν παρέα με τον
Νιφάδα και τους φίλους του σε
ένα ταξίδι – ύμνο για τη διαφορετικότητα, την αγάπη και τη φιλία!
Σύνοψη:
Ο Νιφάδας είναι πολύ γλυκός
αλλά και πολύ ξεχωριστός, αφού
είναι ο μοναδικός λευκός γορίλας
στον κόσμο και το κύριο αξιοθέατο του ζωολογικού κήπου. Τα παιδιά τον λατρεύουν! Κάτι που δεν ισχύει
όμως για τους άλλους γορίλες του κήπου, που τον απορρίπτουν λόγω της
διαφορετικότητας του… Ο Νιφάδας τότε θα πάρει τη μεγάλη απόφαση
να κάνει τα πάντα για να πάψει να είναι διαφορετικός! Με τη βοήθεια
του καλύτερού του φίλου, ενός εκκεντρικού κόκκινου πάντα που ακούει
στο όνομα Αιλούρ, ο Νιφάδας σχεδιάζει μια μυστική αποστολή να γλιστρήσει έξω από το ζωολογικό κήπο. Και τότε ξεκινούν οι… Γοριλομπελάδες! Οι δύο φίλοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με μάγισσες, επιστήμονες
και πολλούς άλλους μπελάδες, χαρίζοντας ατέλειωτες στιγμές γέλιου σε
μικρούς και μεγάλους!

ΤΡΙΤΗ 14/8/2018

Ώρα 9:00 μ.μ.

Επικίνδυνες Ψαρικές
Αποστολές
(Παιδική
μεταγλωττισμένη)
Μα τα ψάρια ζουν στη στεριά;
Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια για
όλη την οικογένεια! Με ένα σπουδαίο οικολογικό μήνυμα για την
καταστροφή που προκαλεί ο Άνθρωπος στην Θάλασσα.
Σύνοψη:
Ο Παπ, ένας μικρός καρχαριούλης, ανακαλύπτει μία σειρά από
υφάλους γεμάτους με αυγά, ενώ
παίζει στον ωκεανό με τους φίλους του. Όμως, δεν είναι ο
μόνος που βρίσκεται εκεί… Λαθρ
οκυνηγοί έχουν ήδη βρει το σημείο και κλέβουν τα αυγά! Ο μικρούλης αλλά γενναίος Παπ, αποφασίζει
να σώσει την οικογένειά του και να πολεμήσει τους ανθρώπους με κάθε
ψαρικό τρόπο… στην στεριά! Βοηθοί του, ο επιστήμονας κύριος Χταπόδης
και ο λαίμαργος Τζούλιους που ονειρεύεται να φάει επιτέλους γευστικά
κοτόπουλα! Εγκαταλείποντας τη θάλασσα, βρίσκονται στον όμορφο αλλά
και πολύ επικίνδυνο κόσμο των ανθρώπων. Και τότε ξεκινούν οι Επικίνδυνες Ψαρικές Αποστολές!
Μια ταινία δράσης, άκρως περιπετειώδης και ξεκαρδιστική, με σπουδαία
οικολογικά μηνύματα για την προστασία της Φύσης και της Θάλασσας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/8/2018

Ώρα 9:00 μ.μ.

Έρωτας α λά Ισπανικά
(Ocho Apellidos Vascos)
(2014)(Κωμωδία) του Εμίλιο Μαρτίνεθ Λάθαρο

Μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στην ιστορία της Ισπανίας,
αυτή η κωμωδία διεθνικών διαφορών χτίζεται, αναλώνεται και εξαργυρώνει το ένα κλισέ μετά το άλλο...
Σύνοψη:
Ο Ράφα, περήφανος Ανδαλουσιανός, γνωρίζει τυχαία την επίσης υπερήφανη Βάσκα, Αμάια. Στην αρχή τσακώνονται, αλλά μετά πέφτουν στο
κρεβάτι.
Την επόμενη ημέρα εκείνη εξαφανίζεται κι εκείνος ψάχνει να τη βρει.
Αλλά τα πράγματα θα μπερδευτούν, με τον προγραμματισμένο γάμο της
να έχει διαλυθεί και τον εξαφανισμένο πατέρα της να επιστρέφει.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/8/2018

Ώρα 9:00 μ.μ.

Γατο Συμμορία η Αρχή
(Top Cat Begins)
(Παιδική μεταγλωττισμένη)
Ο Τοπ Κατ, ο πιο αγαπημένος
γάτος της οθόνης, επιστρέφει με
μια ολοκαίνουργια περιπέτεια.
Μια μεγάλη Επιτυχία την Νέα Χρονιά με πάνω από 9.000 εισιτήρια.
Σύνοψη:
Αυτή τη φορά, ανακαλύπτουμε τις
ρίζες της δημοφιλούς σειράς κινουμένων σχεδίων των Hanna-Barbera,
γνωρίζοντας
την
ξεκαρδιστική ιστορία για το πώς ο
ήρωας μας, ο Τοπ Κατ, δημιούργησε την διαβόητη συμμορία
γατών του Μανχάταν.
Ο Τοπ Κατ είναι ένας φτωχός, μελαγχολικός γάτος που ζει μοναχικά στους δρόμους της Νέας
Υόρκης. Μέχρι που γνωρίζει τον Μπένι, έναν καλοκάγαθο γάτο, που ψάχνει την περιπέτεια. Οι δυο τους, γρήγορα θα γίνουν κολλητοί και θα καταστρώσουν ένα παράτολμο σχέδιο. Θα τα βάλουν με τον Κύριο Μπιγκ,
τον μεγαλύτερο κακοποιό της Νέας Υόρκης, προσπαθώντας να κλέψουν
τα διαμάντια του.
Στην πορεία, οι ήρωές μας θα συναντήσουν μερικούς ακόμα απολαυστικούς γατο-χαρακτήρες: τον Τριζάτο, τον Ξεφτέρη, τον Τρομάρα και τον
Σιου Σιου και μαζί θα φτιάξουν μια αξιολάτρευτη γατο…συμμορία, έτοιμοι
για πολλούς μπελάδες!

ΤΡΙΤΗ 21/8/2018

Ώρα 9:00 μ.μ.

Επιχείρηση Μαμά!
(beyond -Beyond)
(Παιδική μεταγλωττισμένη)
To «Επιχείρηση: Μαμά!» είναι μια
ιστορία για το τι σημαίνει να επιδιώκεις το αδύνατο. Μια ιστορία
για ένα μικρό κούνελο, που αποφασίζει να αγωνιστεί ενάντια
στην πιο ισχυρή δύναμη. Στην πορεία, θα μάθει όλο και περισσότερα πράγματα για τη ζωή. Ένα
συγκλονιστικό Αριστούργημα που
αποθέωσαν κριτικοί και κοινό
Σύνοψη:
Ο Γιόχαν είναι ένας μικρός κούνελος που ζει ευτυχισμένος με την
οικογένειά του, στη μακρινή Κουνελοχώρα. Όταν η μητέρα του θα
χαθεί ξαφνικά, ο Γιόχαν θα αποφασίσει να ξεκινήσει ένα περιπετειώδες και δύσκολο ταξίδι για να την φέρει πίσω. Στη διαδρομή, θα
συναντήσει παράξενα πλάσματα, αξιολάτρευτους συμμάχους και τρομερές δυσκολίες, μέχρι να φτάσει στο Βασίλειο του πιο ισχυρού αντίπαλου
του: του Βασιλιά του Φτερού! Βραβευμένο σε τέσσερα διεθνή Φεστιβάλ
Κινουμένων σχεδίων, το «Επιχείρηση: Μαμά!» είναι μελαγχολικό ταξίδι
σε ένα ονειρικό σύμπαν, επηρεασμένο από τους μαγικούς κόσμους της
Άστριντ Λίντγκρεν (συγγραφέα του αγαπημένου «Πίπη Φακιδομύτη»), του
περίφημου Ιαπωνικού Studio Ghibli, της Ελληνικής Μυθολογίας ( Ορφέας και Ευρυδίκη) και των Σκανδιναβικών Μύθων.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/8/2018

Ώρα 9:00 μ.μ.

Είναι για το καλό σου
(Es Por Tu Bien)
(2017) (Κωμωδία) του Κάρλος Θερόν
Σύνοψη:
Ο χειρότερος εφιάλτης ενός πατέρα είναι η μέρα που συναντά τον
φίλο της κόρης του. Για τον πατέρα,
ο νέος «γαμπρός» φυσικά και είναι
εντελώς ακατάλληλος, ενώ θέλει
μόνο ένα πράγμα από το αγαπημένο κοριτσάκι του. Αυτή η μέρα
έφτασε για τους τρεις φίλους, τον
Αρτούρο, τον Πόλι και τον Τσους.
Οι γλυκές τους κορούλες αποφάσισαν να «πετάξουν» το μέλλον τους
σε τρεις ανεπρόκοπους. Οι μπαμπάδες όμως έχουν άλλη άποψη. Ο
μόνος τρόπος είναι να απαλλαγούν
από αυτούς, ενώνοντας τις δυνάμεις
τους, και να κάνουν ό,τι χρειάζεται
για να τους ξεφορτωθούν. Ο πόλεμος ξεκινά!

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/8/2018

Ώρα 9:00 μ.μ.

Οι Φύλακες του Χρυσού
Αυγού (Rabbit School)
(Παιδική μεταγλωττισμένη)
Είναι Μικροί και Ατρόμητοι και
έχουν ένα Σκοπό να σώσουν το
Μυστικό των Χρυσών Αυγών. Μια
εντυπωσιακή περιπέτεια με τρομερά χρώματα .
Επίσημη Συμμετοχή στο Φεστιβάλ
Βερολίνου.
Σύνοψη:
Ο Μαξ, ένα πονηρό κουνέλι της
πόλης, παγιδεύεται σε μια απομονωμένη Σχολή Πασχαλινών
Κουνελιών που βρίσκεται στο
δάσος. Η σχολή απειλείται από
μια συμμορία αλεπούδων που
σκοπό έχει να κλέψει το πολύτιμο
Χρυσό Αυγό και να καταστρέψει
το Πάσχα. Όταν ο Μαξ θα γνωρίσει την γλυκιά Έϊμι, θα αποφασίσει να βοηθήσει τους καινούργιους του
φίλους, μαθαίνοντας τα μυστικά των κουνελιών του Πάσχα από τη σοφή
κυρία Ερμιόνη. Όλοι μαζί, θα προσπαθήσουν να σώσουν το Πάσχα και
στην πορεία ο Μαξ θα συνειδητοποιήσει που πραγματικά ανήκει.
Το Rabbit School βασίζεται στο κλασικό γερμανικό παιδικό βιβλίο RABBIT SCHOOL των Albert Sixtus και Fritz Koch-Gotha που μιλάει
για τη δύναμη της φιλίας, του ομαδικού πνεύματος, της πίστης και του
θάρρους..

ΤΡΙΤΗ 28/8/2018

Ώρα 9:00 μ.μ.

Μάγια η Μέλισσα - Η Ταινία
(Maya the Bee Movie)
(Παιδική μεταγλωττισμένη)
Σύνοψη:
Η μικρή Μάγια μπορεί να βγήκε
μόλις απ’ το αυγό της, αλλά είναι
ένας σίφουνας, γεμάτος περιέργεια, που σε καμία περίπτωση δεν
θέλει να υπακούσει στους κανόνες
της κυψέλης. Ένας από αυτούς,
είναι να μην εμπιστεύεται τις σφήκες και τα άλλα έντομα που ζουν
πέρα από το λιβάδι. Η Μάγια
όμως, δεν μπορεί παρά να κάνει
φιλίες με τον Φλιπ, την ακρίδα,
τον Κερτ το σκαθάρι ακόμα και
τον Στινγκ, τη νεαρή σφήκα! Μία
ατρόμητη παρέα που όμως οι
άλλες μέλισσες δεν βλέπουν με
καλό μάτι… Όταν κάποιος κλέβει
τον βασιλικό πολτό, όλες οι υποψίες πέφτουν στις σφήκες και η
Μάγια μπαίνει στο στόχαστρο ως
συνεργός τους. Μόνο ο καλόκαρδος Βίλυ την πιστεύει και την βοηθάει να
λύσουν το μυστήριο, παρέα με τους υπόλοιπους φίλους της. Μετά από
ένα μεγάλο και περιπετειώδες ταξίδι, η Μάγια, ο Βίλυ και η υπόλοιπη
παρέα θα ανακαλύψουν τον πραγματικό φταίχτη και θα καταφέρουν να
φιλιώσουν τους κατοίκους του μεγάλου και πλούσιου λιβαδιού.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/8/2018

Ώρα 9:00 μ.μ.

Γιατρός στο χωριό
(Médecin de campagne)
(2016) του Τομά Λιλτί (Δραματική κωμωδία)
Σύνοψη:
Όλοι οι κάτοικοι του απομακρυσμένου χωριού, μπορούν να υπολογίζουν στον Jean-Pierre, τον
γιατρό που τους φροντίζει και
τους καθησυχάζει μέρα-νύχτα
καθώς βρίσκεται σε υπηρεσία εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο,
επτά
μέρες
την
εβδομάδα. Όμως μαθαίνει ότι
έχει καρκίνο στους πνεύμονες
και πρέπει να λάβει την ανάλογη
θεραπεία και φυσικά να μειώσει
τους ρυθμούς της δουλειάς του.
Έτσι, λοιπόν, φτάνει στο χωριό
για να τον βοηθήσει και να τον
αντικαταστήσει η Nathalie μια
πρώην νοσοκόμα και νυν νέα
γιατρός.

