
ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ  ¨Το Διάλειμμα¨ 
 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020 – 14η συνεχή χρονιά 

Εβδομάδα από 23 – 29/7/2020  

Ώρα έναρξης : 10:00 μ.μ.  

   Σκηνοθεσία : Σεντρίκ Καν  
   Πρωταγωνιστούν:  Κατρίν Ντενέβ, 
Εμανουέλ Μπερκό, Βενσάν 
Μακέιν, Σεντρίκ Καν, Λουάνα 

Μπατζαραμί, Λετίσια Κολομπάνι  
Μια μεγάλη οικογένεια συγκεντρώνεται στο σπίτι της στη νότια Γαλλία για να γιορτάσει τα γενέθλια 
της μητέρας που γίνεται 70 χρονών. Είναι όλοι εκεί: η μητέρα, ο πατέρας καθώς και οι δυο γιοι τους, 
ο ένας με τη γυναίκα του και τα δύο του παιδιά και ο άλλος με την καινούργια του φίλη από την 
Αργεντινή,  οι οποίοι έχουν φέρει μαζί και μια κάμερα για να καταγράψουν τις όμορφες 
οικογενειακές στιγμές. Όλα μοιάζουν να πηγαίνουν μια χαρά, μέχρι που χτυπάει το τηλέφωνο και 
εμφανίζεται η μικρότερη κόρη της οικογένειας, που όλοι έχουν πολύ καιρό να δουν… 

Eκρηκτικά ξεσπάσματα και τρυφερές στιγμές συνθέτουν τη γιορτή μιας μητέρας, της Αντρεά 
(Κατρίν Ντενέβ), η οποία καλεί ολόκληρη την οικογένεια με αφορμή τα γενέθλιά της ‒ κλείνει τα 70, 
εκφράζει συνεχώς την επιθυμία να περάσει όσο καλύτερα γίνεται, αλλά μόνο ανώδυνα δεν 
εκτυλίσσεται το Σαββατοκύριακο στο γεμάτο αναμνήσεις εξοχικό.  

Σκηνοθεσία  :  Τοντ Φίλιπς 
Πρωταγωνιστούν :   Χοακίν Φίνιξ, Ζαζί Μπιτζ, Ρόμπερτ 
Ντε Νίρο, Φράνσις Κόνροϊ, Μαρκ Μάρον, Μπιλ Καμπ, 
Γκλεν Φλέσλερ, Σι Γουίγκαμ, Μπρετ Κάλεν, Ντάγκλας 
Χοτζ, Τζος Πάις   
 

Ο Άρθουρ είναι ένα παιδί με πολλά προβλήματα, 
περίεργη εμφάνιση και ένα υστερικό γέλιο που οφείλεται σε 
κάποια εγκεφαλική πάθηση. Ζει με την υπερπροστατευτική 
μητέρα του, που συνεχώς του λέει ότι γεννήθηκε για να 

Πέμπτη 23 - Παρασκευή 24/7  
   
   “Μάντεψε ποιος ήρθε  
     για  τα γενέθλιά σου”    
         (Κωμωδία,  101΄,  2019) 

 

Σαββάτο 25 – Κυριακή 26/7 
 

“Joker” 

                 (Αστυνομική, Δραματική, 122΄,  2019) 

 



κάνει τους άλλους να γελούν, εργάζεται ως κλόουν και ονειρεύεται μια καριέρα ως stand-up 
comedian. 

Εξαιτίας της ιδιαιτερότητάς του, ο καλοκάγαθος Άρθουρ συχνά πέφτει θύμα ψυχολογικού 
bullying, αλλά και σωματικών επιθέσεων, ενώ δεν λαμβάνει αξιοπρεπή βοήθεια από τον κρατικό 
μηχανισμό για τα θέματα υγείας που αντιμετωπίζει. Ζει σε ένα περιβάλλον που τον περιθωριοποιεί, 
με κρατικούς κοινωνικούς λειτουργούς που δεν τον ακούν όταν μιλάει και επί μονίμου βάσεως 
βρίσκεται στη θέση του θύματος. Όταν όμως ένας συνάδελφός του θα του δώσει ένα όπλο για να 
προστατευτεί, τότε σταδιακά θα αρχίσει η μεταμόρφωσή του. 
 

Ο Joker του σπουδαίου και τρεις φορές υποψήφιου για Όσκαρ πρωταγωνιστή Χοακίν Φίνιξ 
και του ευφυούς δημιουργού Τοντ Φίλιπς (Hangover, Σκυλιά του Πολέμου) απέσπασε τον Χρυσό 
Λέοντα στη Βενετία, κατοχυρώνοντας μία θέση στην οσκαρική κούρσα. 
 

Η ταινία τελικά απέσπασε 2 Όσκαρ, Α΄ ανδρικού ρόλου και Μουσικής. 

      Σκηνοθεσία :  Τοντ Χέινς   
      Πρωταγωνιστούν :   Μαρκ Ραφάλο,   
      Αν Χαθαγουέι, Τιμ Ρόμπινς, Μπιλ  
      Πούλμαν, Μπιλ Καμπ, Βίκτορ  
      Γκάρμπερ  
 

Ο Ρομπ είναι μεγαλοδικηγόρος με ειδίκευση σε  θέματα Περιβάλλοντος και εκπροσωπεί μεγάλες 
φαρμακευτικές εταιρίες. Η καριέρα του βρίσκεται στην καλύτερη  φάση της όταν δύο αγρότες 
έρχονται σε επαφή μαζί του και  ισχυρίζονται ότι ένα παράρτημα της εταιρίας DuPont αποβάλλει 
τοξικά απόβλητα στον τοπικό ποταμό με αποτέλεσμα  την καταστροφή των γεωργικών εκτάσεων και 
τον θάνατο εκατοντάδων ζώων. Με σκοπό να τους βοηθήσει και να ανακαλύψει την αλήθεια 
συντάσσει μια επιστολή διαμαρτυρίας που σηματοδοτεί την έναρξη μιας δεκαπενταετούς διαμάχης 
που θα θέσει σε δοκιμασία όχι μόνο την καριέρα του, αλλά και την υγεία του και  τις οικογενειακές 

του σχέσεις. 

Ένα χωριατόπαιδο, η πιστή του γίδα, ένας 
άπληστος για εξουσία σουλτάνος, δύο 
πεινασμένοι αλιγάτορες, ένας αδίστακτος 
κακοποιός, ένα κορίτσι της πόλης, ένας 
αφηρημένος πωλητής χαλιών - και, φυσικά, ένα ιπτάμενο χαλί - έχουν το ρόλο τους στις περιπέτειες 
του Χότζα. Είναι οι Χίλιες και Μία Νύχτες στη ζωή ενός χωρικού, ο οποίος κόντρα στις πιθανότητες, 
καταφέρνει να ταξιδέψει στον κόσμο, να νικήσει τους εχθρούς του, να ξεπεράσει τον φόβο του και 
τελικά να επιστρέψει στο σπίτι με ένα απροσδόκητο δώρο.  

Δευτέρα 27 - Τρίτη  28/7 
 

“Σκοτεινά νερα” 

(Βιογραφική, 126΄, 2019) 

 

Τετάρτη  29/7,   9:30 μ.μ. 
 

“Το μαγικό χαλί” 
(Κινούμενα σχέδια,  81΄, 2019) 

 


