
ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ  ¨Το Διάλειμμα¨ 
 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020 – 14η συνεχή χρονιά 

Εβδομάδα από 30/7 – 5/8/2020  

Ώρα έναρξης : 10:00 μ.μ.  

 

         Πέμπτη 30 - Παρασκευή 31/7  
   
                “Last Christmas”    
                 (Αισθηματική,  102΄,  2019) 

       
    Σκηνοθεσία :  Πολ Φέιγκ 
     Πρωταγωνιστούν:   Εμίλια Κλάρκ, Χένρι  
     Γκόλντινγκ,  Μισέλ Γιο, Έμα Τόμσον    

 
Εκείνη, η Κέιτ, είναι μια νεαρή και 

ταλαντούχα κοπέλα (η Εμίλια Κλαρκ του 
Game of Thrones), που κάπως έχει χάσει τον δρόμο 
της, εξαιτίας μιας περιπέτειας με την υγεία της και 
λόγω της οικογενειακής της κατάστασης, καθώς η 
μητέρα της δυσκολεύεται ως μετανάστρια σε ένα 

Λονδίνο που βρίσκεται στα πρόθυρα του Brexit. Εκείνος, ο Τομ (Χένρι Γκόλντινγκ) είναι ένας 
καλοπροαίρετος και τρυφερός νέος, που ενώ τη γεμίζει με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση, την ίδια 
στιγμή φαίνεται απόμακρος και μυστηριώδης. Θα συναντηθούν στο καταστόλιστο Λονδίνο κάτω από 
τους γνωστούς ήχους των Wham και του Τζορτζ Μάικλ.  

  

    

Σαββάτο 1 – Κυριακή 2/8 

 

“Ένας υπέροχος γείτονας” 

      (Βιογραφική, 109΄,  2019) 

 
Σκηνοθεσία  :   Μάριελ Χέλερ  
Πρωταγωνιστούν :   Τομ Χανκς, 
Μάθιου Ρις, Κρις Κούπερ, Σούζαν 
Κελέτσι Γουότσον, Γουέντι 
Μακένα, Τάμι Μπλάνσαρντ  
 
    Όταν ο Νεοϋορκέζος 

δημοσιογράφος Lloyd Vogel 
(Matthew Rhys) αναλαμβάνει να 
γράψει ένα άρθρο για τον δημοφιλή 
παρουσιαστή παιδικών προγραμμάτων Mister Rogers (Tom Hanks), προσεγγίζει το θέμα με κυνισμό, 
χωρίς να πιστεύει ότι κάποιος μπορεί να είναι τόσο καλός. Πολύ σύντομα, ο Fred τον αφοπλίζει με την 
ειλικρίνεια και τον τρόπο του, που μοιάζει να βλέπει κατευθείαν στην καρδιά του. Ξαφνικά, το 
βλέμμα του ίδιου του Lloyd στρέφεται προς τα μέσα. Είναι ένας νέος γονιός, με δύσκολη παιδική 
ηλικία και έχει έρθει η ώρα να συμφιλιωθεί με τον δικό του πόνο. Ο Fred, άλλωστε, είναι ειδικός στο 
να στρέφει τις συνεντεύξεις προς τους δημοσιογράφους και αυτό το παιχνίδι γάτας ποντικιού είναι ο 
καταλύτης της ταινίας.  



Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ Tom Hanks πρωταγωνιστεί σε μία συγκινητική 
βιογραφία και υποδύεται τον Mister Rogers, τον χαρισματικό και θρυλικό τηλεοπτικό παρουσιαστή 
του μακροβιότερου παιδικού προγράμματος της Αμερικής, που έκλεψε τις καρδιές μικρών και 
μεγάλων για πάνω από τριάντα χρόνια. 

Το διαχρονικό μήνυμα της ταινίας για τη δύναμη της ευγένειας -που επιβάλλεται 
θριαμβευτικά στον κυνισμό- βασίζεται στην αληθινή ιστορία της φιλίας ανάμεσα στον διάσημο 
παρουσιαστή και έναν επιφυλακτικό δημοσιογράφο, που αναλαμβάνει να γράψει ένα άρθρο για 
αυτόν. 

     Δευτέρα 3 - Τρίτη  4/8  
         
           “Η μπαλάντα 

       του Ρίτσαρντ Τζούελ”       
          (Βιογραφική, 131΄, 2019) 

 
      Σκηνοθεσία : Κλιντ Ίστγουντ  
      Πρωταγωνιστούν :  Ολίβια 
Γουάιλντ, Τζον Χαμ, Σαμ Ρόκγουελ, 
Κάθι Μπέιτς, Πολ Γουόλτερ 
Χάουζερ, Νίνα Αριάντα, κλπ. 
 

       Στις 27 Ιουλίου 1996, εν μέσω των 
Ολυμπιακών Αγώνων της Ατλάντα, ο 

φύλακας Ρίτσαρντ Τζούελ ανακαλύπτει ένα ύποπτο πακέτο, κρυμμένο κάτω από έναν πάγκο, που 
αποδεικνύεται ότι περιέχει εκρηκτικό μηχανισμό. Με ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή του, βοηθάει να 
εκκενωθεί η περιοχή, σώζοντας πολλές ζωές. Τον ανακηρύσσουν ήρωα. Αλλά τρεις μέρες μετά, η ζωή 
του ταπεινού αυτού σωτήρα καταρρέει, όταν συνειδητοποιεί ότι το FBI τον θεωρεί τον κύριο ύποπτο 
για τη βομβιστική επίθεση. 

Αυτή η ιστορία που μοιάζει με θρίλερ δεν είναι επινοημένη, αλλά πρόκειται για την 
πραγματική περίπτωση του Ρίτσαρντ Τζούελ. Από ειρωνεία της τύχης, εξαιτίας του αλτρουισμού του, 
ο Τζούελ πέρασε από ανάκριση για 88 μέρες, υπέστη δημόσιο εξευτελισμό και επίθεση από τα μέσα 
ενημέρωσης, χωρίς ποτέ να είναι σίγουρος ότι θα μπορούσε κάποτε να αποκαταστήσει το όνομα του. 

Ο σκηνοθέτης/παραγωγός Κλιντ Ίστγουντ ήθελε να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την τραγική 
ιστορία αυτού του καλοπροαίρετου ανθρώπου που είδε τη ζωή του να ανατρέπεται από τα μέσα 
ενημέρωσης και τις αρχές επιβολής του νόμου. 
 

 

     Τετάρτη  5/8,   9:30 μ.μ.        

         

“Πρόβατα εναντίον λύκων 2” 
    (Κινούμενα σχέδια,  85΄, 2019) 
 

Σκηνοθεσία :   Βλάντιμιρ Νικολάεφ  
 

     Το ενωμένο χωριό των προβάτων και 
των λύκων ζει μια ήρεμη και ειρηνική 
ζωή όταν ξαφνικά καταφθάνουν δύο 
απρόσμενοι επισκέπτες - μια πολική 
αλεπού και μια μικρή προβατίνα. Κανείς δεν περίμενε ότι ένας κίνδυνος θα τους ακολουθήσει εκεί. Ο 
Γκρέι, ο νέος αρχηγός της ενωμένης φυλής, πρέπει τώρα να πείσει τα πρόβατα και τους λύκους να 
συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν τα επερχόμενα προβλήματα και τις μεγάλες προκλήσεις - γιατί 
η ισχύς βρίσκεται στην ενότητα. 


