
ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ  ¨Το Διάλειμμα¨ 
 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021 – 15η συνεχή χρονιά 

Εβδομάδα από 17 – 23/7/2021,  Ώρα έναρξης : 10:00 μ.μ.  

 
Σάββατο 17/7 - Κυριακή 18/7  

         

     “Οικογενειακοί δεσμοί”   
           (Δραματική, 114΄, 2020)    
          
   Σκηνοθεσία :  Τόμας Μπεζούκα  
   Πρωταγωνιστούν:  Κέβιν Κόστνερ, Νταϊάν Λέιν, Λέσλι 
Μάνβιλ, Τζέφρι Ντόνοβαν, Κάιλι Κάρτερ, Μπούμπου 
Στιούαρτ, Γουίλ Μπρίτεν 

     
    Δεκαετία του 1950. Ένας σερίφης που έχει 
πλέον βγει στη σύνταξη, ο Τζορτζ Μπλάκλετζ, και η 
σύζυγός του, Μάργκαρετ, θρηνούν ακόμη τον 
αδικοχαμένο τους γιο, ο οποίος βρήκε τραγικό 
θάνατο ύστερα από ένα δυστύχημα με άλογο. 

Λίγα χρόνια μετά το τραγικό συμβάν, το βάρος που κουβαλάνε οι κεντρικοί ήρωες θα γίνει 
ακόμη μεγαλύτερο, καθώς η χήρα που άφησε πίσω ο γιος τους αποφασίζει ξαφνικά μέσα 
στη νύχτα να φύγει, ακολουθώντας τον νέο της σύζυγο χωρίς να δώσει εξηγήσεις, 
παίρνοντας μάλιστα μαζί της και το μικρό της παιδί. Οι ενδείξεις γύρω από την αναπάντεχη 
φυγή του νεότερου ζευγαριού κάνουν την κατάσταση να φαίνεται εξαιρετικά ύποπτη και να 
μη μοιάζει καθόλου με αυθόρμητη πράξη ρομαντισμού.  

 
       

      Δευτέρα 19 - Τρίτη  20/7  
         
    “Τρία υπέροχα κορίτσια”       
             (Κωμωδία, 96΄, 2020) 

 
  Σκηνοθεσία :   Ρολάντο Ραβέλο 

  Πρωταγωνιστούν :   Μάρκο Τζιαλίνι, 
Βιτσέντζο Σαλέμ, Τζουζέπε 
Μπατιστόν, Ιζαμπέλα Φεράρι 
 

       Τρία κορίτσια, κόρες φίλων, 
κάνουν ακριβώς τα αντίθετα από 
αυτά που περίμεναν οι πατεράδες 
τους, έχοντας συμμάχους τις μητέρες τους. Η Βαλεντίνα, κόρη του γιάπη δικηγόρου 
Αρτούρο, παρατάει τον γαμπρό την ημέρα του γάμου τους, για τα μάτια της Αλέξια, μιας 
απελευθερωμένης μαύρης κοπέλας. Η Μάρτα, κόρη του αστυνομικού Αντόνιο, τα’ χει 
φτιάξει με τον Σιμόνε, έναν ατίθασο ράπερ, που καπνίζει χασίς και με τη μουσική του τα 
χώνει στους μπάτσους. Τέλος, η Σάρα, κόρη του Σέρτζιο, ετοιμάζεται να φύγει για τις ΗΠΑ 
ως μούσα έμπνευσης του Λουίτζι, ενός καλλιτέχνη φωτογράφου, αλλά γυναικά και πρώην 
συμμαθητή του πατέρα της. Οι τρεις συντηρητικοί μπαμπάδες απορρίπτουν τις σχέσεις των 



υπέροχων κοριτσιών τους, θεωρώντας τις εντελώς ακατάλληλες γι’ αυτά. Έτσι, θα ενώσουν 
τις δυνάμεις τους για να επαναφέρουν τις μικρές στον σωστό δρόμο, ακόμα και με κίνδυνο 
να κλονιστεί, από τις ανορθόδοξες πράξεις τους, η σχέση τους με τις γυναίκες τους! 

 

   Τετάρτη  21/7,   9:30 μ.μ.        

        

“Σκούμπι Ντου” 
      (Κινούμενα σχέδια,  93΄, 2020) 

 
Σκηνοθεσία :  Τόνι Τσερβόνε 
       

    Πώς ξεκίνησε μία από τις πιο 
διάσημες φιλίες της ιστορίας; 
Όταν ένα αδέσποτο, αξιαγάπητο 
κουτάβι συνάντησε ένα μοναχικό 
αγόρι με το όνομα Σάγκι. Οι δυο 

τους ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους επίδοξους, νεαρούς ντετέκτιβ Φρεντ, Βίλμα και  
Δάφνη για να δημιουργήσουν τη φημισμένη Mystery Inc. Τώρα, μετά από εκατοντάδες 
εξιχνιάσεις μυστηρίων, ο Σκούμπι Ντου και η παρέα του έρχονται αντιμέτωποι με το 
μεγαλύτερο και πιο σκοτεινό μυστήριο της καριέρας τους: μία πλεκτάνη που ετοιμάζεται να 
εξαπολύσει στον κόσμο ένα επικίνδυνο σκύλο φάντασμα, τον διαβόητο Κέρβερο. Αυτός ο 
αγώνας δρόμου, για να αποφευχθεί το τέλος του κόσμου, οδηγεί στην απρόσμενη 
ανακάλυψη ότι ο Σκούμπι Ντου δεν είναι απλώς ένα αδέσποτο, αλλά ένας ήρωας με επικό 
πεπρωμένο. 
 

 

Πέμπτη  22 - Παρασκευή  23/7 
         
    “6΄ πριν τα μεσάνυχτα”         
        (Δραματική,  99΄, 2020) 

 

Σκηνοθεσία :   Άντι Γκόνταρντ 
 Πρωταγωνιστούν:   Έντι Ίζαρντ, 
Τζούντι Ντεντς, Τζιμ 
Μπρόαντμπεντ, Κάρλα Γιούρι, 
Ντέιβιντ Σόφιλντ, Τζέιμς Ντ' Αρσί, 
Σελίν Τζόουνς  
 

1939. Ο Τόμας Μίλερ είναι δάσκαλος και προσλαμβάνεται από ένα αγγλικό παραθαλάσσιο 
οικοτροφείο κάπου στην Ουαλία για να διδάξει αγγλικά στις κόρες υψηλόβαθμων στελεχών 
των ναζί, στο πλαίσιο της αγγλο-γερμανικής συμμαχίας που είχε υπογραφεί από το 1935. 
Κάτω από το άγρυπνο βλέμμα της διευθύντριας (Judi Dench) και της αφοσιωμένης της 
βοηθού, τα κορίτσια εξασκούν τα αγγλικά τους προκειμένου στο μέλλον να 
αντιπροσωπεύσουν το ιδανικό της γερμανίδας γυναίκας. Κι όμως μέσα σ’ αυτό το… 
παιδαγωγικό περιβάλλον παίζονται παιχνίδια κατασκόπων, με αποτέλεσμα ύστερα από μια 
σειρά γεγονότων ο Τόμας να κατηγορείται για φόνο και να καταδιώκεται, χωρίς να γνωρίζει 
σε ποιόν ή ποιάν να δείξει εμπιστοσύνη. 


