
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ  ¨Το Διάλειμμα¨ 
 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021 – 15η συνεχή χρονιά 

Εβδομάδα από 24 – 30/7/2021,  Ώρα έναρξης : 10:00 μ.μ.  

 
Σάββατο 24/7 - Κυριακή 25/7  

         

 “WONDER  WOMAN  1984”   
     (Περιπέτεια, 151΄, 2020)    
          
   Σκηνοθεσία :  Πάτι Τζένκινς 
   Πρωταγωνιστούν:  Γκαλ Γκαντότ, Πέντρο 
Πασκάλ, Κόνι Νίλσεν, Κρίστεν Γουίγκ, Κρις 
Πάιν, Ρόμπιν Ράιτ 

     
    Στην καρδιά των 80s συναντάμε την 
Νταϊάνα, aka Wonder Woman, να ζει μια 

μοναχική ζωή στην απομόνωση, τόσο από δική της επιλογή όσο και από διάφορες 
περιστάσεις που την οδήγησαν σε αυτή. Δουλεύει ως επιμελήτρια σε ένα αρχαιολογικό 
μουσείο όπου φτάνει μια μαγική πέτρα, η οποία μπορεί να εκπληρώσει οποιαδήποτε ευχή 
σου. Φυσικά τα πράγματα δεν αργούν να πάρουν μια περίεργη και επικίνδυνη τροπή καθώς 
ένας άπληστος επιχειρηματίας προσπαθεί να πάρει στην κατοχή του αυτή τη μαγική πέτρα 
και να αποκτήσει ανεξέλεγκτες υπερδυνάμεις.  

       

       

      Δευτέρα 26 - Τρίτη  27/7  
         
            “Μάρτιν Ίντεν”       
          (Δραματική, 129΄, 2019) 

 
 Σκηνοθεσία :   Πιέτρο Μαρτσέλο 
 Πρωταγωνιστούν :    Μαουρίτσιο 
Μπράουτσι, Λούκα Μαρτινέλι, Τζέσικα 
Κρέσι 

        

      Στην προπολεμική Νάπολη ένας 
ανειδίκευτος εργάτης, ο Μάρτιν, φιλοδοξεί να ξεφύγει από το προδιαγεγραμμένο μέλλον 
που του επιφυλάσσει η ταπεινή κοινωνική και οικονομική του κατάσταση και αγωνίζεται να 
βοηθήσει, όπως μπορεί, τους φτωχούς ανθρώπους του κύκλου του. Ο Μάρτιν πιστεύει, και 
δίκαια, πως μόνο η μόρφωση μπορεί να τον εφοδιάσει με ό,τι χρειάζεται για να πετύχει τους 
σκοπούς του. Με τη μόρφωση θα μπορέσει να γίνει ένας συγγραφέας που θα αποτυπώσει 
στο χαρτί τη στέρηση, τον πόνο και την αδικία που υφίσταται η τάξη του. Τα πράγματα 
αλλάζουν ριζικά όταν ο Μάρτιν γνωρίζει τη νεαρή και όμορφη Έλενα. Η κοπέλα είναι κόρη 
οικογένειας βιομηχάνων,  μορφωμένη και καλλιεργημένη, δηλαδή ανήκει στο απέναντι 
ταξικό στρατόπεδο. Η γέφυρα μεταξύ τους είναι ο έρωτας, που θα φέρει τους δυο νέους 
κοντά, οδηγώντας όμως παράλληλα και στη σύγκρουση των τάξεων, στις οποίες ανήκουν. Ο 
Μάρτιν θα καταφέρει να σπουδάσει, με τη βοήθεια ενός ηλικιωμένου φίλου του και ενεργού 



Σοσιαλιστή, και θα αγγίξει το συγγραφικό του όνειρο, κάτι όμως που είναι κυριολεκτικά και 
μεταφορικά ένα κόκκινο πανί για την οικογένεια της καλής του... 

Διασκευή του ομότιτλου κλασικού βιβλίου του Τζακ Λόντον. Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας 
στο Φεστιβάλ Βενετίας, υποψήφια για 4 βραβεία στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 
2020.  

      Τετάρτη  28/7,   9:30 μ.μ.        

        
  “Σαν τον σκύλο με τη γάτα 3” 
        (Κινούμενα σχέδια,  84΄, 2020) 

 
    Σκηνοθεσία :   Σον Μακ Ναμάρα 
       

      Έχουν περάσει 10 χρόνια από τη 
Μεγάλη Συμφωνία, με ένα ιδιαίτερο 
σύστημα παρακολούθησης, όπου οι 
γάτες και οι σκύλοι έχουν σχεδιάσει και 
αναλάβει τον από κοινού έλεγχό του, με 
σκοπό τη διατήρηση της ειρήνης και την 

αποτροπή οποιασδήποτε διαμάχης. Όμως, όταν ένας σατανικός παπαγάλος με άριστες 
τεχνολογικές γνώσεις διεισδύει στα ασύρματα δίκτυα για να χρησιμοποιήσει τις συχνότητες 
που μόνο οι γάτες και οι σκύλοι μπορούν να ακούσουν, θα τους οδηγήσει σε μία διαμάχη, η 
οποία θα επαναφέρει τον παγκόσμιο πόλεμο ανάμεσα στις γάτες και τους σκύλους. Πλέον, 
μία ομάδα άπειρων και ανειδίκευτων πρακτόρων θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν τα 
ζωώδη ένστικτά τους και να επαναφέρουν την τάξη και την παγκόσμια ειρήνη ανάμεσα στις 
γάτες και τους σκύλους.  
 

 

Πέμπτη  29 - 

Παρασκευή  30/7 
         
 “Έντιμος κλέφτης”         
  (Περιπέτεια,  99΄, 2020) 

 
Σκηνοθεσία : Μαρκ Γουίλιαμς 
 Πρωταγωνιστούν:  Λίαμ 
Νίσον, Κέιτ Γουόλς, Ρόμπερτ 
Πάτρικ, Άντονι Ράμος 
 

       Ο Τομ (Λίαμ Νίσον) 
είναι πολλά διαφορετικά 
πράγματα, αλλά κυρίως δύο: ένας διαβόητος ληστής και ένας φρεσκοερωτευμένος άντρας. 
Τα αισθήματα του για την την Άννι (Κέιτ Γουόλς) τον έχουν ωθήσει να διορθώσει τα λάθη 
του παρελθόντος και να αφήσει πίσω του την παρανομία. Αποφασίζει να παραδοθεί στο 
FBI και να στερηθεί τα χρήματα που έχει ληστέψει με αντάλλαγμα έναν δικαστικό 
συμβιβασμό και ένα νέο ξεκίνημα. Όταν όμως συνειδητοποιήσει ότι οι πράκτορες του FBI 
είναι πιο διεφθαρμένοι από εκείνον, αρχίζει ένα κυνηγητό γάτας-ποντικιού, όπου το κακό 
και το καλό μπερδεύονται και μόνο η αγάπη μένει αλώβητη. 


