
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ  ¨Το Διάλειμμα¨ 

 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021 – 15η συνεχή χρονιά 

Εβδομάδα από 31/7– 6/8/2021 
 

Σάββατο 31/7, 10.00 μ.μ. 

Κυριακή 1/8, 11.00 μ.μ. 

“Nomadland, (η χώρα των νομάδων)” 
(Δραματική, 107΄, 2020) 

 

Σκηνοθεσία : Κλόε Ζάο 
Πρωταγωνιστούν:  Φράνσις Μακντόρμαντ, Ντέιβιντ 

Στράδερν, Λίντα Μέι, Μπομπ Γουέλς, Σαρλίν Σουόνκι 

 
Μία 60χρονη γυναίκα κλείνει και κλειδώνει το σπίτι της. Επιλέγει τα απολύτως απαραίτητα, για 

να τη συντροφεύσουν στο βανάκι που έχει μετατρέψει σε τροχόσπιτο. Και ξεκινά. Είναι η Φραν, 
πρόσφατα χήρα. Δεν έχασε απλώς τον άντρα της, έχασε τον έρωτα της ζωής της. Πριν είχαν και οι δύο 
τις δουλειές τους: στο Εμπάιρ της Νεβάδα, εργάτες στο τοπικό ορυχείο, το οποίο, όταν η εταιρία 
φαλίρισε, έκλεισε και όλοι οι κάτοικοι του Εμπαϊρ βρέθηκαν στο δρόμο. Η Φραν μπαίνει στο βανάκι 
της και ξεκινά την περιήγησή της στα badlands της Αμερικής, ψάχνοντας περιστασιακές δουλειές και 
πάρκινγκς. Με στωική αξιοπρέπεια στο βλέμμα της, με εύθραυστη ενσυναίσθηση σιγά σιγά γνωρίζει 
κι άλλους νομάδες κι ακούει τις ιστορίες τους. Ανθρώπους που δούλευαν μία ζωή σκληρά, αλλά τους 
πέταξε το χρεοκοπημένο σύστημα εκτός – από τα σπίτια τους, τις ζωές τους, την «κανονικότητα». Θα 
ακολουθήσουμε τη Φραν για ένα χρόνο στον δρόμο. Που πας όταν τα έχεις χάσει όλα; Και τελικά 
ποια ήταν αυτά τα «όλα»; Και ποια στα αλήθεια είχαν σημασία; 

Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας για το 2020 
 

Κυριακή 1/8, 9.00 μ.μ. 

“Οι Κρούντς  2 : Νέα εποχή” 
(Κινούμενα σχέδια, 95΄, 2020) 

 

Σκηνοθεσία : Τζόελ Κρόφορντ 
 

Η προϊστορική οικογένεια των Κρουντς 
συνεχίζει να αναζητά ασφαλή κατοικία, 
φτάνοντας σ’ έναν ειδυλλιακό, περιφραγμένο 
παράδεισο. Μόνο που μια άλλη οικογένεια κατοικεί ήδη εκεί: οι Προχώβιοι. Αυτοί 
(«προχώ») είναι λίγο πιο εξελιγμένοι από τους Κρουντς και οι εντάσεις δεν θα αργήσουν να 
φανούν ανάμεσα στην οικογένεια των σπηλαίων και στη μοντέρνα φαμίλια. Όμως μια νέα 
απειλή θα βάλει τις δυο οικογένειες σε μια επική περιπέτεια και θα τις αναγκάσει να 
αποδεχθούν τις διαφορές τους και να επιδιώξουν ένα κοινό μέλλον. 

 

Δευτέρα 2 - Τρίτη 3/8, 10.00 μ.μ “Άσπρο Πάτο” (Δραματική, 117΄, 2019) 

 
Σκηνοθεσία :   Τόμας Βίντερμπεργκ 
Πρωταγωνιστούν :   Μαντς Μίκελσεν, Τόμας Μπο Λάρσεν, Μάγκνους Μίλανγκ, Λαρς Ράντε, Μαρί 
Μπονεβί, Σούσε Γουόρλντ, Ελέν Ράινγκαρντ Νόιμαν 



Μια ομάδα καθηγητών σχολείου, τέσσερις 
κολλητοί φίλοι, θέλουν να δοκιμάσουν μια 
καινούργια προσέγγιση στη ζωή και τη δουλειά: 
αποφασίζουν να πίνουν σταθερά, μόνο τις 
εργάσιμες ώρες και να διατηρούν ένα ελαφρύ 
επίπεδο μέθης σε όλη τη διάρκεια της μέρας. 
Σκοπός τους να αποδείξουν ότι μια λίγο 
μεγαλύτερη περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα, 
ανοίγει τη σκέψη στον έξω κόσμο, κάνει τα 
προβλήματα να φαίνονται μικρότερα και αυξάνει 

τη δημιουργικότητα. Ένα πείραμα που θα αποδειχθεί εξαιρετικά πετυχημένο για μερικούς, αλλά όχι 
τόσο πετυχημένο για άλλους. 

Οσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, Καλύτερη Ταινία στα Ευρωπαϊκά Βραβεία, Καλύτερη 
Ξενόγλωσση Ταινία σε Bafta και Σεζάρ. 

 

Τετάρτη 28/7, 9:30 μ.μ. 

“Soul” (Κινούμενα σχέδια,  100΄, 2020) 

Σκηνοθεσία :   Πιτ Ντοκτέ 
 

Ο Joe είναι ένας δάσκαλος μουσικής που ονειρεύεται 
να γίνει διάσημος τζαζ πιανίστας. Όταν του δίνεται 
επιτέλους η ευκαιρία να λάμψει, ένα ατύχημα τον στέλνει 
σε ένα μετέωρο μέρος ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. 
Εκεί, οι νέες ψυχές αποκτούν την προσωπικότητα που θα τις συνοδεύσει στη Γη. Ο Joe θα κάνει τα 
πάντα για να επιστρέψει στη ζωή και συνεργάζεται με την απρόθυμη, πρώιμη ψυχή 22 
προσπαθώντας να την καθοδηγήσει και να την εμπνεύσει μέσα από τις δικές του εμπειρίες στη Γη. 
Τι είναι αυτό που μας καθορίζει, που μας κάνει αυτό που είμαστε; Είναι θέμα ψυχής ή στιγμής; 

Όσκαρ Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων, Όσκαρ Καλύτερης Μουσικής 
 

 
Πέμπτη 5 - Παρασκευή 6/8,  10.00 μ.μ. 

“MINARI” (Δραματική,  115΄, 2020) 

Σκηνοθεσία : Λι Αϊζακ Τσανγκ 
Πρωταγωνιστούν:   Στίβεν Γιουέν, Χαν Γε-ρι, Αλαν Κιμ, 
Νόελ κέιτ, Τσο Γιουν, Γουίλ Πάτον 

 
Μία αμερικανοκορεάτικη οικογένεια μετακομίζει στο 

Αρκάνσας, τη δεκαετία του 1980, και μάλιστα σε ένα 
τροχόσπιτο, αναζητώντας το αμερικάνικο όνειρο. Το σκηνικό αλλάζει άρδην μετά την έλευση της 
πανούργας, αθυρόστομης, αλλά ασύλληπτα τρυφερής γιαγιάς. (Το «μινάρι» είναι ένα έντονα 
αρωματικό αγριόχορτο, με σκληρό βλαστό και σαρκώδεις μίσχους. Πολλαπλασιάζεται μόνο του και 
αποκτά έκταση και όγκο). 

Χρυσή Σφαίρα ξενόγλωσσης ταινίας, το Μεγάλο Βραβείο στο Σάντανς και το Όσκαρ β΄ 
γυναικείου ρόλου για την Γιου-Τζουν Γιουν (από έξι υποψηφιότητες). 

 
 ΠΡΟΣΟ ΧΗ ΣΤ ΙΣ ΩΡ ΕΣ ΠΡΟΒ ΟΛΗ Σ ΚΑ ΘΕ ΤΑ ΙΝΙΑ Σ  


