
ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ  ¨Το Διάλειμμα¨ 
  

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021 – 15η συνεχή χρονιά 

Εβδομάδα από 9 – 16/7/2021,  Ώρα έναρξης : 10:00 μ.μ.  

 
Παρασκευή 9/7 - Σάββατο 10/7  

         

        “Ο προδότης”   
   (Βιογραφική/Γκαγκστερική, 153΄, 2019)    

          
   Σκηνοθεσία : Μάρκο Μπελόκιο   
   Πρωταγωνιστούν:   Πιερφραντσέσκο Φαβίνο,   
   Λουίτζι Λο Κάσιο, Φαούστο Ρούσο Αλέζι,  
   Μαρία Φερνάντα Καντίντο 

 
    Στις αρχές της δεκαετίας του ‘80, ο 
πόλεμος ανάμεσα στους επικεφαλής της 

σισιλιάνικης Μαφίας για το εμπόριο της ηρωίνης συνεχίζει να μαίνεται σκληρός. Ένα από τα 
παλαιότερα μέλη της Κόζα Νόστρα, ο Τομάζο Μπουσκέτα, καταφεύγει στη Βραζιλία, όπου 
και βρίσκει καταφύγιο και παρακολουθεί το ξεκαθάρισμα λογαριασμών από μακριά. Όταν, 
όμως, μαθαίνει για τη δολοφονία των γιων του και του αδελφού του στο Παλέρμο, 
καταλαβαίνει πια ότι μπορεί να είναι ο επόμενος. 
Μετά τη σύλληψη και έκδοσή του στην Ιταλία από τη βραζιλιάνικη αστυνομία, ο 
Μπουσκέτα παίρνει μια απόφαση που θα αλλάξει τα πάντα για τη Μαφία: αποφασίζει να 
συναντηθεί με τον δικαστή Τζιοβάνι Φαλκόνε και να προδώσει τον αιώνιο όρκο που έχει 
δώσει στην Κόζα Νόστρα, ανοίγοντας τους ασκούς του Αιόλου για όλους τους 
εμπλεκομένους... 

 
 

     Κυριακή 11/7,  9:30 μ.μ. 

 

              “Γιάκαρι, η ταινία”       
              (Κινούμενα σχέδια, 82΄,  2020) 
 

Σκηνοθεσία  : Τόμπι Γκένκελ, Ξαβιέ Τζιακομέτι   
 

Ενώ η φυλή του ετοιμάζεται να ακολουθήσει  
τη μετανάστευση των βισώνων, ο Γιάκαρι, ένα νεαρό 
αγόρι των Σιου, ξεκινάει μόνος του να ακολουθήσει 
το μονοπάτι του Μικρού Κεραυνού, ενός άγριου αλόγου που φημολογείται ότι είναι αδάμαστο. Στο 
ταξίδι του, και καθώς για πρώτη φορά στη ζωή του θα βρεθεί εντελώς μόνος του, ο Γιάκαρι θα δεχθεί 
την επίσκεψη του Μεγάλου Αετού, του ζώου τοτέμ του. Ο Μεγάλος Αετός θα δώσει στον Γιάκαρι ένα 
υπέροχο φτερό καθώς και την απίστευτη ικανότητα να μιλάει με τα ζώα. Κατά τη διάρκεια του 
μεγάλου ταξιδιού τους και καθώς πια βρίσκονται βαθιά στο έδαφος των τρομερών και φοβερών 
κυνηγών, ο Γιάκαρι και ο Μικρός Κεραυνός θα ζήσουν μια μεγαλειώδη περιπέτεια μέχρι να βρουν τον 
δρόμο της επιστροφής στο σπίτι. Το ταξίδι τους, σε ένα συναρπαστικό αλλά συνάμα επικίνδυνο τοπίο, 
θα σφραγίσει για πάντα την παντοτινή φιλία μεταξύ του πιο γενναίου νεαρού αγοριού των Σιου και 
του αλόγου που τρέχει σαν τον άνεμο.     



       Δευτέρα 12 - Τρίτη  13/7  
         
                 “Κρουέλα”       
             (Κωμωδία, 134΄, 2021) 

 
  Σκηνοθεσία :   Κρεγκ Γκιλέσπι   
  Πρωταγωνιστούν :  Έμα Στόουν, Έμα   
  Τόμσον, Πωλ Γουώλτερ Χάουζερ 

 
   Η βραβευμένη με Όσκαρ Emma Stone 

(“La La Land”) ενσαρκώνει τη θρυλική Cruella DeVil, την πιο χαρακτηριστική, διαβόητη και στιλάτη 
κακιά, στη νέα live-action ταινία prequel της Disney. Βρισκόµαστε στο Λονδίνο του 1970 και η πανκ 
ροκ επανάσταση είναι στο απόγειό της. Η νεαρή Εστέλλα, ένα ορφανό κορίτσι µε κοφτερό µυαλό 
και αιχµηρό ένστικτο επιβίωσης, ονειρεύεται να αναδειχθεί σε διάσηµη σχεδιάστρια µόδας. Μια 
µέρα, το ταλέντο της γίνεται αντιληπτό από τη θρυλική φασιονίστα και υστερικά σικ, Βαρόνη φον 
Χέλµαν. Η σχέση τους θα πυροδοτήσει µια σειρά από γεγονότα και αποκαλύψεις που θα 
αναγκάσουν την Εστέλλα να ενστερνιστεί τη διαβολική πλευρά της και να µεταµορφωθεί στην 
άγρια, στιλάτη και εκδικητική Κρουέλα. 

  

Τετάρτη  14/7,   9:30 μ.μ.        

         

“ο Βασιλιάς Γάιδαρος” 
         (Κινούμενα σχέδια,  105΄, 2020) 

 
Σκηνοθεσία :  Αζίζ Τζιντάνι   
 
     Μπορεί να μας διδάξει μαθήματα 
ισότητας, δημοκρατίας, πολιτικής ένας 
γλυκός, αισιόδοξος γάιδαρος; Μην βιαστείτε να απαντήσετε αρνητικά. 
     Ο Μανγκού, ένας χαρούμενος και ανέμελος γαϊδαράκος, κάνει τα δικά του όνειρα μέχρι που -από 
τύχη- καταλήγει να θεωρείται ο πιο δημοφιλής διάδοχος του θρόνου, με αφορμή την επικείμενη 
αποχώρηση του βασιλιά λιονταριού. Δεν του περνάει από το μυαλό ότι πρόκειται για πλεκτάνη της 
αλεπούς, δολοπλόκου συμβούλου του βασιλιά, που έχει τα δικά της κίνητρα και θέλει να θολώσει 
τα νερά της διαδοχής του λιονταριού. Θα καταφέρει ο Μανγκού να σταθεί στο ύψος των 
περιστάσεων και να γίνει ο επόμενος αντάξιος βασιλιάς ή θα καταλήξει να είναι σκέτο πιόνι; 
Θα εκπληρώσει η πονηρή αλεπού τα δαιμόνια σχέδια της; Θα συνέλθει ποτέ το βασίλειο από το 
χάος;  
 

Πέμπτη  15 - Παρασκευή  16/7 

         

“Πόλεμος στο σπίτι”      (Κωμωδία,  94΄, 2020) 

 

Σκηνοθεσία :  Τιμ Χιλ.  Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Ούμα Θέρμαν, Κρίστοφερ Γουόκεν 
 

Ο Πίτερ και ο παππούς του, ο Τζακ, είναι πολύ αγαπημένοι και δεμένοι μέχρι που… ο 
παππούς του θα μετακομίσει στο σπίτι της οικογένειάς του και θα αναγκαστεί να 
εγκαταλείψει το πιο μεγάλο κεκτημένο του, το δωμάτιό του. Ο Πίτερ όμως δεν το βάζει 
κάτω, και επινοεί με τους φίλους του φάρσες για να τον διώξει. Αλλά και ο παππούς του 
δεν παραδίνεται εύκολα. Ένας πόλεμος είναι προ των πυλών! 


