
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ  ¨Το Διάλειμμα¨ 
 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021 – 15η συνεχή χρονιά 

Εβδομάδα από 14 – 20/8/2021 
 

Σάββατο  14/8,     10.00 μ.μ. 

Κυριακή  15/8,    11.00 μ.μ. 
         
         “LAND”           (Δραματική, 89΄, 2021)    
          
  Σκηνοθεσία :  Ρόμπιν Ράιτ 
  Πρωταγωνιστούν:  Ρόμπιν Ράιτ, Ντέμιαν  Μπισίρ, Κιμ 
Ντίκενς, Σάρα Ντόουν Πλεντζ 

 
     Η Ίντι  αποφασίζει να επισκεφτεί μια ψυχολόγο, με την παρότρυνση της αδελφής της η οποία της 
έχει πει ότι «κάνει θαύματα». Όμως τα θαύματα δεν έχουν θέση στην αληθινή ζωή κι έτσι η Ιντι που 
αδυνατεί να μοιραστεί τον βαθύ της πόνο που, όπως γρήγορα ανακαλύπτουμε, οφείλεται στον χαμό 
του γιου και του συζύγου της, θα αποφασίσει να αφήσει πίσω της τους ανθρώπους. Έτσι δραπετεύει 
στο άγριο τοπίο της φύσης. Βρισκόμενη στα όρια του θανάτου, βρίσκει απρόσμενη βοήθεια από έναν 
καλοσυνάτο κυνηγό και μαζί έναν δρόμο να επιστρέψει ολοκληρωτικά πίσω στη ζωή.         

 

Κυριακή 15/8,    9.00 μ.μ.  
         

    “Οι ευχούληδες  2 : 
Παγκόσμια περιοδεία”  

 (Κινούμενα σχέδια, 90, 2020)    
          

   Σκηνοθεσία : Γουόλτ  Ντορν 
  
         Η βασίλισσα Μπαρμπ,  μέλος της 
αριστοκρατίας του σκληρού ροκ, με τη βοήθεια του πατέρα της, του βασιλιά, θέλουν να 
καταστρέψουν όλα τα υπόλοιπα είδη μουσικής και να επιβάλλουν την κυριαρχία του ροκ. Η μοίρα 
του κόσμου τους βρίσκεται σε κίνδυνο, όμως η Πόπη και ο Μπραντς μαζί με τους φίλους τους θα 
επισκεφτούν μακρινούς τόπους για να ενώσουν όλους τους Ευχούληδες ενάντια στη Μπαρμπ. Σε 
αυτή τους την περιπέτεια θα ανακαλύψουν ότι η φυλή τους είναι μόλις μία από τις έξι φυλές των 
Ευχούληδων και πως η καθεμία τους είναι αφιερωμένη σε ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής: φανκ, 

κάντρι, τέκνο, κλασική, ποπ και ροκ.   Μια πραγματικά διασκεδαστική ταινία με χορό και 
τραγούδια (δύσκολα θα μείνετε ακίνητοι στις θέσεις σας) 
 

   Δευτέρα 16 - Τρίτη  17/8,      10.00 μ.μ           

               “Ο Ροζ Πάνθηρας”   
       (Κωμωδία, 115΄, 1963)   
 

  Σκηνοθεσία :  Μπλέικ 'Έντουαρντς  
Πρωταγωνιστούν :  Πίτερ Σέλερς, Ντέιβιντ Νίβεν, 
Κλαούντια Καρντινάλε, Ιντίρ Μπεν Αντί, Ολιβιέ Μπονό 
         
         Ο «Ροζ Πάνθηρας» έχει συναισθηματική αξία για 
την Ινδή πριγκίπισσα Ντάλα: ήταν δώρο του πατέρα 
της. Όμως έχει και ανεκτίμητη αντικειμενική αξία: είναι 

το μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου, με την πιο σπάνια χροιά, που ένα ελάττωμά του (σε σχήμα 



πάνθηρα) το κάνει ακόμα πιο ξεχωριστό. Το διαμάντι είναι στο στόχαστρο ενός διαβόητου κλέφτη 
κοσμημάτων, τον οποίο οι αρχές καταδιώκουν από το Παρίσι μέχρι τη Ρώμη, αλλά δεν μπορούν να 
τον εντοπίσουν - για αυτό και το ψευδώνυμό του είναι «Φαντομάς». Στη Ρώμη θα καταφθάσει κι ο 
ατζαμής Επιθεωρητής Κλουζό, ο οποίος έχει ανάγει την αδεξιότητα σε μορφή τέχνης και καταδιώκει 
τον Φάντομ επί 15 χρόνια, καθώς και τη θηλυκή συνεργό του. Εκεί θα βρει την πριγκίπισσα Ντάλα να 
πολιορκείται από τον σερ Τσαρλς Λίτον, έναν διαβόητο Αγγλο playboy. Το ότι ο ίδιος είναι ο 
«Φαντομάς» και η σύζυγος του Κλουζό η ερωμένη και η συνεργός του περιπλέκει κι άλλο την 
υπόθεση...    
  

Τετάρτη 18/8    9.00 μ.μ.    
 “ΤΟΜ και ΤΖΕΡΙ” (Κινούμενα σχέδια,  101΄, 2021)    

          
   Σκηνοθεσία :    Τιμ Στόρι 
 

          O Τζέρι καταφθάνει στο καλύτερο ξενοδοχείο της Νέας 
Υόρκης την παραμονή του «γάμου του αιώνα», αναγκάζοντας 
την απεγνωσμένη διοργανώτρια του γάμου να προσλάβει τον 
Τομ, ώστε να τον ξεφορτωθεί. Το επακόλουθο κυνηγητό γάτας 
και ποντικού απειλεί να καταστρέψει την καριέρα της, τον γάμο και το ίδιο το ξενοδοχείο. Σύντομα, 
όμως, ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργείται: ένας διαβολικά φιλόδοξος υπάλληλος που 
συνωμοτεί κατά των τριών τους.  

 

Τετάρτη 18/8    11.00 μ.μ         “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 ταινία προβάλλεται σε 
επανάληψη) 

   Πέμπτη  19- Παρασκευή  20/8,   10.00 μ.μ.   

“ Η Μαύρη Χήρα”   
           (Περιπέτεια Φαντασίας,  133΄, 2020) 

 

Σκηνοθεσία :    Κέιτ Σόρτλαντ 
Πρωταγωνιστούν:   Σκάρλετ Τζοχάνσον, Φλόρενς 
Πιου, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Ρέιτσελ Βάις, 
Ντέιβιντ Χάρμπουρ, Ρέι Γουινστόουν, Γουίλιαμ Χαρτ 

H νεαρή Νατάσα παραχωρείται στην KGB μετά 
τη γέννησή της και εκπαιδεύεται από νεαρή ηλικία ώστε να γίνει μια πληρωμένη δολοφόνος. Μετά 
την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η κυβέρνηση προσπαθεί να την εξολοθρεύσει. Στη νέα 
περιπέτεια φαντασίας των Marvel Studios, που είναι και η πρώτη ταινία της τέταρτης φάσης του 
Marvel Cinematic Universe, ξεδιπλώνεται η ιστορία της Black Window. Μπορεί η Νατάσα Ρoμανόφ ή 
αν προτιμάται Μαύρη Χήρα να διέφυγε από το μυστικό πρόγραμμα της KGB που την εκπαίδευσε 
πολύ καιρό ως μία από τις καλύτερες πράκτορές του κόσμου, η αδερφή της, όμως, μόλις 
ελευθερώθηκε από ένα φρικτό πείραμα. Ο Στρατηγός Ντράκοφ στρατολογεί μικρά κορίτσια, τα 
μετατρέπει στον πιο φονικό στρατό που υπάρχει και μέσω ενός προγράμματος μπορεί να ελέγχει το 
μυαλό τους. Η Νατάσα και η Γελένα αποφασίζουν να εκδικηθούν τον άντρα που τις στέρησε την 
παιδική τους ηλικία και να βάλουν οριστικό τέλος απελευθερώνοντας τις Μαύρες Χήρες.   

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΘΕ ΤΑΙΝΙΑΣ 


