
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ  ¨Το Διάλειμμα¨ 
 

  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021 – 15η συνεχή χρονιά 

Εβδομάδα από 21 – 25/8/2021 
 

Σάββατο  21/8,     9.30 μ.μ. 

 Κυριακή  22/8,    11.00 μ.μ. 
         
         “Το Φεστιβάλ του Ρίφκιν”                
                  (Κομεντί, 88΄, 2020)    
          
  Σκηνοθεσία :  Γούντι Άλεν 
  Πρωταγωνιστούν:  Τζίνα Γκέρσον, Γουάλας Σον,  
  Έλενα Ανάγια, Λουί Γκαρέλ, Σέρζι Λοπέζ  

 
     Ο Μορτ Ρίφκιν (ο Γουάλας Σον στο ρόλο του 

alter ego του σκηνοθέτη), είναι ένας κυνικός θεωρητικός του κινηματογράφου κι ανέκδοτος 
συγγραφέας. Η σύζυγός του, Σου (Τζίνα Γκέρσον), είναι υπεύθυνη δημοσιότητας για την ταινία του 
νεαρού, επιτηδευμένου Γάλλου «auteur», Φιλίπ ( Λουί Γκαρέλ). Οι δυο τους ταξιδεύουν στο Φεστιβάλ 
του Σαν Σεμπαστιάν για την πρεμιέρα της ταινίας, αλλά ο Μορτ αρχίζει να υποψιάζεται ότι η Σου είναι 
ερωτευμένη με τον Φιλίπ - αυτό θα του δώσει το πολυπόθητο άλλοθι, όχι μόνο για να 
επαναθεωρήσει τη δική του ζωή και να ταξιδέψει στις αγαπημένες του (κινηματογραφικές, φυσικά), 
φαντασιώσεις, αλλά και να γνωρίσει μια όμορφη Ισπανίδα γιατρό. 

 

     Κυριακή 22/8,    9.00 μ.μ.  
 

       “Ονειρομπελάδες”  
      (Κινούμενα σχέδια, 81, 2020)    

          
   Σκηνοθεσία : Κιμ Χάγκεν Τζένσεν 
  
          Η Μίνα είναι ένα χαρούμενο κορίτσι - 
μεγαλώνει με τον μπαμπά της μόνο (η μαμά 
δεν είναι πια εκεί) και με το αγαπημένο της 
χάμστερ. Όταν, όμως, ο μπαμπάς φέρει στο 
σπίτι, για να εγκατασταθούν, τη νέα του σύντροφο και τη δική της κόρη, την Τζένι, εμμονική με το 
ίνσταγκραμ και το σούσι, η Μίνα θ' αποφασίσει να εκδικηθεί. Τι τύχη που μόλις έχει γνωριστεί με τα 
μικροσκοπικά μπλε μηχανικά πλασματάκια που κατοικούν στα σύννεφα και δημιουργούν τα όνειρα: 
η Μίνα θα διαμορφώσει έτσι τα όνειρα της Τζένι ώστε να έρθει στα νερά της - ή μήπως, απλώς, θα 
προκαλέσει σε όλους έναν εφιάλτη; 

Η ταινία ξεκινά με μια ευπρόσδεκτη πρωτοτυπία: καταπιάνεται με την ιδέα μιας σύγχρονης 
οικογένειας, με τη διεκδίκηση της αγάπης, της διαφορετικότητας, με μια χαριτωμένα κριτική ματιά 
στα σημερινά στερεότυπα «αποδεκτού» και «μοδάτου». 
 

          Δευτέρα 23 - Τρίτη  24/8,             “Το Κεντρί”           9.30 μ.μ   
                                                    (Κωμωδία, Αστυνομική, 129΄, 1973)     
 

Σκηνοθεσία :   Τζορτζ Ρόι Χιλ  
Πρωταγωνιστούν:   Πολ Νιούμαν, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Ρόμπερτ Σο, Τζακ Κέχοε, Ρέη Γουόλστον, 
Ντίμιτρα Άρλις, Αιλήν Μπρέναν, Τζων Χέφερναν, Ντάνα Ελκαρ, Χάρολντ Γκουλντ, Τσαρλς Ντάρνινγκ, 



        Σικάγο, 1930. Το Μεγάλο Κραχ έχει 
γονατίσει τους πάντες, με μόνο τους 
μεγαλοεγκληματίες και τους διεφθαρμένους 
αστυνομικούς να επιβιώνουν. Ως αντίπαλο 
δέος, οι μικροαπατεώνες του δρόμου. 
Τυχοδιώκτες που στήνουν κομπίνες στους 
περαστικούς, με αυτοσχέδια κόλπα που 
διδάσκουν ο ένας στον άλλον. Ο Τζόνι Χούκερ 
είναι ένας από αυτούς και τα χρωστάει όλα 
στον μέντορά του, τον Λούθερ Κόλμαν, ο 
οποίος είναι πολύ μεγαλύτερος του κι έτοιμος 
να αποσυρθεί πια. Μόνο που δεν 

προλαβαίνει. Τα τελευταία χρήματα που βούτηξαν από έναν περαστικό άνηκαν σε αφεντικό της 
μαφίας που κουράστηκε να τον κλέβουν οι ντόπιοι πορτοφολάδες. Στέλνει τα παλικάρια του κι 
εκτελούν τον Λούθερ. Τότε ο Χούκερ αναζητά έναν παλιό συνεργάτη του νεκρού, τον θρυλικό 
κομπιναδόρο Χένρι Γκόντορφ, και μαζί στήνουν ένα μεγάλο κόλπο για να εκδικηθούν τον χαμό του 
φίλου τους και να ξετινάξουν τον αρχιμαφιόζο. 
 

         Όσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, αυθεντικού σεναρίου, μουσικής (διασκευής), 
μοντάζ, σκηνικών και κοστουμιών. Υποψήφιο για πρώτο αντρικό ρόλο (Robert Redford), 
φωτογραφία και ήχο. Υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα σεναρίου. Θεωρείται μια από τις 
καλύτερες ταινίες «απάτης» όλων των εποχών.   Μία εμβληματική ταινία αναφοράς για το 
αριστοτεχνικό στήσιμο της αστυνομικής της πλοκής και την πανέξυπνη ανατροπή του 
φινάλε της. 

 

 

    Τετάρτη  25/8    9.00 μ.μ.   
  
 “Η μουσική της Ζούγκλας”     

     (Κινούμενα σχέδια,  88΄, 2020)    
          

   Σκηνοθεσία :  Μπρεντ Νταβ 
 

Βασισμένο στην ομότιτλη 
τηλεοπτική σειρά που παίζεται σε 200 
χώρες σε όλο τον κόσμο, είναι ένα ευφάνταστο animation που παντρεύει τη ζούγκλα, τα ζώα, τη 
μουσική και... τους εξωγήινους! 

 Ενα πρωινό, τα ζώα της ζούγκλας ξυπνούν και ανακαλύπτουν ότι μπορούν να μιλήσουν. 
Ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη τους προκαλεί η αιτία αυτού του πρωτόγνωρου φαινομένου: Υπάρχει 
ένας εξωγήινος στη ζούγκλα! Ο μικρός Φνιπ έχει έρθει για να κυριεύσει τον πλανήτη εξοπλισμένος με 
την τελευταία -και πιο τρελή- λέξη της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης και μιας συσκευής που 
κάνει τα ζώα να μιλούν. Ο Φνιπ δεν είναι και κανένας φοβερός κατακτητής: του λείπει ο πλανήτης 
του, έχει διαλύσει το διαστημόπλοιο του και δεν μπορεί να τα βάλει με τη θεότρελη παρέα της 
ζούγκλας. Οι ήρωές μας δεν θα αφήσουν μία αποτυχημένη εξωγήινη απόπειρα εισβολής να χαλάσει 
την ευκαιρία να περάσουν καλά με έναν καινούριο φίλο! Καθώς τα ζώα βοηθούν τον Φνιπ να 
επιστρέψει, ο εξωγήινος καταλαβαίνει ότι η φιλία είναι η πιο ισχυρή δύναμη στο σύμπαν. Μπορεί, 
όμως, η φιλία να τα βάλει με ένα διαστημόπλοιο γεμάτο εξωγήινους; 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΘΕ ΤΑΙΝΙΑΣ 

ΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/8/2021 


