
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ  ¨Το Διάλειμμα¨ 
 

  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021 – 15η συνεχή χρονιά 

    από 27 – 29/8/2021 
 

Την Πέμπτη  26/8/2021  δεν θα γίνει προβολή λόγω της συναυλίας  

με τους Ρίτα Αντωνοπούλου και Μ. Ανδρουλιδάκη  

στο προαύλιο του Γυμνασίου-Λυκείου Δερβενίου 
 

Παρασκευή  27/8,     9.30 μ.μ. 

Σάββατο  28/8,       11.00 μ.μ. 
 

   “Αυτοί που εύχονται τον θάνατό μου”                

                  (Περιπέτεια, 100΄, 2021)    
          
  Σκηνοθεσία :  Τέιλορ Σέρινταν   
  Πρωταγωνιστούν:   Αντζελίνα Τζολί, Γιον Μπέρνταλ,  
                                      Νίκολας Χούλτ 

 

    Η Χάνα (Αντζελίνα Τζολί), μία αλεξιπτωτίστρια 
δασοπυροσβέστρια, προσπαθεί να ξεπεράσει τις τρεις ζωές που δεν κατάφερε να σώσει από τη 
φωτιά και βρίσκει παρηγοριά στον πόνο που η ίδια προκαλεί στον εαυτό της. Όταν, όμως, 
εμφανίζεται ξαφνικά ο Κόλιν (Φιν Λιτλ), ένας νευρικός έφηβος μέσα στα αίματα, πρέπει να διασχίσει 
μαζί του χιλιόμετρα στο πυκνό δάσος. Αντιμέτωποι με φονικές καταιγίδες, που τρομάζουν ακόμα και 
την εκπαιδευμένη Χάνα, δεν έχουν ιδέα τι άλλο τους περιμένει: δύο αδίστακτοι εκτελεστές στα ίχνη 
του Κόνορ και μία ανελέητη πυρκαγιά που θα τους βρει κατά μέτωπο. Παγιδευμένοι ανάμεσα στα 
δύο δεινά, πώς θα μπορέσει η Χάνα να σώσει τον Κόνορ και τον ίδιο της τον εαυτό; 
   «Είναι μια ιστορία επιβίωσης, ενηλικίωσης και εξιλέωσης μαζί» σύμφωνα με τον σκηνοθέτη. Το 
σενάριο αποτελεί διασκευή του ομότιτλου best-seller του Μάικλ Κορίτα. 

 

 

         Σάββατο  28/8,     9.00 μ.μ.  
        
           “Λάσι, γύρνα σπίτι”       

      (Περιπέτεια, Οικογενειακή, 96΄, 2020)    
          

  Σκηνοθεσία :  Χάνο Ολντέρντισεν 
  Πρωταγωνιστούν:  Νίκο Μαρίσκα, Σεμπάστιαν 
Μπέζελ, Ματίας Χάμπις 
 

        Ο 12χρονος Φλο και η σκυλίτσα του, Λάσι, 
είναι αχώριστοι φίλοι που ζουν αμέριμνοι σε ένα 
ειδυλλιακό χωριό στη νότια Γερμανία. Όταν ο πατέρας του Φλο χάνει τη δουλειά του, η οικογένεια 
αναγκάζεται να μετακομίσει σε ένα μικρό διαμέρισμα όπου απαγορεύονται τα σκυλιά κι έτσι ο Φλο, 
απαρηγόρητος, πρέπει να αποχωριστεί την καλύτερή του φίλη. Όταν η ατμόσφαιρα στο καινούργιο 
της σπιτικό αρχίζει να γίνεται εχθρική, η Λάσι θα δραπετεύσει και θα ξεκινήσει ένα περιπετειώδες 
ταξίδι για να επιστρέψει στον πολυαγαπημένο της φίλο. Όμως και ο Φλο δεν κάθεται με σταυρωμένα 
τα χέρια: αρχίζει κι εκείνος να αναζητάει τη Λάσι… 
 

Η Λάσι είναι ένα θηλυκό κόλεϊ και η βασική πρωταγωνίστρια πολλών βιβλίων, 
κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών. Η Λάσι, το όνομα της οποίας σημαίνει 



‘κορίτσι’ στα σκωτσέζικα, «γεννήθηκε» σε ένα διήγημα που δημοσίευσε ο αγγλικής καταγωγής 
συγγραφέας Έρικ Νάιτ στην εφημερίδα Saturday Evening Post στις 17 Δεκεμβρίου του 1938.  

 

 Κυριακή  29/8/2021 

Μικρό Φεστιβάλ Κωμωδίας με ελεύθερη είσοδο.  

Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα  

για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας. 
 

1.   9.00 μ.μ. : “Το Τέρας“  (Κωμωδία,  112΄, 1994)    
 

  Σκηνοθεσία :  Ρομπέρτο Μπενίνι 
  Πρωταγωνιστούν:  Ρομπέρτο Μπενίνι, Νικολέτα Μπράσκι, 
Μισέλ Μπλαν, Ζαν-Κλοντ  Μπριαλί, Ντομινίκ Λεβανάντ, Λορέν 
Σπίλφογκελ,   
 
        O Λόρις είναι ένας «ασουλούπωτος» κομπιναδόρος  που 
μεταφέρει μανεκέν για τις βιτρίνες μαγαζιών και προσπαθεί 
συνεχώς να εμποδίσει την αγορά του διαμερίσματος στο 
οποίο έχει κάνει κατάληψη. Κάποια στιγμή θεωρείται ύποπτος για τον άγριο βιασμό  και φόνο 
γυναικών, εξαιτίας της ατυχούς συνήθειάς του να μπλέκεται σε ενοχοποιητικές καταστάσεις. Μια 
μυστική πράκτορας (Νικολέτα Μπράσι, η σύντροφος του Μπενίνι στη ζωή), αναλαμβάνει έπειτα από 
εντολή του εκκεντρικού ψυχολόγου  της αστυνομίας  να τον παρακολουθεί και να τον συλλάβει 
επ΄αυτοφώρω, αλλά τα πράγματα δεν εξελίσσονται ακριβώς σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο…. 

  
 

2. 11.00 μ.μ. :   
     “Ζητείται εγκέφαλος για ληστεία”                

                       (Κωμωδία, 85΄, 1969)    
          
  Σκηνοθεσία :  Γούντι Αλεν  
  Πρωταγωνιστούν:   Γούντι Αλεν, Τζάνετ Μάρτζολιν,  
  Ζακλίν Χάιντ, Λόνι Τσάπμαν, Μίκι Ρόουζ 

 
           Από μικρός, ο Βέρτζιλ Στάρκγουελ δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Αφού αποτυγχάνει στη μουσική του 
«καριέρα», αποφασίζει να κλέβει τράπεζες. Τότε γνωρίζει κι ερωτεύεται τη Λουίζ, μια υπάλληλο σε 
πλυντήρια, και κάνουν και παιδί. Αλλά το μυαλό του Βέρτζιλ είναι μονάχα στο έγκλημα, ακόμη κι αν 
είναι αιωνίως αποτυχημένος και σε αυτό. 
            

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΘΕ ΤΑΙΝΙΑΣ 

 ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ.   Και αυτή τη χρονιά, ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς, 

τους φίλους του δημοτικού μας κινηματογράφου, που στηρίξατε και πάλι την 
προσπάθειά μας.  Για όποια μικροπροβλήματα-λάθη παρουσιάστηκαν, στο πλαίσιο 
αυτής της πρωτόγνωρης κατάστασης που συνεχίζεται και φέτος, ζητούμε την 
κατανόησή σας. Ο κινηματογράφος μας, που στηρίζεται και σε εθελοντές, δεν είναι 
μια ιδιωτική επιχείρηση που αποβλέπει  στο κέρδος αλλά πρωταρχικό σκοπό έχει 
την ψυχαγωγία των δημοτών και την ασφάλειά τους.  


