
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ  ¨Το Διάλειμμα¨ 
 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021 – 15η συνεχή χρονιά 

Εβδομάδα από 7 – 13/8/2021 

 
Σάββατο  7/8,     10.00 μ.μ. 

Κυριακή  8/8,    11.00 μ.μ. 
         

         “Αμερικανική  Προδοσία”   
             (Δραματική, 109΄, 2021)    
          
  Σκηνοθεσία :   Μάικλ Πόλις 
  Πρωταγωνιστούν:  Μίντοου Γουίλιαμς,  
   Αλ Πατσίνο, Τόμας Κρέτσμαν      
 

      1948. Η ταινία πραγματεύεται τη σχετικά άγνωστη, απίστευτη και πέρα για πέρα αληθινή ιστορία 
της Μίλντρεντ Γκίλαρς, μιας στάρλετ που πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε στο Βερολίνο, 
ερωτεύτηκε έναν Γερμανό, προσλήφθηκε από τους ναζί για να μεταδίδει προπαγανδιστικές 
ραδιοφωνικές εκπομπές με εμβέλεια στις ΗΠΑ και, κάτω από τη στενή επιμέλεια του Γκέμπελς, έγινε 
η αγγλόφωνη φωνή του εχθρού, μια γατούλα των ερτζιανών που, όταν δεν τραγουδούσε, απήγγελλε 
κείμενα γραμμένα για να αποθαρρύνουν τη συμμετοχή των Αμερικανών στον πόλεμο. Όταν 
συνελήφθη, κατηγορήθηκε για εσχάτη προδοσία και την ανέλαβε ένας εκκεντρικός δικηγόρος, ο 
φημισμένος Τζέιμς Λάφλιν, που από την αρχή διέλυσε τις ελπίδες της για αθώωση και ακολούθησε 
μια ενδιαφέρουσα γραμμή υπεράσπισης με αναπάντεχο, και σοκαριστικό για πολλούς, αποτέλεσμα. 

 

        Κυριακή 8/8,    9.00 μ.μ.  
         

 “Η Ράια και ο τελευταίος δράκος”  

         (Κινούμενα σχέδια, 107΄, 2021)    
          

   Σκηνοθεσία :   Ντον Χολ, Κάρλος Λοπέζ Εστράντα, 
Πολ Μπριγκς, Τζον Ρίπα 
  
       Πριν πολλά, πολλά χρόνια, στο φανταστικό 
βασίλειο της Κουμάντρα, άνθρωποι και δράκοι 
ζούσαν αρμονικά, μέχρι που μια μοχθηρή δύναμη εμφανίστηκε και οι δράκοι χρειάστηκε να 
θυσιαστούν για να σώσουν την ανθρωπότητα. Πεντακόσια χρόνια μετά, οι ίδιοι δαίμονες 
επιστρέφουν και είναι στα χέρια της Ράια, μιας μοναχικής, νεαρής πολεμίστριας, να εντοπίσει τον 
τελευταίο δράκο που θα αποκαταστήσει την αρμονία στη διχασμένη χώρα. Στο ταξίδι της αυτό θα 
συνειδητοποιήσει ότι, για να σωθεί η ανθρωπότητα, πέρα από τη μαγική δύναμη του Τελευταίου 
Δράκου χρειάζεται και πίστη. 

 

   Δευτέρα 9 - Τρίτη  10/8,      10.00 μ.μ           

         “Ανάμεσά μας”  (Δραματική, 85΄, 2019)   

  Σκηνοθεσία :    Ζαν Πιερ και Λικ Νταρντέν 
  Πρωταγωνιστούν :    Ιντίρ Μπεν Αντί, Ολιβιέ Μπονό 

        Ο 13χρονος νεαρός μουσουλμάνος Αχμέντ ζει μαζί 
με τη μητέρα του και τις αδελφές του κάπου στο 



Βέλγιο. Επηρεασμένος από έναν ιμάμη που διδάσκει την τιμωρία απέναντι στους «άπιστους» και 
ηρωποιεί όσους θυσιάζουν τη ζωή τους για τη τζιχάντ, ο Αχμέντ αρχίζει να κατηγορεί τη μητέρα του 
και τις αδελφές του ως αμαρτωλές, επειδή δεν φορούν μαντίλα και δεν ζουν σύμφωνα με τις επιταγές 
του Κορανίου, ενώ καλλιεργεί και μίσος για τη δασκάλα του που ήταν αυτή που τον βοήθησε όταν 
ήταν μικρότερος να ξεπεράσει τη δυσλεξία του, απλά και μόνο επειδή αυτή αντιδρά όταν αυτός 
αρνείται να της δώσει το χέρι για χαιρετισμό.  Μια βίαιη επίθεση εναντίον της, θα φέρει τον Αχμεντ 
σε ένα σωφρονιστικό ίδρυμα ανηλίκων, εκεί όπου μια σειρά από ειδικούς θα σταθούν με σεβασμό 
απέναντι στη θρησκευτική του ρουτίνα, προσπαθώντας να τον φέρουν ταυτόχρονα και πιο κοντά 
στην οικογένειά του, τη δασκάλα που πλήγωσε, την ηλικία του. 

Βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Καννών του 2019 

         

Την Τετάρτη  11/8  δεν θα γίνει προβολή λόγω της εκδήλωσης  

του Συλλόγου «ΕυΖην» με τον Σταμάτη Κραουνάκη 

 
Πέμπτη  12/8     9.00 μ.μ.    “Luca”        (Κινούμενα σχέδια,  98΄, 2021)    

          
   Σκηνοθεσία :   Ενρίκο Καζαρόζα 
 
          Με φόντο µια πανέμορφη παραθαλάσσια πόλη 
της ιταλικής Ριβιέρας, ένα αγόρι περνά το καλοκαίρι που 
θα αλλάξει τη ζωή του µε µπόλικο φρέσκο παγωτό, 
μακαρόνια και ατελείωτες βόλτες µε βέσπα. Ο Λούκα 
μοιράζεται αυτές τις περιπέτειες µε τον νέο του φίλο, 
τον Αλµπέρτο, αλλά η καλοπέρασή τους απειλείται από 
ένα καλά κρυµµένο µυστικό: είναι και οι δύο τέρατα της 
θάλασσας και έρχονται από έναν άλλο κόσµο, κάτω από την επιφάνεια του νερού.  

      Ένα απλό αλλά τόσο οικείο, ειλικρινές και σπάνιο παραμύθι για τη φιλία και τα τέρατα που 
κρύβουμε όλοι μέσα μας. 

  

   Πέμπτη  12/8   11.00 μ.μ.   /   Παρασκευή  13/8,   9.00 μ.μ.   και  11.00 μ.μ.   

“ Ο Πατέρας”             (Δραματική,  97΄, 2020) 
 

Σκηνοθεσία :   Φλόριαν Ζέλερ 
Πρωταγωνιστούν:    Αντονι Χόπκινς, Ολίβια Κόλμαν, Μαρκ Γκάτις, Ιμοτζεν Πουτς, Ρούφους 
Σίγουελ, Ολίβια Γουίλιαμς 
 
       Ζώντας σε ένα διαμέρισμα του Λονδίνου, ο 80χρονος Άντονι αντιστέκεται στη φροντίδα που του 
παρέχει η κόρη του, η Αν. Αυτή σκοπεύει να φύγει και να ζήσει στο Παρίσι  ή τουλάχιστον είναι ο 
Άντονι που επιμένει να το λέει. Τώρα βρέθηκε μια νέα γυναίκα να τον βοηθάει και το όνομα της είναι 
Λόρα. Αλλά το μυαλό του γηραιού άντρα ολοένα κι απομακρύνεται  και είναι θέμα χρόνου που και ο 
ίδιος θα αρχίσει να αμφισβητεί αυτά που λέει ή βλέπει. 

Όσκαρ Α΄αντρικού ρόλου (Anthony Hopkins) και διασκευασμένου σεναρίου. Υποψήφιο για 
4 ακόμα.  Βραβείο Bafta Α΄αντρικού ρόλου (Anthony Hopkins) και σεναρίου. Βραβείο 
κοινού στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπάστιαν. Βραβείο καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας στα 
Goya. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΘΕ ΤΑΙΝΙΑΣ 


