
ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ  ¨Το Διάλειμμα¨ 
 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022 – 16η συνεχή χρονιά 

Εβδομάδα από 15 – 20/7/2022,  Ώρα έναρξης : 9:30 μ.μ.  

 
 Παρασκευή 15/7,       9:30 μ.μ. 

         

        “Γλυκά Δεκάξι”   
        (Δραματική, 106΄, 2002)    
          
   Σκηνοθεσία :  Κεν Λόουτς 
   Πρωταγωνιστούν:  Μάρτιν Κόμπστον,  Ανμαρί 
Φούλτον, Γουίλιαμ Ρούαν, Μισέλ Αμπερκρόμπι, Μισέλ 
Κούλτερ, Γκάρι ΜακΚόρμακ 
 

   Η ιστορία της ταινίας διαδραματίζεται στη Σκωτία, 
σε μια μικρή πόλη της, όπου κυριαρχεί η ανεργία. Ήρωας ένα 15χρονο αγόρι, ο Λίαμ, χωρίς πατέρα, 
που η μητέρα του βρίσκεται στη φυλακή. Ο Λίαμ έχει αποφασίσει τη μέρα των 16 του γενεθλίων, 
όταν αυτή θ' αποφυλακιστεί, να της προσφέρει ένα τροχόσπιτο για να ζήσουν εκεί μαζί. Γι' αυτό 
προσπαθεί να βρει τρόπους να κερδίσει, όσο πιο γρήγορα γίνεται, τα απαιτούμενα χρήματα, μ' 
αποτέλεσμα να μπλέξει στη διακίνηση ναρκωτικών και το έγκλημα...  

Μια συγκλονιστική κωμικοτραγική ταινία δοσμένη με δύναμη, ειλικρίνεια και χιούμορ. 
Βραβείο Φεστιβάλ των Καννών Καλύτερου σεναρίου. 

 

   Σάββατο 16/7     9:30 μ.μ. 

    Κυριακή 17/7   11:00 μ.μ. 
 

     “Η μνήμη του δολοφόνου”       
             (Περιπέτεια, 114΄, 2022) 
 

  Σκηνοθεσία :   Μάρτιν Κάμπελ 

  Πρωταγωνιστούν :   Λίαμ Νίσον,  
  Μόνικα Μπελούτσι, Γκάι Πιρς 
 

Ο Άλεξ Λιούις είναι ένας έμπειρος 
εκτελεστής, φημισμένος για τη διακριτική του 
ακρίβεια. Όταν αρνείται να ολοκληρώσει τη δουλειά για μια επικίνδυνη εγκληματική οργάνωση, 
μετατρέπεται σε στόχο και πρέπει να κυνηγήσει όσους τον θέλουν νεκρό. Ο βετεράνος πράκτορας του 
FBI Βίνσεντ Σερά, η Λίντα Άμιστεντ και ο μεξικανός κατάσκοπος Χιούγκο Μάρκεζ αναλαμβάνουν να 
ακολουθήσουν τον σωρό πτωμάτων που αφήνει στο πέρασμά του ο Άλεξ. Κυνηγημένος από 
εγκληματίες και FBI, o Άλεξ έχει όλα τα εφόδια να ξεφύγει, εκτός από ένα… παλεύει με την απώλεια 
μνήμης που επηρεάζει κάθε του κίνηση και δυσκολεύει τον στόχο του. Όσο οι λεπτομέρειες 
θολώνουν και οι εχθροί πλησιάζουν, ο Άλεξ υποχρεώνεται να αμφισβητήσει κάθε του κίνηση και 
ποιον μπορεί να εμπιστευτεί. 

 

Κυριακή 17/7,   9:00 μ.μ.           “100%  Λύκος”       (Κινούμενα σχέδια, 96΄, 2020) 
  
Σκηνοθεσία : Φιν Εντκουιστ,  Αλεξ Στάντερμαν 
 

Ο Φρέντι Λούπιν θα ήταν ένας συνηθισμένος, ενθουσιώδης έφηβος. Αλλά δεν είναι: είναι ο 
γόνος της τελευταίας οικογένειας λυκανθρώπων και διάδοχος της θέσης του επικεφαλής της αγέλης. 



Έχοντας χάσει μικρός τη μητέρα του και πρόσφατα 
τον Αρχηγό πατέρα του, ο Φρέντι περιμένει με 
ανυπομονησία τα 14α γενέθλιά του που θα του 
επιτρέψουν να μεταμορφωθεί για πρώτη φορά σε 
λύκο, αλλά και να πάρει τα ηνία της αρχηγίας από τον 
φιλόδοξο θείο του που γεμίζει προσωρινά τη θέση. 
Μόνο που, αντί για τρομακτικός, παντοδύναμος 
λύκος, τη μοιραία στιγμή, ο Φρέντι θα μεταμορφωθεί 
σ' ένα λεπτεπίλεπτο κανίς με ροζ αποχρώσεις! Θα 
εξοστρακιστεί με φρίκη από την αγέλη και θ' 
αναζητήσει το μόνο πράγμα που μπορεί να τον 

εξιλεώσει, το μαγικό πετράδι που φυλά ένας παγωτατζής.  
Μια ιστορία που στην καρδιά της βρίσκεται η αποδοχή της διαφορετικότητας, η έννοια της 

συντροφικότητας, της ασφάλειας της ομάδας-αγέλης. 

 

Δευτέρα 18 - Τρίτη  19/7,   9:30 μ.μ. 
 

         “Πίτσα γλυκόριζα”       
          (Δραματική, 133΄, 2021) 
 

  Σκηνοθεσία :   Πολ Τόμας Αντερσον 

  Πρωταγωνιστούν :   Αλάνα Χάιμ, Κούπερ 
Χόφμαν, Σον Πεν, Τομ Γουέιτς, Μπράντλεϊ 
Κούπερ, Μπένι Σάφντι 
 

Ο Γκάρι Βάλενταϊν είναι 15 χρόνων, 
μεγαλώνει με την οικογένειά του στο Σαν 
Φερνάντο Βάλεϊ, στην Καλιφόρνια του 1973. Στο σχολείο, την ημέρα της φωτογράφισης για το ετήσιο 
λεύκωμα, θα γνωρίσει την Αλάνα, 25 χρονών, προσωρινά βοηθό φωτογράφου, και θα την ερωτευτεί 
κεραυνοβόλα. Ο Γκάρι είναι γεμάτος αυτοπεποίθηση – ως τώρα παιδί-ηθοποιός-θαύμα- και 
στρέφεται σε μια σειρά από επιχειρηματικές ιδέες. Η Αλάνα θα βγει μαζί του ραντεβού, θα σταθεί 
δίπλα του σε κάθε άνοδο και μαλακή πτώση κι οι δυο τους θα διανύσουν μια διαδρομή γεμάτη ζιγκ-
ζαγκ προσέγγισης και απομάκρυνσης στην Καλιφόρνια, όπου όλοι ορκίζονται στο βωμό του 
θεάματος, στην Αμερική που αρχίζει να υποφέρει από την πετρελαϊκή κρίση, στον κόσμο που φεύγει 
από την εποχή της «αθωότητας» των παιδιών των λουλουδιών και οδεύει, αμήχανα, μέσα στη 
φούσκα της, προς τα golden boys της Γουολ Στριτ.  

 

             Τετάρτη  20/7,      9:30 μ.μ.        
        

  “Αίνμπο, η πριγκίπισσα του Αμαζονίου” 
                (Κινούμενα σχέδια,  85΄, 2021) 
 

Σκηνοθεσία :  Χοσέ Ζελάντα, Ρίτσαρντ Κλάους 
        
        Στα βάθη του Αμαζονίου, η φυλή της 13χρονης 
Αίνμπο κινδυνεύει να εξαφανιστεί από την κατάρα του 
Γιακουρούνα. Τόσο ο σοφός άρχοντάς της όσο και η 
κόρη του Ζούμι, φίλη της Αίνμπο που αναλαμβάνει 
επικεφαλής της φυλής, δεν βρίσκουν τρόπο να την 
αντιμετωπίσουν. Έτσι, η μικρή Ινδιάνα θα ξεκινήσει 
ένα επικίνδυνο ταξίδι στη ζούγκλα με συντρόφους το 

αδέξιο δίδυμο του αρμαντίλο Ντίλο και του τάπιρου Βάκα. Θα κινδυνεύσουν πολλές φορές, θα 
γελάσουν άλλες τόσες και θα έρθουν αντιμέτωποι με το κακό πνεύμα της κατάρας (και της 
βιομηχανικής εξόρυξης). 


