
ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ  ¨Το Διάλειμμα¨ 
 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022 – 16η συνεχή χρονιά 

Εβδομάδα από 21 – 27/7/2022,  Ώρα έναρξης : 9:30 μ.μ.  

 

  Πέμπτη 21/7  -  Παρασκευή 22/7 
         

 “Ο άνθρωπος από τον Βορρά”   
     (Περιπέτεια φαντασίας, 136΄, 2022)    
          
   Σκηνοθεσία :  Ρόμπερτ Εγκερς 
   Πρωταγωνιστούν :  Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, 
Ανια Τέιλορ-Τζόι, Νικόλ Κίντμαν, Ιθαν Χοκ, 
Γουίλεμ Νταφόε, Κλέις Μπανγκ, Μπιόρκ 
 
     Ήρωας της ταινίας ένας έφηβος  νεαρός 

πρίγκιπας  η μοίρα του οποίου σφραγίζεται ανεξίτηλα από μια αιματηρή και αναίτια σφαγή: ο πατέρας 
του δολοφονείται βάναυσα από τον θείο του, που απαγάγει και  τη μητέρα του. Φεύγοντας από το 
Βασίλειο του νησιού με μια βάρκα, το παιδί ορκίζεται να πάρει εκδίκηση. Δύο δεκαετίες αργότερα, ο 
ήρωας έχει γίνει ένας ατρόμητος πολεμιστής που εισβάλλει σε χωριά και τα λεηλατεί, μέχρι που μια 
μάντισσα του θυμίζει τον αιώνιο όρκο του, ότι οφείλει να εκδικηθεί για τον άδικο χαμό του πατέρα του, 
να σώσει τη μητέρα του και να σκοτώσει τον άπληστο θείο του.   
Μια στιβαρή, απόκοσμη, περιπέτεια εκδίκησης για τον λόγο τιμής, την ανδρεία στο πεδίο μάχης και τις 
ιερές δοξασίες μιας άλλης εποχής.  
 

Το Σάββατο 23/7/2022 δεν θα γίνει προβολή λόγω του  
Φεστιβάλ Φιλαρμονικών στην πλατεία Δερβενίου 

 

   Κυριακή  24/7     9:00 μ.μ.  
      

“Τα κακά παιδιά”       
      (Κινούμενα σχέδια, 100΄, 2022) 
 

  Σκηνοθεσία :  Πιερ Περιφέλ   
       Βασισμένη στη διάσημη σειρά βιβλίων του 
Ααρον Μπλάμπεϊ, η ταινία αφηγείται τις 
περιπέτειες μιας διαβόητης παρέας πέντε 
φίλων - ένας λύκος, ένα φίδι, μία ταραντούλα, 
ένας καρχαρίας κι ένα πιράνχα - που 
βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τους πιο 
καταζητούμενους κακοποιούς. Αυτό όμως θα 
αλλάξει. Γιατί έπειτα από αμέτρητες επιτυχημένες διαρρήξεις μέσα στα χρόνια, η συμμορία τελικά 
συλλαμβάνεται και ο Κύριος Λύκος κάνει μια συμφωνία (την οποία δεν έχει πρόθεση να τηρήσει) 
προκειμένου να γλιτώσουν τη φυλακή: τα Κακά Παιδιά θα γίνουν Καλά! 
 

               Κυριακή  24/7    11:00 μ.μ.         &      Δευτέρα  25/7  9:00 μ.μ. 
 

            “Ο άνθρωπος του Θεού”                (Δραματική, 109΄, 2021) 
  
Σκηνοθεσία : Γελένα Πόποβιτς 
Πρωταγωνιστούν : Άρης Σερβετάλης, Αλεξάντερ Πετρόφ, Μίκι Ρουρκ, Χρήστος Λούλης, Καριοφυλλιά 
Καραμπέτη, Νικήτας Τσακίρογλου, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Μιχάλης Οικονόμου, Τόνια Σωτηροπούλου 



       Ένα οδοιπορικό στη ζωή και την προσφορά του Αγίου 
Νεκταρίου: Η δημοτικότητα του Νεκτάριου Κεφάλα, 
Μητροπολίτη Πενταπόλεως, προκαλεί τη ζήλια των κληρικών 
στην Αλεξάνδρεια. Από φόβο ότι θα γίνει ο επόμενος 
Πατριάρχης Αιγύπτου, ο κλήρος τον δυσφημίζει με 
αποτέλεσμα να του στερήσουν την ιερατική του ιδιότητα και 
να τον εξορίσουν από την Αίγυπτο. Στην Αθήνα πια, χάρη 
στην εξελιγμένη παιδαγωγική του τακτική γίνεται ξακουστός 
και κοσμαγάπητος με σπουδαίο συγγραφικό έργο. Όμως ο 
φόρτος εργασίας τον καταπονεί και αποφασίζει να 
αποσυρθεί στην Αίγινα. Ξαναχτίζει ένα ερειπωμένο 
μοναστήρι με τα ίδια του τα χέρια και χάρη στη φήμη του το 
μοναστήρι μεγαλώνει. Η Mονή όμως δεν αναγνωρίζεται 
ποτέ, ενώ ο Άγιος Νεκτάριος κατηγορείται άδικα για 

ανηθικότητα. Στο Αρεταίειο νοσοκομείο λίγο πριν το τέλος του, θα κάνει το τελευταίο του θαύμα. 
 

     Δευτέρα 25/7      11:00 μ.μ. 

     Τρίτη  26/7               9:30 μ.μ.  
 

        “Παράλληλες μητέρες”       
            (Δραματική, 120΄, 2021) 
 

  Σκηνοθεσία :   Πέδρο Αλμοδόβαρ 

  Πρωταγωνιστούν :   Πενέλοπε Κρουζ, Μιλένα 
Σμιτ, Ρόσι Ντε Πάλμα  
 
       Δύο ανύπαντρες έγκυες γεννούν την ίδια 
μέρα. Καμία δεν είχε προγραμματίσει την 
εγκυμοσύνη της και είναι εκεί χωρίς τον πατέρα 
του μωρού της Λίγους μήνες μετά και με αφορμή μια τυχαία παρατήρηση για τα φυσιογνωμικά 
χαρακτηριστικά του βρέφους, η μία από αυτές ανακαλύπτει ότι δεν είναι η βιολογική μητέρα του μωρού 
με το οποίο έφυγε από το μαιευτήριο. Αναζητά την άλλη γυναίκα με το φόβο ότι έχει γίνει ένα χοντρό 
λάθος. Στην πορεία προστίθενται μία τραγική απώλεια, ένας γυναικείος έρωτας, αλλεπάλληλα τεστ  
DNA, το συλλογικό τραύμα του ισπανικού εμφυλίου πολέμου, οι νεκροί που ζητούν τη λύτρωση μέσα 
από την ιστορική δικαίωση, οι ζωντανοί που ψάχνουν τις απαντήσεις. 
Βραβείο γυναικείας ερμηνείας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κιν/φου της Βενετίας για την Πενέλοπε Κρουζ. 

 

          Τετάρτη  27/7,      9:30 μ.μ.        
        

           “Ίκαρος και Δαίδαλος” 
           (Κινούμενα σχέδια,  76΄, 2022) 

        
    Σκηνοθεσία :   Κάρλο Βόγκελε 
    Κάθε γωνιά της Κρήτης αποτελεί παιδική χαρά 
για τον Ίκαρο, τον γιο του μεγάλου εφευρέτη 
Δαίδαλου. Μία μέρα, κοντά στο παλάτι της 
Κνωσού, ο Ίκαρος κάνει μια περίεργη ανακάλυψη: 
ένα παιδί με κεφάλι ταύρου είναι κλειδωμένο σε 
μια αυλή, με εντολή του βασιλιά. Κρυφά, ακόμα 

και από τον πατέρα του, ο Ίκαρος θα γίνει φίλος με τον νεαρό Μινώταυρο. Όμως, η μοίρα παίρνει άλλη 
τροπή όταν ο Θησέας φτάνει στην Κρήτη και ο Μινώταυρος οδηγείται στον μυστικό λαβύρινθο που 
κατασκεύασε ο Δαίδαλος. Θα μπορέσει ο Ίκαρος να σώσει τον φίλο του και να αλλάξει την πορεία μιας 
ιστορίας γραμμένης από τους θεούς;   


