
ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ  ¨Το Διάλειμμα¨ 
 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022 – 16η συνεχή χρονιά 

Εβδομάδα από 28/7 – 3/8/2022,  Ώρα έναρξης : 9:30 μ.μ.  

 

Πέμπτη 28  -  Παρασκευή 29/7 
         

      “Ο άνθρωπος του   
    Βασιλιά: Το ξεκίνημα”   
        (Περιπέτεια, 130΄, 2021)    
          
   Σκηνοθεσία :   Μάθιου Βον 
Πρωταγωνιστούν :  Ρέιφ Φάινς, Χάρις 
Ντίκινσον, Τζέμα Άρτερτον, Ντζιμόν 
Χούνσου, Ρις Ίφανς, Μάθιου Γκουντ, 
Τσαρλς Ντανς, Τομ Χολάντερ, Βαλερί 
Πάχνερ 
 

      Η ταινία μας ταξιδεύει πίσω στο 1910, λίγο πριν ξεκινήσει ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, για να μας 
διηγηθεί το origin story της υπηρεσίας Kingsman όπου, καθώς ένας στρατός από τους χειρότερους 
τυράννους και ικανότερους εγκληματίες όλων των εποχών συγκεντρώνεται για να εξολοθρεύσει 
εκατομμύρια, ένας άνθρωπος πρέπει να αγωνιστεί ενάντια στον χρόνο για να τους σταματήσει.  
    Ο σκηνοθέτης επιχειρεί να μιλήσει για πιο σοβαρά θέματα όπως την αποικιοκρατία, τον κόστος του 
πολέμου αλλά και για την πολιτική γύρω από όλα αυτά σε μια προσπάθεια να δομήσει με το φιλμ του 
αυτό, μια δική του προσωπική πολιτική σάτιρα!  
 
 

Σάββατο  30/7          9:30 μ.μ.  

Κυριακή  31/7        11:00 μ.μ. 
      
      “Έγκλημα στον Νείλο”      
(Αστυνομική, Μυστηρίου, 127΄, 2022) 

 

  Σκηνοθεσία :   Κένεθ Μπράνα 
Πρωταγωνιστούν : Κένεθ  Μπράνα, Γκαλ 
Γκαντότ, Αρμι Χάμερ, Ανέτ Μπένινγκ, Τομ 
Μπέιτμαν 
 
       Οι διακοπές του Βέλγου ντετέκτιβ 
Ηρακλή Πουαρό στην Αίγυπτο, πάνω σε 
ένα πολυτελές ατμόπλοιο, μετατρέπονται σε μία τρομακτική αναζήτηση ενός δολοφόνου, όταν ο 
φαινομενικά τέλειος και ειδυλλιακός μήνας του μέλιτος ενός ζευγαριού διακόπτεται απότομα από 
βίαιους θανάτους. Ο Πουαρό καλείται να ανακαλύψει για ακόμη μια φορά τον δολοφόνο.     
      Τοποθετημένο σε μία επική τοποθεσία από εντυπωσιακές εικόνες της ερήμου και τις μεγαλειώδεις 
πυραμίδες της Γκίζας, αυτή η ιστορία πάθους και ζήλειας περιλαμβάνει μια κοσμοπολίτικη ομάδα από 
άψογα ντυμένους ταξιδευτές και αρκετές αναπάντεχες ανατροπές που θα αφήσουν το κοινό να 
μαντεύει τον ένοχο μέχρι την τελική, σοκαριστική λύση. 
 

Κυριακή  31/7    9:00 μ.μ.       “Πάντα στο κόκκινο”     (Κινούμενα σχέδια, 99΄, 2022) 
  
Σκηνοθεσία : Ντόμι Σι 



     Η μετάβαση από την παιδική ανεμελιά στην 
εφηβεία είναι... πάντα δύσκολη, πάντα αλλόκοτη.     
Η 13χρονη Μεϊλίν είναι μια υπερενθουσιώδης  
έφηβη που καλείται να αντεπεξέλθει στις 
δυσκολίες της εφηβείας υπό το βλέμμα μιας 
υπερπροστατευτικής μητέρας. Μεγαλώνει στον 
Καναδά του 2002 με την κινεζικής καταγωγής 
οικογένειά της. Παίρνει άριστα στα μαθήματα, 
στους γρίφους, στη φιλία – κι αγαπάει την 
οικογένειά της σχεδόν όσο το αγαπημένο της 
συγκρότημα, τους 4Town (με τραγούδια που 

έχουν γράψει για την ταινία η Μπίλι Εϊλις κι ο αδελφός της, Φινέας), τα ποπ αγόρια που αναστατώνουν 
την καρδιά της και μπερδεύουν το σώμα της. Ως τη μέρα που η τόσο συντονισμένη ζωή της θ’ ανατραπεί: 
η Μεϊλίν θα διαπιστώσει ότι μόλις νιώσει ένταση, όποιου είδους, μεταμορφώνεται στη θρησκευτική 
μασκότ της κινεζικής οικογένειάς της, σ’ ένα υπερμεγέθες κόκκινο πάντα! 
 

     Δευτέρα 1/8  -   Τρίτη  2/8           
 

        “Το τέλειο αφεντικό”       
            (Κωμωδία, 120΄, 2021) 
 

  Σκηνοθεσία :   Φερνάντο Λεόν ντε Αρανόα  
Πρωταγωνιστούν : Χαβιέ Μπαρδέμ, Μανόλο 
Σόλο, Αλμουδένια Αμόρ, Όσκαρ ντε λα Φουέντε 

 
        Ο Μπλάνκο έχει κληρονομήσει το εργοστάσιο 
κατασκευής ζυγαριών από τον πατέρα του. Κι 
όπως ο πατέρας του, φροντίζει τους υπαλλήλους του σαν να είναι όλοι μια μεγάλη οικογένεια. Ειδικά 
αυτή την εποχή που περιμένει τους ελεγκτές/κριτές του κρατικού διαγωνισμού «Επιχειρηματικής 
Αριστείας» που διψά να κερδίσει. Μόνο που την εικόνα του «τέλειου αφεντικού» αμαυρώνουν πολλά. 
Όπως ένας φρέσκα απολυμένος εργάτης που κατασκηνώνει απέναντι από την είσοδο του εργοστασίου 
σε καθιστική διαμαρτυρία. Ή η κατάθλιψη του προϊστάμενου επιστάτη, που προκαλεί χάος στην 
οργάνωση των παραγγελιών. Ή, ακόμα πιο καθοριστικά, η περιπέτεια του Μπλάνκο με  μία όμορφη και 
φιλόδοξη μαθητευόμενη, που απειλεί να τα τινάξει όλα στον αέρα.    
          Ιστορικό ρεκόρ υποψηφιοτήτων στα ισπανικά βραβεία Γκόγια. 

 

      Τετάρτη  3/8               9:30 μ.μ. 

      Παρασκευή  5/8       11:00 μ.μ. 
        

              “Μαγνητικά πεδία” 
      (Δραματική, Αισθηματική, 78΄, 2021) 

        
    Σκηνοθεσία :   Γιώργου Γούση       
   Πρωταγωνιστούν :  Έλενα Τοπαλίδου, Αντώνης 
Τσιοτσιόπουλος 
 

        H Έλενα ταξιδεύει δίχως προορισμό και απροσδόκητα ανεβαίνει στο πλοίο για Κεφαλονιά. Ο 
Αντώνης, που βρίσκεται στο ίδιο πλοίο, οδεύει προς το νεκροταφείο του νησιού για να θάψει το 
οστεοφυλάκιο του θείου του. Όταν χαλάσει το αυτοκίνητό του, η Έλενα προσφέρεται να τον πάει σε ένα 
ξενοδοχείο και μετά ξανά, την επόμενη μέρα στο νεκροταφείο, όπου τους λένε ότι δεν μπορούν να 
κρατήσουν το κουτί για γραφειοκρατικούς λόγους. Η χημεία μεταξύ τους είναι μαγνητική. Έχοντας 
απολαύσει τα τυχαία πειράγματα και τη συντροφιά ο ένας του άλλου, αποφασίζουν να συνεχίσουν να 
περιφέρονται στο νησί αναζητώντας ένα καλό μέρος για να θάψουν το κουτί.  Έξι βραβεία στο Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης και 7  υποψηφιότητες για Ίριδα της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. 


