
ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ  ¨Το Διάλειμμα¨ 
 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022 – 16η συνεχή χρονιά 

Εβδομάδα από 18/8 – 24/8/2022,  Ώρα έναρξης : 9:30 μ.μ.  
 

 Πέμπτη 18 - Παρασκευή 19/8 
         

              “Elvis” 
      (Δραματική, 158΄, 2022) 
    
   Σκηνοθεσία :   Μπαζ Λούρμαν 
  Πρωταγωνιστούν :  Οστιν Μπάτλερ, 
Τομ Χανκς, Ολίβια ΝτεΤζόνζι, Ελεν 
Τόμσον, Ρίτσαρντ Ρόξμπουργκ, 
Ντέιβιντ Γουένχαμ,  
 
          Η ταινία εξερευνά τη ζωή και τη 
μουσική του Έλβις Πρίσλεϊ μέσα από 

το πρίσμα της περίπλοκης σχέσης του με τον αινιγματικό μάνατζέρ του, συνταγματάρχη Τομ Πάρκερ. Η 
ιστορία εμβαθύνει στην πολύπλοκη δυναμική μεταξύ του Πρίσλεϊ και του Πάρκερ, των οποίων η σχέση 
μετρά πάνω από 20 χρόνια, από την ανάδειξη του Πρίσλεϊ μέχρι την εκτίναξη της φήμης του, με φόντο το 
εξελισσόμενο πολιτιστικό τοπίο και την "απώλεια της αθωότητας" στην Αμερική. Στο επίκεντρο αυτής 
της διαδρομής βρίσκεται ένας από τους πιο σημαντικούς και επιδραστικούς ανθρώπους στη ζωή του 
Έλβις, η Πρισίλα Πρίσλεϊ. 

   

   Σάββατο 20/8 – Κυριακή 21/8         
 

           “Η χαμένη κόρη”             
            (Δραματική, 121΄, 2021) 

 

Σκηνοθεσία :   Μάγκι Τζιλελχααλ 
Πρωταγωνιστούν :  Ολίβια Κόλμαν, Τζέσι 
Μπέκλει, Ντακότα Τζόνσον, Πολ Μεσκάλ, Εντ 
Χάρις, Πίτερ Σάρσγκαρντ, Πάνος 
Κορώνης, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Άλμπα 
Ρορβάχερ, Νίκος Πουρσανίδης, 
 

            Το φιλμ ξεκινά ειδυλλιακά, με τη μεσήλικη πανεπιστημιακό Λήδα να φτάνει στις Σπέτσες μόνη για 
τις καλοκαιρινές διακοπές της, αλλά αυτό που θα ήταν μια ξεκούραστη ανάπαυλα μαζί με εργασία στην 
παραλία, θα γίνει μια αφορμή για επιστροφή σε επώδυνες μνήμες της νεαρής της ηλικίας, εκεί στην 
άκρη του κύματος. Στην ακρογιαλιά που απολαμβάνει σύντομα θα συναντήσει μια θορυβώδη, 
κακόγουστη, εν δυνάμει επικίνδυνη οικογένεια ελληνοαμερικάνων και η συνύπαρξή τους δεν θα 
ξεκινήσει με τους καλύτερους οιωνούς. Όταν η μικρή κόρη τους θα χαθεί ένα μεσημέρι στην παραλία, η 
ψυχραιμία της Λήδας θα τη βοηθήσει να τη βρει, αλλά το γεγονός αυτό θα ξυπνήσει επώδυνες μνήμες 
από τις δικές της επιλογές ως μητέρα πίσω στη νεαρή της ηλικία.  

Η ταινία είναι βασισμένη στο ομότιτλο best-seller της Έλενα Φεράντε, ενώ βραβεύτηκε για το 
σενάριό της στο Φεστιβάλ Βενετίας και κέρδισε τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ. 
 

Δευτέρα  22 - Τρίτη  23/8              “Το μονοπάτι των χαμένων ψυχών”       
           (Δραματική, Θρίλερ,  150΄, 2021) 
Σκηνοθεσία :  Γκιγιέρμο ντελ Τόρο               Πρωταγωνιστούν :  Μπράντλεϊ Κούπερ, Κέιτ Μπλάνσετ, Ρούνι  
           Μάρα, Γουίλεμ Νταφό, Τόνι Κολέτ, Ρίτσαρντ Τζένκινς 



           Ο Στάντον είναι ένας φιλόδοξος τυχοδιώκτης με 
ταλέντο στη χειραγώγηση των ανθρώπων, ένας 
περιπλανώμενος που δεν έχει στον ήλιο μοίρα και 
βρίσκει μια πρόσκαιρη εργασία σ’ ένα περιοδεύων 
δεύτερης κατηγορίας τσίρκο. Θα κάνει περισσότερο 
παρέα με τη Ζίνα, ένα υποτιθέμενο μέντιουμ που, 
όμως, έχει πραγματικό ταλέντο στο να διαβάζει το 
μέλλον μέσα από τις κάρτες ταρώ. Θα την ξεγελάσει, 
μαζί και τον άντρα της, για να μάθει τον «κώδικα» 
επικοινωνίας που χρησιμοποιούν στο show τους, και 
θ’ αναζητήσει τη φυγή προς μία καλύτερης ποιότητας 
πελατεία, έχοντας στο πλευρό του την αφελή, μα 

ερωτευμένη μαζί του Μόλι, που θα γίνει η βοηθός του σε ένα πιο πρωτοκλασάτο νούμερο εξαπάτησης. 
Έτσι ανέρχεται κοινωνικά παριστάνοντας το μέντιουμ και σε συνδυασμό με μία ψυχίατρο δίχως ηθικές 
αναστολές, ετοιμάζεται να κατακτήσει τον κόσμο, παραγνωρίζοντας τη σημασία του… «απ’ τα ψηλά στα 
χαμηλά».  Τον είχαν προειδοποιήσει: ποτέ να μην ξεπεράσει τη γραμμή του αθώου entertainment.  Ο 
Στάντον όμως ήταν έτοιμος να ακολουθήσει τον δρόμο των χαμένων ψυχών. Να ανταλλάξει τη δική του 
με τον πλούτο... 
  

      Τετάρτη  24/8         9:00 μ.μ.  
 

“Μια χαρούμενη Οικογένεια 2 ” 
        (Κινούμενα σχέδια, 103΄, 2021) 
        
    Σκηνοθεσία :   Χόλγκερ Τάπε 
 

          Με απώτερο σκοπό να σώσει τη Μπάμπα 
Γιάγκα και τον Ρένφιλντ από τα νύχια της 
κυνηγού τεράτων Μίλα Σταρ, η οικογένεια 
Γουίσμποουν μεταμορφώνεται για ακόμη μία φορά σε βαμπίρ, μούμια, τέρας του Φράνκενσταϊν και 
λυκάνθρωπο. Με τη βοήθεια και την υποστήριξη των τριών κατοικίδιων νυχτερίδων τους, η Monster 
Family μας κάνει ξανά ζουμ σε όλο τον κόσμο για να σώσει τους φίλους της, να κάνει νέες τερατώδεις 
γνωριμίες και τελικά να συνειδητοποιήσει ότι “Κανείς δεν είναι τέλειος”– ακόμη και εκείνοι με 
ελαττώματα μπορούν να βρουν την ευτυχία. Το 2ο μέρος της επιτυχημένης κωμωδίας κινουμένων 
σχεδίων «Μια Χαρούμενη Οικογένεια», η οποία είναι βασισμένη στο ομώνυμο best seller του 
βραβευμένου με Διεθνές Βραβείο Έμμυ Γερμανού σεναριογράφου και συγγραφέα Ντέιβιντ Σάφιερ. 
 

Τετάρτη  24/8   11:00 μ.μ.     “Μερικοί το προτιμούν καυτό”    (Κωμωδία, 120΄, 1959) 
 

  Σκηνοθεσία :   Μπίλι Γουάιλντερ   

  Πρωταγωνιστούν :   Μέριλιν Μονρό, Τόνι 
Κέρτις, Τζακ Λέμον, Τζορτζ Ραφτ,  Τζόαν Σάουλι 
 

Ο Τζο και ο Τζέρι, ένας σαξοφωνίστας και 
ένας μπασίστας  που προσπαθούν να βγάλουν τα 
προς το ζην στο παγωμένο Σικάγο, γίνονται 
μάρτυρες ενός πολύνεκρου μαφιόζικου 
χτυπήματος κι έτσι αναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν άμεσα την πόλη επιβιβαζόμενοι 
σε ένα τρένο -μόνο που όταν κατεβαίνουν από 
αυτό, είναι πλέον η Τζοζεφίν και η Δάφνη, τα δύο 

νέα μέλη ενός γυναικείου συγκροτήματος  που περιοδεύει στο Μαϊάμι. Ερωτεύονται την τραγουδίστρια 
του συγκροτήματος Σούγκαρ Κέιν κι ο Τζο μεταμφιέζεται για δεύτερη φορά σε μεγιστάνα για να 
προσπαθήσει να την κατακτήσει, την ώρα που ο Τζέρι προσπαθεί να αποφύγει το φλερτ ενός αληθινού 
εκατομμυριούχου κι οι μαφιόζοι που τους καταδίωκαν καταφθάνουν στο Μαϊάμι για ένα συνέδριο... 


