
ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ  ¨Το Διάλειμμα¨ 
 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022 – 16η συνεχή χρονιά 

Εβδομάδα από 25/8 – 28/8/2022,  Ώρα έναρξης : 9:30 μ.μ.  
 

Πέμπτη 25 - Παρασκευή 26/8           “Στη σκιά των 4 γιγάντων” 

(Περιπέτεια, Δράσης, 131΄, 1959)    
 

Σκηνοθεσία :   Άλφρεντ 
Χίτσκοκ   
Πρωταγωνιστούν :  Κάρι 
Γκραντ, Εύα Μαρί Σεντ, 
Μάρτιν Λαντάου, Τζέιμς 
Μέισον 
 

        Ο διαφημιστής Ρότζερ 

Θόρνιχιλ (Κάρι Γκραντ) 

βρίσκεται κυνηγημένος 

από ξένους κατασκόπους, 

όταν ταυτίζεται κατά λάθος με πράκτορα της CIA. Το αναίτιο ανθρωποκυνηγητό θα τον οδηγήσει από τη 

Νέα Υόρκη ως το Μνημείο Ράσμορ σε μία προσπάθεια να σώσει την ζωή του. Η συνάντησή του με την 

μυστηριώδη Ιβ (Εύα Μαρί Σέιντ) θα δρομολογήσει επικίνδυνες, μα και ρομαντικές, εξελίξεις.  

Mία έξοχη, παιχνιδιάρικη, κατασκοπική περιπέτεια, με θαυμάσιους αφηγηματικούς 

χειρισμούς. Μια από τις 4 καλύτερες ταινίες του «μετρ του σασπένς», Αλφρεντ Χίτσκοκ. Ένα κλασσικό 

πλέον αριστούργημα, που παραμένει μέχρι σήμερα, σύγχρονο κι ενδιαφέρον.  
 

   

   Σάββατο 27/8     2 προβολές  

        (9:00 και 11:00 μ.μ.)  
 

“Το μυστικό της Μαντλίν Κόλινς”             
            (Δραματική, 102΄, 2021) 

 

Σκηνοθεσία :   Αντουάν Μπαρό 
Πρωταγωνιστούν :   Βιρζινί Εφιρά, Κιμ 
Γκουτιέρες, Ζακλίν Μπισέ 
 

Μια γυναίκα αποχαιρετά τον σύζυγο 
και τη μικρή της κόρη. Ο αποχωρισμός είναι πάντα δύσκολος. Όμως η Ζουντίτ είναι διερμηνέας και 
ταξιδεύει συχνά από την Ελβετία στο Παρίσι και πάλι πίσω. Στη Γαλλία την περιμένει ο σύζυγός της και 
τα δυο της αγόρια. Πρέπει να ντυθεί γρήγορα για ένα κονσέρτο. Εκτός από τη σωματική της κούραση και 
τα ψέματα που προφασίζεται στην οικογένειά της στο Παρίσι, τίποτα δεν προδίδει ότι αυτή η όμορφη, 
γεμάτη ζωή και αγάπη γυναίκα ζει μια διπλή ζωή.      

Ταινία που βασίζεται εκ των πραγμάτων στις ανατροπές της και απαιτεί από τον θεατή να μην 
γνωρίζει το ελάχιστο για την πλοκή, το «Μυστικό της Μαντλίν Κόλινς», ευτυχώς δεν αρχίζει και τελειώνει 
εκεί. Διαρκώς παρόν βρίσκεται - συνειδητά ή ασυνείδητα - ένα παιχνίδι αναφορών στον Αλφρεντ 
Χίτσκοκ. 
 

Κυριακή  28/8/2022 :  ελεύθερη είσοδος. 

(προσοχή στις ώρες προβολής) 



Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα  

για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας. 
 

1.  στις 8:45 μ.μ.                        

        “Σινεμά ο Παράδεισος”       
     (Δραματική, 125΄,  1988) 

 
    Σκηνοθεσία :  Τζουζέπε Τορνατόρε               
    Πρωταγωνιστούν :  Φιλίπ Νουαρέ, 
    Ζακ Περέν, Σαλβατόρε Κάσιο 
            
            Σε ένα μικρό χωριό της Ιταλίας, ο 
νεαρός Τότο γίνεται φίλος με τον 
Αλφρέντο, τον μηχανικό προβολής του 
τοπικού σινεμά. Μέσα από τη φιλία τους, 
ο Τότο αποκτά έναν πατέρα που ποτέ δεν 
είχε, ενώ μαγεύεται από το σινεμά και τις 

ταινίες. Καθώς μεγαλώνει ο Τότο, έρχεται η ώρα που θα πρέπει να αποχαιρετήσει τους γνωστούς του για 
να αναζητήσει την τύχη του στην πόλη. Ύστερα από 30 χρόνια, ο Τότο ενημερώνεται για τον θάνατο του 
Αλφρέντο και επιστρέφει στο χωριό του για την κηδεία…   
    Η απόλυτη ωδή στην 7η τέχνη και την ιερότητα της κινηματογραφικής αίθουσας, ένα νοσταλγικό 
παραμύθι για την ενηλικίωση και τα απωθημένα του παρελθόντος, που απέσπασε Όσκαρ καλύτερης 
ξενόγλωσσης ταινίας. 
 
 

2. στις 11:00 μ.μ.  

 

“Οι εντιμότατοι φίλοι μου”       
         (Κωμωδία, 140΄,  1975) 

 
Σκηνοθεσία :  Μάριο Μονιτσέλι            
Πρωταγωνιστούν :   Ούγκο Τονιάτσι, 
Φιλίπ Νουαρέ, Αδόλφο Τσέλι 
 
Φλωρεντία. Μια παρέα πέντε 
αμετανόητων πλακατζήδων, ο 
δημοσιογράφος Περότσι, ο αρχιτέκτονας 
Mελάντρι, ο μπάρμαν Nέκι, ο χειρούργος 
Σασαρόλι και ο κόμης Mασέτι, 
πενηντάρηδες στην ηλικία αλλά σκανταλιάρικα παιδιά στην ψυχή και το πνεύμα, στήνουν φάρσες και 
κάνουν χοντρές πλάκες, αναζητώντας μια οριστικά χαμένη νιότη.. Αγαπημένο τους θύμα ο αφελής 
συνταξιούχος Ρίγκι τον οποίο βάζουν, μεταξύ άλλων, να συμμετάσχει σε ανύπαρκτη ληστεία της 
Μαφίας. 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ.   Και αυτή τη χρονιά, ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς, 

τους φίλους του δημοτικού μας κινηματογράφου, που στηρίξατε και πάλι την 
προσπάθειά μας.  Για όποια μικροπροβλήματα-λάθη παρουσιάστηκαν, ζητούμε την 
κατανόησή σας. Ευχόμαστε ολόψυχα ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ σε όλους, με ΥΓΕΙΑ και με το 
καλό να ανταμώσουμε και πάλι το επόμενο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. 
 


