
ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ  ¨Το Διάλειμμα¨ 
 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022 – 16η συνεχή χρονιά 

Εβδομάδα από 4/8 – 10/8/2022,  Ώρα έναρξης : 9:30 μ.μ.  
 

Την Πέμπτη 4/8/2022 δεν θα γίνει προβολή λόγω της εκδήλωσης 
 του ΑΣΤΕΡΑ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ στον γειτονικό προαύλιο χώρο του Λυκείου 

 

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. 

 
 

     Παρασκευή  5/8        9: 00 μ.μ.  

     Σάββατο  6/8          11:15 μ.μ.  
       
“Cry Μacho”      (Δραματική, 103΄, 2021) 

 

Σκηνοθεσία :   Κλιντ Ιστγουντ 
Πρωταγωνιστούν : Κλιντ Ιστγουντ, Ντουάιτ 
Γιοακάμ, Φερνάντα Ουρετζόλα, Εντουάρντο Μινέτ,  
 

      Διασκευή ενός μυθιστορήματος του 1975, με τη 
δράση μεταφερμένη τέσσερα χρόνια μετά, το φιλμ 
διηγείται την περίπτωση ενός ηλικιωμένου και παρηκμασμένου αστέρα του ροντέο ο οποίος 
αναλαμβάνει να ξεπληρώσει μια χάρη στο πρώην αφεντικό του, αποσπώντας τον ανήλικο (και ατίθασο) 
γιο εκείνου από τα χέρια της διεφθαρμένης μητέρας του και των μπράβων της και ταξιδεύοντάς τον από 
το Μεξικό στο Τέξας. Ταινία δρόμου, εκμοντερνισμένο γουέστερν, σμίξιμο δυο διαφορετικών γενεών με 
αφορμή μια πλοκή καταδίωξης, το φιλμ φαντάζει σαν χειρονομία συναισθηματική και βαθύτατα 
τρυφερή από μέρους του σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή του (είναι αισίως 91 ετών). 

 

Σάββατο 6/8   9:00 μ.μ.  Sonic: η ταινία 2”    (Φαντασίας, κινούμενα σχέδια, 122΄, 2022) 

 

Σκηνοθεσία : Τζεφ Φόουλερ  
Πρωταγωνιστούν  : Τζέιμς Μάρσντεν, Μπεν Σβάρτζ, Τζιμ Κάρεϊ, Ιντρις Ελμπα 
 
        Ο πιο αγαπημένος σκαντζόχοιρος επιστρέφει για μια νέα περιπέτεια. Αφού εγκαταστάθηκε στο 

Γκριν Χιλς, ο Σόνικ θέλει να αποδείξει πως είναι αληθινός ήρωας. Η ώρα να δοκιμαστεί φτάνει με την 
επιστροφή του Δρ. Ρομπότνικ, ο οποίος αναζητάει μαζί με τον νέο συνεργάτη του, τον Νακλς, ένα 



σμαράγδι με τη δύναμη να αφανίζει πολιτισμούς. 
Ο Σόνικ τότε ξεκινάει μαζί με τον Τέιλς ένα ταξίδι 
ανά την υφήλιο, προκειμένου να βρουν το 
σμαράγδι προτού πέσει στα λάθος χέρια. 
  

Την Κυριακή 7/8/2022 δεν θα 
γίνει προβολή λόγω  

της συναυλίας του ΕΥΖΗΝ με τον   
                                                                  Βασίλη Παπακωνσταντίνου 

 
Δευτέρα 8/8  -  Τρίτη  9/8   9:30 μ.μ.  

Τετάρτη 10/8                  11:00 μ.μ.           
 

    “Σμύρνη μου αγαπημένη”       
           (Δραματική, 120΄, 2021) 
 

Σκηνοθεσία :   Γρηγόρης Καραντινάκης 
Πρωταγωνιστούν : Μιμή Ντενίση, Λεωνίδας 
Κακούρης, Μπουράκ Χακί, Κρατερός 
Κατσούλης, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα 
Γερονικολού, Αναστασία Παντούση 
 

      Μυτιλήνη, 2015. Μια ηλικιωμένη Ελληνοαμερικανίδα έχει σπεύσει στο πλευρό των προσφύγων. Οι 
συνειρμοί ξυπνούν, καθώς στο ίδιο νησί είχε φτάσει προσφυγοπούλα το 1922 η γιαγιά της, Φιλιώ 
Μπαλτατζή. Και το τεφτέρι με τις συνταγές της γιαγιάς μας γυρνά στην κοσμοπολίτικη ζωή των 
Μπαλτατζήδων και τη Σμύρνη του 1916. Τότε που μια πολυπολιτισμική κοινωνία σε πρωτοφανή ακμή θα 
βρεθεί εν μέσω δραματικών διεθνών εξελίξεων σε πορεία καταστροφής. Διαφορετικές γενιές γυναικών 
της ίδιας οικογένειας ενώνονται στον χώρο και τον χρόνο, μέσα από τα νήματα της ιστορίας. Παρόν και 
παρελθόν γίνονται ένα… Σύνδεση με την τρέχουσα προσφυγική κρίση και κατ’ επέκταση με κάθε 
ανάλογη. Απλά και κυρίως κατηγορηματικά, υπό μορφή υπενθύμισης όχι μόνο των κύκλων που κάνει η 
Ιστορία, αλλά και του άρρηκτου δεσμού της με την πολιτική.  
 

                 Τετάρτη  10/8         9:00 μ.μ. 
  

  “Ενκάντο: ένας κόσμος μαγικός ” 
            (Κινούμενα σχέδια, 99΄, 2021) 
        
    Σκηνοθεσία :  Μπάιρον Χάουαρντ, Τζάρεντ Μπους  
    
         Μια ευτυχισμένη, ασυνήθιστη οικογένεια, η 
οικογένεια των Μάντριγκαλ  ζει, κρυμμένη στα 
βουνά της Κολομβίας, σε ένα μαγικό σπίτι, σε μια 
πόλη γεμάτη ζωή, σε ένα φανταστικό μέρος που 
λέγεται Ενκάντο. Η μαγεία αυτή του Ενκάντο έχει ως 

αποτέλεσμα  όλα τα παιδιά στην οικογένεια να είναι ευλογημένα, καθένα και με ένα μοναδικό μαγικό 
δώρο. Όλα εκτός από ένα, την Μίραμπελ. Μια μέρα, όμως, η Μίραμπελ ανακαλύπτει πως η μαγεία της 
οικογένειάς της βρίσκεται σε κίνδυνο και αποφασίζει πως εκείνη, η μόνη Μάντριγκαλ που δεν έχει 
κάποιο μαγικό χάρισμα, μπορεί να είναι η μοναδική ελπίδα σωτηρίας.  

Oscar Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων. 
 

Προβολή με είσοδο για την Ακαδημία  ποδοσφαίρου του ΑΣΤΕΡΑ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ. 


