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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/2
ΔΕΥΤΕΡΑ 2/3

Σκηνοθεσία: Πίτερ Τζάκσον µε τους Ίαν Μακέλεν, Μάρτιν Φρίµαν, Ρίτσαρντ 
Άρµιτατζ, Εβάντζελιν Λίλι, Λι Πέις, Λουκ Έβανς, Μπένεντικτ Κάµπερµπατς, Στίβεν 

Φράι, Κέιτ Μπλάνσετ, Ίαν Χόλµ, Κρίστοφερ Λι, Χιούγκο Γουίβινγκ, Κεν Σκοτ, Τζέιµς 
Νέσµπιτ, Ορλάντο Μπλουµ

ÙÑÅÓ ÐÑÏÂÏËÙÍ: 7:00 ì.ì. êáé 9.30 ì.ì. ÙÑÅÓ ÐÑÏÂÏËÙÍ: 7:00 ì.ì. êáé 9.30 ì.ì. ÙÑÅÓ ÐÑÏÂÏËÙÍ: 7:00 ì.ì. êáé 9.30 ì.ì. 

Η Μάχη Των Πέντε Στρατών

Με την ανάκτηση του Βασίλειου των Νάνων από τον δράκο Νοσφιστή, ο Μπίλµπο και οι 
δεκατρείς Νάνοι έχουν άθελά τους συµβάλλει στην εξάπλωση µιας φονικής δύναµης. Ο 
εξοργισµένος Νοσφιστής επιτίθεται στους ανυπεράσπιστους κατοίκους της Λιµνούπολης. 
Παράλληλα, κυριευµένος από το πάθος του για πλούτο, ο Θόριν Δρύασπις βάζει τον 
θησαυρό πάνω από την τιµή και τους φίλους του. Παραµονεύουν όµως µεγαλύτεροι 
κίνδυνοι, τους οποίους γνωρίζει µόνο ο Γκάνταλφ…. Ο µεγάλος εχθρός τους, Σάουρον έχει 
στείλει λεγεώνες από Όρκς για να επιτεθούν στο Βουνό της Μοναξιάς. Η φυλή των 
Νάνων, τα Ξωτικά και οι Άνθρωποι πρέπει να αποφασίσουν, είτε να ενώσουν τις δυνάµεις 
τους, είτε να καταστραφούν. Ο Μπίλµπο θα πρέπει να πολεµήσει τόσο για τη ζωή του, όσο 
και για των συντρόφων του, στην επική Μάχη των Πέντε Στρατών, καθώς το µέλλον της 
Μέσης Γης παραµένει αβέβαιο.
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Áðü Ýñùôá

Η ιστορία, βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Θοδωρή Αθερίδη.

ÙÑÅÓ ÐÑÏÂÏËÙÍ: 7:00 ì.ì. êáé 9.30 ì.ì.ÙÑÅÓ ÐÑÏÂÏËÙÍ: 7:00 ì.ì. êáé 9.30 ì.ì.
ÓÜââáôï & ÊõñéáêÞ ÓÜââáôï & ÊõñéáêÞ 

ðñïâïëÞ ìüíï 9.30 ì.ì.ðñïâïëÞ ìüíï 9.30 ì.ì.

ÙÑÅÓ ÐÑÏÂÏËÙÍ: 7:00 ì.ì. êáé 9.30 ì.ì.
ÓÜââáôï & ÊõñéáêÞ 

ðñïâïëÞ ìüíï 9.30 ì.ì.

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Αθερίδης, µε τους 
Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, Σµαράγδα Καρύδη, 
Παναγιώτα Βλαντή, Θοδωρή Αθερίδη, Γιώργο 

Χρυσοστόµου, Μάρθα Καραγιάννη

Ο Αντώνης Γκαλιµάνης είναι πυροσβέστης και ζει στον Πειραιά. Η ιστορία ξεκινά δυο 
ηµέρες πριν από τον επικείµενο γάµο του µε την νοσηλεύτρια Νατάσα, όταν αιφνιδιαστικά 
θα τον επισκεφτεί στο σπίτι του η Άννα, µια δηµοσιογράφος µε την οποία διατηρούσε 
σχέση παλαιότερα. Από την συνάντηση αυτή θα αντιληφθούµε τον ζωντανό ακόµα έρωτα 
ανάµεσά τους. Ο Αντώνης δεν θα µαταιώσει τον γάµο του µε την Νατάσα παρότι η Άννα 
νιώθει έντονη την επιθυµία της επανασύνδεσης. Τα πράγµατα θα περιπλεχθούν ακόµα 
περισσότερο όταν θα ξεκινήσει η «διπλή ζωή» του Αντώνη µέσα στο ίδιο του το σπίτι.
Τι θα συµβεί όταν η Άννα θα συνυπάρχει µε την Νατάσα όχι µόνο όταν η Νατάσα θα 
λείπει, αλλά κι όταν αυτή είναι µπροστά;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/3 – ΔΕΥΤΕΡΑ 9/3

Η σκανταλιάρα και γενναία νεράιδα Φλώρα πιάνει φιλίες µε ένα 
µυστηριώδες πλάσµα, γνωστό ως Το Τέρας του Ποτέ. Ενώ η Τίνκερ 
Μπελ και οι υπόλοιπες νεράιδες δεν είναι και πολύ σίγουρες ότι η 
καινούρια αυτή προσθήκη θα ταιριάξει µε το Καταφύγιο των Νεραϊδών.

Η Τίνκερµπελ και το Τέρας του Ποτέ
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/3 & ΚΥΡΙΑΚΗ 8/3

ÓÜââáôï 6.00 ì.ì. & ÊõñéáêÞ 12:00 ð.ì. êáé 6.00 ì.ì.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/3– ΔΕΥΤΕΡΑ 16/3

Σκηνοθεσία: Μόρτεν Τίλντουµ µε τους: Μπένεντικτ 
Κάµπερµπατς, Κίρα Νάιτλι, Μάθιου Γκουντ, Τσαρλς 
Ντανς, Μαρκ Στρονγκ

Με την έναρξη του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου ο καθηγητής µαθηµατικών Άλαν Τούρινγκ 
γίνεται µέλος µιας οµάδας Βρετανών επιστηµόνων οι οποίοι προσπαθούν µε άκρα 
µυστικότητα να σπάσουν το γερµανικό κώδικα επικοινωνιών. Αλαζόνας, εσωστρεφής κι 
εµµονοληπτικός, ο Τούρινγκ θέλει να δουλέψει µε το δικό του τρόπο και όταν ο Τσόρτσιλ 
τον θέτει επικεφαλής της οµάδας, οι υπόλοιποι συνεργάζονται µαζί του απρόθυµα. 
Πιεσµένος από παντού, πρέπει να δείξει γρήγορα αποτελέσµατα, τα οποία µοιάζουν να 
αργούν απελπιστικά…

Ο Χίρο Χαµάντα είναι ένα παιδί θαύµα της ροµποτικής που ζει στη 
φανταστική µητρόπολη του Σαν Φρανσόκιο, κάτι µεταξύ Σαν 

Φρανσίσκο και Τόκυο. Η ζωή του επιφυλάσσει περίεργα 
παιχνίδια και σύντοµα βρίσκεται αντιµέτωπος µε µια επικίνδυνη 

και µυστηριώδη απειλή.

Οι Υπερέξι
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3 & ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3

ÓÜââáôï 6.00 ì.ì. & ÊõñéáêÞ 12:00 ð.ì. êáé 6.00 ì.ì.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔ Ι ΤΗΣ ΜΙΜΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔ Ι ΤΗΣ ΜΙΜΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔ Ι ΤΗΣ ΜΙΜΗΣΗΣ 

Ìçí ôç
 ÷Üóåôå

!

ÙÑÅÓ ÐÑÏÂÏËÙÍ: 
7:00 ì.ì. êáé 9.30 ì.ì.

ÓÜââáôï & ÊõñéáêÞ 
ðñïâïëÞ ìüíï 9.30 ì.ì.
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ÙÑÅÓ ÐÑÏÂÏËÙÍ: 7:00 ì.ì. êáé 9.30 ì.ì. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/3 

Η άβγαλτη φοιτήτρια Αναστάζια γνωρίζει τον γοητευτικό 
εκατοµµυριούχο Κρίστιαν κατά τη διάρκεια µιας 

συνέντευξης. Η ορµητική ερωτική τους σχέση γρήγορα 
καταλήγει στο κολασµένο κόκκινο δωµάτιο του Γκρέι. 
Μπροστά στη θέα µαστιγίων, χειροπεδών και λοιπών 
ερωτικών βοηθηµάτων, η τελειόφοιτος φοιτήτρια της 

αγγλικής λογοτεχνίας πρέπει να αποφασίζει πόσο µακριά 
είναι διατεθειµένη να φτάσει για να ικανοποιήσει τις 

σεξουαλικές φαντασιώσεις του ανθρώπου που αγαπά...

Σκηνοθεσία: Σαµ Τέιλορ Τζόνσον µε 
τους: Τζέιµι Ντόρναν, Ντακότα Τζόνσον, 
Ρίτα Όρα, Λουκ Γκράιµς ΠΕΜΠΤΗ 19/3

Από

Ας ακολουθήσουµε, λοιπόν, τα βήµατα του Στίβεν Χόκινγκ από το 1963, τότε που 
σπουδάζει στο Κέιµπριτζ, όπου γνωρίζει και ερωτεύεται τη συµφοιτήτρια και µετέπειτα 
σύζυγό του Τζέιν Γουάιντ, µέχρι τη συνεχιζόµενη, από τα 21 του χρόνια έως και σήµερα 
µάχη του, µετά τη διάγνωσή του µε τη Νόσο του Κινητικού Νευρώνα που τον καθήλωσε σε 
αναπηρικό καροτσάκι, επιτρέποντάς του την επικοινωνία µόνο µέσω συσκευής οµιλίας. 
Παράλληλα παρακολουθούµε τις καινοτόµες και αιχµηρές απόψεις του Χόκινγκ για τη 
Φυσική και κυρίως την πρωτοποριακή έρευνά του που προκάλεσε το θαυµασµό των 
καθηγητών του και τελικά οδήγησε στην ρηξικέλευθη θεωρία του για το σύµπαν. 
Παράλληλα βλέπουµε και τη γεµάτη αγάπη, περίπλοκη σχέση του µε τη γυναίκα που 
τον στήριξε σε όλα τα πρώτα δύσκολα χρόνια προκειµένου εκείνος να συνεχίσει να 
ψάχνει την µια και µοναδική αιτιολογική εξίσωση για το Σύµπαν και το Χρόνο.

Σκηνοθεσία: Τζέιµς Μαρς 
µε τους: Έντι Ρεντµέιν, 
Φελίσιτι Τζόουνς, 
Ντέιβιντ Θιούλις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/3
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/3 
ÙÑÅÓ ÐÑÏÂÏËÙÍ: 7:00 ì.ì. êáé 9.30 ì.ì. 
ÓÜââáôï & ÊõñéáêÞ ðñïâïëÞ ìüíï 9.30 ì.ì.

Έτος 50 π.Χ. Όλη η Γαλατία βρίσκεται υπό Ρωµαϊκή κατοχή. Όλη, εκτός 
από το γνωστό µικρό γαλατικό χωριό. Αυτή τη φορά ο Ιούλιος 

Καίσαρας, αποφασίζει να αφήσει στην άκρη τις λεγεώνες του και 
βρίσκει νέο τρόπο να κατακτήσει τους Γαλάτες. Θα αλλοιώσει τα έθιµα 

και την καθηµερινότητά τους, ώστε να τους µετατρέψει σε Ρωµαίους.

Αστερίξ: Η Κατοικία των Θεών
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/3 & ΚΥΡΙΑΚΗ 29/3

ÓÜââáôï 6.00 ì.ì. & ÊõñéáêÞ 12:00 ð.ì. êáé 6.00 ì.ì.

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
«ÌÉÁ ÓÕÃÊËÏÍÉÓÔÉÊÇ ÔÁÉÍÉÁ»

ÕðïøÞöéá 

ãéá ¼óêáñ
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Σκηνοθεσία: Σαµ Τέιλορ Τζόνσον µε 
τους: Τζέιµι Ντόρναν, Ντακότα Τζόνσον, 
Ρίτα Όρα, Λουκ Γκράιµς ΠΕΜΠΤΗ 19/3

Από

Ας ακολουθήσουµε, λοιπόν, τα βήµατα του Στίβεν Χόκινγκ από το 1963, τότε που 
σπουδάζει στο Κέιµπριτζ, όπου γνωρίζει και ερωτεύεται τη συµφοιτήτρια και µετέπειτα 
σύζυγό του Τζέιν Γουάιντ, µέχρι τη συνεχιζόµενη, από τα 21 του χρόνια έως και σήµερα 
µάχη του, µετά τη διάγνωσή του µε τη Νόσο του Κινητικού Νευρώνα που τον καθήλωσε σε 
αναπηρικό καροτσάκι, επιτρέποντάς του την επικοινωνία µόνο µέσω συσκευής οµιλίας. 
Παράλληλα παρακολουθούµε τις καινοτόµες και αιχµηρές απόψεις του Χόκινγκ για τη 
Φυσική και κυρίως την πρωτοποριακή έρευνά του που προκάλεσε το θαυµασµό των 
καθηγητών του και τελικά οδήγησε στην ρηξικέλευθη θεωρία του για το σύµπαν. 
Παράλληλα βλέπουµε και τη γεµάτη αγάπη, περίπλοκη σχέση του µε τη γυναίκα που 
τον στήριξε σε όλα τα πρώτα δύσκολα χρόνια προκειµένου εκείνος να συνεχίσει να 
ψάχνει την µια και µοναδική αιτιολογική εξίσωση για το Σύµπαν και το Χρόνο.

Σκηνοθεσία: Τζέιµς Μαρς 
µε τους: Έντι Ρεντµέιν, 
Φελίσιτι Τζόουνς, 
Ντέιβιντ Θιούλις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/3
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/3 
ÙÑÅÓ ÐÑÏÂÏËÙÍ: 7:00 ì.ì. êáé 9.30 ì.ì. 
ÓÜââáôï & ÊõñéáêÞ ðñïâïëÞ ìüíï 9.30 ì.ì.

Έτος 50 π.Χ. Όλη η Γαλατία βρίσκεται υπό Ρωµαϊκή κατοχή. Όλη, εκτός 
από το γνωστό µικρό γαλατικό χωριό. Αυτή τη φορά ο Ιούλιος 

Καίσαρας, αποφασίζει να αφήσει στην άκρη τις λεγεώνες του και 
βρίσκει νέο τρόπο να κατακτήσει τους Γαλάτες. Θα αλλοιώσει τα έθιµα 

και την καθηµερινότητά τους, ώστε να τους µετατρέψει σε Ρωµαίους.

Αστερίξ: Η Κατοικία των Θεών
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/3 & ΚΥΡΙΑΚΗ 29/3

ÓÜââáôï 6.00 ì.ì. & ÊõñéáêÞ 12:00 ð.ì. êáé 6.00 ì.ì.

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
«ÌÉÁ ÓÕÃÊËÏÍÉÓÔÉÊÇ ÔÁÉÍÉÁ»

ÕðïøÞöéá 

ãéá ¼óêáñ



O Λίαµ Νίσον επιστρέφει στον ρόλο του πρώην µυστικού πράκτορα, Μπράιν Μιλς, η 
προσπάθεια του οποίου για επανένωση µε την πρώην σύζυγό του διεκόπη βίαια, µετά τη 
στυγερή δολοφονία της  . Γεµάτος οργή, και κατηγορούµενος για ένα έγκληµα που δεν έχει 
διαπράξει, προσπαθεί αυτή τη φορά να αποφύγει την ανελέητη καταδίωξη της CIA, του FBI 
και της αστυνοµίας. Για τελευταία φορά, ο Μιλς πρέπει να χρησιµοποιήσει τις µοναδικές 
του ικανότητες µε σκοπό να εντοπίσει τους αληθινούς δολοφόνους, να αποδώσει τη 
δικαιοσύνη µε τον δικό του, ξεχωριστό, τρόπο και να προστατεύσει τον µοναδικό 
άνθρωπο που έχει σηµασία πια γι' αυτόν - την κόρη του.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/4
ΔΕΥΤΕΡΑ 6/4

ΟΛΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΕΔΩ!
Σκηνοθεσία: Ολιβιέ Μεγκατόν µε τους: Λίαµ Νίσον, 
Μάγκι Γκρέις, Φόρεστ Γουίτακερ, Φάµκε Γιάνσεν

ÙÑÅÓ ÐÑÏÂÏËÙÍ: 
7:00 ì.ì. êáé 9.30 ì.ì. 
ÓÜââáôï & ÊõñéáêÞ 
ðñïâïëÞ ìüíï 9.30 ì.ì.

Εκµεταλλευόµενος τη µυστική συνταγή του καβουροπάτι, το 
φαστφουντάδικο του κύριου Καβούρη κάνει χρυσές δουλειές. Όταν 
όµως ο ραδιούργος Πλαγκτόν επιχειρήσει να κλέψει τη συνταγή και 
εκείνη χαθεί, ο Μποµπ Σφουγγαράκης θα ξεκινήσει ένα ταξίδι στο 
χώρο και στο χρόνο για να σώσει τον  υποβρύχιο κόσµο του.

Μποµπ Ο Σφουγγαράκης: Έξω Από Τα Νερά ΤουΜποµπ Ο Σφουγγαράκης: Έξω Από Τα Νερά ΤουΜποµπ Ο Σφουγγαράκης: Έξω Από Τα Νερά Του
ΣΑΒΒΑΤΟ 4/4 & ΚΥΡΙΑΚΗ 5/4

ÓÜââáôï 6.00 ì.ì. & ÊõñéáêÞ 12:00 ð.ì. êáé 6.00 ì.ì.



O Λίαµ Νίσον επιστρέφει στον ρόλο του πρώην µυστικού πράκτορα, Μπράιν Μιλς, η 
προσπάθεια του οποίου για επανένωση µε την πρώην σύζυγό του διεκόπη βίαια, µετά τη 
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του ικανότητες µε σκοπό να εντοπίσει τους αληθινούς δολοφόνους, να αποδώσει τη 
δικαιοσύνη µε τον δικό του, ξεχωριστό, τρόπο και να προστατεύσει τον µοναδικό 
άνθρωπο που έχει σηµασία πια γι' αυτόν - την κόρη του.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/4
ΔΕΥΤΕΡΑ 6/4

ΟΛΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΕΔΩ!
Σκηνοθεσία: Ολιβιέ Μεγκατόν µε τους: Λίαµ Νίσον, 
Μάγκι Γκρέις, Φόρεστ Γουίτακερ, Φάµκε Γιάνσεν

ÙÑÅÓ ÐÑÏÂÏËÙÍ: 
7:00 ì.ì. êáé 9.30 ì.ì. 
ÓÜââáôï & ÊõñéáêÞ 
ðñïâïëÞ ìüíï 9.30 ì.ì.

Εκµεταλλευόµενος τη µυστική συνταγή του καβουροπάτι, το 
φαστφουντάδικο του κύριου Καβούρη κάνει χρυσές δουλειές. Όταν 
όµως ο ραδιούργος Πλαγκτόν επιχειρήσει να κλέψει τη συνταγή και 
εκείνη χαθεί, ο Μποµπ Σφουγγαράκης θα ξεκινήσει ένα ταξίδι στο 
χώρο και στο χρόνο για να σώσει τον  υποβρύχιο κόσµο του.

Μποµπ Ο Σφουγγαράκης: Έξω Από Τα Νερά ΤουΜποµπ Ο Σφουγγαράκης: Έξω Από Τα Νερά ΤουΜποµπ Ο Σφουγγαράκης: Έξω Από Τα Νερά Του
ΣΑΒΒΑΤΟ 4/4 & ΚΥΡΙΑΚΗ 5/4

ÓÜââáôï 6.00 ì.ì. & ÊõñéáêÞ 12:00 ð.ì. êáé 6.00 ì.ì.



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/4 
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/4 

Ο Κρις Κάιλ είναι ο πιο φονικός 
ελεύθερος σκοπευτής στην στρατιωτική 

ιστορία των ΗΠΑ. Το Αµερικανικό 
Πολεµικό Ναυτικό τον στέλνει στο Ιράκ µε 
µία µόνο αποστολή: να προστατεύσει τους 

συµπατριώτες και συµπολεµιστές του. Η 
σκοπευτική του δεινότητα σώζει αµέτρητες 
ζωές στο πεδίο µάχης, και µετά από πολλά 

θαρραλέα κατορθώµατα, κερδίζει τον 
τίτλο του “Θρύλου”. Η φήµη του όµως, 

εξαπλώνεται µέχρι το εχθρικό 
στρατόπεδο, καθιστώντας τον πρωταρχικό 

τους στόχο. Την ίδια στιγµή δίνει µία 
εξίσου δύσκολη µάχη στην προσπάθεια 

του να είναι καλός σύζυγος και 
πατέρας από την άλλη µεριά του 

κόσµου. 

Σκηνοθεσία:  µε Κλιντ Ίστγουντ
τους Σιένα Μίλερ, Μπράντλεϊ 

Κούπερ

ÅËÅÕÈÅÑÏÓ
ÓÊÏÐÅÕÔÇÓ

ÊÁÈÅ ÓÖÁÉÑÁ
ÊÑÕÂÅÉ ÌÉÁ ÉÓÔÏÑÉÁ

Ένας νεαρός Περουβιανός αρκούδος µε πάθος για οτιδήποτε Αγγλικό, 
ταξιδεύει από τις αχανείς ζούγκλες της χώρας του µέχρι το Λονδίνο για 

να βρει ένα φιλόξενο σπίτι. Αν και αρχικά διαπιστώνει, µε τον πιο 
σκληρό τρόπο, ότι η ζωή στην πόλη δεν είναι όπως τη φανταζόταν δεν 

θα αργήσει να πέσει πάνω στην ευγενική οικογένεια των Μπράουν.

Πάντινγκτον
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/4 & ΚΥΡΙΑΚΗ 19/4

ÓÜââáôï 6.00 ì.ì. & ÊõñéáêÞ 12:00 ð.ì. êáé 6.00 ì.ì.

ÙÑÅÓ ÐÑÏÂÏËÙÍ: ÙÑÅÓ ÐÑÏÂÏËÙÍ: 
7:00 ì.ì. êáé 9.30 ì.ì. 7:00 ì.ì. êáé 9.30 ì.ì. 
ÓÜââáôï & ÊõñéáêÞ ÓÜââáôï & ÊõñéáêÞ 
ðñïâïëÞ ìüíï 9.30 ì.ì.ðñïâïëÞ ìüíï 9.30 ì.ì.

ÙÑÅÓ ÐÑÏÂÏËÙÍ: 
7:00 ì.ì. êáé 9.30 ì.ì. 
ÓÜââáôï & ÊõñéáêÞ 
ðñïâïëÞ ìüíï 9.30 ì.ì.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/4
ΔΕΥΤΕΡΑ 27/4 

ΚAΘΕ� Σ Τ Ι ΓΜH� Μ Ε Τ ΡA E Ι�

Δραµατική, ευαίσθητη, αληθινή, µε ρεαλιστική 
αντιµετώπιση ενός δύσκολου θέµατος

S T I L L� A L I C EÙÑÅÓ ÐÑÏÂÏËÙÍ: 7:00 ì.ì. êáé 9.30 ì.ì.

Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Γκλέιτζερ, Γουός 
Γουεστµόρλαντ µε τους Τζούλιαν Μουρ, 

Κρίστεν Στιούαρτ, Άλεκ Μπόλντγουιν, Κέιτ 
Μπόσγουορθ

Η Dr. Alice Howland έχει τα (Julianne Moore) 
πάντα. Είναι µία καταξιωµένη ακαδηµαϊκός 

γλωσσολογίας στο Πανεπιστήµιο Κολούµπια, µία 
ευτυχισµένη σύζυγος και µητέρα τριών, µεγάλων 

πια, παιδιών. Όταν η µνήµη της αρχίζει να την 
προδίδει, αρχικά δεν δίνει σηµασία. 

Αντιλαµβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, όταν 
χάνεται στην ίδια της τη γειτονιά.

Ο προσωπικός της Ο προσωπικός της 
αγώνας µε αντίπαλο τη αγώνας µε αντίπαλο τη 
µη αναστρέψιµη νόσο µη αναστρέψιµη νόσο 
του Αλτσχάιµερ µόλις του Αλτσχάιµερ µόλις 

ξεκινά.ξεκινά.

Ο προσωπικός της 
αγώνας µε αντίπαλο τη 
µη αναστρέψιµη νόσο 
του Αλτσχάιµερ µόλις 

ξεκινά.
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θαρραλέα κατορθώµατα, κερδίζει τον 
τίτλο του “Θρύλου”. Η φήµη του όµως, 

εξαπλώνεται µέχρι το εχθρικό 
στρατόπεδο, καθιστώντας τον πρωταρχικό 

τους στόχο. Την ίδια στιγµή δίνει µία 
εξίσου δύσκολη µάχη στην προσπάθεια 

του να είναι καλός σύζυγος και 
πατέρας από την άλλη µεριά του 

κόσµου. 

Σκηνοθεσία:  µε Κλιντ Ίστγουντ
τους Σιένα Μίλερ, Μπράντλεϊ 
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ÅËÅÕÈÅÑÏÓ
ÓÊÏÐÅÕÔÇÓ

ÊÁÈÅ ÓÖÁÉÑÁ
ÊÑÕÂÅÉ ÌÉÁ ÉÓÔÏÑÉÁ

Ένας νεαρός Περουβιανός αρκούδος µε πάθος για οτιδήποτε Αγγλικό, 
ταξιδεύει από τις αχανείς ζούγκλες της χώρας του µέχρι το Λονδίνο για 

να βρει ένα φιλόξενο σπίτι. Αν και αρχικά διαπιστώνει, µε τον πιο 
σκληρό τρόπο, ότι η ζωή στην πόλη δεν είναι όπως τη φανταζόταν δεν 

θα αργήσει να πέσει πάνω στην ευγενική οικογένεια των Μπράουν.
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ΣΑΒΒΑΤΟ 18/4 & ΚΥΡΙΑΚΗ 19/4

ÓÜââáôï 6.00 ì.ì. & ÊõñéáêÞ 12:00 ð.ì. êáé 6.00 ì.ì.

ÙÑÅÓ ÐÑÏÂÏËÙÍ: ÙÑÅÓ ÐÑÏÂÏËÙÍ: 
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S T I L L� A L I C EÙÑÅÓ ÐÑÏÂÏËÙÍ: 7:00 ì.ì. êáé 9.30 ì.ì.
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Κρίστεν Στιούαρτ, Άλεκ Μπόλντγουιν, Κέιτ 
Μπόσγουορθ

Η Dr. Alice Howland έχει τα (Julianne Moore) 
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πια, παιδιών. Όταν η µνήµη της αρχίζει να την 
προδίδει, αρχικά δεν δίνει σηµασία. 

Αντιλαµβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, όταν 
χάνεται στην ίδια της τη γειτονιά.

Ο προσωπικός της Ο προσωπικός της 
αγώνας µε αντίπαλο τη αγώνας µε αντίπαλο τη 
µη αναστρέψιµη νόσο µη αναστρέψιµη νόσο 
του Αλτσχάιµερ µόλις του Αλτσχάιµερ µόλις 

ξεκινά.ξεκινά.

Ο προσωπικός της 
αγώνας µε αντίπαλο τη 
µη αναστρέψιµη νόσο 
του Αλτσχάιµερ µόλις 

ξεκινά.



Σκηνοθεσία: Στράτος Μαρκίδης 
µε τους: Χρύσα Ρώπα, Κώστας 
Αποστολάκης, Μπέσυ Μάλφα, 
Κατερίνα Γερονικολού, Κώστα 
Ευρυπιώτη κ.α.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/5 - ΔΕΥΤΕΡΑ 4/5 

ÙÑÅÓ ÐÑÏÂÏËÙÍ: 7:00 ì.ì. êáé 9.30 ì.ì.

Ο Βαγγέλης, είναι ένας παραδοσιακός Κρητικός οικογενειάρχης παντρεµένος µε την Λίνα. 
Δυστυχώς δεν µπορεί να χαρεί την γυναίκα του, µέσα στο ίδιο του το σπίτι, αφού µαζί τους 
µένει η γεροντοκόρη και εκκεντρική αδερφή του Ευτυχία. Ο µόνος τρόπος για να φύγει η 
Ευτυχία από το σπίτι και να την ξεφορτωθεί µια για πάντα είναι να την παντρέψει. Ποιος 
όµως θα είναι ο ήρωας που θα δεχθεί να παντρευτεί την Ευτυχία; Αναζητώντας τον 
κατάλληλο γαµπρό, ο Βαγγέλης καταλήγει σ'ένα συνεργάτη του τον Μένη . Ο Μένης είναι 
ένας άνδρας στο χείλος της καταστροφής, χτυπηµένος από την οικονοµική κρίση και ίσως ο 
µόνος που θα µπορούσε να κάνει την θυσία. Και ενώ το… προξενιό δείχνει να έχει πάρει τον 
δρόµο του εµφανίζεται ένας δεύτερος γαµπρός που διεκδικεί την Ευτυχία, ο Κούλης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/5
ΔΕΥΤΕΡΑ 11/5

Η Σάντρα, νεαρή σύζυγος και µητέρα, 
εργάζεται σε ένα εργοστάσιο σε µια µικρή 
πόλη του Βελγίου. Κατά την απουσία της, 
οι συνάδελφοι της συνειδητοποιούν ότι 
µπορούν να καλύψουν τη βάρδια της µε 
µικρές υπερωρίες και χρηµατικά µπόνους. 
Η µοίρα της Σάντρα βρίσκεται στα χέρια 
16 εργατών, τους οποίους πρέπει να πείσει 
να αρνηθούν τα µπόνους για να κρατήσει 
τη δουλειά της. Μπαίνει σε µια µάχη για 
να σώσει τη θέση της, δύο ηµέρες και µία 
νύχτα, πριν την καταληκτική ψηφοφορία. 
Το ατοµικό συµφέρον πάνω από το 
συλλογικό ή ο υλισµός που ισοπεδώνει 
συνειδήσεις?

Σκηνοθεσία Ζαν Πιέρ Νταρντέν, Λικ 
Νταρντέν µε τους , Μαριόν Κοτιγιάρ
Φαµπρίτζιο Ροντζιόνε, Πίλι Γκρουν

ÙÑÅÓ ÐÑÏÂÏËÙÍ: 
7:00 ì.ì. êáé 9.30 ì.ì.

δύο
ημέρες,
μία
νύχτα

Deux Jours, Une Nuit



Σκηνοθεσία: Στράτος Μαρκίδης 
µε τους: Χρύσα Ρώπα, Κώστας 
Αποστολάκης, Μπέσυ Μάλφα, 
Κατερίνα Γερονικολού, Κώστα 
Ευρυπιώτη κ.α.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/5 - ΔΕΥΤΕΡΑ 4/5 

ÙÑÅÓ ÐÑÏÂÏËÙÍ: 7:00 ì.ì. êáé 9.30 ì.ì.

Ο Βαγγέλης, είναι ένας παραδοσιακός Κρητικός οικογενειάρχης παντρεµένος µε την Λίνα. 
Δυστυχώς δεν µπορεί να χαρεί την γυναίκα του, µέσα στο ίδιο του το σπίτι, αφού µαζί τους 
µένει η γεροντοκόρη και εκκεντρική αδερφή του Ευτυχία. Ο µόνος τρόπος για να φύγει η 
Ευτυχία από το σπίτι και να την ξεφορτωθεί µια για πάντα είναι να την παντρέψει. Ποιος 
όµως θα είναι ο ήρωας που θα δεχθεί να παντρευτεί την Ευτυχία; Αναζητώντας τον 
κατάλληλο γαµπρό, ο Βαγγέλης καταλήγει σ'ένα συνεργάτη του τον Μένη . Ο Μένης είναι 
ένας άνδρας στο χείλος της καταστροφής, χτυπηµένος από την οικονοµική κρίση και ίσως ο 
µόνος που θα µπορούσε να κάνει την θυσία. Και ενώ το… προξενιό δείχνει να έχει πάρει τον 
δρόµο του εµφανίζεται ένας δεύτερος γαµπρός που διεκδικεί την Ευτυχία, ο Κούλης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/5
ΔΕΥΤΕΡΑ 11/5

Η Σάντρα, νεαρή σύζυγος και µητέρα, 
εργάζεται σε ένα εργοστάσιο σε µια µικρή 
πόλη του Βελγίου. Κατά την απουσία της, 
οι συνάδελφοι της συνειδητοποιούν ότι 
µπορούν να καλύψουν τη βάρδια της µε 
µικρές υπερωρίες και χρηµατικά µπόνους. 
Η µοίρα της Σάντρα βρίσκεται στα χέρια 
16 εργατών, τους οποίους πρέπει να πείσει 
να αρνηθούν τα µπόνους για να κρατήσει 
τη δουλειά της. Μπαίνει σε µια µάχη για 
να σώσει τη θέση της, δύο ηµέρες και µία 
νύχτα, πριν την καταληκτική ψηφοφορία. 
Το ατοµικό συµφέρον πάνω από το 
συλλογικό ή ο υλισµός που ισοπεδώνει 
συνειδήσεις?

Σκηνοθεσία Ζαν Πιέρ Νταρντέν, Λικ 
Νταρντέν µε τους , Μαριόν Κοτιγιάρ
Φαµπρίτζιο Ροντζιόνε, Πίλι Γκρουν

ÙÑÅÓ ÐÑÏÂÏËÙÍ: 
7:00 ì.ì. êáé 9.30 ì.ì.

δύο
ημέρες,
μία
νύχτα

Deux Jours, Une Nuit



Με µια διάχυτη αισιοδοξία παρακολουθούµε τον µικρό Μέισον και την οικογένειά του 
να ζουν τη ζωή τους, να µεγαλώνουν, να αλλάζουν κι όλα αυτά παράλληλα µε την 
ιστορία της Αµερικής που µεγαλώνει... Boyhood…Η πιο ωραία ειπωµένη ιστορία 
ενηλικίωσης που γνώρισε ποτέ το σινεµά µάς κάνει να αναπολούµε τη δική µας παιδική 
ηλικία, αλλά και να προβληµατιζόµαστε µε απλότητα, χιούµορ και ευαισθησία για το 
νόηµα της ζωής, τη συντροφικότητα, τον χρόνο που περνάει γρήγορα µέσα από εικόνες, 
καθηµερινότητες, µικρές και µεγάλες στιγµές γεµάτες φυσικότητα, ανθρωπιά, 
τρυφερότητα, αλήθεια.

Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ µε τους Πατρίτσια Αρκέτ, 
Ίθαν Χοκ, Έλαρ Κολτρέιν, Λόρελεϊ Λινκλέιτερ

ÌÏÍÏ ÌÉÁ ÐÑÏÂÏËÇ
þñá 9.30 ì.ì.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/5 - ΔΕΥΤΕΡΑ 18/5

Boyhood

Επιλογή ταινιών: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΑΝΗ

Μακέτες-Εκτύπωση: PRINT SHOP-Θ.ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Εκπληκτική Ταινία
Γυριζόταν για 12 χρόνια
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