
     
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

 

Σάββατο 20  &  Κυριακή  21 Φεβρουαρίου 2016 
Ώρα: 20:00 

 «Solace»  
Μεταφρασμένος Τίτλος:Το Χάρισμα 

Θρίλερ, 101΄ 
Παίζουν: Anthony Hopkins, Colin Farrell, Jeffrey Dean Morgan 
Σκηνοθεσία: Afonso Poyart 
Υπόθεση: Ένας πρώην γιατρός με ξεχωριστές μεταφυσικές ιδιότητες, ο 

Τζον Κλάνσι, επιστρέφει στη δράση και βοηθάει το FBI, μέσω του 
πράκτορα Τζο Μεριγουέδερ, να εξιχνιάσει μια υπόθεση ενός κατά συρροή 
δολοφόνου. Αυτό που δεν γνωρίζει είναι ότι ο δολοφόνος έχει την 
ικανότητα να δει το μέλλον. Η αναμέτρηση θα είναι μοναδική, αφού ο 
καθένας μπορεί να προβλέψει τις κινήσεις του άλλου. 
 

Σάββατο 27  &  Κυριακή  28 Φεβρουαρίου  2016 
Ώρα: 20:00  

«Creed »    
Μεταφρασμένος Τίτλος: Κριντ: Η Γέννηση ενός Θρύλου 

Δραματική, 133' 
Παίζουν: Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Tessa Thompson 
Σκηνοθεσία:  Ryan Coogler 
Υπόθεση: Ο Άντονις Τζονσον δεν γνώρισε ποτέ τον διάσημο πατέρα 

του, τον παγκόσμιο πρωταθλητή βαρέων βαρών, Απόλο Κριντ, ο οποίος κι 
απεβίωσε πριν τη γέννηση του. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει αμφιβολία πως 
το μποξ τρέχει στις φλέβες του. Έτσι, ο Άντονις αποφασίζει να πάει στη 
Φιλαδέλφεια, τόπο του θρυλικού αγώνα του Απόλο Κριντ με τον σκληρό, 
πρωτοεμφανιζόμενο μποξέρ Ρόκι Μπαλμπόα. Με το που φτάνει στην 
Πόλη της Αδελφικής Αγάπης, ο Άντονις εντοπίζει τον Ρόκι και του ζητά να 
γίνει ο προπονητής του. Με τον Ρόκι στο πλευρό του, πολύ σύντομα ο 
Άντονις θα έχει τη δική του ευκαιρία στην κατάκτηση του τίτλου… μπορεί 
όμως να αποκτήσει όχι μόνο τη δύναμη, αλλά και την καρδιά ενός 
αληθινού μαχητή την ώρα του μεγάλου αγώνα; 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

Σάββατο  5  &  Κυριακή  6 Μαρτίου  2016 
Ώρα: 20:00 

«Ένας άλλος κόσμος»    
Δραματική, 113' 
Παίζουν: J.K. Simmons, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Andrea 
Osvart, Μαρία Καβογιάννη, Μηνάς Χατζησάββας 
Σκηνοθεσία: Χριστόφορος Παπακαλιάτης 
Υπόθεση: Τρεις γενιές Ελλήνων αναζητούν τον έρωτα στο δύσκολο 

σήμερα. Τρεις γενιές ξένων βρίσκουν τον έρωτα στη χώρα μας. Οι 
άνθρωποι. Οι ματιές τους. Οι ιστορίες τους και η συνάντησή τους με την 
Ιστορία. 
 

Σάββατο 19 & Κυριακή 20 Μαρτίου 2016 
Ώρα: 20:00 

«Spectre»  
(James Bond) 

Κατασκοπική, 148' 
Παίζουν: Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux, Monica Bellucci 
Σκηνοθεσία: Sam Mendes 
Υπόθεση: Ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα από το παρελθόν οδηγεί τον 

Τζέιμς Μποντ σε μια εγκληματική αποστολή στην Πόλη του Μεξικού, και 
τελικά στη Ρώμη όπου συναντά τη Λουτσία Σκιάρα, την όμορφη και 
απαγορευμένη χήρα ενός κακόφημου εγκληματία. Ο 007 διεισδύει σε μια 
μυστική συνάντηση κι ανακαλύπτει την ύπαρξη μιας εγκληματικής 
οργάνωσης γνωστή ως SPECTREΌσο ο Μποντ επιχειρεί στην καρδιά της 
Spectre, μαθαίνει για μια ανατριχιαστική σύνδεση μεταξύ του ιδίου και του 
εχθρού που αναζητά. 
 

Κυριακή 27 & Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016 
Ώρα: 20:00 

«The big short»  
Μεταφρασμένος Τίτλος:Το μεγάλο σορτάρισμα 

Σάτιρα, 130' 
Παίζουν: Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt 
Σκηνοθεσία:  Adam McKay 
Υπόθεση: Στα τέλη του 2008, έσκασε η φούσκα της αμερικανικής 

κτηματαγοράς. Οι τιμές των σπιτιών, που είχαν εκτιναχθεί σε δυσθεώρητα 
ύψη, κατέρρευσαν μέσα σε ελάχιστους μήνες. Μαζί τους συμπαρέσυραν 
και την παγκόσμια οικονομία, οδηγώντας στη χειρότερη κρίση των 
τελευταίων 80 ετών, που παρέσυρε στο διάβα τις κυβερνήσεις και 
υπόγειες διασυνδέσεις. 



 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Απριλίου 2016 
Ώρα: 18:30  

«Ο μικρός πρίγκιπας»  
Μεταγλωττισμένο 

Κινούμενα Σχέδια  108'  
Ο Μικρός Πρίγκιπας, ίσως το διασημότερο παιδικό βιβλίο του 20ού 
αιώνα. 
Υπόθεση: Ένα τολμηρό, ταλαντούχο και γεμάτο περιέργεια 
κοριτσάκι ζει με την εξίσου ταλαντούχα, αλλά υπερεκτιμημένη 
μητέρα του. Όταν μετακομίζουν σε νέα γειτονιά, το κορίτσι γνωρίζει 
τον εκκεντρικό και δύστροπο γείτονα της, τον «αεροπόρο». Εκεί, 
μαθαίνει για την ιστορία του Μικρού Πρίγκιπα, όπου ένας πιλότος 
πέφτει στην έρημο και συναντάει έναν μικρό πρίγκιπα από κάποιον 
μακρινό πλανήτη. Αυτή η ιστορία θα ενώσει το κορίτσι και τον 
αεροπόρο και μαζί θα ζήσουν μια απίθανη περιπέτεια. 
 
Σάββατο 9 &Κυριακή 10 Απριλίου 2016 
Ώρα: 20:00 

«Νοτιάς»  
Δραμεντί, 99' 
Παίζουν:  Γιάννης Νιάρρος, Θέμης Πάνου, Μαρία Καλλιμάνη, 
Ταξιάρχης Χάνος, Αργύρης Ξάφης 
Σκηνοθεσία: Τάσος Μπουλμέτης 
Υπόθεση: Από τη μέρα που εμφανίζονται στον Σταύρο οι πρώτες 
ερωτικές ανησυχίες, φουντώνει και η επιθυμία του να λέει ιστορίες 
με έναν δικό του, ανατρεπτικό, τρόπο. Οι ταραχώδεις, αλλά και 
ταυτόχρονα πολλά υποσχόμενες για την Ελλάδα δεκαετίες του 
1960, 1970 και 1980 πυροδοτούν τη φαντασία του ασταμάτητα. Στο 
ταξίδι από την εφηβεία προς την ενηλικίωση, για να κατακτήσει 
αυτά που ποθεί, θα σκαρφιστεί ιστορίες για αρχαίους μύθους, 
μακρινά ταξίδια κι όμορφες γυναίκες. Όταν έρθει αντιμέτωπος με 
την πραγματικότητα, θα κάνει τις ιστορίες του εικόνες και θα 
ανακαλύψει τον εαυτό του. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Απριλίου 2016 
Ώρα: 20:00 

«The revenant»  
Μεταφρασμένος Τίτλος: Η επιστροφή 

Περιπέτεια, 156'  
Παίζουν: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will 
Poulter 
Σκηνοθέτης:  Alejandro Gonzalez Inarritu 
Υπόθεση: 1820, σε αχαρτογράφητη περιοχή της αμερικανικής 
υπαίθρου. Εκεί, ο Χιου Γκλας, κυνηγός και έμπορος γουνών,  
δέχεται επίθεση από μια αρκούδα, ενώ στη συνέχεια πέφτει θύμα 
ληστείας από τους συναδέλφους του, που τον αφήνουν στη μοίρα 
του. Ο κυνηγός, ενάντια σε όλες τις πιθανότητες, πρέπει να 
υπερκεράσει τον σκληρό Χειμώνα, την απειλή των ινδιάνων, με τη 
θέληση για εκδίκηση να είναι το μοναδικό του όπλο. 

 
Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Απριλίου 2016 
Ώρα: 20:00 

«Deadpool»  
Υπερήρωες  108'  
Παίζουν: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein, T. J. Miller 
Σκηνοθεσία:  Tim Miller 
Υπόθεση: Ο Γουέιντ Γουίλσον άνηκε στις ειδικές δυνάμεις του 
στρατού, αλλά κατέληξε μισθοφόρος. Όταν τον υποβάλλουν σε 
πειράματα για ένα κρυφό σχέδιο, το Weapon X, χωρίς τη 
συγκατάθεση του, θα αποκτήσει τη δύναμη να αυτοθεραπεύεται 
από κάθε τι που τον βάλλει. Από αυτό το σημείο έχει ένα νέο άλτερ-
έγκο, αυτό του Deadpool. Οπλισμένος με τις νέες του δυνατότητες 
και με ένα καυστικό, διεστραμμένο χιούμορ, βάζει αυτοσκοπό να 
βρει αυτόν που είναι υπεύθυνος για τα πειράματα που σχεδόν του 
κατάστρεψαν τη ζωή, και να εκδικηθεί.   
 

 

 

 

 


