
 

 

 

 

 

άββαηο 11  &  Κσριακή  12 Νοεμβρίοσ 2017 
 

Ώρα: 18:00 
«Emoji: Η Σαινία»  

Κινούμενα τέδια, 86' 
Τπόθεζη: Ο Σδηλ είλαη έλα… ειαηησκαηηθό emoji, ην κνλαδηθό ηνπ είδνπο πνπ 
δελ κπνξεί λα δηαηεξήζεη κία θαη κνλαδηθή αλαιινίσηε έθθξαζε. Αλ θη 
εμνξηζκέλνο από ηελ Σεμηόπνιε, είλαη απνθαζηζκέλνο λα θάλεη ηα πάληα γηα 
λα γίλεη «θαλνληθόο». 

 
Ώρα: 20:00 

 

«It»  
(Σο Ασηό)  

Σρόμοσ, 135'  

Παίζοσν: Μπηι θάξζγθαξλη, Σδέληελ Λίκπεξρεξ, Σδαθ Νηίιαλ 
Γθξέηδεξ, Γνπάηαη. 
κηνοθεζία: Άληη Μνπζηέηη  
  

Τπόθεζη: Σν θαινθαίξη ηνπ 1989, ζηελ ακεξηθαληθή θσκόπνιε ηνπ Νηέξη, κηα 
νκάδα εθήβσλ έξρεηαη αληηκέησπε κε έλαλ δαηκνληθό θιόνπλ, κηα νληόηεηα 
πνπ εκθαλίδεηαη θάζε 27 ρξόληα ζηελ πεξηνρή θαη θαηαβξνρζίδεη κηθξά 

παηδηά.    
 

άββαηο 18  &  Κσριακή  19 Νοεμβρίοσ 2017 
 

Ώρα: 20:00 
 

«Success Story» 
 

Δλληνική ηαινία| Κωμωδία | 96' 
Παίζοσν: Κσλζηαληίλνο Μαξθνπιάθεο, Πάλνο Μνπδνπξάθεο, Σδέλε Θεσλά, 
Φηόλα Γεσξγηάδε, Σόληα σηεξνπνύινπ  
Τπόθεζη: Εύπνξνο ςπρίαηξνο θαη γηνο κεγαινεθδόηε, ν Παλαγήο Πάλδσξαο 
εξσηεύεηαη ηελ όκνξθε θαη άλεξγε εζνπνηό Σδνξηδίλα. Ο γάκνο ηνπο όκσο 
δελ αξγεί λα βαιηώζεη θαη λα πεξάζεη έληνλε θξίζε, ε νπνία ζα θνξπθσζεί 
ηελ εκέξα πνπ ν Πάλδσξαο αλαγγέιιεη ηελ θάζνδό ηνπ ζηελ πνιηηηθή. 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
άββαηο 25  &  Κσριακή  26 Νοεμβρίοσ 2017 

 

Ώρα: 20:00 
«Suburbicon»  

Μαύρη Κωμωδία, 104'  
κηνοθεζία: Σδνξηδ Κινύλετ 
Παίζοσν: Μαη Νηέηκνλ, Σδνύιηαλ Μνπξ, Όζθαξ Άηδαθ, Γθιελ Φιέζιεξ 
Τπόθεζη: Φηιήζπρε νηθνγέλεηα ηεο εηδπιιηαθήο πόιεο ηνπ ακπέξκπηθνλ, νη 
Λνηδ δέρνληαη ηελ επίζεζε δύν αγλώζησλ, νη νπνίνη εηζβάιινπλ ζην ζπίηη 
ηνπο θαη δνινθνλνύλ ηε κεηέξα ηνπ κηθξνύ Νίθη. Γηαηί όκσο, όηαλ ιίγν 
αξγόηεξα ηνπο θξαηά σο ππόπηνπο ε αζηπλνκία, ν παηέξαο θαη ε αδεξθή ηεο 
κεηέξαο ηνπ ιέλε πσο δελ ηνπο αλαγλσξίδνπλ; 
 
  

 
άββαηο 2 &  Κσριακή 3 Γεκμβρίοσ 2017 

 

Ώρα: 20:00 
«Ο Υιονάνθρωπος»   

Θρίλερ, 119' 
Παίζοσν: Μάηθι Φαζκπέληεξ, Ρεκπέθα Φέξγθηνπζνλ, αξιόη Γθελζκπνύξ, 
Σδέη Κέη ίκνλο. 
κηνοθεζία: Σόκαο Άιθξεληζνλ 
Τπόθεζη: Ο αιθννιηθόο θαη αληηζπκβαηηθόο ζηηο κεζόδνπο ηνπ αζηπλνκηθόο 
Χάξη Χόιε αλαιακβάλεη λα δηεξεπλήζεη ηελ εμαθάληζε κηαο κεηέξαο, πνπ ην 
καληίιη ηεο βξέζεθε ηπιηγκέλν γύξσ από έλα ρηνλάλζξσπν.. 
 
 
 

άββαηο 9 &  Κσριακή 10 Γεκμβρίοσ 2017 
 

Ώρα: 18:00 
 

 «Νάνος ζηο ζπίηι»    
Κινούμενα τέδια, 84'  
κηνοθεζία: Πίηεξ Λεπεληόηηο  
Τπόθεζη: Η έθεβε Κιόη κεηαθνκίδεη κε ηε κεηέξα ηεο ζε έλα θαηλνύξγην 
ζπίηη, όπνπ αλαθαιύπηεη πσο απηό ιεηηνπξγεί ζαλ πύιε γηα ηελ εηζβνιή 
θαθώλ θαη πεηλαζκέλσλ γηα… ηα πάληα εμσγήηλσλ, κε ηνπο λάλνπο ηνπ 
θήπνπ λα απνηεινύλ ηελ ηειεπηαία γξακκή άκπλαο ηνπ πιαλήηε καο. 

ΝΟΔΜΒΡΙΟ 

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 
 


