
Γενική είσοδος: 6,00€ 
 
Φοιτητικό, Μαθητικό, 
 Άνεργοι, Πολύτεκνοι :  
4,00€ 
 
Μέλη συλλόγου 
AΜΕΑ δωρεάν 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Σήματα καταλληλόλητας 

 
Κατάλληλο για όλους 

 
Κατάλληλο για άνω των 8 ετών 

 
Κατάλληλο για άνω των 12 ετών 

 
Κατάλληλο για άνω των 16 ετών 

 
Κατάλληλο για άνω των 18 ετών 
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Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 
Ώρα: 20:00   

«Ένα μωρό στον… Στρατό!»  
Διάρκεια :  94’  λεπτά 
Σκηνοθεσία:  Γιώργος Κορδέλλας 
Υπόθεση: Παραμονές Χριστουγέννων, σε ένα 
στρατόπεδο κάπου στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον 
‘Έβρο. Ένα ταξί καταφθάνει έξω από την πύλη και 
μεταφέρει, ασυνόδευτο, ένα μωρό. Ο ταξιτζής 
ενημερώνει το φυλάκιο πως η μαμά του μωρού το 
στέλνει στον μπαμπά του (Ίαν Στρατής)  που υπηρετεί 
την θητεία του. Από εκείνη την στιγμή ξεκινούν όλα… 

 

Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023 
Ώρα: 20:00   

«AVATAR»  
Διάρκεια : 190΄ λεπτά  
Σκηνοθεσία: James Cameron 

Υπόθεση: Ο Jake Sully (Sam Worthington) και η Neytiri 
(Zoe Saldana) κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν την 
οικογένειά τους ενωμένη. Όταν αναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν το σπίτι τους, ταξιδεύουν μέχρι τα 
πέρατα του πλανήτη Πανδώρα για να βρουν 
καταφύγιο στα μέρη της φυλής των Metkayina, που ζει 
αρμονικά με τον ωκεανό.  

 

Σάββατο  18 & Κυριακή 19 Φεβρουαρίου  2023 
Ώρα: 18:00   

«Ο Παπουτσωμένος Γάτος:  

Η Τελευταία Επιθυμία»  
Διάρκεια :  103΄λεπτά 
Σκηνοθεσία: Joel Crawford 
Υπόθεση: Ο ατρόμητος Παπουτσωμένος Γάτος 
ανακαλύπτει ότι έχει σπαταλήσει οκτώ από τις ζωές 
του. Ο Θάνατος, με… σάρκα και οστά, τον ακολουθεί 
πλέον από κοντά, κι εκείνος ξεκινάει έντρομος ένα 
επικό ταξίδι για να βρει τη μυθική Τελευταία Επιθυμία 
και να αποκαταστήσει τις εννέα ζωές του. 
 

Σάββατο  4 & Κυριακή 5  Μαρτίου  2023 
Ώρα: 20:00 

«Εκτός Ελέγχου»    
Διάρκεια : 108 λεπτά 
Σκηνοθεσία: Jean-Francois Richet 
Υπόθεση: Ένας πιλότος θα βρεθεί στη δίνη μιας εμπόλεμης 
ζώνης όταν εξαιτίας μιας καταιγίδας θα κάνει αναγκαστική 
προσγείωση στο επιβατηγό αεροσκάφος του. 
 

 

 
Σάββατο  11 & Κυριακή 12 Μαρτίου  2023 

Ώρα: 20:00    

«Η Φάλαινα / The Whale»  

Διάρκεια : 117 λεπτά 
Σκηνοθεσία: Ντάρεν Αρονόφσκι 
Υπόθεση: Ένας ερημίτης καθηγητής αγγλικών που πάσχει 

από σοβαρή παχυσαρκία, προσπαθεί να συνδεθεί ξανά με 

την αποξενωμένη κόρη του, σε μία τελευταία απόπειρα να 

εξιλεωθεί. 

 

 Σάββατο  18 & Κυριακή 19 Μαρτίου  2023 
Ώρα: 20:00    

«ΧΑΜΟΓΕΛΑ SMILE»  

Διάρκεια : 115 λεπτά 
Σκηνοθεσία: Parker Finn 
Υπόθεση: Ύστερα από ένα αλλόκοτο, τραυματικό 

δυστύχημα με μια ασθενή της, η Δρ. Ρόουζ Κότερ (Σόσι 

Μπέικον) αρχίζει να βιώνει τρομακτικά, ανεξήγητα 

γεγονότα. Με τον τρόμο να σαρώνει τη ζωή της, η Ρόουζ 

πρέπει να αντιμετωπίσει το προβληματικό παρελθόν της 

για να επιβιώσει και να ξεφύγει από την τρομακτική 

πραγματικότητα. 

 


