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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η αγαπημένη οικογένεια υπερ-ηρώων είναι και πάλι εδώ στους «Απίθανους 
2» - ενώ η Έλεν βρίσκεται εκεί έξω με σκοπό να σώσει τον κόσμο, ο Μπομπ 
μαζί με την Βάιολετ και τον Ντας προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με τις 
συνθήκες της καθημερινής ζωής στο σπίτι. Είναι μια δύσκολη μετάβαση για 
τον καθένα, την ίδια στιγμή που όλη η οικογένεια αγνοεί τις υπερδυνάμεις 
του μικρού Jack-Jack. Όταν όμως ένας καινούργιος εχθρός συλλαμβάνει ένα 
ιδιοφυές, μα επικίνδυνο σχέδιο, οι Απίθανοι θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο 
να συνεργαστούν ξανά με τον Frozone για να νικήσουν – εύκολο στα λόγια, 
αλλά όχι στην πράξη, ακόμα κι όταν είσαι ένας από τους «Απίθανους». 

THE INCREDIBLES 2 (ΟΙ ΑΠΙΘΑΝΟΙ 2) 

Σκηνοθεσία: ΜΠΡΑΝΤ ΜΠΕΡΝΤ  
Ηθοποιοί: ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ,ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ,ΣΟΥΤΗΣ,ΖΕΡΒΟΣ,ΜΗΛΙΤΣΗ, ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 
Διάρκεια: 125 λεπτά 
Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ (& με υπότιτλους) 

Καταλληλότητα ταινίας: 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

14/06/2018 

https://www.youtube.com/watch?v=K6BsHaLMETQ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η ταινία «Ο Μικροπόδαρος» φέρνει τα πάνω κάτω σε όλα όσα ξέρουμε για τα 
Γέτι, όταν ένα νεαρό και έξυπνο Γέτι ανακαλύπτει κάτι που πίστευε πως δεν 
υπήρχε – έναν άνθρωπο. Τα νέα για τον «Μικροπόδαρο» του φέρνουν δόξα 
και μια ευκαιρία να κερδίσει το κορίτσι των ονείρων του. Επίσης, 
αναστατώνει την κοινότητα των Γέτι για το τι άλλο θα μπορούσε να υπάρχει 
στον κόσμο πέρα από το χιονισμένο τους χωριό, σε μια ζωηρή περιπέτεια για 
τη φιλία, το κουράγιο και την χαρά της ανακάλυψης. 

Σκηνοθεσία: ΚΑΡΕΪ ΚΕΡΚΠΑΤΡΙΚ 
Ηθοποιοί:  ΔΑΡΛΑΣΗΣ,ΖΕΡΒΟΣ,ΠΑΝΑΗΛΙΔΟΥ,ΘΑΝΟΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ,ΜΑΚΑΛΙΑΣ,  
Διάρκεια: 96 λεπτά 
Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Καταλληλότητα ταινίας: 

SMALLFOOT (Ο  ΜΙΚΡΟΠΟΔΑΡΟΣ) 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

27/09/2018 

https://www.youtube.com/watch?v=kaaU3-rBXk0


4 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το “ΡΑΛΦ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ” αφήνει πίσω του το video σκηνικό του 
Litwak, τολμώντας να χαρτογραφήσει τον ανεπτυγμένο και εντυπωσιακό 
κόσμο του Internet, που θα φανεί αν θα μπορέσει ή όχι να συμβαδίσει με τις 
«καταστροφές» του Ralph. Ο καταστροφέας Ralph και η πάντα ανήσυχη φίλη 
του, Vanellope von Schweetz θα ρισκάρουν ένα απίθανο ταξίδι στον κόσμο 
του διαδικτύου, αναζητώντας ένα ανταλλακτικό για να σώσουν το Sugar Rush, 
το βιντεοπαιχνίδι της Vanellope. Στην πορεία, ο Ralph και η Vanellope θα 
στηριχτούν στους κατοίκους του Internet –netizens- για να τους βοηθήσουν 
να βρουν τον δρόμο τους, συμπεριλαμβανομένου και ενός ιντερνετικού 
επιχειρηματικού μυαλού ονόματι «Yesss», που είναι ο κύριος αλγόριθμος και 
η ψυχή του viral site «BuzzzTube». 

Σκηνοθεσία: ΦΙΛ ΤΖΟΝΣΤΟΝ, ΡΙΤΣ ΜΟΥΡ 
Ηθοποιοί: ΣΚΙΑΔΗ,ΖΕΡΒΟΣ,ΜΕΤΑΞΑΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ,ΜΗΛΙΟΣ,ΣΤΑΪΚΟΥ,ΤΣΑΚΑ,ΡΟΝΤΗΡΗ 
Διάρκεια: 113 λεπτά 
Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ (Και με υπότιτλους)  

Καταλληλότητα ταινίας: 

RALPH BREAKS THE INTERNET   
(ΡΑΛΦ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ) 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

22/11/2018 

https://www.youtube.com/watch?v=dERVtF5MEfE
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SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE  
(SPIDER-MAN: ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΡΑΧΝΟ-ΣΥΜΠΑΝ)  

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

O Phil Lord και ο Chris Miller, οι ιδιοφυΐες πίσω από την «Ταινία Lego» και το 
«21 Jump Street» φέρνουν μια νέα πνοή με το ταλέντο τους στο σύμπαν του 
Spider-man, με ένα πρωτοποριακό οπτικό στυλ, που είναι μοναδικό στο είδος 
του. Το «Spider-Man: Μέσα στο Αραχνο-Σύμπαν» συστήνει τον έφηβο Miles 
Morales από το Brooklyn, και τις αμέτρητες ικανότητές του Αραχνο-
Σύμπαντος, όπου περισσότεροι από ένας μπορεί να φορούν τη μάσκα. 

Σκηνοθεσία:  ΜΠΟΜΠ ΠΕΡΣΙΤΣΕΤΙ, ΠΙΤΕΡ ΡΑΜΣΙ, ΡΟΝΤΝΙ ΡΟΘΜΑΝ  
Ηθοποιοί: ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ,ΡΙΜΕΝΑΣ,ΑΝΤΩΝΑΚΗ,ΠΕΤΡΙΔΗΣ ,ΚΟΨΙΔΑΣ,ΜΠΑΚΛΕΣΗ,ΜΑΚΡΗΣ 
Διάρκεια: 117Λεπτά 
Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ (Και με υπότιτλους)  

Καταλληλότητα ταινίας: 

13/12/2018 

https://www.youtube.com/watch?v=EUYiyfyBKZ8&ab_channel=VILLAGE
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ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

O Wheely είναι ένα αυτοκίνητο με μεγάλα σχέδια. Εργάζεται ως ταξί, αλλά 
ονειρεύεται να τρέξει σε αγώνες αυτοκινήτων. Ήταν άλλωστε πρωταθλητής 
της τοπικής σκηνής και υπήρξε θρύλος. Όμως μετά από αυτό, τι του έχει 
απομείνει; Μία πρωινή δουλειά και ένα αφεντικό που δεν μπορεί να 
εγκαταλείψει. Μέχρι που ερωτεύεται ένα σπορ αυτοκίνητο και η ζωή του 
ανατρέπεται. 

Σκηνοθεσία:  ΓΙΑΡΣΙ ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΧΑΛΙΜ 
Ηθοποιοί: ΘΑΝΟΣ,ΜΑΡΙΖΑΣ,ΜΗΛΙΟΣ,ΣΤΕΦΑΝΗ,ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ,ΣΚΟΥΦΗΣ,ΖΕΡΒΟΣ,ΣΜΕΡΟΣ 
Διάρκεια: 90 Λεπτά 
Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Καταλληλότητα ταινίας: 

WHEELY (ΓΟΥΙΛΙ) 

03/01/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=lDEVwDLu8l8&ab_channel=CinelandPantelis
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ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η ζωή είναι ωραία για τον ελέφαντα Σεμπαστιάν και τη γάτα Μίτσο, μέχρι που 
ο δήμαρχος της ηλιόλουστης πόλης τους εξαφανίζεται. Προλαβαίνει να 
στείλει μήνυμα μέσα σε ένα μπουκάλι, ενημερώνοντας ότι έχει ναυαγήσει 
στο Μυστηριώδες Νησί και ότι έχει κάνει μια σπουδαία ανακάλυψη. Στο 
μπουκάλι υπάρχει κι ένας σπόρος που φυτεύουν οι δύο φίλοι και την 
επόμενη μέρα διαπιστώνουν ότι στη θέση του έχει φυτρώσει ένα γιγάντιο 
αχλάδι. Από το τεράστιο φρούτο χτίζεται ένα πλοίο με το οποίο σαλπάρουν οι 
ήρωές μας για το νησί. Στο δρόμο θα συναντήσουν πειρατές, έναν θαλάσσιο 
δράκο και περίεργα φαντάσματα, αλλά τίποτα δεν θα μπορέσει να τους 
αποτρέψει από την επικίνδυνη αποστολή τους. Η πιο κεφάτη θαλάσσια 
εξόρμηση που θα ενθουσιάσει τους μικρούς θεατές. 

Σκηνοθεσία:  ΦΙΛΙΠ ΑΪΝΣΤΑΪΝ ΛΙΠΣΚΙ 
Ηθοποιοί: ΦΙΛΙΑΔΗ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,ΣΤΑΙΚΟΥ,ΚΑΚΑΝΑΣ,ΠΕΤΡΟΥ,ΥΦΑΝΤΗΣ,ΜΗΛΙΟΣ 
Διάρκεια: 79 Λεπτά 
Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Καταλληλότητα ταινίας: 

THE INCREDIBLE STORY OF THE GIANT PEAR 
(Η ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΟΥ) 

03/01/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=XMg8CFCJs-k&ab_channel=VILLAGE
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ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

Σκηνοθεσία:  ΑΛΕΞΑΝΤΡΕ ΑΣΤΙΕΡ , ΛΟΥΗΣ ΚΛΙΣΥ  
Ηθοποιοί: ΔΑΡΛΑΣΗΣ,ΣΟΥΤΗΣ,ΚΩΣΤΗΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ,ΝΙΚΑΣ,ΣΥΡΙΩΤΗΣ,ΜΗΛΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
Διάρκεια: 85 Λεπτά 
Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ (Και με υπότιτλους  * Γλώσσα ΓΑΛΛΙΚΑ)  

Καταλληλότητα ταινίας: 

ASTERIX:THE SECRET OF THE MAGIC POTION 
(ΑΣΤΕΡΙΞ : ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ ΖΩΜΟΥ) 

17/01/2019 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Έπειτα από μια πτώση κατά τη συγκομιδή του γκι, ο δρυΐδης Πανοραμίξ 
αποφασίζει πως είναι καιρός να εξασφαλίσει το μέλλον του χωριού. Μαζί με 
τον Αστερίξ και τον Οβελίξ ξεκινά ένα ταξίδι στον γαλατικό κόσμο, 
αναζητώντας έναν νεαρό, ταλαντούχο δρυΐδη, για να του μεταδώσει το 
Μυστικό του Μαγικού Ζωμού. 

https://www.youtube.com/watch?v=kRMnNDyGB0g&ab_channel=VILLAGE
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ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Καθώς οι πρώτες νιφάδες πέφτουν στην κοιλάδα, είναι επιτακτική ανάγκη να 
γίνει ο εφοδιασμός για το χειμώνα! Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας μια μικρή πασχαλίτσα, ο Τζούνιορ, παγιδεύεται σε ένα δέμα… 
με προορισμό την Καραϊβική!  Ο μπαμπάς του δεν έχει άλλη επιλογή από το 
να διασχίσει τον Ατλαντικό Ωκεανό για να τον φέρει πίσω. Αυτός ο νέος 
κόσμος είναι γεμάτος ασυνήθιστες συναντήσεις. Η τοπική κοινωνία από 
πασχαλίτσες, ένα αλογάκι της παναγίας, μερικές ασυνήθιστες κάμπιες και κάτι 
εκκεντρικά καβούρια, είναι λίγοι από τους χαρακτήρες που θα βρεθούν στο 
δρόμο των ηρώων μας. Όλοι μαζί όμως έχουν να αντιμετωπίσουν μια ακόμη 
μεγαλύτερη απειλή- ο εξωτικός παράδεισος που αποκαλούν σπίτι 
απειλούνται από ανθρώπους που θέλουν να χτίσουν εκεί ένα ξενοδοχείο. Οι 
πασχαλίτσες έχουν τώρα μία νέα αποστολή: να σώσουν το σπίτι των νέων 
τους φίλων. Οι πάντα πιστοί τους φίλοι, η αράχνη και το μυρμήγκι 
καταφθάνουν για να βοηθήσουν. Άραγε θα καταφέρουν να σώσουν αυτό το 
μαγευτικό νέο τόπο;  

Σκηνοθεσία:  ΕΛΕΝ ΓΚΙΡΟ 
Ηθοποιοί: 
Διάρκεια: 92 Λεπτά 
Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Καταλληλότητα ταινίας: 

31/01/2019 

MINUSCULES 2 (ΤΟΣΟΔΟΥΛΙΚΑ 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xzx4eqVrNFM&t=0s&list=PL2rB3_wxnzkTO_w5pyoB_zJWnvi0Sg73q&index=2&ab_channel=VILLAGE
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ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Αυτή η εκπληκτική ιστορία συνέβη την εποχή των γενναίων ιπποτών, των 
πανέμορφων πριγκιπισσών και των πολεμιστών μάγων. Ο Ρούσλαν, ένας 
περιπλανώμενος καλλιτέχνης που ονειρεύεται να γίνει κάποτε ιππότης, 
συναντά την όμορφη Μίλα και την ερωτεύεται... πριν συνειδητοποιήσει ότι 
είναι η κόρη του Βασιλιά! Ωστόσο, η αγάπη τους δεν θα προλάβει να ανθίσει 
καθώς ο Τσόρνομορ, ο κακός μάγος, κλέβει τη Μίλα μπροστά από τα 
έκπληκτα μάτια του Ρούσλαν και προσπαθεί να απομυζήσει την αγάπη της 
για να τροφοδοτήσει τη μαγεία του. Χωρίς να χάσει χρόνο, ο Ρούσλαν 
ξεκινάει μια επική περιπέτεια ώστε να σώσει την κλεμμένη πριγκίπισσα και 
να αποδείξει ότι η αγάπη είναι πιο δυνατή από τη μαγεία! 

Σκηνοθεσία:  ΟΛΕΧ ΜΑΛΑΜΟΥΖ 
Ηθοποιοί: ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ,ΖΕΡΒΟΥ,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,ΜΑΡΙΖΑΣ,ΜΗΛΙΟΣ,ΣΚΟΥΦΗΣ,ΣΚΑΛΚΩΤΟΥ 
Διάρκεια: 85 Λεπτά 
Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Καταλληλότητα ταινίας: 

THE STOLEN PRINCESS  
(Η ΚΛΕΜΜΕΝΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ)  

07/02/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=7903MBZOR6k&ab_channel=VILLAGE
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

To " H TAINIA LEGO 2 " είναι το πολυαναμενόμενο σίκουελ, που έκανε την 
έκπληξη στο στο παγκόσμιο box office και στο οποίο οι ήρωες του Bricksburg 
επανασυνδέονται σε μια νέα περιπέτεια γεμάτη δράση, προκειμένου να 
σώσουν την αγαπημένη τους πόλη. Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που 
όλα κυλούσαν ήρεμα. Όμως τώρα οι πολίτες αντιμετωπίζουν μια τεράστια νέα 
απειλή: οι εισβολείς LEGO DUPLO® από το διάστημα, καταστρέφουν τα πάντα 
στο πέρασμά τους με αστραπιαία ταχύτητα. 

Ο αγώνας για να τους νικήσουν και να αποκαταστήσουν το σύμπαν της LEGO, 
θα μεταφέρει τους Έμετ, Λούσι και Μπάτμαν, και τους φίλους τους σε 
απομακρυσμένους, ανεξερεύνητους κόσμους, συμπεριλαμβανομένου ενός 
παράξενου γαλαξία όπου όλα είναι μουσικά. Θα δοκιμάσει το θάρρος τους, τη 
δημιουργικότητά τους και τις δεξιότητες τους στο κτίσιμο, αλλά ταυτόχρονα 
θα τους κάνει να συνειδητοποιήσουν πόσοι σημαντικοί είναι.  

Σκηνοθεσία:  ΜΑΙΚ ΜΙΤΣΕΛ 
Ηθοποιοί: ΜΑΡΓΚΟΤ ΡΟΜΠΙ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΜΠΑΝΚΣ, ΓΟΥΙΛ ΑΡΝΕΤ  
Διάρκεια: 106 Λεπτά 
Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ (Και με υπότιτλους)  

Καταλληλότητα ταινίας: 

14/02/2019 

THE LEGO MOVIE 2 (H TAINIA LEGO 2) 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

https://www.youtube.com/watch?v=i2I1JwW3dxQ&index=13&list=PL2rB3_wxnzkTO_w5pyoB_zJWnvi0Sg73q&ab_channel=VILLAGE
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ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η συναρπαστική περιπέτεια του Ρεξ, του αγαπημένου σκύλου της 
βασίλισσας, που το σκάει από το παλάτι και βρίσκεται αβοήθητος σε ένα 
καταφύγιο σκύλων στο Λονδίνο. Εκεί θα μπλέξει σε ένα κλαμπ κυνομαχιών 
γεμάτο άγρια αδέσποτα και θα μάθει ότι για να γίνει ο πρώτος σκύλος θα 
πρέπει να το κερδίσει με την αξία του. Κατά τη διάρκεια του επικού ταξιδιού 
του για να βρει τη βασίλισσα, ο Ρεξ θα ερωτευτεί, θα ενηλικιωθεί και θα 
ανακαλύψει τον αληθινό του εαυτό.  

Σκηνοθεσία:  ΜΠΕΝ ΣΤΑΣΕΝ 
Ηθοποιοί: ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ,ΣΟΥΤΗΣ,ΠΑΝΑΗΛΙΔΟΥ,ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Διάρκεια: 92 Λεπτά 
Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Καταλληλότητα ταινίας: 

THE QUEEN’S CORGI (ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ) 

21/02/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=0vL3Ctka4Lw&ab_channel=VILLAGE


14 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Όταν ο Απόλλο, ένας ευγενικός περιπλανώμενος καλλιτέχνης, καταφθάνει στο 
χωριό που κατοικούν τα Ζουζούνια, δεν αργεί να αναστατώσει τη ζωή τους! O 
Απόλλο πέφτει στην παγίδα της Γουέντι, της ζηλιάρας και παμπόνηρης 
ξαδέλφης της βασίλισσας Μαργαρίτας. Ο ήρωας μας κατηγορείται για την 
απαγωγή της Βασίλισσας, προκαλώντας τον πανικό στην κυψέλη. Η αλήθεια 
είναι ότι η Μαργαρίτα είναι αιχμάλωτη των Ζιζάνιων, που είναι συνένοχα της 
Γουέντι, όσο εκείνη καταλαμβάνει τον θρόνο. Με τη βοήθεια των νέων του 
φίλων, ο Απόλλο ηγείται μίας ριψοκίνδυνης αποστολής διάσωσης. Πρέπει να 
απελευθερώσει τη Βασίλισσα Μαργαρίτα και να σώσει τo μελίσσι, 
ξεπερνώντας πολλά εμπόδια με τη βοήθεια της φαντασίας! 

Σκηνοθεσία:   ΑΡΝΟ ΜΠΟΥΡΟΝ 
Ηθοποιοί: ΖΕΡΒΟΥ,ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ,ΜΗΛΙΟΣ,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,ΔΕΛΑΚΟΥΡΑ 
Διάρκεια: 88 Λεπτά  
Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Καταλληλότητα ταινίας: 

Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ  
28/02/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=hyitGI6OYzs&ab_channel=VILLAGE
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το πάρκο Wonder αναφέρει την ιστορία ενός θαυμάσιου πάρκου ψυχαγωγίας 
όπου η φαντασία ενός άγριου δημιουργικού κοριτσιού που ονομάζεται Τζουν 
ζωντανεύει. Η Τζουν, ένα αισιόδοξο, φανταστικό κορίτσι, ανακαλύπτει ένα 
απίστευτο πάρκο διασκέδασης που ονομάζεται Wonderland κρυμμένο στο 
δάσος. Το πάρκο είναι γεμάτο φανταστικές βόλτες και μιλάμε, αστεία ζώα - 
μόνο το πάρκο βρίσκεται σε αταξία. Η Τζουν σύντομα ανακαλύπτει ότι το 
πάρκο ήρθε από τη φαντασία του και αυτή είναι η μόνη που μπορεί να το 
διορθώσει, έτσι συγκροτεί μαζί με τα ζώα για να σώσει αυτό το μαγικό τόπο 
και να φέρει πίσω το θαύμα στη χώρα των θαυμάτων. 

Σκηνοθεσία:  ΝΤΙΛΑΝ ΜΠΡΑΟΥΝ 
Ηθοποιοί: ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΟΣ 
Διάρκεια: 86 Λεπτά 
Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ  

Καταλληλότητα ταινίας: 

WONDER PARK (ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ) 

14/03/2019 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

https://www.youtube.com/watch?v=rv84-KKU1GI&ab_channel=VILLAGE
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Από την Disney και τον οραματιστή σκηνοθέτη Tim Burton, η νέα, 
περιπετειώδης, live-action ταινία «Ντάμπο» («Dumbo»), προχωράει την 
πολυαγαπημένη κλασική ιστορία, στην οποία η διαφορετικότητα έχει την 
τιμητική της, η οικογένεια είναι ύψιστης σημασίας και τα όνειρα πετούν. Ο 
ιδιοκτήτης τσίρκου Max Medici (Danny De Vito) επιστρατεύει τον Holt Farrier 
(Colin Farrell), πρώην αστέρι του τσίρκου, και τα παιδιά του Milly (Nico Parker) 
και Joe (Finley Hobbins) για να φροντίσουν ένα νεογέννητο ελέφαντα με 
υπερμεγέθη αυτιά, τα οποία τον κάνουν περίγελο ενός τσίρκου που πνέει τα 
λοίσθια. Όταν ανακαλύπτουν όμως ότι ο Ντάμπο μπορεί να πετάξει, το τσίρκο 
ξαναζεί τις παλιές του δόξες, προσελκύοντας τον επιχειρηματία V.A. Vandever 
(Michael Keaton), που θέλει το ασυνήθιστο παχύδερμο για την Dreamland, το 
εντυπωσιακό του σόου. Ο Ντάμπο φτάνει σε νέα ύψη στο πλευρό της 
γοητευτικής και ταλαντούχας ακροβάτριας Colette Marchant (Eva Green), 
μέχρι που ο Holt ανακαλύπτει ότι, πίσω από την εκτυφλωτική γυαλάδα της 
Dreamland, κρύβονται σκοτεινά μυστικά. 

Σκηνοθεσία:  ΤΙΜ ΜΠΑΡΤΟΝ  
Ηθοποιοί: ΕΥΑ ΓΚΡΙΝ,ΚΟΛΙΝ ΦΑΡΕΛ,ΜΑΙΚΛ ΚΙΤΟΝ,ΝΤΑΝΙ ΝΤΕΒΙΤΟ,ΑΛΑΝ ΑΡΚΙΝ,ΤΖΟΖΕΦ ΓΚΑΤ  
Διάρκεια: 112 Λεπτά 
Είδος ταινίας: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ (Και με υπότιτλους)  

Καταλληλότητα ταινίας: 

DUMBO (ΝΤΑΜΠΟ)  
28/03/2019 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

https://www.youtube.com/watch?v=2SpI78zVU4A&ab_channel=VILLAGE
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στη νέα ταινία, ο επικεφαλής και κυβερνήτης του Μπερκ, έχοντας την Άστριντ 
στο πλευρό του, έχει δημιουργήσει μια καλά κρυμμένη ουτοπία δράκων, 
όπου μπορούν να ζουν ελεύθεροι και σε πλήρη αρμονία με το περιβάλλον 
τους. Όμως, ο κίνδυνος δεν θα αργήσει να εμφανιστεί και η πιο σκοτεινή 
απειλή θα ταράξει την ισορροπία της καλά κρυμμένης αυτής πόλης, όσο και 
του νησιού Μπερκ. Ο Ψάρης και ο Φαφούτης καλούνται να αφήσουν την 
ασφάλεια του μοναδικού σπιτιού που έχουν γνωρίσει, για ένα δύσκολο ταξίδι 
με προορισμό τη συναρπαστική μάχη σε μυθικούς κόσμους, απέναντι στο 
τρομερό κακό που απειλεί τους πάντες. Το πεπρωμένο τους θα είναι να 
παλέψουν ενωμένοι, με αυταπάρνηση, μέχρι τα βάθη της Γης, για όλες τις 
«αξίες» που έχουν αποκτήσει μαζί στις περιπέτειές τους και για όλα όσα 
έχουν μάθει να θεωρούν «ιδανικά». Κάπως έτσι θα δοκιμαστεί καθοριστικά 
και η δύναμη της φιλίας τους. 

Σκηνοθεσία:  ΝΤΙΝ ΝΤΕΜΠΛΟΥΑ 
Ηθοποιοί: ΤΖΟΝΑ ΧΙΛ ,ΚΑΙΤ ΜΠΛΑΝΚΕΤ ,ΚΡΙΣΤΕΝ ΓΟΥΙΓΚ ,ΤΖΕΙ ΜΠΑΡΟΥΧΕΛ ,ΚΙΤ ΧΑΡΙΝΚΤΟΝ 
Διάρκεια: 104 Λεπτά 
Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Καταλληλότητα ταινίας: 

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3  
(ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ 3) 

11/04/2019 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

https://www.youtube.com/watch?v=JyrSA2y9M5w&t=23s&ab_channel=VILLAGE
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ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Ο κύριος Λινκ είναι ένα ελαφρώς αφελές αλλά πολύ έξυπνο και καλόψυχο 
θηρίο που αποτελεί και το τελευταίο δείγμα της πρωτόγονης καταγωγής του 
ανθρώπου. Είναι ο σύνδεσμος που λείπει. Με όλο και περισσότερα είδη να 
είναι υπό εξαφάνιση, ο κύριος Λινκ βρίσκεται επίσης σε μεγάλο κίνδυνο 
καθώς είναι ο τελευταίος του είδους του. Ξεκινώντας μια τολμηρή αναζήτηση 
των μακρινών συγγενών του, θα ζητήσει τη βοήθεια του Σερ Λάιονελ Φρόστ, 
του μεγαλύτερου ερευνητή μύθων και τεράτων στον κόσμο, και της Αντελίνα 
Φόρτναϊτ που έχει στην κατοχή της τον μοναδικό γνωστό χάρτη που θα 
οδηγήσει στη μυθική κοιλάδα που κρύβεται το είδος, σε μια απίθανη 
οδύσσεια σε όλο τον κόσμο. 

Σκηνοθεσία:  ΚΡΙΣ ΜΠΑΤΛΕΡ  
Ηθοποιοί: ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ , ΚΩΣΤΗΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΨΥΧΡΑΜΗ 
Διάρκεια: 95 Λεπτά  
Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ (Και με υπότιτλους)  

Καταλληλότητα ταινίας: 

THE MISSING LINK ( Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΛΙΝΚ ) 

18/04/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=QMzGTJA93gQ&t=49s
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ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η Μάρνι είναι μια κακομαθημένη σπιτική γάτα, που ζει μια άνετη ζωή στο 
σπίτι των Σανσάιν. Δεν έχει απομακρυνθεί ποτέ έξω από την ασφάλεια του 
σπιτικού της. Όσα λίγα ξέρει για τον έξω κόσμο τα έχει μάθει χάρη στην 
αγαπημένη της αστυνομική σειρά στην τηλεόραση, ενώ η ιδιοκτήτριά της, 
Ρόζαλιντ, φροντίζει με αγάπη και τρυφερότητα για κάθε της ανάγκη. Μια 
μέρα ο μυστηριώδης αδελφός της Ρόζαλιντ, Πολ, κάνει την εμφάνισή του και, 
έχοντας απώτερους σκοπούς, υπόσχεται στην Μάρνι ότι θα αναλάβει 
πρωταγωνιστικό ρόλο ειδικής πράκτορα σε μια άκρως απόρρητη αποστολή. Η 
Μάρνι ενθουσιάζεται με την φοβερή αυτή ευκαιρία, αλλά καταλήγει 
αναπάντεχα εκτός σπιτιού, εντελώς μόνη. Στην πορεία, ενώνει τις δυνάμεις 
της με τον Έλβις, έναν φαφλατά αλλά και ντροπαλό σκύλο, τον Άντον, ένα 
γαϊδουράκι που θέλει να γίνει διάσημο σαν περφόρμερ του τσίρκου -
μεταμφιεσμένο σε ζέβρα- και τον  κάπως νευρωτικό κόκορα Έγκμπερτ. Οι 
τέσσερις φυγάδες θα κλέψουν ένα κόκκινο βανάκι, το οποίο αναζητεί η 
αστυνομία, κάτι που θα κάνει τις αρχές να νομίσουν λανθασμένα ότι 
πρόκειται για μια συμμορία που κλέβει έργα τέχνης. Η πανέξυπνη Μάρνι 
βλέπει καθαρά ότι η αποστολή τους πια είναι μία: να συλλάβουν τους 
πραγματικούς ενόχους και να αποκαταστήσουν την τιμή τους. 

Σκηνοθεσία:  ΚΡΙΣΤΟΦ ΛΑΟΥΕΝΣΤΑΙΝ, ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΛΑΟΥΕΝΣΤΑΙΝ  
Ηθοποιοί:  ΓΡΑΝΑ,ΛΕΚΑΣ,ΜΟΥΤΑΦΗ,ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ,ΖΕΡΒΟΣ,ΧΡΥΣΚΙΩΤΗ 
Διάρκεια: 92 Λεπτά  
Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ  

Καταλληλότητα ταινίας: 

MARNIE'S WORLD (ΜΑΡΝΙ, ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ) 

18/04/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=M00wOwhRqXw
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ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Ο Φευγάτος, ένας μικρός γάτος που έχει βαρεθεί να περνάει όλη του τη ζωή 
κλεισμένος στο διαμέρισμα όπου γεννήθηκε, θέλει να ζήσει ελεύθερος στον 
αληθινό κόσμο! Ο πατέρας του, ο Παντόφλας, έχοντας ζήσει για ένα διάστημα 
αδέσποτος και γνωρίζοντας τους κινδύνους που κρύβει το άγνωστο, 
προσπαθεί να τον αποτρέψει... Μια μέρα, ο Φευγάτος αποφασίζει να φύγει 
από το σπίτι του για να ανακαλύψει τη «Γατοπία» έναν κόσμο μυθικό, 
κρυμμένο στον πυθμένα μιας λίμνης! Ένα ταξίδι συναρπαστικό αλλά κι 
επικίνδυνο ξεκινά τόσο για τον ίδιο όσο και για τον πατέρα του που θα 
προσπαθήσει με όλες του τις δυνάμεις να σώσει τον μονάκριβο γιο του! 

Σκηνοθεσία:  ΓΚΑΡΙ ΟΥΑΝΓΚ  
Ηθοποιοί: ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ,ΣΟΥΤΗΣ,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,ΘΑΝΟΣ,ΜΠΕΖΟΥ,ΝΙΚΑΣ,ΣΤΕΦΑΝΗ 
Διάρκεια: 87 Λεπτά  
Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ   

Καταλληλότητα ταινίας: 

CATS ( Ο ΓΑΤΟΣ Ο ΦΕΥΓΑΤΟΣ ) 

28/04/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=Hw_zv_QQ-Kg
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UGLY DOLLS ( ΤΑ ΑΣΧΗΜΟΓΛΥΚΟΥΛΙΑ )  

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Πολύ καιρό πριν, οι κούκλες δημιουργήθηκαν για να προσφέρουν ζεστασιά κι 
αγάπη στα παιδιά. Από πού όμως προέρχονται οι κούκλες; Κάπου ανάμεσα 
στο τέλος της γραμμής συναρμολόγησης και το ράφι των παιχνιδιών στα 
καταστήματα υπάρχει μια μαγευτική γη όπου ζουν όλες οι κούκλες. Όμως, 
μέχρι σήμερα καμία από όσες φτάνουν στα παιδιά δεν προέρχεται από το 
UglyVille, το μέρος όπου ζουν όλες οι αταίριαστες, παρατημένες κι ατελείς 
κούκλες. Ανάμεσα τους οι: Οξ, Γουέιτζ, Μπάμπο, Άις-μπατ, και Γουέτζχεντ. 
Όλες τους είναι ευχάριστα αδαείς για τις ιδιαιτερότητές τους και έχουν μια 
ευτυχή άγνοια για κάθε ζωή έξω από την πόλη τους, που είναι γεμάτη κέφι, 
τεράστιες γιορτές και ακόμα μεγαλύτερα πάρτι. Κανείς δεν κρίνει κανέναν σε 
αυτή την ουτοπία της ατέλειας. 

Σκηνοθεσία: ΡΟΜΠΕΡΤ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ 
Ηθοποιοί: ΨΥΧΡΑΜΗ,ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ,ΚΡΕΒΑΙΚΑΣ,ΜΑΡΙΖΑΣ,ΛΑΓΚΟΣ,ΣΚΑΛΚΩΤΟΥ 
Διάρκεια: 88 Λεπτά   
Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Καταλληλότητα ταινίας:  

09/05/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=HeLh79U0JRo
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ALADDIN (ΑΛΑΝΤΙΝ) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η καινούργια εντυπωσιακή live-action μεταφορά από ένα κλασσικό παραμύθι 
της Disney, είναι αυτή τη φορά ο «ΑΛΑΝΤΙΝ», που ακολουθεί την ιστορία του 
γοητευτικού αλητάκου του δρόμου Aladdin (Mena Massoud), της θαρραλέας 
και αποφασιστικής Jasmine (Naomi Scott) και του Genie (Will Smith) που 
μπορεί να είναι και εκείνο που θα ξεκλειδώσει το μέλλον τους. 

Σκηνοθεσία:  ΓΚΑΙ ΡΙΤΣΙ  
Ηθοποιοί: ΝΑΟΜΙ ΣΚΟΤ , ΜΕΝΑ ΜΑΣΟΥΝΤ , ΜΠΙΛΙ ΜΑΓΚΝΟΥΣΕΝ , ΓΟΥΙΛ ΣΜΙΘ  
Διάρκεια: 128 Λεπτά 
Είδος ταινίας: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ (Και με υπότιτλους)  

Καταλληλότητα ταινίας: 

23/05/2019 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

https://www.youtube.com/watch?v=tlK4yvaBwFA&t=14s
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TOY STORY 4 (Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 4)   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Ο Woody ήταν πάντα σίγουρος για τη θέση του στον κόσμο και το ότι 
προτεραιότητα του είναι η φροντίδα του παιδιού του, είτε είναι ο Andy είτε η 
Bonnie. Οπότε όταν το καινούριο παιχνίδι της Bonnie, που είναι καρπός 
χειροτεχνίας και ακούει στο όνομα Forky, αυτοαποκαλείται «σκουπίδι», ο 
Woody αναλαμβάνει να του δείξει ότι πρέπει να αγκαλιάσει το γεγονός ότι 
είναι ένα παιχνίδι. Όταν η Bonnie παίρνει την παρέα σε οικογενειακή 
εκδρομή, ο Woody καταλήγει σε μία απρόσμενη παράκαμψη που του 
επιφυλάσσει τη συνάντηση με τη χαμένη του φίλη Βο Peep. Μετά από χρόνια 
μοναχικής περιπλάνησης, το περιπετειώδες πνεύμα της Bonnie και οι 
εμπειρίες της στον δρόμο έρχονται σε αντίθεση με την ντελικάτη, 
πορσελάνινη επίστρωση της. Πάνω που ο Woody και η Βο συνειδητοποιούν 
ότι οι κόσμοι τους είναι μακριά σε ό,τι αφορά τη ζωή τους ως παιχνίδια, την 
ίδια στιγμή καταλαβαίνουν ότι αυτή είναι η πιο ασήμαντη έγνοια τους. 

Σκηνοθεσία:  ΤΣΟΣ ΚΟΥΛΕΙ  
Ηθοποιοί: ΤΟΜ ΧΑΝΚΣ , ΤΖΟΑΝ ΚΑΣΑΚ , ΠΑΤΡΙΣΙΑ ΑΡΚΟΥΕΤ,ΑΝΝΥ ΠΟΤΣ, ΤΙΜ ΑΛΛΕΝ 
Διάρκεια: 100  Λεπτά 
Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Καταλληλότητα ταινίας: 

20/06/2019 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

https://www.youtube.com/watch?v=sbk3IR_vG9Q&t=21s
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THE LION KING (Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ)  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Ο Simba εξιδανικεύει τον πατέρα του, τον Βασιλιά Μουφάζα, και παίρνει στην 
καρδιά του το βασιλικό του πεπρωμένο. Αλλά όχι όλοι ,στο βασίλειο 
γιορτάζουν την άφιξη του νέου μικρού. Ο Scar, ο αδελφός του Mufasa και 
πρώην κληρονόμος του θρόνου έχει δικά του σχέδια. Η μάχη για το Pride 
Rock είναι εξοργισμένη με προδοσία, τραγωδία και δράμα, με τελικό 
αποτέλεσμα την εξορία του Simba. Με τη βοήθεια ενός περίεργου ζευγαριού 
νέων φίλων, η Simba θα πρέπει να καταλάβει πώς να μεγαλώσει και να πάρει 
πίσω αυτό που δικαίως είναι του. 

Σκηνοθεσία:   ΤΖΟΝ ΦΑΒΡΟ 
Ηθοποιοί: ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΓΚΛΟΒΕΡ , ΣΕΘ ΡΟΤΖΕΝ , ΣΙΒΕΤΕΛ ΕΤΖΙΟΦΟΡ , ΤΖΕΙΜΣ ΕΡΛ ΤΖΟΟΥΝΣ  
Διάρκεια: 118  Λεπτά 
Είδος ταινίας: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ (Και με υπότιτλους) 

Καταλληλότητα ταινίας: 

18/07/2019 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

https://www.youtube.com/watch?v=gE2FNX_N2Pg
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THE SECRET LIFE OF PETS 2 (ΜΠΑΤΕ ΣΚΥΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ 2) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Tο «Μπάτε Σκύλοι Αλέστε 2» θα είναι η συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας του 
καλοκαιριού του 2016, που μιλούσε για την ζωή των κατοικίδιων ζώων μας, 
όταν τα αφήνουμε μόνα τους για να πάμε στις δουλειές μας. 

Σκηνοθεσία:   ΚΡΙΣ ΡΕΝΟΝΤ  
Ηθοποιοί: ΘΑΝΟΣ,ΑΚΙΝΟΛΑ,ΨΥΧΡΑΜΗ,ΡΟΚΚΟΣ,ΣΤΑΙΚΟΥ,ΣΚΙΑΔΗ,ΥΦΑΝΤΗΣ,ΚΡΕΒΑΙΚΑΣ 
Διάρκεια:  86 Λεπτά 
Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Καταλληλότητα ταινίας: 

29/08/2019 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

https://www.youtube.com/watch?v=dixB9HGDcXw
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THE ANGRY BIRDS MOVIE 2 (ANGRY BIRDS 2 : Η ΤΑΙΝΙΑ)  

Σκηνοθεσία:   ΘΟΥΡΟΠ ΒΑΝ ΟΡΜΑΝ  
Ηθοποιοί: ΟΟΥΚΒΑΦΛΙΝΑ,ΝΤΑΒ ΚΑΜΕΡΟΝ,ΣΤΕΡΛΙΝ ΜΠΡΑΟΥΝ,ΠΙΤΕΡ ΝΤΙΚΛΕΙΤΖ,ΤΣΟΣ ΓΚΑΝΤ  
Διάρκεια:  96 Λεπτά 
Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Καταλληλότητα ταινίας: 

05/09/2019 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Επιστροφή στο νησί των πουλιών, σε αυτή την ειδυλλιακή χαρούμενη 
κοινότητα, που έχει αναρρώσει από τον πόλεμο με τα γουρούνια, όπου οι 
νησιώτες συνεχίζουν να τιμούν τους ήρωες τους –τον Ρεντ, τον Μπομπ και 
τον Τσακ-, που έσωσαν όλα τα αυγά από τα κακόβουλα γουρούνια. Κι ενώ η 
τεχνολογία των γουρουνιών αρχίζει να αξιοποιείται και από τα πουλιά, ο 
πόλεμος μεταξύ τους δεν έχει τελειώσει. Έχει απλώς εξελιχθεί σε πιο 
εξελιγμένες φάρσες ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όταν, όμως, μια καινούρια 
εχθρός, ένας αετός που ακούει στο όνομα Ζέτα, απειλεί να καταστρέψει τα 
δύο νησιά, τα πουλιά και τα γουρούνια καταλαβαίνουν ότι πρέπει να 
ενωθούν, αν θέλουν να επιβιώσουν. Ο εκρηκτικός Ρεντ, ο γρήγορος Τσακ και 
ο ευέξαπτος Μπομπ πρέπει να συνεργαστούν με τα γουρούνια, σε μία 
ξεκαρδιστική περιπέτεια με στόχο να αφοπλίσουν κάθε φονικό όπλο, πριν 
καταστραφούν. Γρήγορα θα καταλάβουν ότι ο εχθρός του εχθρού σου μπορεί 
να πρέπει να γίνει φίλος σου. 

https://www.youtube.com/watch?v=7mHt9R2aWK0
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UP AND AWAY (ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΧΑΛΙ) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Ένα χωριατόπαιδο, η πιστή του γίδα, ένας άπληστος για εξουσία σουλτάνος, 
δύο πεινασμένοι αλιγάτορες, ένας αδίστακτος κακοποιός, ένα κορίτσι της 
πόλης, ένας αφηρημένος πωλητής χαλιών - και φυσικά, ένα ιπτάμενο χαλί – 
έχουν το ρόλο τους στις περιπέτειες του Χότζα. Είναι οι Χίλιες και Μία Νύχτες 
στη ζωή ενός χωρικού, ο οποίος κόντρα στις πιθανότητες, καταφέρνει να 
ταξιδέψει στον κόσμο, να νικήσει τους εχθρούς του, να ξεπεράσει τον φόβο 
του και τελικά να επιστρέψει στο σπίτι με ένα απροσδόκητο δώρο. 

Σκηνοθεσία: ΚΑΡΣΤΕΝ ΚΙΛΡΙΧ 
Ηθοποιοί:   
Διάρκεια:  Εκκρεμεί 
Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Καταλληλότητα ταινίας: 

26/09/2019 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

https://www.youtube.com/watch?v=GLxLWKRhr8c
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Παράξενα φώτα πάνω από την ήσυχη πόλη του Μόσινγκχαμ σηματοδοτούν 
την άφιξη ενός μυστηριώδους επισκέπτη. Μία άτακτη και αξιαγάπητη 
εξωγήινη , η ΛΟΥ-ΛΑ , προσγειώνεται κατά τύχη στην Φάρμα, και ο Σον 
αρπάζει αμέσως την ευκαιρία για μια γαλαξιακή περιπέτεια με αποστολή να 
βοηθήσει την ΛΟΥ-ΛΑ να γυρίσει σπίτι της. Η ΛΟΥ-ΛΑ με τις μαγικές εξωγήινες 
δυνάμεις της εκτός ελέγχου κάνει την μία καταστροφική σκανδαλιά μετά την 
άλλη και ο Σον θα πρέπει να οδηγήσει την φίλη του σε ένα ταξίδι μέσα στο 
δάσος για να βρουν το χαμένο της διαστημόπλοιο. Ταυτόχρονα μια 
μυστηριώδης κρατική Αντί- Εξωγήινη Υπηρεσία τους καταδιώκει. Θα 
μπορέσουν να βρουν το διαστημόπλοιο πριν να είναι αργά; 

Σκηνοθεσία: ΓΟΥΙΛ ΜΠΕΤΣΕΡ 
Ηθοποιοί:   
Διάρκεια: Εκκρεμεί 
Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Καταλληλότητα ταινίας: 

FARMAGEDDON 
(ΦΑΡΜΑΓΕΔΩΝ) 

10/10/2019 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

https://www.youtube.com/watch?v=pDciPvFrARU
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MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL 
(ΜΑΛΕΦΙΣΕΝΤ : Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ) 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

Σκηνοθεσία:    ΓΙΟΑΚΙΜ ΡΕΝΙΝΓΚ 
Ηθοποιοί: ΑΝΤΖ. ΤΖΟΛΙ,ΕΛ ΦΑΝΙΝΓΚ,ΜΙΣΕΛ ΦΑΙΦΕΡ,ΕΝΤ ΣΚΡΑΙΝ,ΤΣΙΟΥΕΤΕΛ ΕΖΤΖΙΟΦΟΡ 
Διάρκεια: Εκκρεμεί 
Είδος ταινίας: ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ   

Καταλληλότητα ταινίας:   

17/10/2019 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στην καινούργια ταινία της Disney “Maleficent: Η Δύναμη του Σκότους”, που 
ακολουθεί την πετυχημένη διασκευή του 2014, η Maleficent και η 
βαφτιστήρα της Aurora αναλαμβάνουν να λύσουν τον περίπλοκο και 
μυστηριώδη οικογενειακό δεσμό που τις ενώνει, όσο ακολουθούν 
διαφορετικούς δρόμους από τους επικείμενους γάμους της Aurora, τους 
απροσδόκητους εχθρούς και τις καινούργιες σκοτεινές δυνάμεις που 
εμφανίζονται στο Βασίλειο. Η κατακερματισμένη σχέση τους, που σέρνεται 
ανάμεσα στην εκδίκηση και την άδολη αγάπη δείχνει να ανθίζει, όσο η έχθρα 
ανάμεσα στους ανθρώπους και στις νεράιδες επιβιώνει. Ο επικείμενος γάμος 
της Aurora με τον πρίγκιπα Φίλιππο είναι αιτία για γιορτή για το Βασίλειο των 
Ulstead και των γειτόνων Moors, αφού ο γάμος θα φέρει κοντά τους δύο 
κόσμους. Όταν ένας καινούργιος επισκέπτης θα συστήσει έναν παντοδύναμο 
νέο εχθρό που δεν υπολόγιζαν, η Maleficent και η Aurora θα χωριστούν, 
συμμετέχοντας σε έναν Μεγάλο Πόλεμο, που θα δοκιμάσει την αφοσίωση 
τους και θα τις κάνει να αναρωτηθούν αν είναι στ’ αλήθεια οικογένεια. 

https://www.youtube.com/watch?v=BmOq4qPAt_M
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ABOMINABLE  
(ΓΕΤΙ Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΙΜΑΛΑΪΩΝ) 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

"Γέτι ο Χιονάνθρωπος των Ιμαλαΐων" θα ταξιδεύσει το κοινό σε μια επική 
περιπέτεια, από τους δρόμους της Σαγκάη μέχρι τις φανταστικές χιονισμένες 
κορυφές των Ιμαλαΐων! Όταν η έφηβη Γι (Μαίρη Συνατσάκη) συναντάει ένα 
νεαρό Γέτι στην ταράτσα του διαμερίσματός της στην Σαγκάη, μια φιλία 
ξεκινάει και μαζί με τους ατίθασους και άτακτους φίλους της Τζιν (Ίαν Στρατής 
στην ελληνική του εκδοχή) και Πενγκ, του δίνουν το όνομα «Έβερεστ» και 
ξεκινάνε μαζί του ένα μαγευτικό ταξίδι σε αναζήτηση της οικογένειάς του, στο 
πιο ψηλό σημείο της Γης. Προκειμένου η ομάδα των τριών φίλων να 
καταφέρει να φτάσει στο σπίτι του Γέτι, πρέπει να καταφέρει να ξεφύγει από 
τον Μπέρνις (Γιώργος Κωνσταντίνου), έναν εύπορο άντρα που θέλει να 
αιχμαλωτίσει το Γέτι, αλλά και από την επιστήμονα ζωολόγο Ζάρα. 

Σκηνοθεσία:   ΤΖΙΛΛ ΚΑΛΤΟΝ  
Ηθοποιοί:  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗ, ΙΑΝ ΣΤΡΑΤΗΣ 
Διάρκεια: Εκκρεμεί 
Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Καταλληλότητα ταινίας: 

24/10/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=IhqwEb6gUTY
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THE ADDAMS FAMILY  
(ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΑΜΣ) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Ετοιμαστείτε να χτυπήσετε τα δάχτυλά σας! Η Οικογένεια Άνταμς επιστρέφει 
στη μεγάλη οθόνη στην πρώτη κωμωδία κινουμένων σχεδίων για αυτήν την 
παράξενη, ανατριχιαστική οικογένεια. Μπορεί να νομίζεις πως η οικογένειά 
σου είναι περίεργη, όμως αυτή η απόμακρη, εκκεντρική και τελείως αλλόκοτη 
Οικογένεια, θα σε κάνει να το ξανασκεφτείς! 

 

Σκηνοθεσία:   ΓΚΡΕΚ ΤΙΕΡΝΑΝ  
Ηθοποιοί: ΝΙΚ ΚΡΟΛ , ΧΛΟΕ ΓΚΡΕΙΣ ΜΟΡΤΕΖ , ΣΑΡΛΙΖ ΘΕΡΟΝ , ΟΣΚΑΡ ΙΣΑΑΚ ΜΠΕΙΤ ΜΙΝΤΛΕΡ 
Διάρκεια: Εκκρεμεί 
Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Καταλληλότητα ταινίας: 

07/11/2019 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

https://www.youtube.com/watch?v=SjKKOBQbn3k
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TROUBLE 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Ένα χαριτωμένο σκυλί που ονομάζεται Trouble (Ταραξίας) πρέπει να μάθει να 
ζει στον πραγματικό κόσμο, ενώ προσπαθεί να ξεφύγει από τα άπληστα 
παιδιά του πρώην ιδιοκτήτη του. 

Σκηνοθεσία:  ΚΕΒΙΝ ΤΖΟΝΣΟΝ    
Ηθοποιοί:   
Διάρκεια: Εκκρεμεί 
Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Καταλληλότητα ταινίας: 

14/11/2019 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 
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FROZEN 2 (ΨΥΧΡΑ ΚΙ ΑΝΑΠΟΔΑ 2) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

«Από την βραβευμένη με Όσκαρ ομάδα του «Ψυχρά κι Ανάποδα» και τα Walt 
Disney Animation Studios, έρχεται το «Ψυχρά κι Ανάποδα ΙΙ» με την Έλσα και 
την Άννα σε ένα περιπετειώδες και συναρπαστικό ταξίδι στο άγνωστο. 

Σκηνοθεσία:   ΚΡΙΣ ΜΠΑΚ , ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΙ  
Ηθοποιοί: ΚΡΙΣ. ΜΠΕΛ,ΣΤΕΡΛΙΝΓ ΜΠΡΑΟΥΝ,ΕΒ. ΡΕΙΤΣΕΛ ΓΟΥΝΤ,ΤΣΟΣ ΓΚΑΝΤ,ΙΝΤΙΝΑ ΜΕΝΖΕΛ 
Διάρκεια: Εκκρεμεί 
Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ (Και με υπότιτλους)  

Καταλληλότητα ταινίας: 

28/11/2019 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

https://www.youtube.com/watch?v=TF0Bri98Wno
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PLAYMOBIL:THE MOVIE (PLAYMOBIL: Η ΤΑΙΝΙΑ) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η ιστορία του «Playmobil: Η Ταινία» ακολουθέι τη Μάρλα (Άνια Τέιλορ Τζόι) 
που ψάχνει να βρει τον αδερφό της Τσάρλι ο οποίος έχει εξαφανιστεί κάπου 
στο σύμπαν των Playmobil. Στην πορεία της βρίσκει μια σειρά από 
αλλόκοτους χαρακτήρες που θα την βοηθήσουν στην αναζήτησή της. 

Σκηνοθεσία:   ΛΙΝΟ ΝΤΙ ΣΑΛΒΟ  
Ηθοποιοί: ΑΝΙΑ ΤΕΙΛΟΡ ΤΖΟΙ,ΝΤΑΝΙΕΛ ΡΑΝΤΚΛΙΦΙ,ΤΖΙΜ ΓΚΑΦΙΓΚΑΝ,ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΜΠΕΙΤΜΑΝ  
Διάρκεια:  99 Λεπτά 
Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Καταλληλότητα ταινίας: 

19/12/2019 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

https://www.youtube.com/watch?v=P9G-EgIKJB0
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SPIES IN DISCGUISE (ΜΕΤΑ – ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ) 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Ο σούπερ κατάσκοπος Λανς Στέρλινγκ (Γουίλ Σμιθ) και ο επιστήμονας 
Γουόλτερ Μπέκετ (Τομ Χόλαντ) είναι εντελώς αντίθετοι. Ο Λανς είναι αεράτος, 
εντυπωσιακός και κάπως κυριλέ. Ο Γουόλτερ πάλι…όχι. Αλλά ότι στερείται ο 
Γουόλτερ σε κοινωνικότητα το υπερκαλύπτει με την εξυπνάδα και την 
ευρηματικότητά του, δημιουργώντας τρομερές εφευρέσεις, που χρησιμοποιεί 
ο Λανς στις επικές αποστολές του. Αλλά όταν τα γεγονότα παίρνουν μια 
απροσδόκητη τροπή, ο Γουόλτερ και ο Λανς θα πρέπει ξαφνικά να βασιστούν 
ο ένας στον άλλο με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Και αν αυτό το 
περίεργο ζευγάρι δεν μπορέσει να γίνει ομάδα, ολόκληρος ο κόσμος 
κινδυνεύει. Οι ΜΕΤΑ-ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ είναι μια κωμωδία 
κινουμένων σχεδίων που λαμβάνει χώρα στον επικίνδυνο και λαμπερό κόσμο 
των κατασκόπων. 

Σκηνοθεσία:   ΝΙΚ ΜΠΡΟΥΝΟ  
Ηθοποιοί: ΓΟΥΙΛ ΣΜΙΘ , ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ 
Διάρκεια: Εκκρεμεί 
Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Καταλληλότητα ταινίας: 

26/12/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=9soYs23S1zI&t=20s


38 


