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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


29 

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
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