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Περιπέτεια Διάρκεια 105 λεπτά
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Μπάρι Σόνενφελντ με 
τους: Γουίλ Σμιθ, Τζος Μπρόλιν, Τόμι Λι Τζόουνς, Έμα 
Τόμσον, Άλις Ιβ
Όταν ένας αιχμάλωτος σε διαστημική φυλακή εξωγήινος 
δραπετεύει και γυρίζει πίσω στο χρόνο για να σκοτώσει 
τον πράκτορα Κέι και να απειλήσει το μέλλον του 
πλανήτη, ο πράκτορας Τζέι είναι υποχρεωμένος να τον 
ακολουθήσει. Το 1969 όμως κρύβει πολλά μυστικά κι 
εκπλήξεις.

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ  Διάρκεια 100 λεπτά
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Νίκολας Γουίντινγκ Ρεφν 
με τους: Ράιαν Γκόσλινγκ, Κάρεϊ Μάλιγκαν, Άλμπερτ 
Μπρουκς, Ρον Πέρλμαν
Ένας κινηματογραφικός στάντμαν συμμετέχει σε διάφορες 
ληστείες ως οδηγός. Όταν γνωρίζει τη νεαρή γειτόνισσά 
του, τον γιο και τον άντρα της και αποφασίζει να τους 
βοηθήσει, βρίσκεται μπλεγμένος σε μια θανάσιμη παγίδα.

DRIVE

ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Οι Άντρες με τα Μαύρα 3

Δευτ. 25/6 - Τετ. 27/6 21.00 & 23.00

Πέμ. 21/6 - Κυρ. 24/6 21.00 & 23.00

Δευτ. 18/6 - Τετ. 20/6 21.00 & 23.00

Κωμωδία Διάρκεια 94 λεπτά
Αμερικανοισπανική ταινία, σκηνοθεσία Γούντι Αλεν με 
τους: Όουεν Γουίλσον, Ρέιτσελ Μακ Άνταμς, Μαριόν 
Κοτιγιάρ, Κάθι Μπέιτς, Κάρλα Μπρούνι
Ένας Αμερικανός σεναριογράφος, λάτρης της ρομαντικής 
και μποέμικης ζωής, επισκέπτεται με την πραγματίστρια 
γυναίκα του το Παρίσι. Ένα βράδυ, όταν το ρολόι 
χτυπήσει μεσάνυχτα, θα βρεθεί ξαφνικά πίσω στην μπελ 
επόκ.

Κινούμενα σχέδια Διάρκεια 88 λεπτά
Αγγλοαμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Πίτερ Λορντ, Τζεφ 
Νιούιτ
Ο Πειρατής Καπετάνιος και το πλήρωμά του αναζητούν τη 
μεγάλη μπάζα που θα τους χαρίσει το πειρατικό βραβείο 
της χρονιάς, αλλά μια συνάντηση με τον Κάρολο Δαρβίνο 
θα τους αλλάξει τα σχέδια.

Θρίλερ  Διάρκεια 158 λεπτά
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φίντσερ με τους: 
Ντάνιελ Κρεγκ, Ρούνι Μάρα, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, 
Κρίστοφερ Πλάμερ
Ένας καταδικασμένος για συκοφαντική δυσφήμηση 
δημοσιογράφος αναλαμβάνει να ερευνήσει την προ 
σαράντα πέντε ετών εξαφάνιση της γόνου μιας 
πανίσχυρης οικονομικά σουηδικής οικογένειας. Μια 
αντικοινωνική ερευνήτρια-χάκερ με προσωπικά 
προβλήματα θα προσφερθεί να τον βοηθήσει.

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ

ΠΕΙΡΑΤΕΣ!

Πέμ. 14/6 - Κυρ. 17/6 22.40

Πέμ. 14/6, Σαβ. 16/6, Κυρ. 17/6 20.40

Παρ. 15/6 20.30

Κινούμενα Σχέδια  Διάρκεια 122 λεπτά
Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Μπραντ Μπερντ με τους: 
Με τις φωνες Κρεγκ Νέλσον, Χόλι Χάντερ, Σάμουελ 
Τζάκσον, Μπραντ Μπερντ
Ο σούπερ ήρωας κύριος Απίθανος εξαναγκάζεται από το 
κράτος να αποσυρθεί από την δράση, γίνεται ασφαλιστής 
και πλήττει αφόρητα. Ενώ η γυναίκα του και τα παιδιά του 
-επίσης σούπερ ήρωες- προσπαθούν να προσαρμοστούν 
σε μια φυσιολογική ζωή των προαστίων, εκείνος 
αναλαμβάνει κρυφά μια νέα, επικίνδυνη αποστολή που 
όμως βάζει όλη την οικογένεια σε μπελάδες.
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