
«Битва за Севастополь» Военная драма 123 мин. 

Режиссер: Сергей Мокрицкий 

В ролях: Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Олег Васильков 

Любовь под огнем противника, дружба с женой президента, выступление на конференции, повлиявшее на 

исход Второй мировой войны, желание жить и страх потерять любимого – справится ли со всем этим 

хрупкая женщина? 

«Η μάχη για τη Σεβαστούπολη»  Πολεμικό δράμα 123 λεπτά 

Μια αγάπη μέσα στον πόλεμο κάτω από τα εχθρικά πυρά, μια επίκαιρη ομιλία που ειπώθηκε στο διεθνές συνέδριο 

και επηρεάζει την πορεία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τη φιλία με την ίδια την Ελεονόρα Ρούζβελτ, μια έντονη 

επιθυμία να ζήσει και την ανασφάλεια ότι ξαφνικά μπορεί να χάσει τον άνθρωπο που αγαπά – πόσο τελικά αντέχει 

η ψυχή μιας εύθραυστης γυναίκας;    Αυτή είναι η πραγματική ιστορία της  Λιουντμίλας Παβλιτσένκο, η οποία ήταν 

η κορυφαία ελεύθερη σκοπευτής του Κόκκινου Στρατού. Μια θρυλική γυναίκα, που με το όνομά της στα χείλη τους 

οι Σοβιετικοί στρατιώτες πολεμούσαν αλλά ο εχθρός τη έψαχνε και τη γύρευε παντού. Όμως η πιο δύσκολη 

δοκιμασία της ζωής της ήταν η αγάπη… 

Σκηνοθεσία: Σέργιος Μοκρίτσκι 

Ηθοποιοί: Ιουλία Περεσίλντ, Ευγένιος Τσιγκάνοφ, Όλεγκ Βασιλκόφ 

 

ФИЛЬМ «ГЕРОЙ» Драма 2015 год. 96 минут 

Режиссёр:  Юрий Васильев 

В ролях: Дима Билан, Светлана Иванова, Александр Балуев, Юргита Юркуте, Марат Башаров, Юлия 

Пересильд, Александр Адабашьян 

Начало ХХ века. Юная княжна Вера Чернышева и поручик Андрей Долматов. Симпатия, любовь… впереди, 

казалось, счастливая жизнь. И вдруг — катастрофа: первая мировая война уводит его на фронт, а ее — 

медсестрой в госпиталь. Огонь времени губит все на своем пути, но любовь — бессмертна, она соединяет 

несколько поколений и напоминает о себе спустя сто лет. 

«Ο Ήρωας», Δράμα, Ρωσία 2015, 96 λεπτά 

Σκηνοθεσία: Γιούρι Βασίλιεφ 

Ηθοποιοί: Δήμα Μπιλάν, Σβετλάνα Ιβανόβα, Αλέξανδρος  Μπαλούεφ, Γιουργίτα  Γιούρκουτε, Μαράτ  Μπασάρωφ, 

Ιουλία Περεσίλντ, Αλέξανδρος Ανταμπασιάν 

Η ιστορία αυτή ξεκινά και διαδραματίζεται στις αρχές του 20ού αιώνα… Μια αμοιβαία συμπάθεια, μια βαθιά 

αγάπη γεννιέται ανάμεσα στη νεαρή κόμισσα Βέρα Τσερνισόβα και τον υπολοχαγό Ανδρέϊ Ντολμάτωφ… Κανείς 

δεν μπορεί να αμφιβάλλει, ότι τους  περιμένει  μόνο μια ευτυχισμένη  ζωή μαζί… Ξαφνικά, σαν κεραυνός εν 

αιθρία, έρχεται η καταστροφή: ο πρώτος  παγκόσμιος  πόλεμος  οδηγεί τον Ανδρέϊ  στο μέτωπο και τη Βέρα στην 

υπηρεσία νοσοκομείου εκστρατείας. Η φλόγα του αιώνα αφανίζει τα πάντα στο πέρασμα της, μόνο η αγάπη είναι 

αθάνατη και μπορεί να αναβιώσει ακόμα και μετά από εκατό χρόνια ενώνοντας τις ολόκληρες γενιές.  

 

«Конец прекрасной эпохи» трагикомедия 2016г. 95 минут 

Режиссер: Станислав Говорухин  

В ролях: Иван Колесников, Светлана Ходченкова, Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Дмитрий Астрахан. 

Молодому журналисту и писателю Андрею Лентулову предлагают переехать из Питера в Таллин, чтобы 

работать в местной газете. Роман с редактором Мариной, бесконечные случайные связи и борьба против 

жесточайшей цензуры, слежки и ханжества. Эстетика 60-х, изящная ирония и великолепная игра актеров. 

«Το τέλος μιας ωραίας εποχής», Τραγικωμωδία  του 2016, 95 λεπτά 

Σκηνοθεσία: ΣτανισλάφΓκοβορούχιν 



Ηθοποιοί: Ιβάν Κολέσνικωφ, Σβετλάνα Χόνττσενκοβα, Σέργι Γκαρμάς, Θεόδωρ Ντομπρονράβωφ, Δημήτρη 

Αστραχάν.  

Στον νεαρό δημοσιογράφο και συγγραφέα κάνουν πρόταση να μετακομίσει από την Πετρούπολη στην Τάλλιν, για 

να εργαστεί στην τοπική εφημερίδα… Ακολουθεί μια περιπέτεια με τη συντάκτρια Μαρίνα, ατελείωτες  και τυχαίες 

ερωτικές σχέσεις, το σκληρό μέτωπο με υποκρισία, λογοκρισία και κατασκόπευση - μια κοινωνική αισθητική της 

δεκαετίας του ’60 από την καταπληκτική ομάδα ηθοποιών. 

 

«Тайна четырёх принцесс» Комедия, Фэнтези 90 минут 

Режиссёр: Олег Штром, 

в ролях: Кристина Орбакайте, Сергей Жигунов, Александр Стриженов,Юрий Гальцев 

По мотивам трех сказок братьев Гримм. История о весёлом и добром портном по имени Ганс.  Случайно 

оказавшись во дворце короля, он выполняет его поручение: раскрыть тайну своих дочерей — молодых 

принцесс, которые каждую ночь куда-то исчезают. А в это время в другом царстве королева решила женить 

своих сыновей на дочерях соседних сказочно богатых королей. Но беда в том, что сами сыновья уже 

выбрали себе невест…  

                       «Το μυστικό των τεσσάρων πριγκιπισσών»  90 λεπτά. Κωμωδία, Φαντασίας 

Σκηνοθεσία: Όλεγκ Στόρμ 

Ηθοποιοί: Χριστίνα Ορμπακάιτε, Σέργιος Ζιγκουνόφ, Αλέξανδρος Στριζένοφ, ΓιούριΓκάλτσεφ 

Πρόκειται για μια ταινία φαντασίας βασισμένη στα παραμύθια των Αδελφών Γκριμ. Μια φορά κι ένα καιρό ζούσε 

ένας  χαριτωμένος  ράφτης  που τον έλεγαν Χάνς. Η τύχη του τον έφερε στην αυλή ενός Βασιλιά, ο οποίος ζητά από 

αυτόν να μάθει το μυστικό των πριγκιπισσών, που κάθε νύχτα κάπου εξαφανίζονται. Στον ίδιο ακριβώς καιρό σε 

ένα άλλο κράτος η Βασίλισσα Γκουρούντα αποφάσισε να παντρέψει  τους  γιούς  της  με τις πάμπλουτες  

πριγκίπισσες  από γειτονικά βασίλεια. Εκεί είναι το κακό, γιατί  οι  πρίγκιπες  ήδη  διάλεξαν  τις  νύφες  τους… 

 

«Иннокентий Сибиряков. Помогите… Я страшно богат!» 

Документальный фильм 60 минут 

Автор сценария и режиссер: Александр Карпов  

В ролях: Сергей Зотов,  Анна Джулия Скруфари Хэджес, Владимир Лаптев, Андрей Бажин, Евгений Тарло  

Осенью 1894 года, градоначальник Санкт-Петербурга, один из влиятельнейших политических деятелей того 

времени обвиняет одного из самых крупных золотопромышленников и меценатов Российской Империи в 

сумасшествии. Требует опечатать его имущество и взять опеку над капиталом. Обвиняемый - Иннокентий 

Сибиряков - тот, кого вскоре монахи на Афоне назовут святым.  

«Ο Ιννοκέντιος Σιμπιργιακώφ. Βοηθήστε με… Είμαι τραγικά πλούσιος!»,  

Ντοκιμαντέρ, Ρωσία 2016 , 60 λεπτά. 

Σκηνοθεσία: Αλεξάνδρ  Κάρπωφ  

Ηθοποιοί: Σεργέϊ  Ζότωφ, Άννα Τζούλια Σκρούφαρη  Χαίντζες, Βλαντιμίρ  Λάπτεφ, Ανδρέϊ  Μπάζιν, Ευγένι  

Τάρλο 

Το φθινόπωρο του 1894 στη Ρωσία έλαβε χώρα μια πρωτοφανής δικαστική υπόθεση. Ο δήμαρχος της Αγίας 

Πετρούπολης  κι  ένας από τους ισχυρότερους  πολιτικούς  της  Ρωσικής  Αυτοκρατορίας  Βίκτωρ φον  Βάλ,  

κατήγγειλε τον μεγαλύτερο ιδιοκτήτη  χρυσορυχείων, φιλάνθρωπο και ευεργέτη  της  χώρας για  άνοια και 

δικαιοπρακτική  ανικανότητα. Ο Δήμαρχος  αιτήθηκε την άμεση δέσμευση όλου του κεφαλαίου  και  προσωπικής  

περιουσίας  του. Κατηγορούμενος  ήταν  ο  Ιννοκέντιος  Σιμπιργιακώφ, ο ίδιος Σιμπιργιακώφ, που θα τον 

αποκαλούν Άγιο σε μερικά χρόνια οι αγιορείτες μοναχοί. 

 



«ОСЕНЬЮ 41-го» военная драма 2016 г. 99 минут 

 Режиссер: Елена Борисова. 

В ролях: Филипп Малов, Оксана Дорохина, Елена Глазкова, Юрий Назаров, Марина  Кудилинская, Олег  

Масленников-Войтов, Сергей  Еремеев, Таня Лемегова, Саша Новиков, Артем Жигулин. 

Четыре мальчишки и девчонка – друзья навеки. Они строили планы на каникулы, клялись в верности и 

дружбе, но… пришла война. Война, которая заставила по другому смотреть на жизнь и сделать свой выбор - 

главный в жизни - выбор собственной совести. 

«Το φθινόπωρο του 1941», Πολεμικό Δράμα, Ρωσία, 2016, 99 λεπτά. 

Σκηνοθεσία: Ελενα Μπορίσοβα. 

Ηθοποιοί: Φιλίππ Μάσλωφ, Οκσάνα Δορόχινα, Ελένα Γκλαζκόβα, Γιούρι Ναζάρωφ, Μαρίνα Κουντιλίνσκαϊα, 

Ολέγκ Μασλέννικωφ- Βόϊτωφ, Σεργέϊ Ερεμέεφ, Τάνια Λέμεγκοβα, Σάσα Νόβικωφ, Αρτέμ Ζιγκούλιν.  

Είναι μια συναρπαστική ιστορία για τέσσερα αγόρια και ένα κορίτσι. Τα παιδιά είναι φίλοι, η ζωή των παιδιών ήταν 

γεμάτη θετικά συναισθήματα, όνειρα και ελπίδες… αλλά ξαφνικά  ξεσπάει ο Β’ Παγκόσμιος πόλεμος… Ο πόλεμος 

υπαγορεύει τους δικούς του κανόνες, τους υποχρέωσε να δουν τη ζωή και τη γύρω τους πραγματικότητα με 

διαφορετικό μάτι, να κάνει ο καθένας τους ξεχωριστά τη δική του προσωπική επιλογή – ίσως την πιο σημαντική 

επιλογή της ζωής του, τη μόνη επιλογή της συνείδησης. 

 

“ИНСАЙТ” мелодрама 2015 год   93 мин 

Режиссер и автор сценария: Александр Котт 

В ролях: Александр Яценко, Агриппина Стеклова, Андрей Бильжо, Филипп Авдеев. 

 Главный герой фильма  внезапно теряет зрение и вынужден начать жизнь с нуля. Он никогда не увидит 

женщину, которая поможет ему в этом... 

«Η Διόραση», Δράμα, Ρωσία 2015, 93 λεπτά 

Σκηνοθεσία: Αλεξάνδρ Κόττ 

Ηθοποιοί: Αλεξάνδρ Γιατσένκο, Αγρυπίνα  Στεκλόβα, Ανδρέϊ  Μπιλζό, Φίλιππ Αβδέεφ. 

Πρόκειται για την ιστορία ενός ανθρώπου, που ξαφνικά χάνει την όραση του και αναγκάζεται να ξεκινήσει τη ζωή 

του από την αρχή. Ποτέ δεν θα μπορέσει να δει με τα ίδια του τα μάτια μια γυναίκα, που θα τον στηρίξει και θα τον 

βοηθήσει…  


