
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 ΑνδρέϊΝτολμάτωφ… 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 υπηρεσίανοσοκομείου 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 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, Ρωσία 20, 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. 
 

«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 ψυχήμιας εύθραυστης γυναίκας; 

Αυτή είναι ηπραγματική ιστορία της ΛιουντμίλαςΠαβλιτσένκο, 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 
 

“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…  

«Находка»  драма 2015 год 98 минут 
Режиссер и автор сценария: Виктор Демент 
В ролях:  Алексей ГУСЬКОВ, Надежда МАРКИНА, Анастасия ШЕВЕЛЕВА, 
Валерий СМИРНОВ, Мария СОКОВА 
Действие  картины происходит в наши дни, в затерявшемся в тайге поселке. 
Главный герой находит в заброшенной лесной избушке младенца. Несколько 
дней он блуждает по тайге, неся свою «находку» на руках, борясь за жизнь 
младенца и свою собственную. Это суровое путешествие в корне меняет его 
взгляды на жизнь. 
«Το εύρημα», Δράμα, Ρωσία 2015, 98 λεπτά 
Σκηνοθεσία: Βίκτορ Ντεμέντ 
Ηθοποιοί: Αλεξέϊ Γκουσκώφ, Ναντέζντα  Μάρκινα, Αναστασία  Σεβελέβα, 
Βαλέρι  Σμιρνώφ, Μαρία Σόκοβα 



Η ιστορία αυτή διαδραματίζεται στην εποχή μας μέσα σε ένα ξεχασμένο χωριό της 
ρωσικής ταϊγκάς. Ο ήρωας της ιστορίας αυτής βρίσκει ένα μωρό μέσα σε μια 
παρατημένη καλύβα του δύσβατου δάσους. Πολλές ημέρες περιπλανιέται στην 
ταϊγκά με το μωρό στην αγκαλιά του, αγωνιζόμενος σκληρά για τη ζωή του παιδιού 
ακόμα και για την ίδια την προσωπική του μοίρα. Μια βαριά δοκιμασία, που περνά ο 
ήρωας ανατρέπει πλήρως και τις δικές του προσωπικές εκτιμήσεις (και τη νοοτροπία 
του).  
 


