
Οι καλύτερες ταινίες του 2015 

Σε αυτό το άρθρο θα βρεις trailers και περιγραφές των 

καλύτερων ταινιών του 2015 που απευθύνονται σε όλα τα 

γούστα !!! 

 Star Wars:Η Δύναμη Ξυπνάει 
Πανίσχυρες ξανά, οι δυνάμεις της Αυτοκρατορίας αναζητούν τον 

αποσυρμένο Λιουκ Σκάιγουοκερ, τον τελευταίο ζωντανό Τζεντάι. Το 

ίδιο και η Αντίσταση, ένας πιλότος της οποίας έχει βρει τον χάρτη που 

οδηγεί στο κρησφύγετό του 

 

Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=wCc2v7izk8w 

            
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wCc2v7izk8w


 Pan 
Στη Βρετανία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο μικρός Πίτερ απάγεται 

από ιπτάμενους πειρατές και από το ορφανοτροφείο στο οποίο 

μεγαλώνει μεταφέρεται στη Χώρα του Ποτέ. Εκεί θα γνωρίσει τους 

παράξενους κατοίκους της, τον νεαρό ακόμα Χουκ και τη δυναμική 

Τάιγκερ Λίλι. Όμως για να ανακαλύψει το πεπρωμένο του θα πρέπει να 

γίνει ο ιπτάμενος Πίτερ Παν και να τα βάλει με τον αδίστακτο 

Μαυρογένη. 
 

Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=Y1wRv8vTpxo 

 
 

 Creed 
Ο Άδωνης Τζονσον δε γνώρισε ποτέ τον διάσημο πατέρα του, 

παγκόσμιο πρωταθλητή Βαρέων Βαρών, Απόλο Κριντ. Παρόλα αυτά, 

το μποξ κυλάει στις φλέβες του. Έτσι ο Άδωνης αποφασίζει να πάει 

στην Φιλαδέλφεια, για να βρει τον αντίπαλο του πατέρα του, Ρόκι 

Μπαλμπόα  και του ζητά να γίνει ο προπονητής του. Ο Ρόκι διακρίνει 

στον Άδωνη τη δύναμη και την αποφασιστικότητα που είχε γνωρίσει 

στον Απόλο και συμφωνεί να τον αναλάβει. Με τον Ρόκι στο πλευρό 

του, πολύ σύντομα ο Άδωνης θα έχει τη δική του ευκαιρία στην 

κατάκτηση του τίτλου 

 

 Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=Uv554B7YHk4 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1wRv8vTpxo
https://www.youtube.com/watch?v=Uv554B7YHk4


 Κωδικό Όνομα U.N.C.L.E 
 «The Man from U.N.C.L.E.» παρακολουθεί τη ζωή του Σόλο, 

πράκτορα της CIA και του Κουριάκιν, πράκτορα της KGB. Στο πλαίσιο 

μιας αποστολής, οι δύο άνδρες αφήνουν στην άκρη την επί μακρόν 

αντιπαλότητά τους, προκειμένου να σταματήσουν μια μυστηριώδη 

διεθνή εγκληματική οργάνωση, που έχει στόχο να αποσταθεροποιήσει 

την εύθραυστη ισορροπία μέσω των πυρηνικών όπλων και της 

τεχνολογίας. Το μόνο στοιχείο που έχουν στη διάθεσή τους είναι η 

κόρη ενός εξαφανισμένου Γερμανού επιστήμονα, μέσω της οποίας θα 

μπορέσουν να διεισδύσουν στους κόλπους της οργάνωσης. Οι δύο 

άνδρες θα πρέπει να δώσουν μάχη με τον χρόνο προκειμένου να 

αποτρέψουν μια παγκόσμια καταστροφή. 
 

Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=-x08iNZ8Mfc 

 
 

 The Martian 
Κατά τη διάρκεια μιας επανδρωμένης αποστολής στον Άρη, ο 

αστροναύτης Μαρκ Γουάτνι θεωρείται νεκρός μετά από μια σφοδρή 

καταιγίδα και εγκαταλείπεται από το υπόλοιπο πλήρωμα. Αλλά ο 

Γουάτνι είναι ακόμη ζωντανός και ξαφνικά βρίσκεται μόνος σε έναν 

αφιλόξενο πλανήτη. Έχοντας ελάχιστες προμήθειες, πρέπει να 

επιστρατεύσει την ευφυΐα του για να επιβιώσει και να βρει έναν τρόπο 

να ειδοποιήσει τη Γη ότι είναι ζωντανός 

 

Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=ej3ioOneTy8 

   

https://www.youtube.com/watch?v=-x08iNZ8Mfc
https://www.youtube.com/watch?v=ej3ioOneTy8


 Brooklyn 
Μια νεαρή Ιρλανδέζα φτάνει στο Μπρούκλιν της δεκαετίας του ’50 και 

υπομονετικά χτίζει εκεί μια καινούργια, ευτυχισμένη ζωή. Μέχρι που το 

παρελθόν την καλεί ξανά, αναγκάζοντάς την να διαλέξει ανάμεσα στην 

πατρίδα, την οικογένεια και τον έρωτα. 

 

Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=15syDwC000k 

  

 Jurassic World 
Σε παραγωγή Στίβεν Σπίλμπεργκ, σκηνοθέτη δύο εκ των 

προηγούμενων, ο νεοεμφανιζόμενος Κόλιν Τρεβόροoυ στο 

σκηνοθετικό πηδάλιο, έρχεται να σπείρει ακόμα περισσότερο φόβο στο 

κοινό. 

22 χρόνια μετά την πρώτη, τρομακτική επίσκεψη στο πάρκο 

ψυχαγωγίας, ερχόμαστε να ζήσουμε με ένα ολόφρεσκο καστ 

μοναδικές, επικών διαστάσεων, σκηνές καταδίωξης με τον 

τρισδιάστατο τρόμο (που δεν μπορείς να πεις πως περνά κι 

απαρατήρητος) να παραμονεύει σε κάθε γωνιά. 

 

Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=aJJrkyHas78 

  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=15syDwC000k
https://www.youtube.com/watch?v=aJJrkyHas78


 Joy 
Στο «Joy», τέσσερις γενιές μιας οικογένειας ζωντανεύουν σε μια έντονη 

ιστορία με επίκεντρο την Τζόι, ένα κορίτσι το οποίο μεταμορφώνεται 

στην γυναίκα που ιδρύει μια εταιρεία-δυναστεία και εξελίσσεται σε 

πανίσχυρη ηγέτιδα μητριάρχη. Προδοσία, απώλεια της αθωότητας, 

αλλά και πληγές που αφήνει πίσω της η αγάπη, συνθέτουν το σκηνικό 

αυτής της έντονα συναισθηματικής και βαθιά ανθρώπινης κωμωδίας 

που εξερευνά τη διαδικασία ανέλιξης προς την κορυφή της 

οικογενειακής αλλά και της επαγγελματικής ιεραρχίας, μέσα σε 

συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. 

 

Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=uR-2TiQVY-k 

                     
 

 In The Heart Of The Sea 
Το χειμώνα του 1820, το φαλαινοθηρικό της Νέας Αγγλίας, Έσεξ, 

δέχτηκε επίθεση από κάτι που κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει: μια 

φάλαινα τεραστίων διαστάσεων και δύναμης, με μια σχεδόν ανθρώπινη 

αίσθηση εκδίκησης. Η αληθινή, ανθρώπινη τραγωδία θα ενέπνεε τον 

Χέρμαν Μέλβιλ να γράψει το αριστούργημα του, «Μόμπι Ντικ». Το 

βιβλίο όμως, θα διηγούνταν τη μισή μόνο ιστορία. Η ταινία «Στην 

Καρδιά της Θάλασσας» θα μας αποκαλύψει την οδυνηρή κατάληξη 

αυτής της συνάντησης. 

 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=K-H35Mpj4uk 

                       

https://www.youtube.com/watch?v=uR-2TiQVY-k
https://www.youtube.com/watch?v=K-H35Mpj4uk


 Spectre 
Ο Τζέιμς Μποντ λαμβάνει ένα μυστηριώδες μήνυμα από το παρελθόν, 

το οποίο τον οδηγεί στα χνάρια μιας πανίσχυρης τρομοκρατικής 

οργάνωσης. Κι ενώ ο Μ δέχεται κυβερνητικές πιέσεις να τερματίσει το 

πρόγραμμα 00, ο Μποντ ανακαλύπτει το μυστικό που τον συνδέει με 

τον επικεφαλής της σατανικής Spectre. 

 

Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=LTDaET-JweU 

 
 

 Bridge Of Spies 
«Η Γέφυρα των Κατασκόπων», είναι ένα γεμάτο σασπένς δράμα, με 

φόντο μια σειρά ιστορικών γεγονότων. Πρόκειται για την ιστορία του 

Τζέιμς Ντόνοβαν ,ενός δικηγόρου από το Μπρούκλιν που βρίσκεται 

στο επίκεντρο του Ψυχρού Πολέμου όταν η CIA τον στέλνει σε μια 

σχεδόν αδύνατη αποστολή για την διαπραγμάτευση της 

απελευθέρωσης ενός κρατούμενου Αμερικανού πιλότου. Οι 

σεναριογράφοι Ματ Σάρμαν και Ίθαν και Τζόελ Κοέν έχουν εντάξει την 

απίστευτη εμπειρία του Ντόνοβαν σε μια, βασισμένη σε πραγματικά 

γεγονότα, ιστορία για έναν άνδρα που ρίσκαρε τα πάντα. 

 

Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=mBBuzHrZBro 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LTDaET-JweU
https://www.youtube.com/watch?v=mBBuzHrZBro


 The Hunger Games:Mockingjay part 2 
Το δεύτερο μέρος της Επανάστασης, και το τελευταίο της τετραλογίας 

των Αγώνων Πείνας. Η Περιοχή 13 επαναστατεί εναντίον της 

απολυταρχικής Κάπιτολ. Το σύμβολο της Επανάστασης, η Κάτνις, μαζί 

με τους πιστούς της φίλους Πίτα, Γκέιλ και Φίνικ, αναλαμβάνουν να 

απελευθερώσουν τους κατοίκους της έκπτωτης Πάνεμ και να 

δολοφονήσουν τον Πρόεδρο Σνόου. 

 

Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=n-7K_OjsDCQ  

 
 

 Southpaw 
Αν και αριστερόχειρας, ο Μπίλι Χόουπ έχει κατακτήσει την κορυφή της 

κατηγορίας του στο μποξ, χάρη κυρίως στην επιθετική κίνηση 

‘southpaw’. Η ιδανική ζωή του, όμως, καταρρέει όταν η γυναίκα του 

σκοτώνεται σε ατύχημα και εκείνος βυθίζεται στον εθισμό του στο 

αλκοόλ, χάνοντας την κηδεμονία της κόρης του. Εκεί που όλα μοιάζουν 

χαμένα, ένας πρώην μποξέρ τον παίρνει υπό την προστασία του και 

τον βοηθά να επιστρέψει στην κορυφή. 

 

Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=Mh2ebPxhoLs  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n-7K_OjsDCQ
https://www.youtube.com/watch?v=Mh2ebPxhoLs


 The Maze Runner:Scorch Trials 
Στο νέο κεφάλαιο της επικής ιστορίας του «Λαβυρίνθου», ο Τόμας και 

οι σύντροφοί του αντιμετωπίζουν την μεγαλύτερη τους πρόκληση μέχρι 

τώρα: να ψάξουν για στοιχεία σχετικά με την μυστηριώδη και 

παντοδύναμη οργάνωση γνωστή ως Τμήμα Παγκόσμιας Καταστροφής 

(WCKD). Το ταξίδι τους τούς φέρνει στη Πύρινη Γη, ένα ερημικό τοπίο 

γεμάτο με αφάνταστα εμπόδια. 

 

Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=SDofO3P2HpE  

          
 

 Ένας Άλλος Κόσμος 
Πρόκειται για μια ερωτική τριλογία με κοινό φινάλε, η οποία 

ξεδιπλώνεται στην Ελλάδα του σήμερα. Τρεις ιστορίες που ενώνουν 

Έλληνες και ξένους πολίτες. Τρεις ιστορίες που φέρνουν κοντά δύο 

διαφορετικούς κόσμους, σε μια Ελλάδα που αλλάζει. Διαφορετικές 

οπτικές, από διαφορετικές γενιές, πάνω σε θέματα όπως το 

μεταναστευτικό, το εργασιακό αλλά και τη δεύτερη ευκαιρία που οι 

ήρωες επιζητούν, με όχημα τον έρωτα. Τρεις γενιές ξένων πολιτών που 

βρίσκονται στη χώρα μας και ερωτεύονται Έλληνες στη δυσκολότερη 

περίοδο. Κάθε ιστορία έχει τη δική της ματιά, το δικό της δίλλημα και τη 

δική της ανατροπή έως ότου ενωθούν σε μια ενιαία πλοκή. 

 

Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=umY-kXvV-yo  

             

https://www.youtube.com/watch?v=SDofO3P2HpE
https://www.youtube.com/watch?v=umY-kXvV-yo

