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Σουζάνα με σκοτώνεις
Spanish spoken with greek subtitles
Σκηνοθεσία: Ρομπέρτο Σνάιντερ
Πρωταγωνιστούν: Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Βερόνικα Εκέγκουϊ,
Άσλεϊ Γκρέις, Τζέιντιν Γουόνγκ, Μπιορν Χλίνουρ Χάραλντσον

Ο Ελίχιο ξυπνάει ένα πρωί και ανακαλύπτει πως η σύζυγός του Σουζάνα τον 
παράτησε. Μήνες μετά, ο Ελίχιο μαθαίνει ότι η Σουζάνα παρακολουθεί ένα 
εργαστήριο σεναρίου στην Αϊόβα και αποφασίζει να πάει να τη βρει. Μετά 
από έναν έντονο καυγά, ο Ελίχιο με τη Σουζάνα θα καταλήξουν στο κρεβάτι 
να κάνουν παθιασμένο έρωτα. Έτσι, ο Ελίχιο αποφασίζει να μείνει μαζί της 
μέχρι να τελειώσει το εργαστήριο. Σιγά σιγά όμως επιστρέφει στις παλιές του 
συμπεριφορές, εκείνες που έκαναν τη Σουζάνα να τον εγκαταλείψει.

Perfetti Sconosciuti
Italian spoken with greek subtitles 
Σκηνοθεσία: Πάολο Τζενοβέζε
Πρωταγωνιστούν: Τζουζέπε Μπάτιστον, Άννα Φολιέτα,
Μάρκο Γκιαλίνι, Βαλέρια Μασταντρέα.  

Επτά φίλοι, τρία ζευγάρια κι ένας εργένης, με μακρύ παρελθόν μεταξύ τους, 
βρίσκονται μαζεμένοι και τρώνε όταν σκέφτονται ένα παράξενο, όσο κι 
επικίνδυνο παιχνίδι: τοποθετούν τα κινητά τους στο τραπέζι και όταν κάποιος 
φωνάζει «δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε», μοιράζονται τα μνήματα και τις 
κλήσεις που έλαβαν την ίδια ημέρα, κάτι σαν ηλεκτρονική ρωσική ρουλέτα. 
Αλλά κανείς τους δεν είναι απόλυτα «αθώος».

Kingsman: Ο χρυσός κύκλος /
Kingsman: The Golden Circle 
Σκηνοθεσία/ Director: Matthew Vaughn 
Πρωταγωνιστούν/ Cast: Colin Firth, Mark Strong, Halle Berry,
Julianne Moore, Channing Tatum, Jeff Bridges
Όταν καταστρέφονται τα κεντρικά τους γραφεία το ταξίδι τους, τους οδηγεί 
στην ανακάλυψη ενός οργανισμού κατασκοπίας στην Αμερική με το όνομα 
Statesman. Σε μια νέα περιπέτεια που δοκιμάζει τις αντοχές των πρακτόρων 
τους στα άκρα, αυτές οι δύο ελίτ μυστικές οργανώσεις συνεργάζονται για να 
εξουδετερώσουν τον αδίστακτο, κοινό εχθρό τους,
In a new adventure that tests their agents’ strength and wits to the limit, these two 
elite secret organizations band together to defeat a ruthless common enemy, in 
order to save the world, something that’s becoming a bit of a habit for Eggsy.

Ο γιος του μεγαλοπατούσα 
Σκηνοθεσία: Μπεν Στάσεν 
Μεταγλωττισμένο στα ελληνικά 

Ο νεαρός Άνταμ ξεκινά ένα επικό, παράτολμο ταξίδι για να ξετυλίξει το 
μυστήριο πίσω από τον χαμένο για χρόνια πατέρα του, που δεν είναι άλλος 
από τον θρυλικό Μεγαλοπατούσα.

Εγώ, ο Απαισιότατος 3 
Σκηνοθεσία: Κάιλι Μπαλντά, Πιερ Κοφίν 
Μεταγλωττισμένο στα ελληνικά

Eκεί που ο Γκρου σχεδίαζε να κλέψει το φεγγάρι και να γίνει επιτέλους ένας 
πρωτοκλασάτος «κακός», υιοθέτησε τρία μικρά κοριτσάκια, παντρεύτηκε τη 
Λούσι και έπιασε κι εκείνος δουλειά στην Αντιτρομοκρατική. Τώρα όμως, έχει 
να αντιμετωπίσει τον Μπαλτάζαρ Μπρατ, ένα εμμονικό πρώην παιδί θαύμα 
της δεκαετίας του ‘80 που έχει εξελιχθεί σε παρανοϊκό κακοποιό, ο Γκρου τα 
βρίσκει σκούρα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ξαφνικά μαθαίνει πως έχει ένα 
δίδυμο αδερφό, τον Ντρου, που είναι όλα όσα ο Γκρου δεν είναι: όμορφος, 
πλούσιος, με μακριά, ξανθά μαλλιά και «επαγγελματίας» κακοποιός!

Δουνκέρκη / Dunkirk
Σκηνοθεσία / Director: Christopher Nolan 
Πρωταγωνιστούν / Cast: Tom Hardy, Mark Rylance,
Fionn Whitehead, Damien Bonnard

Η ταινία «Δουνκέρκη» ξεκινά, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες των 
Βρετανών και των Συμμάχων είναι περικυκλωμένοι από δυνάμεις του εχθρού. 
Παγιδευμένοι στην παραλία, με τις πλάτες τους στη θάλασσα έρχονται 
αντιμέτωποι με μια ανέφικτη κατάσταση, καθώς ο εχθρός πλησιάζει.
Evacuation of Allied soldiers from Belgium, the British Empire, and France, who 
were cut off and surrounded by the German army from the beaches and harbor 
of Dunkirk, France, between May 26- June 04, 1940, during Battle of France in 
World War II.
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Ο πυρετός της Τουλίπας / Tulip Fever  
Σκηνοθεσία / Director: Justin Chadwick 
Πρωταγωνιστούν/ Cast: Christoph Waltz, Alicia Vikander,
Dane DeHaan, Jack O’ Connell

17ος αιώνας, Ολλανδία. Ένας καλλιτέχνης αναλαμβάνει να ζωγραφίσει το 
πορτρέτο μιας νεαρής γυναίκας μετά από πρόταση του συζύγου της. Οι δύο 
νέοι, όμως, ερωτεύονται και αποφασίζουν να επενδύσουν στο εμπόριο τουλίπας, 
ελπίζοντας ότι έτσι θα μπορέσουν να χτίσουν ένα μέλλον μαζί. 
An artist falls for a young married woman while he’s commissioned to paint her 
portrait during the Tulip mania of 17th century Amsterdam.

American made
Σκηνοθεσία/ Director: Doug Liman 
Πρωταγωνιστούν/ Cast: Tom Cruise, Sarah Wright, 
Domhnall Gleeson 

Πρόκειται για την αληθινή ιστορία του Μπάρι Σιλ, πιλότου της TWA, ο οποίος τη 
δεκαετία του 80 ενεπλάκη σε εμπόριο ναρκωτικών και αργότερα στρατολογήθηκε 
από τη CIA.
A pilot lands work for the CIA and as a drug runner in the south during the 1980s.

Τα παράπονα στο Δήμαρχο
Italian spoken with greek subtitles
Σκηνοθεσία: Φικάρα, Πικόνε
Πρωταγωνιστούν: Φικάρα, Πικόνε 

Οι κάτοικοι μιας πόλης αγανακτισμένοι με τα σκάνδαλα και τις καταχρήσεις 
του επί χρόνια δημάρχου τους, ψηφίζουν έναν καινούργιο ο οποίος υπόσχεται 
να διοικήσει με τιμιότητα. Σύντομα όμως θα ανακαλύψουν ότι οι αλλαγές και η 
νομιμότητα έρχονται με θυσίες. Αρνούμενοι να ξεβολευτούν θα κάνουν τα πάντα 
για να τον διώξουν.

Το φως ανάμεσα στους Ωκεανούς /
Light between oceans
Σκηνοθεσία / Director: Derek Cianfrance 
Πρωταγωνιστούν/ Cast: Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz
Ένας φαροφύλακας και η σύζυγός του ενώ προσπαθούν να ξεπεράσουν την 
απώλεια του μωρού της βρίσκουν ένα φαινομενικά εγκαταλελειμμένο μωρό 
και αποφασίζουν να το παρουσιάσουν σαν δικό τους, ώσπου η συντετριμμένη 
μητέρα του παιδιού μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους. 
A lighthouse keeper and his wife find a dead man and they struggle over the deci-
sion to report it and whether to keep the baby they find next to him. It’s only years 
later that they discover that the child still has a mother looking for her.

Αόρατος Επισκέπτης
Spanish spoken with greek subtitles
Σκηνοθεσία: Όριο Πάουλο
Πρωταγωνιστούν: Μάριο Κάσας, Μπάρμπαρα Λένι, Άνα Βάγενερ, Χοσέ Κορονάδο

Ο Αντριάν ξυπνάει σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, κλειδωμένο από μέσα, με το 
νεκρό σώμα της ερωμένης του, στο πλευρό του. Δηλώνοντας αθώος για το 
φόνο, προσλαμβάνει μια αναγνωρισμένη δικηγόρο, με την οποία προετοιμάζουν 
την υπεράσπισή του. Τα πράγματα όμως θα ανατραπούν, όταν η εμφάνιση ενός 
απρόσμενου μάρτυρα για την εισαγγελία θα τους αναγκάσει να αλλάξουν τη 
στρατηγική της υπεράσπισης. 

Ο Σύμβουλος / A family man 
Σκηνοθεσία/ Director: Mark Williams 
Πρωταγωνιστούν/ Cast: Gerard Butler, Willem Dafoe, Alison Brie
Για τον Ντέιν Τζένσεν η επιτυχία απαιτεί να είσαι λίγο αδίστακτος και η άνοδός 
του απαιτεί όλη του την προσοχή. Αλλά τότε συμβαίνει κάτι που δεν μπορούσε 
να φανταστεί. Ο δεκάχρονος γιος του αρρωσταίνει σοβαρά και πλέον οι ανάγκες 
της οικογένειάς του αποκτούν μεγαλύτερη σημασία από τις φιλοδοξίες του. 
As the boss of a Chicago-based headhunter, Dane Jensen, who works at the Black-
rock Recruiting agency arranging jobs for engineers, prepares to retire, Jensen vies 
to achieve his longtime goal of taking over the company going head-to-head with 
his ambitious rival, Lynn Vogel. However, Dane’s 10-year-old son, Ryan, is suddenly 
diagnosed with cancer and his professional priorities at work and personal priorities 
at home begin to clash with one another.

Το μόνο αγόρι στη Νέα Υόρκη /
The only living boy in New York 
Σκηνοθεσία/ Director: Marc Webb
Πρωταγωνιστούν/ Cast: pierce Brosnan, Jeff Bridges,
Kate Beckinsale, Callum Turner

Ο Τόμας, απόφοιτος κολεγίου θα μάθει ότι πατέρας του έχει παράνομο δεσμό. 
Στην προσπάθειά του να τον σταματήσει θα βρεθεί και αυτός μπλεγμένος 
ερωτικά με τη συγκεκριμένη γυναίκα. 
Adrift in New York City, a recent college graduate’ s life is upended by his father’s 
mistress.

Βικτώρια και Άμπντουλ / Victoria and Abdul 
Σκηνοθεσία/ Director: Stephen Frears 
Πρωταγωνιστούν/ Cast: Judi Dench, Ali Fazal 

Πρόκειται για την πραγματική ιστορία της Βασίλισσας Βικτώρια της οποίας η ζωή 
αλλάζει μετά τη γνωριμία της με έναν νέο Ινδό υπάλληλο, τον Αμπντούλ. Εκείνη 
μία πανίσχυρη Βασίλισσα. Εκείνος ένας ταπεινός υπηρέτης. Δεν είχαν τίποτα 
κοινό εκτός από τη φιλία τους. 
Queen Victoria strikes up an unlikely friendship with a young Indian clerk named 
Abdul Karim.

Μεγάλωσε αν το τολμάς
French spoken with greek subtitles 
Σκηνοθεσία: Γκιγιόμ Κανέ
Πρωταγωνιστούν: Γκιγιόμ Κανέ, Μάριον Κοτιγιάρ 

Ο Γκιγιόμ Κανέ προσπαθεί να αποδείξει ότι οι δεν ισχύουν οι ισχυρισμοί της 
νεότερης συμπρωταγωνίστριάς του η οποία πιστεύει ότι πλέον δεν είναι ο Rock 
‘n’ Roll τύπος και ότι οι ταινίες του δεν πουλάνε. Με τη βοήθεια της Μαριόν θα 
προσπαθήσει να περάσει την κρίση των σαράντα.

Annabelle creation  
Σκηνοθεσία/ Director: David F. Sandberg
Πρωταγωνιστούν/Cast: Miranda Otto, Stephanie Sigman, Lulu Wilson

Χρόνια μετά το θάνατο της κόρης τους, ένας κουκλοποιός και η σύζυγός του 
καλωσορίζουν στο σπίτι τους, μια καλόγρια και μια ομάδα κοριτσιών από ένα 
κατεστραμμένο ορφανοτροφείο της περιοχής. Σύντομα θα γίνουν ο στόχος της 
δαιμονισμένης δημιουργίας του κουκλοποιού, της Άναμπελ.
Several years after the tragic death of their little girl, a dollmaker and his wife wel-
come a nun and several girls from a shuttered orphanage into their home, soon 
becoming the target of the dollmaker’s possessed creation, Annabelle.
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