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Hotel Artemis
Σκηνοθεσία/ Director: Drew Pearce
Πρωταγωνιστούν/ Cast: jodie Foster, Sofia Boutella, Dave Bautista  

Λος Άντζελες, 2028. Μια νοσοκόμα εργάζεται στο «Hotel Artemis», ένα 
νοσοκομείο με ασθενείς ορισμένους από τους πιο μοχθηρούς κακούς της πόλης 
των Αγγέλων. Σε αυτό το νοσοκομείο οι κανόνες είναι αυστηροί, οι οποίοι όμως 
θα καταπατηθούν όταν αποκαλυφθεί μία κρύπτη με πολύτιμα κλοπιμαία που 
όλοι θα διεκδικήσουν.

Set in riot-torn, near-future los Angeles, ‘Hotel Artemis’ follows the nurse, who 
runs a secret, members-only emergency room for criminals.

Αγαπώντας τον Πάμπλο / Loving Pablo
Σκηνοθεσία/ Director: Fernando león de Aranoa
Πρωταγωνιστούν/ Cast: javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard 

Η άνοδος και η πτώση του μεγαλύτερου βαρόνου ναρκωτικών στον κόσμο, 
Πάμπλο Εσκομπάρ, μέσα από τα μάτια της ερωμένης του και διάσημης 
δημοσιογράφου Βιρχίνια Βαγιέχο. Η ταινία καταγράφει την «ηγεμονία» του 
καρτέλ του Εσκομπάρ στην Κολομβία, σε μια περίοδο βίας και τρομοκρατίας 
που χώρισε τη χώρα στα δύο.

A journalist strikes up a romantic relationship with notorious drug lord Pablo es-
cobar.

Ο γιατρός βλάπτει σοβαρά την υγεία / Knock
Σκηνοθεσία/ Director: lorraine lévy
Πρωταγωνιστούν/ Cast: Omar Sy, Alex lutz, Ana Girardot
French spoken with greek subtitles

Ένας γιατρός και πρώην απατεώνας, βρίσκει καταφύγιο σε ένα μικρό επαρχιακό 
χωριό. Όμως θα ανακαλύψει έκπληκτος ότι όλοι οι κάτοικοί του χαίρουν άκρας 
υγείας. Ο μόνος τρόπος για να βγάλει κάποια λεφτά, είναι να τους πείσει ότι είναι 
άρρωστοι.   

Ένας Σκίουρος  Σούπερ Ήρωας 2
Σκηνοθεσία: Καρλ Μπρούνκερ
Μεταγλωττισμένο στα ελληνικά

Ο σκίουρος Σούρλι και η παρέα του επιστρέφουν! Για άλλη μία φορά, βρισκόμαστε 
στην Όουκτάουν, όπου ο μοχθηρός δήμαρχος έχει αποφασίσει να γκρεμίσει το 
πάρκο. Ο Σούρλι και η ετερόκλητη ομάδα φίλων του, συμμαχούν για να σώσουν 
το σπίτι τους, να κατατροπώσουν τον δήμαρχο και να ανακαταλάβουν το 
πάρκο.

Book Club
Σκηνοθεσία/ Director: Bill Holderman
Πρωταγωνιστούν/ Cast: Diane Keaton, jane Fonda,
Candice Bergen, Mary Steenburgen 

Η Νταϊάν έμεινε πρόσφατα χήρα, η Βίβιαν απολαμβάνει μια ερωτική ζωή χωρίς 
δεσμεύσεις, η Σάρον προσπαθεί να ξεπεράσει το διαζύγιό της και η Κάρολ 
βλέπει το γάμο της να καταρρέει. Η ζωή τεσσάρων φίλων θα αλλάξει μετά την 
ανάγνωση του περιβόητου βιβλίου «50 Αποχρώσεις του Γκρι»…
Four lifelong friends have their lives forever changed after reading 50 Shades of 
Grey in their monthly book club.

Mamma mia: Here we go again! 
Σκηνοθεσία/ Director: Ol Parker
Πρωταγωνιστούν/ Cast: lily james, Amanda Seyfried,
Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Dominic Cooper, Cher
Το κινηματογραφικό γεγονός του καλοκαιριού επιστρέφει γεμάτο φως, θάλασσα, 
καλοκαίρι, τραγούδι, χορό και λαμπερούς πρωταγωνιστές. Στο νησί Καλοκαίρι, 
η Σόφι, η κόρη της Ντόνα, αναλαμβάνει να δώσει νέα πνοή στο ξενοδοχείο και 
οι θρυλικές «Dynamos» μας ταξιδεύουν σε παρόν και παρελθόν μέσα από τα 
πολυαγαπημένα τραγούδια των ΑΒΒΑ!  
In this sequel to Mamma Mia!, Sophie learns about her mother’s past while preg-
nant herself.

Tad: Το Μυστικό Του Βασιλιά Μίδα  
Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Αλόνσο, Ενρίκε Γκάτο  
Μεταγλωττισμένο στα ελληνικά

Ο Tαντ θα παραστεί στη παρουσίαση της αρχαιολόγου Σάρα, που έχει 
ανακαλύψει ένα από τα τρία χρυσά δαχτυλίδια του βασιλιά Μίδα. Όταν η Σάρα 
πέφτει θύμα απαγωγής, ο Ταντ, μαζί με τους φίλους του, ταξιδεύουν για να τη 
σώσουν μπλέκοντας σε ξεκαρδιστικές περιπέτειες.
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Jurassic world: Το βασίλειο επέσε / 
Jurassic world: fallen kingdom
Σκηνοθεσία/ Director: j.A. Bayona
Πρωταγωνιστούν/ Cast: Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, jeff Goldblum

Ο Όουεν και η Κλερ επιστρέφουν στο εγκαταλειμμένο νησί των δεινοσαύρων, 
τέσσερα χρόνια μετά τα γεγονότα του «jurassic World», προκειμένου να σώσουν 
τους προϊστορικούς κατοίκους του από μια καταστροφική έκρηξη ηφαιστείου.

When the island’s dormant volcano begins roaring to life, Owen and Claire mount 
a campaign to rescue the remaining dinosaurs from this extinction-level event.

Στο βαθύ γαλάζιο / Submergence
Σκηνοθεσία/ Director: Wim Wenders
Πρωταγωνιστούν/ Cast:  Alicia Vikander, james McAvoy, Alexander Siddig 

Σε ένα δωμάτιο στην ανατολική ακτή της Αφρικής, ο Τζέιμς, κρατείται αιχμάλωτος. 
Χιλιάδες μίλια μακριά στη θάλασσα της Γροιλανδίας, η Ντανιέλ ετοιμάζεται να 
βουτήξει στον πυθμένα του ωκεανού. Η απομόνωση παρασύρει τη σκέψη τους 
στο προηγούμενο έτος, τότε  που συναντήθηκαν τυχαία... 

In a room on the eastern coast of Africa, james is held captive. Thousands of miles 
away in the Greenland Sea, Danielle prepares to dive in a submersible to the 
ocean floor. In their confines they are drawn back to the previous year, where a 
chance encounter on a beach in France led to an intense romance.

Γκαστόν, ο γκαφατζής 
Σκηνοθεσία: Πιέρ-Φρανσουά Μαρτέν-Λαβάλ
Πρωταγωνιστούν: Τεό Φερνάντεζ,
Πιέρ-Φρανσουά Μαρτέν-Λαβάλ, Αρνό Ντικρέ
French speaking with greek subtitles

Τρελές εφευρέσεις, γκάφες και καταστροφές «με το κιλό» δίνουν το παρών 
στις νέες περιπέτειες του ευφυούς πολυτεχνίτη Γκαστόν που το μόνο που θέλει 
είναι να κάνει καλό στους γύρω του. Αλλά τελικά...

Λέο Ντα Βίντσι Αποστολή Μόνα Λίζα 
Σκηνοθεσία: Σέρτζιο Μάνφιο
Μεταγλωττισμένο στα ελληνικά

Η ζωή κυλάει ειρηνικά στο Βίντσι: Ο Λεονάρντο ασχολείται με τις απίστευτες 
εφευρέσεις του, ο Λορέντζο τον βοηθάει κι η Τζοκόντα τους παρατηρεί 
πειράζοντάς τους. Όμως, οι τρεις φίλοι θα μπούνε σε περιπέτειες όταν ένας 
μυστηριώδης παραμυθάς που θα καταφθάσει στο χωριό τους θα αναφερθεί 
στην ύπαρξη ενός κρυμμένου θησαυρού.   

Βασικός ύποπτος / Spinning man 
Σκηνοθεσία/ Director: Simon Kaijser
Πρωταγωνιστούν/ Cast: Guy Pearce, Pierce Brosnan, Minnie Driver
 
O Έβαν είναι καθηγητής και στο παρελθόν είχε μια σειρά από ακατάλληλες 
σχέσεις με φοιτήτριες. Έχοντας ήδη αναγκαστεί να μετακομίσει λόγω αυτής 
της συμπεριφοράς, η οικογένειά του θα καταρρεύσει, όταν ο Έβαν θεωρηθεί ο 
ύποπτος για την εξαφάνισης μιας φοιτήτριας.

A happily married professor, known for having many affairs with students, be-
comes the prime suspect when a young woman has gone missing.

Η συμμορία των 8 / Οcean’s 8  
Σκηνοθεσία/ Director: Gary Ross
Πρωταγωνιστούν/ Cast: Cate Blanchett, Dakota Fanning, Anne Hathaway,
Sandra Bullock, Helena Bonham Carter, Rihanna, Awkwafina, Mindy Kaling

Η Ντέμπι Όσεαν, για τη μεγαλύτερη ληστεία της ζωής της, θα χρειαστεί την 
καλύτερη ομάδα. Ο στόχος είναι 150 εκατομμύρια δολάρια σε διαμάντια που θα 
φοράει η ηθοποιός Ντάφνε Κλούγκερ, η οποία θα παρουσιάζει το Met Gala. Όμως 
όλα πρέπει να τρέξουν ρολόι, αν η συμμορία θέλει να πετύχει το στόχο της.

Danny Ocean’s estranged sister Debbie attempts to pull off the heist of the century 
at new york City’s star-studded annual Met Gala. Her first stop is to assemble the 
perfect crew: lou, Rose, Daphne Kluger, nine Ball, Tammy, Amita, and Constance. 

Φερδινάνδος 
Σκηνοθεσία: Κάρλος Σαλντάνια
Μεταγλωττισμένο στα ελληνικά 

To «Φερδινάνδος» εξιστορεί τη ζωή ενός γιγαντιαίου ταύρου με μεγάλη 
καρδιά. Όταν θα τον περάσουν για επικίνδυνο κτήνος, θα τον αιχμαλωτίσουν, 
απομακρύνοντάς τον από το σπίτι του. Αποφασισμένος να επιστρέψει στην 
οικογένειά του, θα οδηγήσει μία αταίριαστη ομάδα στη μεγαλύτερη περιπέτεια 
της ζωής τους. 

Σέρλοκ Ζουμπόμς 
Σκηνοθεσία: Τζον Στέβενσον 
Μεταγλωττισμένο στα ελληνικά

Ο Ζουμπαίος και η Ιουλιέτα μετακομίζουν σε έναν νέο κήπο. Υποτίθεται ότι θα 
ζούσαν και αυτοί καλά. Αλλά, όταν ο κόσμος τους κινδυνεύει, μόνο ένας μπορεί 
να τους βοηθήσει!

Πού θα κοιμηθείς απόψε; / Garde Alternee
Σκηνοθεσία/ Director: Alexandra leclère
Πρωταγωνιστούν/ Cast:  Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Isabelle Carré
French spoken with greek subtitles

Η Σαντρίν είναι παντρεμένη 15 χρόνια με τον Ζαν και μαζί έχουνε δύο παιδιά. 
Όταν θα ανακαλύψει ότι ο άντρας της έχει εξωσυζυγική σχέση, θα αποφασίσει 
να συναντήσει την ερωμένη του και να της προτείνει να έχει τον Ζαν εβδομάδα 
παρά εβδομάδα.

Το Βιβλιοπωλείο της Κυρίας Γκριν / The Bookshop  
Σκηνοθεσία/ Director: Isabel Coixet
Πρωταγωνιστούν/ Cast: emily Mortimer, Bill nighy, Patricia Clarkson  

Μια γυναίκα σε μια επαρχιακή πόλη στην Αγγλία του 1959 αποφασίζει, 
αντιμετωπίζοντας την οργή των ντόπιων, να ανοίξει ένα βιβλιοπωλείο με 
ριζοσπαστικά αριστουργήματα της εποχής. Μια απόφαση που εξελίσσεται σε 
πολιτικό ναρκοπέδιο. 

Set in a small town in 1959 england, it is the story of a woman who decides, against 
polite but ruthless local opposition, to open a bookshop, a decision which be-
comes a political minefield.
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