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*Οι προβολές ταινιών θα συνεχιστούν και μετά τις 23 Αυγούστου.
Film screenings will continue after August 23.

Το ΒιΒλιοπωλειο Της Κυριας 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. Μια απόφαση που εξελίσσεται σε πολιτικό 
ναρκοπέδιο. Εκθέτοντας τους κατοίκους σε ριζοσπαστικά αριστουργήματα της εποχής, όπως τη 
«Λολίτα» του Ναμπόκοφ και το «Φάρεναϊτ 451» του Ρέι Μπράντμπερι, προετοιμάζει το έδαφος 
της αφύπνισης για τη συντηρητική αυτή πόλη.
England 1959. In a small East Anglian town, Florence Green decides, against polite but 
ruthless local opposition, to open a bookshop.

Το μυςΤιΚο Της πεΤαλουδας / el Aviso 
Σκηνοθεσία/ Director: Daniel Calparsoro
Πρωταγωνιστούν/ Cast: Raúl Arévalo, Aura Garrido, Hugo Arbues
Spanish spoken with greek subtitles 
Ο 10χρονος Νίκο λαμβάνει ένα απειλητικό γράμμα που τον προειδοποιεί ότι η ζωή του βρί-
σκεται σε κίνδυνο. Κανείς δεν τον πιστεύει. Ο μόνος του σύμμαχος είναι ένας άγνωστος που 
εμφανίζεται ξαφνικά από το πουθενά.

ο μαΓεμενος πριΓΚιπας 
Σκηνοθεσία: Ρος Βένακουρ
Μεταγλωττισμένο στα ελληνικά 
Τί θα γινόταν αν η Χιονάτη, η Σταχτοπούτα και η Ωραία Κοιμωμένη ανακάλυπταν ότι είναι αρρα-
βωνιασμένες με τον ίδιο πρίγκιπα; Κάτω από την επιρροή ενός μαγικού κόλπου μιας σατανικής 
Βασίλισσας, ο πρίγκιπας με τη βοήθεια της νεαρής Λενόρε, πρέπει να ξεκινήσει ένα επικό ταξίδι 
για να βρει την πραγματική του αγάπη.

ςΚοΤεινες δυναμεις / The dArkesT minds 
Σκηνοθεσία/ Director: Jennifer Yuh Nelson
Πρωταγωνιστούν/ Cast: Bradley Whitford, Mandy Moore, Amandla Stenberg 
Κάποιοι έφηβοι με ισχυρές υπερδυνάμεις, περιορίζονται σε ειδικά στρατόπεδα καθώς θε-
ωρούνται απειλή από την κυβέρνηση. Η 16χρονη Ρούμπι, ένα κορίτσι με τις πιο ισχυρές 
δυνάμεις, δραπετεύει από το στρατόπεδο και γίνεται μέλος μιας ομάδας που χρησιμοποι-
ώντας τις δυνάμεις τους θα πολεμήσουν για το μέλλον τους.
Imprisoned by an adult world that now fears everyone under 18, a group of teens form 
a resistance group to fight back and reclaim control of their future.

που θα Κοιμηθεις αποψε; / 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.

ο ουρανοξυςΤης / scyscrAper 
Σκηνοθεσία/ Director: Rawson Marshall Thurber
Πρωταγωνιστούν/ Cast: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Pablo Schreiber 
Ο Γουίλ Σόγιερ, πρώην επικεφαλής της Ομάδας Διάσωσης Ομήρων του FBI και βετεράνος 
πολέμου, μετά από αναγκαστική απόσυρση από την ενεργό δράση λόγω τραυματισμού, προ-
σφέρει υπηρεσίες ασφαλείας σε ουρανοξύστες. Σε μια αποστολή στην Κίνα ενοχοποιείται για 
την ανάφλεξη του ψηλότερου ουρανοξύστη, την ασφάλεια του οποίου είχε μόλις αναλάβει.  
FBI Hostage Rescue Team leader and U.S. war veteran Will Sawyer now assesses security 
for skyscrapers. On assignment in Hong Kong he finds the tallest, safest building in the 
world suddenly ablaze, and he’s been framed for it. A wanted man on the run, Will must find 
those responsible, clear his name and somehow rescue his family who are trapped inside the 
building...above the fire line.
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Σε περίπτωση βροχής η οροφή κλείνει  |  In case of rain the roof closes
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παιδιΚη παραςΤαςη «ΚαραΓΚιοζης»
Πρωταγωνιστούν: Ο Καραγκιόζης και η παρέα του.

ο μαΓεμενος πριΓΚιπας 
Σκηνοθεσία: Ρος Βένακουρ
Μεταγλωττισμένο στα ελληνικά 
Τί θα γινόταν αν η Χιονάτη, η Σταχτοπούτα και η Ωραία Κοιμωμένη ανακάλυπταν ότι είναι 
αρραβωνιασμένες με τον ίδιο πρίγκιπα; Κάτω από την επιρροή ενός μαγικού κόλπου μιας 
σατανικής Βασίλισσας, ο πρίγκιπας με τη βοήθεια της νεαρής Λενόρε, πρέπει να ξεκινήσει 
ένα επικό ταξίδι για να βρει την πραγματική του αγάπη.

απαΓωΓη / secuesTro 
Σκηνοθεσία/ Director: Mar Targarona
Πρωταγωνιστούν/ Cast: Blanca Portillo, Antonio Dechent, Vicente Romero
Η Πατρίτσια ντε Λούκας, μία κορυφαία δικηγόρος, βλέπει τη ζωή της να μετατρέπεται 
σε εφιάλτη, όταν ο κωφάλαλος γιος της Βίκτορ εξαφανίζεται από το σχολείο χωρίς 
κανένα ίχνος. Λίγες ώρες μετά, το παιδί εμφανίζεται γεμάτο μώλωπες και καταϊδρω-
μένο, ισχυριζόμενο πως το απήγαγε ένας άντρας, από τα χέρια του οποίου κατάφερε 
να δραπετεύσει. Η αστυνομία κινητοποιείται και ο κύριος ύποπτος συλλαμβάνεται. 
Ωστόσο, τα αποδεικτικά στοιχεία δεν είναι ακλόνητα και ο υποτιθέμενος απαγωγέας 
αφήνεται ελεύθερος…

εΤςι ειναι η ζωη / c’ esT lA vie 
Σκηνοθεσία/ Director: Olivier Nakache, Éric Toledano
Πρωταγωνιστούν/ Cast: Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche
French spoken with greek subtitles
O Μαξ έχει οργανώσει εκατοντάδες εκδηλώσεις. Σήμερα, έχει ένα ακόμη πανέμορφο γάμο, 
σε ένα αρχοντικό του 17ου αιώνα. Τα έχει οργανώσει όλα ώστε να είναι επιτυχημένο το 
μυστήριο… Σύντομα, όμως, κάθε στιγμή ευτυχίας, θα μετατραπεί σε χαοτική καταστροφή.

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, καλοκαί-
ρι, 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» μάς 
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 pregnant 
herself.
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dolphin mAn
Σκηνοθεσία/ Director: Λευτέρης Χαρίτος / Lefteris Charitos
Πρωταγωνιστούν/ Cast:  Jacques Mayol, Jean-Marc Barr, Umberto Pelizzari

*Τα έσοδα θα διατεθούν στο ΣωΜαΤείο εΛίΖα εΤαίΡία ΚαΤα ΤΗΣ ΚαΚοΠοίΗΣΗΣ ΤοΥ ΠαίΔίοΥ.
*The proceeds will be donated to Eliza SoCiETy For ThE PrEvEnTion oF CruElTy To ChilDrEn.

Ταξιδεύοντας στον κόσμο του Ζακ Μαγιόλ, του θρυλικού δύτη και ήρωα της ταινίας «Το Απέραντο 
Γαλάζιο» του Λικ Μπεσόν. Ο Μαγιόλ μας μεταφέρει το μήνυμά για την προστασία της θάλασσας 
και τη βιωματική εμπειρία της επανασύνδεσης του ανθρώπου με τη φύση.
Dolphin Man draws us into the world of Jacques Mayol, capturing his compelling journey and 
immersing viewers into the sensory and transformative experience of free-diving.

η ςυμμορια 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 χρειάζεται την καλύτερη ομάδα. Ο στό-
χος είναι 150 εκ. 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 και να τη βγάλει καθαρή. 
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.

δεΚα υποπΤοι Για φονο / crooked house 
Σκηνοθεσία/ Director: Gilles Paquet-Brenner
Πρωταγωνιστούν/ Cast: Max Irons, Stefanie Martini, Glenn Close 
Ένας ιδιωτικός ερευνητής καλείται να εξιχνιάσει ένα βίαιο έγκλημα όπου κανένας από τους 
ύποπτους δεν είναι υπεράνω κάθε υποψίας, ακόμη και η πελάτης του και πρώην ερωμένη του. 
Η ταινία είναι βασισμένη στο best seller μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστι “Αράχνες στη Σο-
φίτα”.
In Agatha Christie’s most twisted tale, a spy-turned-private-detective is lured by his former 
lover to catch her grandfather’s murderer before Scotland Yard exposes dark family 
secrets.

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 δεσμεύσει, 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 Απο-
χρώσεις του Γκρι»…
Four lifelong friends have their lives forever changed after reading 50 Shades of Grey in their 
monthly book club.

αΓαπωνΤας Τον παμπλο / 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 Εσκο-
μπάρ, 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 και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο χιλι-
άδων ανθρώπων.
A journalist strikes up a romantic relationship with notorious drug lord Pablo Escobar.

JurAssic world: Το Βαςιλειο επεςε /
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 πλέον νησί των δεινοσαύρων, τέσσερα 
χρόνια μετά τα γεγονότα του «Jurassic World», προκειμένου να σώσουν τους προϊστορικούς 
κατοίκους του από μια καταστροφική έκρηξη ηφαιστείου που απειλεί να τους εξαφανίσει από 
προσώπου Γης.
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.
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Γεν.
είσοδος:
15€*


