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your favorite movie
Enjoy your dinner while watching

cine manto
mykonos

summer 2020

http://cinemanto.gr      facebook: Cine Manto Mykonos      instagram: cinemantomykonos

cine manto
mykonos
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«Cine Manto Mykonos” is an open air cinema/
restaurant, a hub of cultural events that acts 
as a shelter from the sometimes bustled and 
energetic lifestyle of Mykonos, and is consisted 
to be a fortress of cool for tourists and locals 
during the Summer-time.
The Cinema’s exotic theme and soothing 
atmosphere are few of its many attributes, 
but it is equally famous for the delicious food 
and occasional music and art performances 
that take place in its garden: Yes, it has a 
garden too! open to the public, sheltered from 
the wind and always cool, drowned by trees 
and unique species of cactus it is truly an 
unexpected picture of Mykonos.
 
At night-time, the cinema opens its gates 
with two movies back to back, so one could 
grab a meal at the restaurant and be just in 
time for the beginning of the preview. Cine 
Manto combines dinnertime with cinematic 
pleasure under the starry sky of the Aegean. 
After wandering around and sightseeing on 
the Island, to watch a movie under the bright 
stars of the Greek summer sky is definitely the 
perfect way to end a day. So If you ever find 
yourself visiting Mykonos, CINE MANTO  
is definitely one of your destinations. 

A N D O N I S  T H E O C H A R I S  K I O U K A S 

Το Cine Manto είναι ένας μοναδικός μεγάλος
κήπος στο κέντρο της Μυκόνου, ανοιχτός στο
κοινό, προστατευμένος από τους ανέμους και
πάντα δροσερός, πνιγμένος στα δέντρα και 
τους μεγαλύτερους -ίσως- κάκτους στον 
κόσμο που ανθοφορούν για μία μόνο νύχτα.

Το Cine Manto Mykonos δεν είναι μόνο ένας 
θερινός κινηματογράφος, ούτε μόνο το καφέ-
εστιατόριο ενός κήπου, αλλά είναι ένα μυστικό 
καταφύγιο, μια όαση ηρεμίας και ομορφιάς, 
μ ι α εντελώς αναπάντεχη εικόνα για την 
Μύκονο. Η άλλη πλευρά του πολύβουου, 
κοσμικού και έντονου lifestyle του νησιού, ένα 
μικρό κομμάτι παραδείσου κρυμμένο στην 
καρδιά της Χώρας της Μυκόνου.

Αν θελήσετε να περάσετε μια cool βραδιά, 
να δείτε μια ταινία ή γευτείτε το ξεχωριστό 
ελληνικό barbeque, το Cine Manto Mykonos 
είναι το μέρος που πρέπει να πάτε. Και αξίζει 
να αφιερώσετε χρόνο για να θαυμάσετε 
τα έργα τέχνης, όπως οι εξωτικοί πίνακες 
ζωγραφικής στους τοίχους ανάμεσα 
στα δέντρα ή τα αινιγματικά γλυπτά που 
βρίσκονται μισοβυθισμένα στην παλιά στέρνα 
του κήπου ανάμεσα στα χρωματιστά ψάρια 
που ζουν εκεί. Μια «μυστική» εμπειρία.

Α Ν Τ Ω Ν Η Σ  Θ Ε Ο Χ Α Ρ Η Σ  Κ Ι  Ο Υ Κ Α Σ

editorial
C INE MANTO MykONOS IS OvErAll A MulTI-SpACE Of CINEMA, 

ArTS, flAvOrS ANd ACTIvITIES. fOOdS ANd COlOrS, SOuNdS 

ANd MOvING IMAGES, CINE MANTO IS A plACE lIkE NO OThEr. 

WE OffEr AN AlTErNATIvE ExpErIENCE IN MykONOS, WhErE 

yOu CAN uNWINd ANd fINd pEACE WhIlE TAkING pArT IN INTErESTING 

ACTIvITIES.

T ο CINE MANTO MykONOS δεν είνΑί Μονο ενΑς θερίνος ΚίνΗΜΑ-

ΤογρΑφος, ούΤε Μονο Το ΚΑφε-εςΤίΑΤορίο ενος ΚΗπού, ΑλλΑ 

είνΑί ενΑ ΜύςΤίΚο ΚΑΤΑφύγίο, ΜίΑ οΑςΗ ΗρεΜίΑς ΚΑί οΜορφίΑς, 

ΜίΑ ενΤελώς ΑνΑπΑνΤεΧΗ είΚονΑ γίΑ ΤΗν ΜύΚονο.

Η ΑλλΗ πλεύρΑ Τού πολύβούού, ΚοςΜίΚού ΚΑί ενΤονού lIfESTylE Τού 

νΗςίού, ενΑ ΜίΚρο ΚοΜΜΑΤί πΑρΑδείςού ΚρύΜΜενο ςΤΗν ΚΑρδίΑ ΤΗς 

ΧώρΑς ΤΗς ΜύΚονού.

*Cine Manto - Members Club
     έκπτωση / discount

Μembers Card: 14 films / 70 €
Κάρτα Μέλους: 14 ταινίες / 70 € 

CINE MANTO  
Chora, 84 600 Mykonos  
T: +30 22890 26165 
info@cinemanto.gr 
cinemanto.gr 

Cine Manto Mykonos

cinemantomykonos

Τickets price: 

Αdults 9 €, kids 7 €  
(till 12 years old)

Τιμές εισιτηρίων:

ενήλικες 9 €, παιδιά 7 € 
(έως 12 ετών)

Cine Manto Restaurant
Reservations

T: +30 22890 26165
http://cinemanto.gr/
therestaurant/#
reservationform

Mykonos Cruise
Reservations

+30 22890 26165
+30 6944 774893
info@cinemanto.gr
dimitriskioukas@gmail.com

Cover/Eξώφυλλο:
Christoph Niemann,
The New Yorker 
June 8, 2015 Issue  

45%
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the best films of summer 
2020 under the wide and 
starry sky. For the full film 
schedule visit our webpage 

http://cinemanto.gr  
or follow us on facebook 
Cine Manto Mykonos 

and instagram 
cinemantomykonos

ΔΕΙΤΕ
και απoλαύστε τις 

καλύτερες ταινίες του 
καλοκαιριού 2020 

(ανάμεσά τους 11 ταινίες 
για παιδιά).

Για τις ημέρες και ώρες 
προβολών επισκεφθείτε το

http://cinemanto.gr 

SUMMER 2020
Movie Schedule

Πρόγραμμα Ταινιών

•	 All films Are in originAl version with greek subtitles
•	 movies for kiDs Are DubbeD in greek

MOVIES / TAINIEΣ PAGE/ΣΕΛ.

1917, Sam Mendes 8

A BEAuTIful dAy IN ThE NEIGhBOrhOOd / ενΑς ύπεροΧος γείΤονΑς,  
Marielle heller

8

A vIdA INvISIvE / Η ΑορΑΤΗ ΖώΗ ΤΗς εύρίδίΚΗς γΚούςΜΑο, Ainouz karim 11

CApONE, Josh Trank 8-9

dArk WATErS / ςΚοΤείνΑ νερΑ, Todd haynes 9

EfTIhIA / EyTyxIA, Angelos frantzis 11

JOkEr, Todd philipps 11

JuMANJI: ThE NExT lEvEl / JuMANJI: Η εποΜενΗ πίςΤΑ, Jake kasdan 17

kNIvES OuT / ςΤΑ ΜΑΧΑίρίΑ, rian Johnson 9

lET hIM GO / οίΚογενείΑΚοί δεςΜοί, Thomas Bezucha 12

lITTlE WOMEN / ΜίΚρες Κύρίες, Greta Gerwing 11

MAdE IN ITAly, James d’ Arcy 13

MArIANNE & lEONArd: WOrdS Of lOvE /  
MArIANNE & lEONArd: λογίΑ ΑγΑπΗς, Nick Broofield

12

rIChArd JEWEll / Η ΜπΑλΑνΤΑ Τού ροΜπερΤ ΤΖούελ, Clint Eastwood 14

TENET, Christofer Nolan 15

ThE BEATlES: GET BACk, peter Jackson 17

ThE BurNT OrANGE hErESy / δίΑρρΗΚΤΗς ύΨΗλΗς ΤεΧνΗς, Giuseppe Capotondi 13

ThE GENTlEMEN, Guy ritchie 13

ThE hIGh NOTE / ονείρΑ ςΤΗν ΚΑλίφορνίΑ, Nisha Ganatra 18

ThE INvISIBlE MAN / ο ΑορΑΤος Ανθρώπος, leigh Whannell 14

ThE JESuS rOllS / O “JESuS” ΞΑνΑΧΤύπΑ, John Torturro 14

ThE pEANuT BuTTEr fAlCON / Το γερΑΚί Τού φύςΤίΚοβούΤύρού,  
Tyler Nilson, Michael Schwartz

14

ThE TrIp TO GrEECE / ΤΑΞίδί ςΤΗν ελλΑδΑ, Michael Winderbottom 12

ThE WAr WITh GrANdpA / πολεΜος ςΤο ςπίΤί, Tim hill 17

WONdEr WOMAN 1984, patty Jenkins 10

MOVIES FOR KIDS / ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ PAGE/ΣΕΛ.

AdOMINABlE / ΓΕΤΙ: Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΙΜΑΛΑΪΩΝ, Jill Culton, Todd Wilderman 20-21

JuNGlE BEAT: ThE MOvIE / Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ, Brent dawes 23

MulAN / ΜΟΥΛΑΝ, Niki Caro 19

ONWArd / ΦΥΓΑΜΕ, dan Scanlon 20

plAyMOBIl: ThE MOvIE / PLAYMOBIL: H TAINIA, lino di Salvo 21

ShEEp ANd WOlvES: pIG dEAl / ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΛΥΚΩΝ 2, vladimir Nikolaev 21

SONIC ThE hEdGEhOG / SONIC: Η ΤΑΙΝΙΑ, Jeff fowler 22

ThE AddAMS fAIly / Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΑΜΣ, Greg Tiernan, Conrand vernon 20

ThE ElfkINS / OI ΣΚΑΝΤΑΛΙΑΡΗΔΕΣ, ute von Munchrow-pohl 21

ThE ONE ANd ONly IvAN / Ο ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΙΒΑΝ, Thea Sharrock 23

ThE SpONGEBOB MOvIE: SpONGE ON ThE ruN / ΜΠΟΜΠ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ: 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ, Tim hill

23
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CINE MANTO once in a life time experience!
Enjoy your 
dinner while 
watching
your favorite 
movie

THE TROPICAL 
JEWEL 
OF MYKONOS
Cine Manto is a unique garden 
of 11.300 sq. ft. located at 
the center of Mykonos. An 
enormous garden, open to 
the public, sheltered from 
the wind and always cool, 
drowned by trees and unique 
species of cactus, it certainly 
consists of an unexpected 
picture of Mykonos. οne will 
be amazed when discovering 
this little piece of paradise that 
lies in Mykonos Town.
 
Cine Manto is an open-
air cinema-café-restaurant 
that acts as a shelter from 
the sometimes bustled 
and energetic lifestyle of 
Mykonos, and is consisted 
to be a fortress of cool for 
tourists and locals during 
the Summer-time. If anyone 
is seeking to grab a bite, 
relax, watch a movie, or have 
something refreshing to drink 
then Cine Manto is the place 
to go; a picturesque oasis of 
tranquility and beauty. The 
Cinema’s exotic theme and 
soothing atmosphere are few 
of its many attributes, but 
it is equally famous for the 
delicious food and occasional 
bouzouki performances that 
take place in its garden.

 
 

CINE MANTO  
a mystic shelter
A meal under the starry sky 
surrounded by palm trees and 
Traditional Greek music in the 
background makes Cine Manto 
truly a mystical experience. 
As for the food, a variety of 
delightful dishes and drinks 
are offered from dawn to dusk 
such as smoothies, colorful 
fresh salads, Greek breakfast, 
multi flavored coffees, and 
Manto’s infamous barbeque 
dinner; all of them prepared 
with a special Greek twist. It is 
also suggested to take some 
time to admire the numerous 
art pieces it displays, like the 
puzzling sculptures that lie in 
the cistern, or the beautiful 
paintings that decorate the 
walls.

CINE MANTO 
αn open air cinema 
under the stars
Cine Manto also gives you 
the chance to have a classy 
meal, and enjoy up to date 
movies under the starry sky 
of the Aegean, combining 
dinnertime with cinematic 
pleasure. At night-time, the 
cinema opens its gates with 
two movies back to back, 
so one could grab a meal at 
the restaurant and be just 
in time for the beginning of 
the preview. After wandering 
around and sightseeing on the 
Island, to watch a movie under 
the bright stars of the Greek 
summer sky is definitely the 
perfect way to end a day.
The exotic cinema-under-the 
stars, the tranquility of the
café and the oportunity 
to enjoy a cinema-dinner 
transform Cine Manto Mykonos 
into a once-in-alifetime 
experience. If you ever find 
yourself visiting Mykonos Cine 
Manto is definitely one of your 
destinations.
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ΕΝΑΣ ΚΡΥΦΟΣ 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ  
ΣΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ
Το Cine Manto είναι ένας 
μοναδικός κήπος 1.500 τ.μ. στο 
κέντρο της Μυκόνου, ανοιχτός 
στο κοινό, προστατευμένος 
από τους ανέμους και πάντα 
δροσερός, πνιγμένος στα 
δέντρα και τους μεγαλύτερους 
-ίσως- κάκτους στον κόσμο που 
ανθοφορούν για μία μόνο νύχτα.

Το Cine Manto δεν είναι μόνο 
ένας θερινός κινηματογράφος, 
ούτε ένα ακόμα εστιατόριο, 
αλλά είναι ένα μυστικό 
καταφύγιο, μια εντελώς 
αναπάντεχη εικόνα για την 
Μύκονο. Η άλλη πλευρά του 
πολύβουου, κοσμικού και 
έντονου lifestyle του νησιού, 
ένα μικρό κομμάτι παραδείσου 
κρυμμένο στην καρδιά της 
Χώρας της Μυκόνου. 
Αν θελήσετε να περάσετε 
μια cool μέρα, να δείτε μια 

ταινία, να γευτείτε το ελληνικό 
σουβλάκι, ή να απολαύσετε ένα 
ξεχωριστό ελληνικό δείπνο, το 
Cine Manto είναι το μέρος που-
πρέπει-να-πάτε. 

CINE MANTO  
Ένα μυστικό 
καταφύγιο
ο kήπος είναι ανοιχτός από 
το πρωί έως αργά το βράδυ, 
βυθισμένος στην γαλήνη, την 
ηρεμία, προσφέροντας καθόλη 
την διάρκεια της ημέρας, μια 
ποικιλία από υπέροχα πιάτα 
και ποτά: ελληνικό πρωινό, 
αρωματικούς καφέδες, 
πολύχρωμες φρέσκες σαλάτες, 
και το περίφημο barbeque του 
Cine Manto. Όλα φτιαγμένα 
με ιδιαίτερο μεράκι. kαι αν 
είστε τυχεροί μπορεί να 
πέσετε πάνω σε κάποια από 
τις περιστασιακές αυτοσχέδιες 
ελληνικές μουσικές βραδιές με 
μπουζούκια που συνηθίζονται 
στο Cine Manto.

CINE MANTO  
Σινεμά-κάτω-από-
τα-άστρα
Τη νύχτα, ο κινηματογράφος 
ανοίγει τις πύλες του -με δύο 
προβολές καθημερινά- από τέλη 
Μαΐου έως αρχές οκτωβρίου. 
Μπορεί κανείς να δει, ότι 
καλύτερο έχει να παρουσιάσει 
η φετεινή κινηματογραφική 
παραγωγή: ταινίες Α΄ προβολής, 
παραγωγές που έσπασαν 
τα ταμεία και πολλές ταινίες 
κινουμένων σχεδίων για παιδιά.
Το Cine Manto αποτελεί 
trademark του ελληνικού 
καλοκαιριού στη Μύκονο, αφού 
μπορείς να απολαύσεις το 
δείπνο σου, παρακολουθώντας 
ταυτόχρονα μια ταινία 
κομεντί, θρίλερ, περιπέτεια, 
επιστημονικής φαντασίας, 
κάτω από τον έναστρο ουρανό 
του Αιγαίου. Μια εναλλακτική 
απόδραση, παραδοσιακή, 
γαστριμαργική ή χάιτεκ.
Eάν ποτέ βρεθείτε στην Μύκονο, 
ο κήπος του Cine Manto είναι 
οπωσδήποτε ένας από τους 
προορισμούς σας.

CINE MANTO once in a life time experience!
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Enjoy the essence  
of Greek life
MykONOS CruISE offers a 
delightful and relaxing one-day 
sailing cruise, from Mykonos to 
delos and rhenia. during this 
special journey, you have the 

chance to learn why the most 
well-known ancient civilizations 
were developed here, why 
delos was considered the 
center of the world, why the 
Aegean sea was the most 
important trading crossroad as 
well as how the ancient sailors 
travelled. 

     MYKONOS CR UISE
One day cruise to Delos and R henia Islands.  
A full day of fun, culture and c ulinary discovery.

Discover the history  
of the Aegean, a sea full of 
myths and legends
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Sail, swim and 
explore the magical 
beaches of Delos 
and Rhenia
you will have the rare opportunity 
to immerse yourselves in a day of 
sailing, swimming and exploring 
some of the most magical places 
on Earth.

Taste the treasures 
of the sea
A meal to remember with local 
specialties and chilled Greek wine.

     MYKONOS CR UISE
One day cruise to Delos and R henia Islands.  
A full day of fun, culture and c ulinary discovery.

BOOK NOW 
+30 22890 26165
+30 6944 774893
info@cinemanto.gr
dimitriskioukas@gmail.com

 

ITINERARY–
SCHEDULE

11:00 Departure 
from mykonos (new 
port)
Following the ancient route 
to Delos, our visitors will 
learn why the most crucial 
ancient civilizations were 
developed here, why Delos 
was considered the center of 
the world, why the Aegean 
sea was the most important 
trading crossroad as well 
as how the ancient sailors 
travelled. They will also have 
the chance to try raising 
and trimming the sails and 
steering the yacht.

12:30 arrival at 
Delos
We will spend 2 hours in the 
tranquil waters of Delos. 
Whoever wishes can visit 
the archaeological site and 
museum. Otherwise, you can 
relax on the boat with a cool 
drink, enjoy the sun and swim 
in the clear blue sea.

14:30 Departure 
from Delos
We sail across a narrow strait 
to the unspoiled island of 
Rhenia.

15:00 arrival at 
rhenia
Rhenia’s idyllic bays, coves and 
pristine beaches are one of 
the Aegean’s great treasures. 
Here you will have three hours 
to swim or snorkel in the 
astounding and transparent 
waters and have a delicious 
lunch on board featuring 
freshly gathered “fruits of the 
sea”, chilled Greek wine and 
other local specialties.

18:00 Departure 
from rhenia
During our return to Mykonos, 
you will enjoy stories about 
piracy in the Aegean while 
having a drink in the early-
evening breeze.

19:30 arrival at 
mykonos
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CAPONE

biography, Crime, Drama, 103΄

director: Josh Trank 
Actors: Tom hardy, Matt dillon, kyle Mclaughlan

language: English

Subtitles: Greek

The film will talk about Al Capone after a long prison 
sentence. deprived of his former power, sick with syphilis 
and having lost all his friends and allies, he recalls the 
grave criminal past and the brutal crimes committed by 
his orders in the streets of Chicago.

Written by Peter-Patrick76 (peter-patrick@mail.com)

1917
Drama, 119΄

director: Sam Mendes
Actors: George Mackey, Colin firth, 
Benedict Cumberbach

language: English
Subtitles: Greek

Τον προτελευταίο χρόνο του Α΄ 
παγκοσμίου πολέμου, δύο νεαροί 
βρετανοί στρατιώτες αναλαμβάνουν 

μια φαινομενικά αδύνατη αποστολή: 
να διαπεράσουν τις γραμμές του 
εχθρού ώστε να παραδώσουν ένα 
γράμμα, το οποίο θα σώζει τη ζωή 
εκατοντάδων στρατιωτών και του 
αδερφού ενός εκ των δυο τους. 
εκείνοι θα ξεκινήσουν αμέσως 
αποφασισμένοι να πετύχουν το 
ακατόρθωτο. Ένας αναπάντεχος 

ήρωας που θυσιάζεται για το κοινό 
καλό, την ώρα που η ματαιότητα του 
πολέμου και όσα οδήγησαν σε αυτήν 
την τραγική συνθήκη μένουν εκτός 
κάδρου. 

It’s been already three devastating 
years into the costly World War I, and 
the Imperial German Army seems to 
have retreated from their position in 
the battle-scarred Western front–
an elaborate scheme designed to 
lure the Allies into a deadly trap. On 
April 6, 1917–with the lives of 1,600 

fellow soldiers hanging by a thread–n 
uncannily silent no man’s land, the 
young brothers-in-arms must traverse 
nine long miles of hostile enemy 
terrain in the french countryside, to 
reach the 2nd devons in time and call 
off the imminent attack. Now, two 
ordinary troopers walk into certain 
death. What makes a true hero?

Nick Riganas

SUMMER FILMS

A BEAUTIFUL DAY 
IN THE NEIGH-
BORHOOD
ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ 
ΓΕΙΤΟΝΑΣ
biography, Drama, 109΄

director: Marielle heller
Actors: Tom hanks, Mathew rhys, 
Chris Cooper

language: English
Subtitles: Greek

 

Based on the true story of a real-life 
friendship between fred rogers and 
journalist lloyd vogel. 

Όταν ένας βαριεστημένος συντάκτης 
περιοδικού «αναγκάζεται» να γρά-
ψει ένα άρθρο για τον fred rogers, 
ξεπερνάει τον όποιο σκεπτικισμό 
του, μαθαίνει από την καλοσύνη των 
άλλων, αγαπάει και συγχωρεί στην πιο 
όμορφη γειτονιά της Αμερικής.O Tom 
hanks υποδύεται τον Mr. rogers στην 
ταινία.Μία ιστορία όπου η καλοσύνη 
νικά τον κυνισμό, βασισμένη στην 
αληθινή φιλία μεταξύ του fred rogers 
και του δημοσιογράφου Tom Junod.

02.

03.

“We Could All use a little Kindness” A  B E AU T I F U L 
DAY  I N  T H E  N E I G H B O R H O O D
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KNIVES OUT 
ΣΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ
mystery, Comedy, 130΄

director: ryan Johnson
Actors: daniel Craig, Toni Collette, 
Chris Evans

language: English
Subtitles: Greek

The corpse that begins knives Out 
was once a man named harlan 
Thrombey. A famous mystery novelist, 
Thrombey is extraordinarily wealthy, 
and he has accrued the duplicitous 
family that often comes with a vast 
estate in stories like these. Because 
his death occurs on the night of his 
85th birthday party, his entire family 
is in town, and they are all suspects. 

ςτα «Μαχαίρια» όλα δείχνουν πως ο 
θάνατος του διάσημου συγγραφέα 
βιβλίων μυστηρίου Χάρλαν θρόμπεϊ, 
ο οποίος γιόρταζε το προηγούμενο 
βράδυ τα 85α γενέθλιά του με όλη 
την οικογένειά του, οφείλεται σε 
αυτοκτονία. Μία εβδομάδα μετά το 
συμβάν η αστυνομία μαζεύει στην 
ίδια έπαυλη όλους τους παρόντες 
για έναν τελευταίο γύρο ανακρίσεων, 
αυτήν τη φορά παρουσία του 
ιδιόρρυθμου ντετέκτιβ Μπενουά 
Μπλαν. εκείνος υποπτεύεται πως 
κάτι κρύβεται πίσω από τις συνθήκες 
θανάτου του δυναμικού πατριάρχη, 

ο οποίος είχε αποφασίσει να 
διευθετήσει οριστικά τις σχέσεις του 
με τα μέλη της οικογένειάς του. Κάτι 
που, όπως αποδεικνύεται από την 
πορεία της έρευνας, δεν άρεσε σε 
κανέναν από τους ενδιαφερομένους, 
εκτός φυσικά από την υπέργηρη 
μητέρα του και την αφοσιωμένη 
νοσοκόμα του Μάρτα.

Χρήστος Μήτσης, Αθηνόραμα 

01.

DARK WATERS 
ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΝΕΡΑ
thriler, 126΄

director: Todd haynes
Actors: Mark ruffalo, Tim robins,
Bill pullman, Anne hathaway

language: English
Subtitle: Greek

A corporate defense attorney takes 
on an environmental lawsuit against 
a chemical company that exposes a 
lengthy history of pollution. 

Ένας δικηγόρος μεγάλων 
επιχειρήσεων σοκάρεται από όσα 
ανακαλύπτει στις φάρμες της 
δυτικής βιρτζίνια και αποφασίζει να 
μηνύσει την dupont, τη μεγαλύτερη 
αμερικανική εταιρεία χημικών, για 
συστηματική μόλυνση της περιοχής.

CAPONE

h ταινία εστιάζει στην πιο περίεργη φάση 
της ζωής του θρυλικού κακοποιού Al Capone 
και συγκεκριμένα στην ηλικία των 47 ετών 
όπου ύστερα από μια δεκαετία στη φυλακή, 
παρουσίαζει συμπτώματα συφιλιδικής παράνοιας 
και βλέπει την υγεία του να επιδεινώνεται.  
Το παρελθόν γίνεται το παρόν του και οι 
εφιαλτικές μνήμες του βίαιου και βάναυσου βίου 
του μπλέκονται στην ζωή του.

Νίκος Δρίβας, Cineramen

04.

05.

“The truth has a 
man on the inside”
D A R K  WAT E R S

  “Now I know why tigers eat their young. ” C A P O N E
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06.
sci-fi, Adventure

director: patty Jenkins
Actors: pedri pascal, Gal Gadot, Connie 
Nielsen

language: English
Subtitles: Greek

Gal Gadot is back to save the world, and
she’s bringing kristen wiig and pedro
pascal along for the ride. here’s what we
know about wonder woman 1984 ... so far.

Το επιτυχημένο σίκουελ της ταινίας 
“Wonder Woman” της Warner Bros. 
pictures, που βασίζεται στο χαρακτήρα της 
ομώνυμης σούπερ ηρωίδας της dC. Με την 
σκηνοθέτη πάτι Τζένκινς και την γκαλ
γκαντότ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η 
ταινία «Wonder Woman 1984», στη νέα της
κινηματογραφική περιπέτεια αντιμετωπίζει 
δύο ολοκαίνουριους εχθρούς: τον Μαξ 
λορντ και το Τσιτά.

WONDER 
WOMAN 1984

“If no one else will defend the world, then I must.” 
W O N D E R  W O M A N  1 9 8 4 WONDER 

WOMAN 1984
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ΕΥΤΥΧΙΑ 
EFTIxIA
Drama, 123΄

director: Άγγελος φραντζής
Actors: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, 
Κάτια γκουλιώνη, ντίνα Μιχαηλίδου, 
πυγμαλίων δαδακαρίδης

language: Greek
Subtitles: English

A biographical film about the life of 
the greatest songwriter in Greece, 
Eftyhia papagianopoulou (1893-1972).

Η περιπετειώδης ζωή της 
ευτυχίας παπαγιαννοπούλου, 
της σπουδαιότερης ελληνίδας 
στιχουργού. Το σενάριο της ταινίας 
στηρίζεται πάνω στις επώδυνες 
μνήμες της γεννημένης το 1893 
Αϊδινιώτισσας. Από τη καταστροφή 
της ςμύρνης και το ριψοκίνδυνο 
πέρασμά της στην ελλάδα του 
1922, έως την καταξίωση της σε 
μεγάλη ηλικία, αυτή η δύσθυμη κι 
εσωστρεφής ευτυχία, κουβαλάει 
ζωντανό το ασίγαστο πάθος μιας 
γυναίκας που ήθελε να παίξει στη 
ζωή με τους δικούς της όρους. Η 
φροντισμένη παραγωγή αναπλάθει 
πειστικά τις εποχές ενώ το γέλιο 
διαδέχεται το δάκρυ.
Xρήστος Μήτσης, Περιοδικό “Αθηνόραμα”

08.

07.

JOKER
fantasy, Drama, 122΄

director: Todd philips
Actors: Joaquin phoenix, Zazzie 
Beatz, robert de Niro

language: English
Subtitles: Greek

In Gotham City, mentally troubled 
comedian Arthur fleck is disregarded 
and mistreated by society. he then 
embarks on a downward spiral of 
revolution and bloody crime. This 
path brings him face-to-face with his 
alter-ego: the Joker. 

ο Άρθουρ φλεκ που μια ζωή κάνει 
και κάτι άλλο εκτός από να πονά, 
να υποφέρει, να κακοποιείται, 
να αδικείται, να καταπατείται, να 
ματαιώνεται, να ισοπεδώνεται: γελάει. 
πάσχει από μια σπάνια πάθηση, 
που τον κάνει να γελά ανεξέλεγκτα 
στις πιο ακατάλληλες περιστάσεις 
και ειδικά όταν βιώνει αρνητικά 
συναισθήματα, άγχος, αμηχανία. 
Και όπως διαπιστώνει κανείς, ο 
τρόπος που γελά ο Χοακίν φίνιξ 
έρχεται από κάπου αλλού, από κάπου 
πολύ βαθιά και πολύ σκοτεινά. Tο 
“Joker” θα καταγραφεί σίγουρα στη 
συλλογική μνήμη και ως το έργο που 
αντέστρεψε τη λειτουργία του γέλιου. 
Το γέλιο ως απελπισία. Το γέλιο ως 
σπαραγμός. Το γέλιο ως σκοτάδι.

A VIDA INVISIVEL 
Η ΑΟΡΑΤΗ ΖΩΗ 
ΤΗΣ ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ 
ΓΚΟΥΣΜΑΟ
Drama, 139΄

director: Ainouz karim
Actors: Julia Stokler, Carol duarte, 
Gregorio duvivier

language: portuguese
Subtitles: Greek

kept apart by a terrible lie and a 
conservative society, two sisters born 
in rio de Janeiro make their way 
through life each believing the other 

is living out her dreams half a world 
away. 

Oι αδερφές εουρίντιτσε και γκουίντα 
που, αν και αντίθετες ως χαρακτήρες, 
μεγαλώνουν αχώριστες. Η πρώτη 
ονειρεύεται μουσικές σπουδές 
στο ωδείο της βιένης, αλλά είναι η 
μικρότερη αυτή που θα το σκάσει 
απροειδοποίητα για το εξωτερικό, 
ερωτευμένη με τον Έλληνα ναυτικό 
γιώργο. Όταν όμως εκείνος την 
εγκαταλείψει έγκυο στο πρώτο 
λιμάνι, η γκουίντα θα επιστρέψει 
μετανιωμένη στο ρίο ντε Τζανέιρο 
της δεκαετίας του 1950, όπου τα 
ήθη δεν συγχωρούν παρόμοιες 
οικογενειακές ατιμώσεις.

LITTLE WOMEN 
ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ
Drama, 135΄

director: Gretta Gerwig
Actors: Saorsie ronan, Emma Watson, 
Timotee Chalamet

language: English
Subtitles: Greek

In the years after the Civil War, Jo 
March lives in New york City and 
makes her living as a writer, while her 
sister Amy March studies painting in 
paris. Amy has a chance encounter 
with Theodore “laurie” laurence, 
a childhood crush who proposed 
to Jo, but was ultimately rejected. 

Their oldest sibling, Meg March 
(Emma Watson), is married to a 
schoolteacher, while shy sister Beth 
develops a devastating illness that 
brings the family back together. 

Η αρχετυπική ιστορία των αδερφών 
Μαρτς, της ατίθασης Τζο που 
θέλει να γίνει συγγραφέας, της 
πιο συντηρητικής Μεγκ που θα 
παντρευτεί τον καλοκάγαθο Τζον, της 
πεισματάρας εϊμι που θα διεκδικήσει 
και θα κερδίσει τον λόρι που αγαπάει 
τη Τζο, της αθώας Μπεθ που δεν θα 
προλάβει να γνωρίσει τον έρωτα, 
οι μικρές και οι μεγάλες χαρές και 
οι μικρές ή μεγάλες τραγωδίες 
τους, γίνονται στα χέρια της γκρέτα 
γκέργουιγκ ένα καινούριο βιβλίο από 
μόνο του. 

Μανώλης Κρανάκης. flix.gr

10.

09.
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Comedy, 103΄

director: Michael Winterbottom
Actors: Steve Coogan, rob Brydon

language: English
Subtitltes: Greek

When Odysseus left Troy it took him ten years to get 
back to his home in Ithaca. Steve and rob have only 
six days on their own personal odyssey in ThE TrIp 
TO GrEECE. On the way they argue about tragedy 
and comedy, astronomy and biology, myth, history, 
democracy and the meaning of life! featuring locations 
such as: Temple of Apollo at delphi, the Ancient Agora 
of Athens, the Ancient Theatre of Epidaurus, the unique 
island of hydra, the Caves of diros, Nestor’s palace, 
Niokastro fortress in pylos, and Ancient Stagira, as well 
as a lot of shooting in restaurants and hotels in Athens, 
hydra, lesvos, Chalkidiki, pelion, kavala, and at the 
peloponnese.

Όταν ο οδυσσέας εγκατέλειψε την Τροία, του πήρε 
10 χρόνια να επιστρέψει στην γενέτειρά του την 
ίθάκη. ο ςτιβ και ο ρομπ έχουν μόνο έξι μέρες για 
την δική τους προσωπική οδύσσεια στο «Ταξίδι στην 
ελλάδα». Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους έρχονται 
σε αντιπαράθεση για την τραγωδία και την κωμωδία, 
την αστρονομία και τη βιολογία, τη μυθολογία και την 
ιστορία, αλλά και του ίδιου του νοήματος της ζωής.

THE TRIP TO GREECE
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

11.

LET HIM GO
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ 
ΔΕΣΜΟΙ
Crime, Drama, thriller

director: Thomas Bezucha
Actors: kevin Costner, diane lane

language: English
Subtitles: Greek

The story, based by a novel of the same name 
by larry Watson, follows retired sheriff George 
Blackledge (Costner) and his wife Margaret (lane) 
as they leave their Montana ranch to rescue their 
young grandson from a dangerous family living 
off the grid in the dakotas, headed by matriarch 
Blanche Weboy.

Ένας συνταξιούχος σερίφης και 
η γυναίκα του θρηνόντας τον 
θάνατο του γιου τους, ξεκινούν 
ένα ταξίδι για να βρουν τον 
εγγονό τους.

MARIANNE & LEONARD: 
Words of Love 
MARIANNE & LEONARD: 
Λόγια Αγάπης
“A moving portrait of love”

Documentary, biography, music, 102΄ 

director: Nick Broomfield
Actors: leonard Cohen, Marianne Ihlen,  
Nick Broomfield

language: English
Subtitles: Greek

An in-depth look at the relationship between the 
late musician leonard Cohen and his Norwegian 
muse Marianne Ihlen. 

Μία συγκινιτική ματιά στην σχέση του λέοναρντ 
Κοέν με την μούσα του Μαριάν Ίχλεν.

13.

“A Beautiful Note to end on.” T H E  T R I P  T O  G R E E C E

12.
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THE GENTLEMEN
Action, Comedy, Crime, 113΄

director: Guy ritchie 
Actors: Matthew McConaughey, Charlie hunnam, 
Michelle dockery 
language: English
Subtitles: Greek

An American expat tries to sell off his highly profitable
marijuana empire in london, triggering plots, schemes,
bribery and blackmail in an attempt to steal his domain 
out from under him. A talented American, using his 
unique skills, creates a marijuana empire using the 
estates of impoverished english aristocrats.

Η ιστορία ακολουθεί έναν Αμερικανό έμπορο 
ναρκωτικών που έχει χτίσει την αυτοκρατορία του 
στο λονδίνο, και πλέον θέλει να παραδώσει τα ηνία 
και να επιστρέψει στην πατρίδα του. Το γεγονός αυτό 
πυροδοτεί μια σειρά από συνωμοσίες και απόπειρες από 
όλους εκείνους που επιβουλεύονταν την περιουσία του.

MADE IN ITALY
Comedy, 94΄

director: James d’Arcy
Actors: liam Neeson, lindsay 
dunchan, valeria Bilello
language: English
Subtitles: Greek

A bohemian artist who travels from 
london to Italy with his estranged 
son to sell the house they inherited 
from his late wife.

Ένας καλλιτέχνης ταξιδεύει από το 
λονδίνο στην ίταλία μαζί με τον γιο 
του, για να πουλήσει το σπίτι που 
κληρονόμησε από την αποθανούσα 
γυναίκα του.

THE BURNT  
ORANGE HERESY
ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ 
ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

mystery, Action, Drama, 99΄

director: Giussepe Capotondi 
Actors: donald Sutherland, Elisabeth 
debicki, Mick Jagger, Claes Bang

language: English 
Subtitles: Greek

In the elegant and erotic neo-noir 
thriller, The Burnt Orange heresy, 
-set in present day Italy- irresistibly 
charismatic art critic James figueras 
hooks up with provocative and 
alluring fellow American, Berenice 
hollis. he’s a classic anti-hero in the 

making with a charm that masks 
his deep ambition, whilst she’s an 
innocent touring Europe, enjoying 
the freedom of being whoever she 
wishes. The new lovers travel to the 
lavish and opulent lake Como estate 
of powerful art collector, Cassidy.

Το «ερωτικό νεο-νουάρ θρίλερ», 
όπως το περιγράφει το ίδιο το 
φεστιβάλ, αφηγείται την ιστορία 
ενός κριτικού τέχνης (τον υποδύεται 
ο Κλες Μπανγκ του «The Square») 
και μιας γοητευτικής Αμερικάνας 
που ταξιδεύει στην ευρώπη (την 
υποδύεται η ελίζαμπεθ ντεμπίκι). 
Μαζί ταξιδεύουν στην λίμνη Κόμο για 
να συναντήσουν τον συλλέκτη Κάσιντι 
(τον υποδύεται ο Μικ Τζάγκερ), ο 
οποίος θα τους αποκαλύψει πως είναι 
πελάτης του Τζερόμ ντέμπνι, του «Τζ. 
ντ. ςάλιντζερ του κόσμου της τέχνης» 
και τους αναθέτει μια όχι και τόσο 
εύκολη αποστολή.

“There is only one rule 
in the jungle, when the 
lion is hungry, he eats! ”T H E  G E N T L E M E N

14.

15.

16.
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THE JESUS ROLLS  
Ο “JESUS” 
ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ
Comedy, Crime, Drama, 85΄

director: John Torturro
Actors: John Torturro, Bobby 
Cannavale, Audrey Tautou, Susan 
Sarandon

language: English
Subtitles: Greek

A film about a trio of misfits whose 
irreverent, sexually charged dynamic 
evolves into a surprising love story 
as their spontaneous and flippant 

attitude towards the past or future 
backfires time and again, even as they 
inadvertently perform good deeds. 
When they make enemies with a 
gun-toting hairdresser, their journey 
becomes one of constant escape 
from the law, from society and from 
the hairdresser, all while the bonds of 
their outsider family strengthen.

h ταινία «ο ‘‘Jesus’’ Ξαναχτυπά», 
που αφιερώνεται στον αξέχαστο 
χαρακτήρα του κλασικού «Μεγάλου 
λεμπόφσκι» των αδελφών Κοέν 
(1998), θρυλικό παίχτη του 
μπόουλινγκ Jesus Quintana. Mια 
ταινία για ένα τρίο misfits των οποίων 
η ασεβής, σεξουαλικά φορτισμένη 
δυναμική, εξελίσσεται σε μια 
εκπληκτική ιστορία αγάπης.

18.

17.

RICHARD JEWELL 
Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ 
ΤΟΥ ΡΙΤΣΑΡΝΤ 
ΤΖΟΥΕΛ
Drama, biography, 131΄

director: Clint Eastwood
Actors: Olivia Wilde, Sam rockwell, 
paul Walter houser

language: English 
Subtitles: Greek

American security guard richard 
Jewell saves many lives from 
an exploding bomb at the 1996 
Olympics, but is vilified by journalists 
and the press who falsely reported 
that he was a terrorist.

Κατά τη διάρκεια των ολυμπιακών 
Αγώνων της Ατλάντα ένας φύλακας 
εντοπίζει έναν εκρηκτικό μηχανισμό 
λίγο προτού εκραγεί, σώζοντας έτσι 
τη ζωή πολλών ανθρώπων. Την ίδια 
στιγμή όμως γίνεται ο νο 1 ύποπτος 
για την επίθεση.

Γιάννης Καντεά Παπαδόπουλος

THE INVISIBLE 
MAN 
Ο ΑΟΡΑΤΟΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ
horror, mystery, sci-fi, 124΄

director: leigh Wanell
Actors: Elizabeth Moss, Oliver 
Jackson Cohen, harriet dyer

language: English
Subtitles: Greek

When Cecilia’s abusive ex takes his 
own life and leaves her his fortune, 
she suspects his death was a hoax.  

As a series of coincidences turn 
lethal, Cecilia works to prove that she 
is being hunted by someone nobody 
can see. 

Η ςεσίλια είναι μια κακοποιημένη 
γυναίκα, παγιδευμένη σε μια 
βάναυση σχέση από την οποία 
καταφέρνει να δραπετεύσει.
Καταφεύγει στο σπίτι ενός γνωστού 
της αστυνομικού και λίγο αργότερα 
μαθαίνει πως ο βάναυσος εραστή 
της έχει αυτοκτονήσει.Αλλά 
εκείνος, πρωτοπόρος επιστήμονας 
στην οπτική, της επιφυλάσσει μια 
δυσάρεστη έκπληξη.

Χρήστος Μήτσης, Αθηνόραμα

THE PEANUT BUTTER FALCON  
ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ ΤΟΥ ΦΥΣΤΙΚΟβΟΥΤΥΡΟΥ 

19.

20.

Comedy, Drama, 97΄

director: Tyler Nilson, Michael 
Schwartz
Actors: Shia labeouf, Zack Gottsagen, 
dakota Johnson

language: English
Subtitles: Greek

“The sweetest darn film of the 
decade” 

Zak runs away from his care home 
to make his dream of becoming a 
wrestler come true. 

ο Ζακ, ένα νεαρό αγόρι με σύνδρομο 
down, δραπετεύει από το νοσοκομείο 
για να ακολουθήσει το όνειρό του 
και να γραφτεί στην επαγγελματική 
σχολή πάλης του ειδώλου του. 
Αναπάντεχα, στον δρόμο του θα 
βρεθεί ο Τάιλερ, ένας μικροκακοποιός 
που τρέχει να σωθεί, που θα γίνει ο 
πιστός προπονητής και φίλος του Ζακ.

“The world will know his name, and the truth”  
R I C H A R D  J E W E L L
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21.

mystery, Adventure, sci- fi, 195΄

director: Christopher Nolan 
Actors: John david Washington, robert 
pattinson, Elizabeth debicki 

language: English 
Subtitles: Greek

Armed with only one word -Tenet- and 
fighting for the survival of the entire world, the 
protagonist journeys through a twilight world 
of international espionage on a mission that will 
unfold in something beyond real time.

Ξέρουμε ελάχιστα πράγματα για το «Tenet», 
που περιγράφεται ως «μια επική περιπέτεια 
στον κόσμο της παγκόσμιας κατασκοπείας» 
και στο οποίο πρωταγωνιστεί ένα λαμπρό καστ. 
βλέποντας το τρέιλερ, καταλαβαίνει κανείς 
γιατί ο νόλαν θεωρεί αυτή την ταινία την πιο 
απαιτητική της καριέρας του. ςυγκεκριμμένα 
είχε δηλώσει: «Ξεκινήσαμε από την οπτική 
γωνία μιας ταινίας κατασκοπείας, αλλά τελικά 
εξαπλωθήκαμε κι εξερευνούμε διαφορετικά 
κινηματογραφικά είδη, με έναν, θέλω να ελπίζω, 
καινούριο και φρέσκο τρόπο. γυρίσαμε σε επτά 
χώρες με ένα τεράστιο καστ και σετ. δεν υπάρχει 
καμία αμφιβολία είναι η πιο φιλόδοξη ταινία που 
έχουμε κάνει μέχρι τώρα»

TENET “Time Has Come”

John david Washington: 
“It’s obviously genre-bending, It’s its 
own genre: it’s the Nolan genre. Tenet 
and Inception are “related” in some way, 
confirming long-held ru-mours that the 

films are connected.

robert pattinson: 

There’s a point where you’re like, it’s kind 
of cool, and it becomes so insane that 
it’s almost frightening. I sound like such a 
moron talking about this stuff. Because on 
top of the, uh – how would I even say this? 
Quite advanced theoretical physics; 
I think I’m allowed to say that – it’s just got 
a billion different ways to read it. It’s so 
complicated; if it wasn’t Chris Nolan doing 
it, you’d be like, ‘This is an impossible 
movie.’

Where was Tenet filmed?

Rarely one for minimalism, Nolan took his 
team around the world to shoot the film in 
seven countries Denmark, Estonia, India, 
Italy, Norway, the UK and the US. With a 
budget of $205 million, making this his 
second most expensive film after The Dark 
Knight Rises. No expenses were spared,

it seems…

source: www.nme.com/blogs/the-movies-blog/christopher-nolan-tenet-

release-date-plot-details-cast-trailer-2605757
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23.

romantic, Comedy, 103΄

director: Nisa Ganatra
Actors: dakota Johnson, Tracee Ellis 
ross, Bill pullman

language: English
Subtitles: Greek

Set in the dazzling world of the lA 
music scene comes the story of Grace 
davis (Tracee Ellis ross), a superstar 
whose talent, and ego, have reached 
unbelievable heights. Maggie (dakota 
Johnson) is Grace’s overworked 
personal assistant who’s stuck 
running errands, but still aspires to her 
childhood dream of becoming a music 
producer.
When Grace’s manager (Ice Cube) 
presents her with a choice that could 
alter the course of her career, Maggie 
and Grace come up with a plan that 
could change their lives forever.

“You’ve got to start from the 
bottom, to take it to the top”

T H E  H I G H  N O T E 

THE HIGH NOTE 
ΟΝΕΙΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ22.

Μια κωμωδία για την μουσική 
βιομηχανία και τις προσωπικές 
επιλογές από τη νίσα γκανάτρα του 
«late Night».
Η Μάγκι (ντακότα Τζόνσον) είναι
μια νεαρή κοπέλα, φιλόδοξη και
επαγγελματίας. είναι ταλαντούχα
μουσικός παραγωγός, αλλά πρέπει
να της δοθεί η ευκαιρία για να το
αποδείξει.
Μέχρι τότε… εργάζεται ως 
προσωπική βοηθός της σούπερ σταρ 
γκρέις ντέιβις (η Τρέισι Έλις ρος, 
κόρη της νταϊάνα ρος) που
της κάνει τη ζωή δύσκολη με τις
υψηλές απαιτήσεις και τον
υπέρμετρο εγωισμό της να έχουν
φτάσει στα ύψη.
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THE WAR WITH GRANDPA  
ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Comedy, 141΄

director: Tim hill
Actors: robert de Niro, uma Thurman, Jayne Seymour

language: English
Subtitles: Greek

upset that he has to share the room he loves with 
his grandfather, peter decides to declare war in an 
attempt to get it back. 

Απογοητευμένος από το γεγονός ότι πρέπει να 
μοιραστεί το δωμάτιό του με τον παππού του, ο πίτερ 
αποφασίζει να κυρήξει πόλεμο προκειμένου να το 
πάρει πίσω.

JUMANJI: THE NExT LEVEL
JUMANJI: Η Επόμενη Πίστα
Action, Adventure, Comedy, 123΄

director: Jake kasdan
Stars: dwayne Johnson, Jack Black, kevin hart

language: English
Subtitles: Greek

In Jumanji: The Next level, the gang is back but the 
game has changed. As they return to rescue one 
of their own, the players will have to brave parts 
unknown from arid deserts to snowy mountains, to 
escape the world’s most dangerous game.

να μια εμπορικά επιτυχημένη ιδέα, η οποία 
μπορεί να προχωράει αιωνίως από πίστα σε πίστα, 
ανακυκλώνοντας θεαματικές περιπέτειες, αγωνιώδεις 
απειλές, αστεία, κυνηγητά και χολιγουντιανό χαβαλέ 
για όλη την οικογένεια. Η συνταγή του «Jumanji» δεν 
έχει ακόμη εξαντληθεί, με το επιτελείο της πρώτης 
ταινίας να επανασυνδέεται για άλλον ένα γύρο με 
την πιο προσχηματική αφορμή: νοσταλγώντας το 
πόσο ωραία πέρασε την προηγούμενη φορά στο 
Τζουμάντζι...

THE BEATLES:  
GET BACK

Documentary 

director: peter Jackson
featuring: paul McCartney, John lennon,  
ringo Starr, George harrison

language: English
Subtitles: Greek

documentary about the music group The 
Beatles featuring in-studio footage that was 
shot in early 1969 for the 1970 feature film ‘let 
It Be. 

ντοκιμαντέρ για το διάσημο μουσικό 
συγκρότημα με σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό 
από το 1969-1970 που τραβήχτηκε για την 
ταινία let It Be.

23.

25.

24.
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Movies    
for kids

Oι καλύτερες παιδικές ταινίες της χρονιάς, 
μεταγλωτισμένες στα ελληνικά.
Για τις ημέρες και τις ώρες προβολών
επισκεφθείτε το site μας 
http://cinemanto.gr/
και αΚολουθείστε Μασ στο  
facebook: Cine Manto Mykonos και  
Instagram:  @cinemanto 
 
 

The best children’s films of  
the year dubbed in Greek. 
For the complete film schedule 
visit our webpage 
http://cinemanto.gr/ 
or foLLow US on
facebook: Cine Manto Mykonos
and Instagram: @cinemanto
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01.
MULAN “She will bring honor to us all”

ΜούλΑν, η επική ιστορία της 
θρυλικής Κινέζας πολεμίστριας, 
όπου μια νεαρή, ατρόμητη γυναίκα 
ρισκάρει τα πάντα, αποδεικνύοντας 
την αγάπη για την οικογένεια και 
την πατρίδα της για να γίνει η πιο 
διάσημη μαχήτρια που γνώρισε 
ποτέ η Κίνα. Όταν ο Αυτοκράτορας 
της Κίνας εκδίδει ένα διάταγμα 
σύμφωνα με το οποίο ένας 
άντρας ανά οικογένεια πρέπει να 
υπηρετήσει τον Αυτοκρατορικό 
ςτρατό για να υπερασπιστεί την 
χώρα από τους βόρειους εισβολείς, 
η hua Mulan, η μεγαλύτερη κόρη 
ενός ένδοξου πολεμιστή, παίρνει τη 
θέση του άρρωστου πατέρα της.

When the Emperor of China issues a 
decree that one man per family must 
serve in the Imperial Army to defend 
the country from Northern invaders, 
hua Mulan, the eldest daughter 
of an honored warrior, steps in to 
take the place of her ailing father. 
Masquerading as a man, hua Jun, 
she is tested every step of the way 
and must harness her inner-strength 
and embrace her true potential. It is 
an epic journey that will transform 
her into an honored warrior and earn 
her the respect of a grateful nation…
and a proud father.  
A live-action feature film based on 
disney’s ‘Mulan.’

Adventure, 115΄

director: Niki Caro
Actors: Amanda Silver, rick Jaffa, 
Elizabeth Martin 

language: English
Subtitles: Without
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ΓΕΤΙ: Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΤΩΝ ΙΜΑΛΑΪΩΝ
ADOMINABLE

ΦΥΓΑΜΕ
ONWARD

Animation, fantasy, 102΄

director: don Scanlon
Actors: Tom holland, Chris pratt, 
Octavia Spencer

language: Greek
Subtitles: Without

Η pixar επανέρχεται με πρωτότυπη 
ιστορία που μοιάζει με διασκεδαστι-
κή παρένθεση. Το Φύγαμε είναι μια 
ευχάριστη, αγορίστικη περιπέτεια που 
στήνεται σβέλτα και περίτεχνα, βασί-
ζεται στο οικογενειακό μοτίβο και τις 
σχέσεις των αγοριών με τον πατέρα 
(ο σκηνοθέτης νταν ςκάνλον είχε
χάσει τον δικό του πατέρα όταν ήταν 
ενός, και δεν έχει καμία ανάμνηση 

από εκείνον) και λυτρώνεται από 
μερικές ιδιοφυείς σκηνές: ο πατέρας 
των δυο αδελφών εμφανίζεται μισός 
από σφάλμα εκτέλεσης στο ξόρκι και 
τους συνοδεύει από τη μέση και κάτω.  

 
Two elven brothers embark on a 
quest to bring their father back for 
one day. Set in a suburban fantasy 
world, two teenage elf brothers, Ian 
and Barley lightfoot, go on a journey 
to discover if there is still a little 
magic left out there in order to spend 
one last day with their father, who 
died when they were too young to 

remember him. But when the boys’ 
fearless mom laurel realizes her
sons are missing, she teams up with
a part-lion, part-bat, part-scorpion,
former warrior -aka The Manticoreand
heads off to find them. perilous
curses aside, this one magical day
could mean more than any of them
ever dreamed.

Rotten T.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΑΝΤΑΜΣ
THE ADDAMS 
FAMILY 
Animation, 86΄

director: Greg Tiernan, Conrad vernon
Actors: Charlize Theron, Oscar Isaac, 
Chloe Grace Moretz

language: Greek
Subtitles: Without 

Μετακομίζοντας σε έναν απομονωμέ-
νο πύργο για να ξεφύγουν από τους 
ανθρώπους που τους θεωρούν απει-
λητικά τέρατα, τα μέλη της οικογένει-
ας Άνταμς δεν έχουν υπολογίσει την 
επιθυμία της μικρής γουένσντεϊ για 
συντροφιά και τις ύπουλες διαθέσεις 
μιας διάσημης τηλεπερσόνας. 

The eccentrically macabre family moves 
to a bland suburb where Wednesday 
Addams’ friendship with the daughter 
of a hostile and conformist local reality 
show host exacerbates conflict between 
the families.

Kenneth Chisholm

  “Think your
Family is Weird? ”

02.

03.

04.

Animation, 97΄

director: Jill Calton
Actors: Chloe Benet, 
Albert Tsai, Tsai Chin

language: Greek
Subtitles: Without

Ένας γέτι με μαγικές 
ιδιότητες δραπετεύει 
από ένα εργαστήριο 
πειραμάτων, όπου ήταν 

φυλακισμένος, και 
καταφεύγει στην ταράτσα 
μιας πολυκατοικίας. 
Η νεαρή γι, η οποία τον 
ανακαλύπτει, αποφασίζει 
να τον βοηθήσει να 
επιστρέψει στα ίμαλάια.

Three teenagers must 
help a yeti return to his 
family while avoiding 
a wealthy man and a 
zoologist who want him 
for their own needs.
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Animation, 78΄

director: ute von Monchow-pohl
Actors: Jella haase, louis hofmann, 
leon Seidel

language: Greek
Subtitles: Without

ςύμφωνα με έναν γερμανικό μύθο τα 
σκανταλιάρικα «ξωτικά της Κολονίας» 
ήταν μικροσκοπικά πλάσματα που 

βοηθούσαν τους τεχνίτες κρυφά 
τη νύχτα. Μέχρι που εκδιώχθηκαν 
από την κακόβουλη σύζυγο ενός 
ράφτη και κατέφυγαν στις μυστικές 
υπόγειες κατοικίες τους. Έπειτα 
από δύο αιώνες απομόνωσης όμως, 
η ζωηρούλα Έλφι σκαρφαλώνει 
στην επιφάνεια της γης μαζί με δύο 
φίλους της, πιάνει φιλίες με τον 
ζαχαροπλάστη θίο και μπλέκεται 

σε μια σειρά περιπετειών που 
θα διδάξει και στις δύο πλευρές, 
ςκανταλιάρηδες και Ανθρώπους, το 
ομαδικό πνεύμα και την αποδοχή του 
Άλλου.  
ίδέες που βρίσκει κάποιος σε 
κάθε σύγχρονο animation, με τον 
γερμανό ούτε φον Μίντσοου-πολ 
να ακολουθεί πιστά και ανώδυνα την 
ανήλικη συνταγή γέλιου, δράσης και 
θετικών μηνυμάτων.

Χρήστος Μήτσης, Αθηνόραμα

The legendary Elfkins of Cologne 
were gnomes secretly helping 
craftsmen at night until they were 
ousted by a tailor’s malevolent wife 
200 years ago. This is the story of 
their return. 

ΠΡΟβΑΤΑ 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
ΛΥΚΩΝ 2 
SHEEP &WOLVES: 
PIG DEAL 
Animation, 85΄

director: vladimir Nikolaev
Actors: Graham halstead, Major 
Attaway, Jason Attaway

language: Greek
Subtitles: Without

ο θαρραλέος λύκος γκρέι καλείται 
να προστατεύσει το χωριό όπου ζει 
μονιασμένα με τα πρόβατα, όταν μια 
μοχθηρή αγέλη λύκων απειλεί να τους 
επιτεθεί. 

Sheep and wolves live a peaceful and 
quiet life until two unexpected guests 
turn up. No one expected them to 
bring a deadly danger, which can be 
defeated only if they work together.

PLAYMOBIL: H TAINIA 
PLAYMOBIL: THE MOVIE
Η τολμηρή Μάρλα και ο μικρός αδελφός της Τσάρλι 
ξεκινούν ένα απρόοπτο και γεμάτο συναρπαστικές 
προκλήσεις ταξίδι στη χώρα των playmobil. 

When her younger brother disappears into the 
colourful and animated world of playmobil, Marla is 
forced to abandon her organised and structured life 
to rescue him. finding herself on an incredible and 
unpredictable adventure within this new world, Marla 
begins to see potential she never dreamed of. 

05.

07.

Animation, 110΄

director: lino di Salvo
Actors: daniel radcliff

language: Greek
Subtitles: Without

06.

OI ΣΚΑΝΤΑΛΙΑΡΗΔΕΣ / THE ELFKINS

“Baking a 
difference.”
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“I was born with 
extraordinary powers, 
and was told to keep 
them in secret. And 
like any kid, I did the 
exact opposite.”

S O N I C  T H E  H E D G E H O G

SONIC: Η ΤΑΙΝΙΑ
SONIC THE HEDGEHOG

fantasy, Adventure, Comedy, 

100’
director: Jeff fowler
Actors: Jim Carey, Ben Schwartz, 
Tika Sumpter

language: Greek
Subtitles: Without

O ςόνικ, ένας απίστευτα 
γρήγορος, ανθρωπόμορφος 
μπλε σκαντζόχοιρος, κι ένας 
νεαρός αστυνομικός θα 
αναγκαστούν να συνεργαστούν 
για να σταματήσουν τα σχέδια 
του σατανικού επιστήμονα 
δρα ρομπότνικ για παγκόσμια 
κυριαρχία. Το βιντεοπαιχνίδι 

προσφέρει τον βασικό, 
χαριτωμένο χαρακτήρα, ο οποίος 
μπλέκει διαρκώς σε προβλήματα 
λόγω της εξωστρεφούς και όλο 
αθώα περιέργεια συμπεριφοράς 
του, με την πανίσχυρη φόρμουλα 
της χολιγουντιανής περιπέτειας 
φαντασίας για το ανήλικο κοινό 
να αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. 

Χρήστος Μήτσης, Αθηνόραμα 

After discovering a small, blue, 
fast hedgehog, a small-town 
police officer must help him 
defeat an evil genius who wants 
to do experiments on him. 
Based on the global blockbuster 
videogame franchise from Sega, 
SONIC ThE hEdGEhOG tells the 
story of the world’s speediest 

hedgehog as he embraces his 
new home on Earth. In this 
live-action adventure comedy, 
Sonic and his new best friend 
Tom (James Marsden) team up 
to defend the planet from the 
evil genius dr. robotnik (Jim 
Carrey) and his plans for world 
domination. The family-friendly 
film also stars Tika Sumpter and 
Ben Schwartz as the voice of 
Sonic.

08.
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Ο ΕΝΑΣ ΚΑΙ 
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΙβΑΝ

Ένας γορίλλας με το όνομα ίβάν προσπαθεί 
να ανακαλύψει το παρελθόν του με την 
βοήθεια ενός ελέφαντα με το όνομα 
ςτέλα καταστρώνοντας ένα σχέδιο για να 
δραπετεύσουν από την αιχμαλωσία τους.

A gorilla named Ivan tries to piece together his 
past with the help of an elephant named Stella 
as they hatch a plan to escape from captivity. 

Animation, family

director: Thea Shamrock 

Αctors: Bryan Cranston, Angelina Jolie, Sam 
rockwell

language: Greek

Subtitles: Without

11.

ΜΠΟΜΠ Ο ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ: 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ  
SPONGEBOB SqUAREPANTS: 
SPONGE ON THE RUN
Animation, 90΄

director: Tim hill
Actors: keannu reeves, Clancy 
Brown, Awkwafina

language: Greek
Subtitles: Without

ο αγαπημένος ήρωας και η 
παρέα του έρχονται αυτό το 
Μάιο σε νέες περιπέτειες!  

ο Μπομπ ςφουγγαράκης, 
ο πάτρικ Αστέρης και οι 
υπόλοιποι κάτοικοι του βυθού 
του Μπικίνι συμμετέχουν σε 
μια νέα περιπέτεια που θα τους 
οδηγήσει μέχρι τη Χαμένη πόλη 
της Ατλαντίδας! οι μοναδικοί 
χαρακτήρες του ςτίβεν 
Χίλενμπεργκ αναλαμβάνουν 
δράση σε μια ακόμα 
ριψοκίνδυνη αποστολή που θα 
δοκιμάσει τη φιλία τους. 

After SpongeBob’s beloved 
pet snail Gary is snail-napped, 
he and patrick embark on an 
epic adventure to The lost City 
of Atlantic City to bring Gary 
home. 

Η ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ
JUNGLE BEAT: 
THE MOVIE
Animation, 88΄

director: Brent dawes
Stars: david Menkin, david 
rintoul, Gavin peter 

language: Greek
Subtitles: Without

Τα ζώα της ζούγκλας πιστεύουν 
ότι ο ερχομός ενός μικρού 
εξωγήινου που μιλάει είναι 

ό,τι καλύτερο μπορούσε να 
τους συμβεί. θεωρούν επίσης 
ξεκαρδιστικό το γεγονός ότι 
ο ίδιος εξωγήινος έχει έρθει 
στη ζούγκλα με σκοπό να 
τους κυριεύσει. Αυτό που 
θα ακολουθήσει είναι μία 
αξιαγάπητα αστεία και γλυκιά 
ιστορία γύρω από τη φιλία, την 
αποδοχή και την αισιοδοξία.

A homesick alien crash-lands 
his spaceship near the colorful 
African Jungle. his new animal 
friends need to get him back 
to his ship and teach him about 
friendship and fun before his 
Space-Conqueror father can 
take over the planet.

09.

“It wasn’t 
his story that 
made him 
special. Ιt’s 
how it all 
started.”

10.



MYKONOS CRUISE
ONE dAy CruISE TO dElOS ANd rhENIA ISlANdS

a full day of fun, culture and culinary discovery  

BOOK NOW: +30 22890 26165
+30 6944 774893

info@cinemanto.gr
dimitriskioukas@gmail.com
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