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cine manto
mykonos

Open air cinema-restaurant 
under the stars

S U M M E R  2 0 2 1

M
O

V
IE

  GUID
E  ’

For the full film schedule visit our website and follow us on Social Media
Για τις ημέρες και τις ώρες προβολών επισκεφθείτε τις σελίδες μας

https://cinemanto.gr   facebook: Cine Manto Mykonos   instagram: cinemantomykonos
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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 
considered to be a fortress of cool for tourists 
and locals during the summer-time.
The Cinema’s exotic and soothing atmosphere 
is one 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 cacti, 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, 
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 βραδιά, 
να δείτε μια ταινία ή να 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 πολύχρωμα χρυσόψαρα 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

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:

+30 694 808 8814 
info@mykonoscruise.eu  
www.mykonoscruise.eu

ςυντονισμός: Θάλεια Καλαφατά 

ςύνταξη: Kώστας Δημολίτσας

ςχεδιασμός εντύπου:  

Μαρία Βεϊοπούλου

45%

SUMMER 2021
Movie Schedule

Πρόγραμμα Ταινιών

All films are in original version with greek subtitles
Τickets price: Αdults 9 € / Kids 7 € (till 12 years old) 

MOVIES / TAINIEΣ PAGE/ΣΕΛ.

AMerICAn TrAITor: AxIS SAlly / ΑΜερίΚΑνίΚΗ προδοςίΑ 8

AMMonITe / AMMώnITΗς 8

BlACk WIdoW 8

The ConJurInG: The devIl MAde Me do IT /  

Το ΚΑλεςΜΑ 3: ο δίΑβολος Με εβΑλε νΑ Το ΚΑνώ
9

CruellA 9

don'T BreATh 2 / ΜΗν ΑνΑςΑίνείς 2 9

dune 10

fAST And furIouS 9 / ΜΑΧΗΤες Τών δροΜών 9 10

four Good dAyS 10

free Guy 11

frenCh exIT 11

JunGle CruISe / περίπεΤείΑ ςΤΗ ΖούγΚλΑ 11

leT hIM Go / οίΚογενείΑΚοί δεςΜοί 12

MondAy 12

no TIMe To dIe 12-13

noMAdlAnd / Η ΧώρΑ Τών νοΜΑδών 12

proMISInG younG WoMAn / ύποςΧοΜενΗ νεΑ γύνΑίΚΑ 18

reSpeCT 13

rIfkIn'S feSTIvAl / Το φεςΤίβΑλ Τού ρίφΚίν 13

ShAnG-ChI: The leGend of The Ten rInGS / ςΑνγΚ-Τςί: o Μύθος Τών δεΚΑ δΑΧΤύλίδίών 14

SIx MInuTeS To MIdnIGhT / εΞί λεπΤΑ πρίν ΤΑ ΜεςΑνύΧΤΑ 14

SupernovA 18

The dry / Η ΞΗρΑςίΑ 15

The fATher / ο πΑΤερΑς 15

The forever purGe / Η ΑίώνίΑ ΚΑθΑρςΗ 15

hITMAn'S WIfe'S BodyGuArd / ο ςώΜΑΤοφύλΑΚΑς ΤΗς γύνΑίΚΑς Τού εΚΤελεςΤΗ 16

honeST ThIef / ενΤίΜος ΚλεφΤΗς 16

The MAurITAnIAn / ο ΜΑύρίΤΑνος 16

The SuICIde SQuAd / οΜΑδΑ ΑύΤοΚΤονίΑς 17

ThoSe Who WISh Me deAd / ΑύΤοί πού εύΧονΤΑί Το θΑνΑΤο Μού 17

Wonder WoMAn 1984 18

WrATh of MAn 17

MOVIES FOR KIDS / ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ PAGE/ΣΕΛ.

BIGfooT fAMIly / Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ 20

CroodS 2 / ΟΙ ΚΡΟΥΝΤΣ 2: ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 20

dreAMBuIlderS / ΟΝΕΙΡΟΜΠΕΛΑΔΕΣ 20

HOTEL TRANSYLVANIA: TRANSFORMANIA 21

luCA / ΛΟΥΚΑ 21

peTer rABBIT 2: ΤΗε runAWAy / ΠΙΤΕΡ ΡΑΜΠΙΤ: Ο ΛΑΓΟΣ ΤΟ ΣΚΑΣΕ 2 21

rAyA And The lAST drAGon / Η ΡΑΪΑ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ 22

SOUL 22

SpACe JAM: A neW leGACy  / ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΚΑΛΑΘΙΑ: Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 23

SpIrIT / ΤΟ ΑΓΡΙΟ ΑΛΟΓΟ 23

TOM & JERRY 23
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— Ακουτε  τη  Φωνη της  ΑθηνΑς  —

07:00-10:00

10:00-12:00

12:00-14:00

14:00-16:00

16:00-18:00

18:00-20:00

20:00-22:00

Βαγγέλης 
Περρής – 
Τζένη Μελιτά

Γιάννης 
Νένες

Στέφανος 
Τσιτσόπουλος

Μάκης 
Προβατάς

Ελένη 
Κολοκοτρώνη

Δημήτρης 
Αθανασιάδης

Δημήτρης 
Κοττάκης

Δευτερα - 
Παρασκευή
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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!

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.

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. 

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. 
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Enjoy the essence  
of Greek life
feel the beauty of the Aegean 
sea and the essence of Greek 
lifestyle in great company on 
board of a sailing yacht.

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

Sail, swim and explore the magical 
beaches of Mykonos, Delos and Rhenia
MykonoS CruISe offers delightful and relaxing one-day sailing 
cruises from Mykonos to delos and rhenia islands as well as to 
Mykonos southern beaches. 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. 

     MYKONOS CR UISE
One day cruise to Delos, Rhenia &  Mykonos Southern Beaches.
A full day of fun, sailing & culinary discovery.

 

OUR 
CRUISES
Delos & Rhenia 
Island
Enjoy a relaxing sailing 
cruise, the pristine beaches 
of the uninhabited island 
of Rhenia and the ancient 
Delos – a perfect day of 
fun, culture and culinary 
discovery. 

Mykonos 
South Beaches
Escape the crowds, 
set sail for the famous 
and beautiful beaches 
of Mykonos. Enjoy the 
turquoise waters directly 
from your yacht. 

Mykonos 
South Beaches, 
Delos & 
Rhenia Island
Spend a full day at the 
sea - sailing, swimming, 
sunbathing and tasting 
local specialties. Feel the 
essence of Greek life. 

Mykonos 
Sunset
The perfect ending to your 
day. Watch the spectacular 
Mykonian sunset with a 
glass of wine in your hand. 

Tailor-made 
Day Cruise
Sail, swim and enjoy your 
privacy on this personalized 
trip exclusively for you. 

Discover the history  
of the Aegean, a sea full of 
myths and legends

BOOK 
NOW 

+30 694 808 8814
info@mykonoscruise.eu
www.mykonoscruise.eu
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AMERICAN TRAITOR: 
The Trial of Axis Sally
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ
Drama, 109΄

director: Michael polish 
Actors: Al pacino, Meadow Williams, Carsten norgaard

Based on a true story. An American woman named Mildred Gillars broadcast nazi 
propaganda during World War II. She was dubbed Axis Sally by the American GIs 
who simultaneously loved and hated her. The story plunges the viewer into the dark 
underbelly of the Third reich’s hate-filled propaganda machine, Sally’s eventual 
capture, and subsequent trial for treason in Washington d.C. after the war.

βασισμένο σε αληθινή ιστορία. ο εκκεντρικός, χαρισματικός δικηγόρος  
(Αλ πατσίνο) αναλαμβάνει την τολμηρή υπόθεση υπεράσπισης της Αμερικανίδας 
καλλιτέχνιδας Μίλντρεντ γκίλαρς (Μίντοου γουίλιαμς) για δέκα κατηγορίες 
προδοσίας από την κυβέρνηση των ΗπΑ. Κατά τη διάρκεια του β’ παγκοσμίου 
πολέμου, η Μίλτρεντ αποτέλεσε ένα πολύτιμο όπλο στα χέρια των ναζί. Έχοντας 
τρομοκρατηθεί και πέσει θύμα βιασμού από τον γιόζεφ γκέμπελς, το δεξί 
χέρι του Χίτλερ, η Μίλντρεντ εκπέμπει μηνύματα γεμάτα μίσος με στόχο να 
επιβιώσει το σκοτάδι του Τρίτου ράιχ. παρά τις αποτυχημένες της προσπάθειες 
να δολοφονήσει τον γκέμπελς, η Μίλντρεν τελικά αιχμαλωτίζεται από τις 
Αμερικανικές δυνάμεις και στέλνεται πίσω για δίκη.                Summercinemas.gr

MOVIE GUIDE SUMMER 2021

DON’T BREATH 2
ΜΗΝ ΑΝΑΣΑΙΝΕΙΣ 2
Crime, Horror, Thriller

director: rodo Sayagues
Actors: Stephen lang, rocci Williams, 
Stephanie Arcilla

The sequel is set in the years following 
the initial deadly home invasion, 
where norman nordstrom (Stephen 
lang) lives in quiet solace until his 
past sins catch up to him.

ςτην συνέχεια της ταινίας «Μην 
Ανασαίνεις» o Τυφλός Άνδρας 
κρύβεται για πολλά χρόνια σε μία 
απομονωμένη καλύβα, μαζί με το 
ορφανό κορίτσι που έσωσε από 
βέβαιο θάνατο. Η ήσυχη συνύπαρξή 

τους γκρεμίζεται, όταν μία ομάδα  
απαγωγέων εμφανίζονται ξαφνικά και 
παίρνουν το κορίτσι, αναγκάζοντας 
τον Τυφλό Άνδρα να αφήσει το ήσυχο 
καταφύγιό του για να τη σώσει. 

FLIX team

BLACK WIDOW
Adventure, Action, Sci Fi, 133΄

director: Cate Shortland
Actors: Scarlet Johansson, rachel 
Weisz, david harbour, florence pugh

At birth the Black Widow aka  
“natasha romanova” is given to the 
kGB, which grooms her to become 
its ultimate operative. When the 
u.S.S.r. breaks up, the government 
tries to kill her as the action moves to 

present-day new york, where she is a 
freelance operative. 

Μετά τη γέννηση της η Black Widow 
(ςκάρλετ γιόχανσον) με το όνομα 
νατάσα ρομάνοβα, δίνεται στην 
kGB, η οποία την εκπαιδεύει για να 
γίνει ο απόλυτος πράκτορας. Όταν η 
εςςδ διαλύεται, η ρωσική κυβέρνηση 
προσπαθεί να τη σκοτώσει με τη 
δράση να εξελίσσεται στη σημερινή 
νέα ύόρκη. Η Black Widow αποτελεί 
την πρώτη ταινία της τέταρτης φάσης 
του Marvel Cinematic universe 
Studios.        FLIX team

AMMONITE
AMMΩNITΗΣ
Drama, Biography, Romance, 120΄

director: francis lee
Actors: Saorsie ronan, kate Winslet, 
Gemma Jones

In 1840s england, acclaimed but 
overlooked fossil hunter Mary Anning 
(kate Winslet) works alone on the 
rugged Southern coastline. With the 
days of her famed discoveries behind 
her, she now searches for common 
fossils to sell to tourists to support 
herself and her ailing mother. When a 
wealthy visitor entrusts Mary with the 
care of his wife Charlotte Murchison 

(Saoirse ronan), she cannot afford 
to turn his offer down. proud and 
relentlessly passionate about her 
work, Mary initially clashes with her 
unwelcome guest, but despite the 
distance between their social class 
and personalities, an intense bond 
begins to develop, compelling the two 
women to determine the true nature 
of their relationship. 

To 1840, η αυτοδίδακτη 
παλαιοντολόγος Μέρι Άνινγκ 
εργάζεται μόνη της στην άγρια 
και βάναυση νότια Αγγλική ακτή 
του λάιμ ρέτζις. Με τις μέρες των 
σπουδαίων ανακαλύψεων της να 
ανήκουν στο παρελθόν, ψάχνει και 
πουλά απολιθώματα σε πλούσιους 
τουρίστες για να στηρίξει τον εαυτό 
της και την άρρωστη χήρα μητέρα της. 
Όταν ο πλούσιος τουρίστας ρόντερικ 
Μέρτσισον φτάνει στο λάιμ στο 
πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής περιοδείας, 
εμπιστεύεται στη Μέρι τη φροντίδα 
της νεαρής συζύγου του ςάρλοτ.  
παρά το χάσμα μεταξύ των 
κοινωνικών σφαιρών και 
προσωπικοτήτων τους, η Μέρι και 
η ςάρλοτ ανακαλύπτουν ότι η μία 
μπορεί να προσφέρει αυτό που η 
άλλη ψάχνει: τη συνειδητοποίηση 

ότι δεν είναι μόνες. είναι η αρχή 
μιας παθιασμένης αγάπης που δεν 
τις αφήνει να σκεφτούν τίποτε άλλο, 
θα τις κάνει να αψηφήσουν όλα τα 
κοινωνικά στερεότυπα και θα αλλάξει 
αμετάκλητα την πορεία και των δύο 
για πάντα. Κέιτ γουίνσλετ και ςίρσα 
ρόναν στην ταινία του φράνσις λι 
μετά το «God’s own Country». 

FLIX team

02.

ΤHE CONJURING 3: 
THE DEVIL 
MADE ME  
DO IT
ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ 3: 
Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΜΕ 
ΕΒΑΛΕ ΝΑ ΤΟ 
ΚΑΝΩ
Horror, Mystery, Thriller, 112΄

director: Michael Chaves
Actors: patrick Wilson, 
vera forminga

The Conjuring 3 follows 
demonologists ed and lorraine 
Warren’s involvement in the first 
united States court case in which the 
defense claimed innocence due to the 
defendant’s demonic possession. 

Η τρίτη ταινία που φέρει τον 
υπότιτλο «ο διάβολος με έβαλε 
να το κάνω» θα ακολουθήσει ξανά 
τους παραφυσικούς ερευνητές ed 
(patrick Wilson) και lorraine Warren 
(vera farmiga) να αναλαμβάνουν 
την εμπνευσμένη από πραγματικά 
γεγονότα υπόθεση του Arne Johnson, 
ο οποίος είναι ο πρώτος άνθρωπος 
που ισχυρίστηκε ότι τον είχε κυριεύσει 
ένας δαίμονας στην απολογία για τις 
ανθρωποκτονίες του. 

Κυριάκος Στεργιάδης, Unboxholics

CRUELLA
Comedy, Crime, 134΄

director: Craig Gillespie
Actors: emma Stone, emma Thompson, Joel fry 

Before she becomes Cruella de vil teenaged estella has a 
dream. She wishes to become a fashion designer, having 
been gifted with talent, innovation, and ambition all in 
equal measures. But life seems intent on making sure 
her dreams never come true. having wound up penniless 
and orphaned in london at 12, 4 years later estella 
runs wild through the city streets with her best friends 
and partners-in-(petty)-crime, horace and Jasper, two 
amateur thieves. When a chance encounter vaults estella 
into the world of the young rich and famous, however, 
she begins to question the existence she’s built for herself 
in london and wonders whether she might, indeed, be 
destined for more after all.

Τοποθετημένη στο λονδίνο της δεκαετίας του ’70,  
η πανκ και φιλόδοξη εστέλα θα γνωρίσει τη σκοτεινή της 
πλευρά, όταν θα έρθει πιο κοντά στη σικ αριστοκράτισσα 
Έμα Τόμσον, στην προσπάθειά της να αναδειχτεί στον 
κόσμο της μόδας. Κάπου ανάμεσα στον Τζόκερ και την 
Χάρλεϊ Κουίν, το πρώτο τρέιλερ μοιάζει ηλεκτρισμένο και 
με διάθεση να πατήσει δυνατά το γκάζι, σε μια ιστορία 
που θα εστιάζει στη φιγούρα (και μόνο) της Κρουέλα ντε 
βιλ πριν γίνει αυτό που αγαπούσαμε να μισούμε. 

Χρήστος Πολίτης05.

04.

01.

03.

06.
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Action, Adventure, Crime, 185΄

director: Justin lin
Actors: vin diesel, ludacris, Tyrell, Michelle rodriguez

Cypher enlists the help of Jakob, dom΄s younger 
brother to take revenge on dom and his team. 

ο ντομ Τορέτο που υποδύεται ο βιν ντίζελ, ζει μια 
ήσυχη ζωή μαζί με την λέτι και τον γιο τους, τον μικρό 
Μπράιαν, όμως γνωρίζει καλά ότι ο κίνδυνος πάντα θα 
καραδοκεί στον ορίζοντα. Αυτή τη φορά, η απειλή θα 
αναγκάσει τον ντομ να αντιμετωπίσει τις αμαρτίες του 
παρελθόντος του, αν θέλει να σώσει τους αγαπημένους 
του ανθρώπους. Η ομάδα του συγκεντρώνεται ξανά, 
αυτή τη φορά με σκοπό να σταματήσει μια συνωμοσία 
παγκοσμίων διαστάσεων, στην οποία ηγείται ο πιο 
ικανός δολοφόνος και ο πιο δεινός οδηγός που έχει 
αντιμετωπίσει ποτέ. Αυτός ο άνδρας τυχαίνει να είναι ο 
ξεχασμένος αδερφός του ντομ, ο Τζέικομπ. 

FLIX team

FAST AND FURIOUS 9
ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 9

FRENCH EXIT
Comedy, Drama, 113΄

director: Azazel Jacobs
Actors: Michelle pfeiffer, lucas 
hedges, Tracy letts

An aging Manhattan socialite living on 
what’s barely left of her inheritance 
moves to a tiny apartment in paris 
with her son and cat.

«Το σχέδιό μου ήταν να πεθάνω πριν 
τελειώσουν τα λεφτά μου» λέει η 
εξηντάχρονη, άφραγκη πλέον κοσμική 

κυρία του Μανχάταν, φράνσις πράις, 
αλλά το σχέδιό της δεν πήγε όπως τα 
υπολόγιζε. ο σύζυγός της φράνκλιν 
έχει πεθάνει εδώ και 12 χρόνια και με 
τα χρήματα της κληρονομιάς του να 
έχουν πλέον εξανεμιστεί, ξεπουλά τα 
τελευταία της υπάρχοντα για να ζήσει 
τα τελευταία χρόνια της ζωής της, 
ανώνυμη σε ένα δανεικό διαμέρισμα 
στο παρίσι. ςτην νέα της περιπέτεια 
τήν ακολουθεί ο γιος της Μάλκομ, 
που δεν έχει ιδέα που πηγαίνει η ζωή 
του και μια γάτα που την λένε Μικρή 
φρανκ και η οποία μπορεί -ή και όχι- 
να είναι η μετενσάρκωση του μακαρίτη 
άντρα της. 

FLIX team

11.

“Polish comes from the cities;  
wisdom from the desert.” — FRANK HERBERT |   DUNE

14.

DUNE
Action, Adventure, Sci-Fi

director: denis villneuve
Actors: Timothee Chalamet, rebecca ferguson, 
Zendaya

feature adaptation of frank herbert’s science 
fiction novel, “dune,” about the son of a noble 
family entrusted with the protection of the most 
valuable asset and most vital element in the galaxy. 

ο ντενί βιλνέβ μεταφέρει στον κινηματογράφο 
την επική σειρά βιβλίων του φρανκ Χέρμπερτ 
«dune». Η σειρά αυτή αναφέρεται στον γιο μιας 
ευγενούς οικογένειας η οποία είναι επιφορτισμένη 
με την προστασία του πιο πολύτιμου και του πιο 
ζωτικού στοιχείου του γαλαξία μας.  
Η ταινία έχει ένα εξαιρετικό καστ όπως 
τους Τίμοθι ςαλαμέ, Όσκαρ Αϊζακ, ρεμπέκα 
φέργκιουσον, ςτέλαν ςκάρσγκαρντ, ςαρλότ 
ράμπλινγκ, ντέιβ Μπαουτίστα, Ζεντάγια, Χαβιέρ 
Μπαρδέμ, Τζος Μπρόλιν και τον Τζέισον Μομόα. 

FLIX team

FOUR GOOD DAYS

Drama, 100΄

director: rodrigo Garcia
Actors: Mila kunis, Glenn Close, Stephen root

A mother helps her daughter work through four 
crucial days of recovery from substance abuse. 

Μια μητέρα βοηθά την κόρη της να αντέξει για 
τέσσερις κρίσιμες ημέρες ανάρρωσης μετά από 
κατάχρηση ουσιών. Με τις γκλεν Κλόουζ και 
Μίλα Κούνις.

FLIX team

“Hey, we do what we do best.  
We improvise, all right?”
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12.

08.
07. 10.

09.

JUNGLE CRUISE
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ

Adventure, Sci Fi, Comedy, 90΄

director: Jaume Collet-Serra
Actors: dwayne Johnson, emily Blunt

Based on disneyland’s theme park ride where a small 
riverboat takes a group of travelers through a jungle 
filled with dangerous animals and reptiles but with a 
supernatural element. 

Ένα συναρπαστικό ταξίδι ξεκινά στον Αμαζόνιο με 
καπετάνιο τον πνευματώδη φρανκ γουλφ (ντουέιν 
Τζόνσον) και την θαρραλέα ερευνήτρια δρ. λίλι Χούτον 
(‘εμιλι Μπλαντ). Η λίλι ταξιδεύει από το λονδίνο στη 
ζούγκλα του Αμαζονίου, επιλέγοντας κατα τύχη τον 
φρανκ ως οδηγό, με την ετοιμόρροπη βάρκα του. Η λίλι 
είναι αποφασισμένη να ανακαλύψει ένα αρχαίο δέντρο 
με απαράμιλλες θεραπευτικές ικανότητες, κρατώντας στα 
χέρια της τη δύναμη να αλλάξει το μέλλον της ιατρικής.  
Το απίθανο ντουέτο σε μια επική και απρόσμενη 
περιπέτεια, θα συναντήσει αμέτρητους κινδύνους 
και υπερφυσικές δυνάμεις, όλα κρυμμένα στην 
παραπλανητική ομορφιά του πλούσιου τροπικού 
δάσους. Καθώς όμως τα μυστικά του χαμένου δέντρου 
ξεδιπλώνονται, η ζωή της λίλι και του φρανκ παίζεται 
κορώνα γράμματα και το ανθρώπινο είδος κρέμεται από 
μία κλωστή. 

FLIX team 

FREE GUY
Comedy, Action, 155΄

director: Shawn levy
Actors: ryan reynolds, Jodie Comer, 
Taika Watiti

In Twentieth Century Studios’ epic 
adventure-comedy “free Guy” a bank 
teller who discovers he is actually a 
background player in an open-world 
video game, decides to become the 
hero of his own story... one he rewrites 
himself. now in a world where there 
are no limits, he is determined to be 

the guy who saves his world his way... 
before it is too late.

Ένας απλός ταμίας ανακαλύπτει ότι 
είναι στην πραγματικότητα παίκτης 
ενός open-world βιντεοπαιχνιδιού. 
εφόσον επαναπροσδιορίσει τον εαυτό 
του, αποφασίζει να γίνει ο ήρωας της 
δικής του ιστορίας. ςε έναν κόσμο 
όπου δεν υπάρχουν πλέον όρια, 
επιλέγει να είναι εκείνος που θα σώσει 
τον κόσμο με τον δικό του τρόπο, 
προτού να είναι πολύ αργά. free Guy 
ο ράιαν ρέινολντς. 

FLIX team
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LET HIM GO
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ 
ΔΕΣΜΟΙ
Drama, 103΄

director: Thomas Bezucha
Actors: kevin Costner, diane lane

A retired sheriff and his wife, grieving 
over the death of their son, set out to 
find their only grandson. 

Μετά την απώλεια του γιου τους, 
ο συνταξιούχος σερίφης George 
Blackledge και η σύζυγός του Margaret 
εγκαταλείπουν το αγρόκτημά τους 
στη Μοντάνα για να σώσουν τον 
νεαρό εγγονό τους από τα νύχια μιας 
επικίνδυνης οικογένειας που ζει έξω 
από την ντακότα, με επικεφαλής την 
μητριαρχική Blanche Weboy. Όταν 
ανακαλύπτουν ότι οι Weboys δεν έχουν 
καμία πρόθεση να αφήσουν το παιδί 
να φύγει, ο Τζόρτζ και η Μάργκαρετ 
δεν έχουν άλλη επιλογή από το να 
πολεμήσουν για την οικογένειά τους. 

Gamato-movies.gr 15.

13.

NO TIME TO  DIE

NOMADLAND
Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ 
ΝΟΜΑΔΩΝ
Drama, Road Movie, 107΄

director: Chloe Zao
Actors: francis Mcdermott, 
linda May, peter Spears

A woman embarks on a journey 
through the American West after 
losing everything during the recession. 

Μένοντας άνεργη στα 60 της, η φερν 
αποφασίζει να ζήσει σαν σύγχρονος 
νομάδας, διασχίζοντας τη χώρα με το 
τροχόσπιτό της. 

Χρήστος Μήτσης, Αθηνόραμα 

16. RIFKIN΄S FESTIVAL
ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ 
ΡΙΦΚΙΝ
Comedy, 92΄

director: Woody Allen
Actors: Gina Gershon, Wallas Shawn, 
Michael Garvey

A married American couple go to the 
San Sebastian festival and get caught 
up in the magic of the event, the 
beauty and charm of the city and the 
fantasy of movies. 

ο διανοούμενος Μορτ ρίφκιν 
(γουάλας ςον) συνοδεύει τη σύζυγο 
του ςου (Τζίνα γκέρσον) στο διάσημο 
ισπανικό φεστιβάλ Κινηματογράφου 
του ςαν ςεμπαστιάν, ανησυχώντας 
για το ξεμυάλισμά της με τον νεαρό 
σκηνοθέτη φιλίπ (λουί γκαρέλ). ςτο 
πίσω μέρος του μυαλού του, ο Μορτ 
ελπίζει ότι η αλλαγή περιβάλλοντος 
θα δώσει σπίθα στο πρώτο του 
υπερφιλόδοξο μυθιστόρημα. Όσο η 
ςου ασχολείται παθιασμένα με τον 
γοητευτικό φιλίπ, ο Μορτ συναντά τη 
γλυκιά δρ. ρόχας (ελένα Ανάγια) και 
κάτι μέσα του αλλάζει. Μία διάθεση 
αναθεώρησης της ζωής μέσα από 
τη δύναμη του κλασικού σινεμά 
αναζωπυρώνει την ελπίδα του Μορτ 
για το μέλλον. 

18.

17.

Action, Adventure, 203΄

director: Cary JoJi fukunaga
Actors: daniel Craig, rami Malek, Ana de Armas

Bond has left active service and is enjoying a tranquil life in Jamaica. his 
peace is short-lived when his old friend felix leiter from the CIA turns up 
asking for help. The mission to rescue a kidnapped scientist turns out to be far 
more treacherous than expected, leading Bond onto the trail of a mysterious 
villain armed with dangerous new technology. 

ςτην ταινία no Time To die, ο Μποντ έχει εγκαταλείψει την ενεργό δράση 
και απολαμβάνει μια ήρεμη ζωή στην Τζαμάικα. Η γαλήνη του θα διακοπεί, 
όταν ο παλιός του φίλος φίλιξ λέιτερ της CIA εμφανίζεται ζητώντας τη 
βοήθειά του. Η αποστολή διάσωσης ενός επιστήμονα που τον έχουν απαγάγει 
αποδεικνύεται πιο περίπλοκη απ’ ό,τι αναμενόταν, οδηγώντας 
τον Μποντ στα χνάρια ενός μυστηριώδους «κακού»,  
ο οποίος κατέχει μια επικίνδυνη, νέα τεχνολογία. 

  Cinemagazine, Τάσος Μελμενίδης      

RESPECT

Drama, Biography, 145΄

director: liesl Tommy
Actors: Jeniffer hudson,  
Mary J. Blidge, forest Whitaker

“respect” zeroes in on franklin’s early 
years, including her childhood singing 
gospels in the Baptist church and 

her eventual breakthrough to fame in 
1967. The trailer includes a scene set 
during the recording of her live album 
“Amazing Grace” — so we know the 
storyline runs through at least 1972. 

Η ταινία, περιγράφει τη ζωή της Αρίθα 
φράνκλιν από τότε που ήταν ακόμα 
έφηβη και τραγουδούσε γκόσπελ στην 
εκκλησία των βαπτιστών που ήταν 
ιερέας ο πατέρας της στο ντιτρόιτ 
μέχρι την παγκόσμια καταξίωση της 
στα μέσα της δεκαετίας του ‘60. 

ΜONDAY
Drama, Comedy, 116΄

director: Argyris papadimitropoulos
Actors: Sebastian Stan, denise Gough, 
yorgos pyrpassopoulos

Two Americans in their mid-thirties 
living in Athens, who meet in the heat 
of summer one whirlwind weekend. 

When Chloe’s time in Greece is 
drawing to a close, she decides to 
give up her high-flying job back home 
and explore whether one weekend’s 
passion can stand the reality of the 
inevitable Monday.

h ταινία Monday εστιάζει στην 
ιστορία δύο Αμερικάνων που ζουν 
στην ελλάδα και προσπαθούν να 
δοκιμάσουν αν η σχέση τους αντέχει 
στο χρόνο. 

14.
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SHANG-CHI: THE LEGEND 
OF THE TEN RINGS
ΣΑΝΓΚ-ΤΣΙ: O ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ 
ΔΕΚΑ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ
Adventure, Sci-Fi, Action, Fantasy

director: destin daniel Cretton
Actors: Simu liu, Akwafina, Tony Chiu-Wai liung

The movie, based on Marvel Comics, 
will focus on Shang-Chi; The Master 
of kung-fu.

ο «ςανγκ-Τσι: ο Mύθος των δέκα 
δαχτυλιδιών» είναι μια νέα ταινία 
υπερηρώων, βασισμένη στον ομώνυμο 
υπερήρωα της Marvel, Shang-Chi.  
είναι η εικοστή πέμπτη ταινία 
του Marvel Cinematic universe και η 
δεύτερη ταινία της Τέταρτης φάσης.  
είναι η ιστορία του Shang-Chi, 
των «Μάστερ του Κουνγκ-φου», τον οποίο 
υποδύεται ο ηθοποιός ςίμου λιου. ο Shang-Chi 
είναι ο καλύτερος μαχητής στο σύμπαν της Marvel,  
ο οποίος επιστρέφει σε έναν κόσμο διαφορετικό από 
ό,τι τον άφησε, γεμάτο θάνατο και καταστροφή. 
Τα μυστικά του παρελθόντος του θα αποκαλυφθούν και 
θα αλλάξουν τη ζωή του για πάντα.
           FLIX team

THE FATHER  Ο ΠΑΤΕΡΑΣ

THE DRY
Η ΞΗΡΑΣΙΑ
Crime, Drama, Mystery, 117΄

director: robert Connoly
Actors: eric Bana, Genevieve o’ reilly,  
keir o’ donnell

federal Agent Aaron falk returns to his home 
town, after an absence of over twenty years, to 
attend the funeral of his childhood friend, luke, 
who allegedly killed his wife and child before 
taking his own life - a victim of the madness that 
has ravaged this community after more than a 
decade of drought. When falk reluctantly agrees 
to stay and investigate the crime, he opens up 
an old wound: the death of 17-year-old ellie 
deacon. falk begins to suspect these two crimes, 
separated by decades, are connected. 

As he  struggles to prove not only luke’s 
innocence but also his own, falk finds himself 
pitted against the prejudice towards him and and 
pent-up rage of a terrified community. 

βασισμένο στο ομότιτλο εξαιρετικά επιτυχημένο 
βιβλίο της Τζέιν Χάρπερ, «Τhe dry», η ταινία 
διαδραματίζεται σε μια επαρχιακή πόλη της 
Αυστραλίας που μαστίζεται από μια συνεχιζόμενη, 
πολυετή ξηρασία. ο Έρικ Μπάνα υποδύεται 
έναν ομοσπονδιακό πράκτορα που επιστρέφει 
στην πόλη της καταγωγής του για την κηδεία 
ενός φίλου του, ο οποίος όπως όλα δείχνουν 
αυτοκτόνησε αφού σκότωσε την οικογένειά 
του. Όταν οι γονείς του νεκρού τον πιέζουν να 
αναλάβει την διαλεύκανση της υπόθεσης, εκείνος 
θα μείνει μόνο και μόνο για να δει τα δικά του 
φαντάσματα από το παρελθόν -που έχουν να 
κάνουν με τον θάνατο της κοπέλας του πριν είκοσι 
χρόνια- θα εμφανιστούν για να τον στοιχειώσουν.

FLIX team“You can’t outrun who you really are.’’

21.

Drama, 97΄

director: florian Zeller
Actors: Anthony hopkins, olivia Coleman, Mark Gatiss

Anthony (Academy Award Winner, Anthony hopkins) 
is 80, mischievous, living defiantly alone and rejecting 
the carers that his daughter, Anne (Academy Award and 
Golden Globe Winner, olivia Colman), encouragingly 
introduces. yet help is also becoming a necessity for 
Anne; she can’t make daily visits anymore and Anthony’s 
grip on reality is unravelling. As we experience the ebb 
and flow of his memory, how much of his own identity 
and past can Anthony cling to? how does Anne cope as 
she grieves the loss of her father, while he still lives and 
breathes before her?

ςτο προσκήνιο βρίσκεται ο Άντονι (Άντονι Χόπκινς), 
ένας άνθρωπος αποπροσανατολισμένος, που πασχίζει να 
καταλάβει τι του συμβαίνει, ανήμπορος να διαχειριστεί 
την αναπόφευκτη φθορά κι αναγκασμένος να υπομείνει 
βασανιστικά την αποσύνθεση της ταυτότητάς του. Το 
ανεξήγητο των όσων βιώνει και οι μη πειστικές εξηγήσεις 
που παίρνει τον κάνουν επιφυλακτικό, δύστροπο και 
αντιδραστικό, εντείνουν τις ψυχολογικές μεταπτώσεις και 
πυροδοτούν απότομα ξεσπάσματα απέναντι σε οικεία και 
άγνωστα πρόσωπα. 

Νίκος Γαργαλάκος

20.

23.
THE FOREVER PURGE
Η ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΘΑΡΣΗ
Action, Horror, Sci-Fi 

director: everardo Gout
Actors: Ana de la reguera, Josh lucas, Cassidy freeman

All the rules are broken as a sect of lawless marauders 
decides that the annual purge does not stop at daybreak 
and instead should never end. 

Tα μέλη μιας σέκτας δεν αρκούνται πλέον σε μία μόνο 
ετήσια βραδιά αναρχίας και φόνου, και αποφασίζουν να 
καταλάβουν όλη την Αμερική μέσα από μια ατέλειωτη 
εκστρατεία χάους και σφαγής.  
Κανείς δεν είναι ασφαλής. 

FLIX team

22.

ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ ΠΡΙΝ  
ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Drama, Thriller, 99΄

director: Αndy Goddard
Actors: Judie dench, James d’Arcy, eddy Izzard

In the summer of 1939, influential families in nazi 
Germany have sent their daughters to a finishing school 
in an english seaside town to learn the language and be 
ambassadors for a future looking national Socialist.  
A teacher there sees what is coming and is trying to raise 
the alarm. But the authorities believe he is the problem. 

Αύγουστος του 1939 - λίγες μόλις εβδομάδες πριν την 
κήρυξη του β΄ παγκοσμίου πολέμου.  
Όταν ο προκάτοχός του εξαφανίζεται μυστηριωδώς και 
βρίσκεται δολοφονημένος, ο Τόμας Μίλερ, καθηγητής 
Αγγλικών αλλά στην ουσία κατάσκοπος του βρετανικού 
στρατού, προσλαμβάνεται από το Augusta victoria 
βρετανικό κολλέγιο θηλέων για να τον αντικαταστήσει. 
ςτο Augusta victoria, που βρίσκεται στο Bexhill-on-
Sea, φοιτούν έφηβες γερμανίδες, κόρες υψηλόβαθμων 
στελεχών των ναζί, για να τελειοποιήσουν τα αγγλικά τους, 
να διδαχθούν βρετανική λογοτεχνία και ποίηση και να 
πλησιάσουν το ιδανικό της γυναίκας του Τρίτου ράιχ.

Πόλυ Λυκούργου

21.

SIX MINUTES TO
  MIDNIGHT

19.

I can show you the path but I can not walk it for you.”

MASTER IAIN ARMSTRONG

 —WENWU |  SHANG CHΙ,  THE LEGEND OF THE TEN RINGS
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Ο ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΟΥ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ

Action, Comedy, Crime, 120΄

director: patrick hughes
Actors: ryan reynolds, Salma hayek, 
Samuel l. Jackson

The bodyguard Michael Bryce continues 
his friendship with assassin darius kincaid 
as they try to save darius’s wife Sonia. 

Tο πιο θανάσιμο και παράξενο δίδυμο του 
κόσμου –ο σωματοφύλακας Μάικλ Μπράις 
και ο εκτελεστής ντάριους Κινκέιντ– 
επιστρέφουν σε μια ακόμα ριψοκίνδυνη 
αποστολή. δίχως άδεια και υπό επιτήρηση, 
ο Μπράις αναγκάζεται να επανέλθει στην 
ενεργό δράση από την ακόμα περισσότερο 
ασταθή γυναίκα του ντάριους, την 
διαβόητη απατεώνισσα ςόνια Κινκέιντ.

FLIX team

“The Bible says to never take revenge,  
to leave it to the Lord. But I wasn’t prepared  
to wait that long.”    —SAMUEL L.  JACKSON |  DARIUS

24.

27.

HONEST THIEF
ΕΝΤΙΜΟΣ 
ΚΛΕΦΤΗΣ
Action, Crime, Drama, 99΄

director: Μark Williams
Actors: liam neeson, kate Welsh, 
Jai Courtney

Wanting to lead an honest life, a 
notorious bank robber turns himself 
in, only to be double-crossed by two 
ruthless fBI agents. 

Ένας ληστής τράπεζας σκέφτεται 
να παραδοθεί, επειδή ερωτεύεται 
και θέλει να ζήσει εφεξής μία τίμια 
ζωή. Όταν όμως συνειδητοποιεί ότι οι 
αστυνομικοί είναι πιο διεφθαρμένοι 
από εκείνον, ρίχνεται στη μάχη 
εναντίον τους για να καθαρίσει το 
όνομά του. 

Νίκος Δρίβας, Cineramen

THE MAURITANIAN
Ο ΜΑΥΡΙΤΑΝΟΣ
Drama, Thriller, 129΄

director: kevin Macdonald
Actors: Jodie foster, Tahar rahim, 
Saadna hamoud, Benedict Cumberbatch

Mohamedou ould Slahi fights for 
freedom after being detained and 
imprisoned without charge by the u.S. 
Government for years. 

Η ιστορία του Μοχάμεντου ουλντ 
ςλάχι, όπως έγινε γνωστή από τα 
απομνημονεύματά που κυκλοφόρησαν 
το 2015 με τίτλο «Guantanamo 
diary», είναι συγκλονιστική. Χωρίς 
να του απαγγελθεί καμία κατηγορία, 
ο Μοχάμεντου από τη Μαυριτανία 
συνελήφθη και μεταφέρθηκε στις 
φυλακές του γκουαντάναμο για 
να περάσει συνολικά 14 χρόνια ως 
κρατούμενος των Ηνωμένων πολιτειών 
και νούμερο 1 ύποπτος για την επίθεση 
στους δίδυμους πύργους της νέας 
ύόρκης την 9η ςεπτεμβρίου του 2011.

Μανώλης Κρανάκης, FLIX

26.

25.

“We’re bad guys, it’s what we do.”
                                                  H A R L E Y  Q U I N N

WRATH OF MAN
Action, Thriller, 119΄

director: Guy ritchie
Actors: Jason Statham, Josh hartnett, 
holt McCallany

The plot follows h, a cold and 
mysterious character working at a 
cash truck company responsible for 
moving hundreds of millions of dollars 
around los Angeles each week. 

Το «Wrath of Man» ακουλουθεί 
τον μυστηριώδη h, υπάλληλο 
μιας εταιρείας που αναλαμβάνει 
χρηματαποστολές εκατομμυρίων 
δολαρίων εβδομαδιαίως. Μέσα από 
αναχρονισμούς στην κινηματογραφική 
αφήγηση και υιοθετώντας 
τις διαφορετικές οπτικές των 
χαρακτήρων, ο ρίτσι υπόσχεται μία 
ψυχαγωγική προσθήκη στο είδος της 
περιπέτειας κατασκοπίας, όπως είχε 
κάνει με τη ρετρό επιτυχία «Κωδικός 
Όνομα u.n.C.l.e.». 

Πάνος Γκένας, Cinemagazine

29.

THE SUICIDE 
SQUAD 
ΟΜΑΔΑ 
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ 
Sci Fi, Adventure, Comedy, 123΄

director: James Gunn
Actors: Idris elba, Margott robbie, 
John Ceena, Sylvester Stalone

Supervillains harley Quinn, 
Bloodsport, peacemaker and a 
collection of nutty cons at Belle reve 
prison join the super-secret,  

super-shady Task force x as they are 
dropped off at the remote, enemy-
infused island of Corto Maltese. 

Το στόρι θέλει μια ομάδα από τους 
κατάδικους του σωφρονιστικού 
ιδρύματος Belle reve να 
αναλαμβάνουν μια ακόμη αποστολή 
αυτοκτονίας, υπό την καθοδήγηση της 
βαϊόλα ντέιβις του Task force x.  
Αυτή τη φορά, θα πρέπει να 
καταστρέψουν μια φυλακή χτισμένη 
στις μέρες των ναζί στη νήσο Κόρτο 
Μαλτέζε, η οποία χρησιμοποιείται για 
την κράτηση πολιτικών κρατουμένων 
και για την πραγματοποίηση μυστικών 
γενετικών πειραμάτων.

FLIX team

      HITMAN΄S
WIFE΄S  BODYGUARD

THOSE WHO WISH ME DEAD
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΜΟΥ
Adventure, Drama, 100΄

director: Taylor Sheridan
Actors: Angelina Jolie, nicholas hoult, 
Jake Webber

Stationed in a lonely fire lookout 
tower in the heart of Montana’s green 
wilderness, guilt-ridden hannah faber, 
a daredevil smoke-jumper having a 
death wish, is still struggling to cope 
with her emotional trauma after a 
disastrous failure of judgement. Then, 
as if that weren’t enough, hannah 
crosses paths with utterly unprepared 
Connor, the young son of the forensic 
accountant, owen Casserly, and 
catches the attention of a highly 
trained pair of assassins bent on 

silencing the boy for good. now, to 
prevent them from finishing the job, 
hannah must put her sharp survival 
skills to good use and stop the killers, 
who would do everything in their 
power to cover their tracks -including 
setting the forest ablaze. Can hannah 
and Connor escape from those who 
wish them dead? 

To «Those Who Wish Me dead» 
διαδραματίζεται με φόντο μια 
τεράστια πυρκαγιά στα δάση της 
Μοντάνα, όπου ένα νεαρό αγόρι που 
έγινε μάρτυρας μιας δολοφονίας 
θα βρει προστασία από μια γυναίκα 
πυροσβέστη. οι δολοφόνοι τούς κατα-
διώκουν για να τους σκοτώσουν και η 
φωτιά απειλεί να τους καταπιεί όλους.  

FLIX, Γιώργος Κρασσακόπουλος

28.
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PROMISING  
YOUNG 
WOMAN
ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ΝΕΑ ΓΥΝΑΙΚΑ

Crime, Drama, Thriller, 104΄

director: emerald fennell
Actors: Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie

pushing thirty, and defined by a hideous crime involving her bosom 
friend, nina, emotionally scarred medical school dropout, Cassie, 
knows firsthand that some wounds never heal. leading an uneventful 
existence, still living with her parents, waiting tables at a cheap coffee 
shop to earn a living, Cassie has found the perfect way to deal with 
the painful past. dressed to kill, at night, Cassie frequents the local 
bars and nightclubs, pretending to be dead-drunk, utterly helpless 
and vulnerable. And, every week, lethally beautiful Cassie is on the 
prowl for all sorts of nocturnal predators and other wolves in sheep’s 
clothing, who are unaware that, sometimes, the hunter can become 
the prey.

ςτο «promising young woman» η Κάσι της Κάρι Μάλιγκαν,  
που πρόσφατα βραβεύτηκε για την ερμηνεία της από τους κριτικούς 
του λος Άντζελες, παρασύρει στην κρεβατοκάμαρά της άνδρες  
που της την πέφτουν στο μπαρ όπου συχνάζει, παριστάνοντας,  
όπως πολύ γρήγορα τους αφήνει να καταλάβουν, τη μεθυσμένη.  
ςτο παρά πέντε τούς αποκαλύπτει πόσο νηφάλια είναι και  
διακόπτει απότομα μια πολλά υποσχόμενη βραδιά προς τη  
μονόδρομη ολοκλήρωση. 

                                                           Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, Lifo

Oι καλύτερες παιδικές ταινίες της χρονιάς, 
μεταγλωττισμένες 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:  @cinemantomykonos
 

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:  @cinemantomykonos
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SUPERNOVA
Drama, 95'

Director: Harry Mcqueen
Actors: Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa Haywood

Sam and Tusker, partners of 20 years, are traveling 
across England in their old RV visiting friends, 
family and places from their past. Since Tusker was 
diagnosed with early-onset dementia two years ago, 
their time together is the most important thing they 
have. 

Είκοσι χρόνια ζευγάρι, ένας πιανίστας και ένας 
συγγραφέας ξεκινούν για ένα road trip στη 
βρετανική εξοχή. Ίσως να είναι οι τελευταίες 
ευτυχισμένες μέρες που περνούν μαζί, καθώς ο ένας 
τους έχει διαγνωστεί με άνοια, η οποία σταδιακά 
επιδεινώνεται. 

Χρήστος Μήτσης, Αθηνόραμα

30.

31.

32.

WONDER WOMAN 1984
Action, Adventure, Fantasy, 151΄

director: patty Jenkins
Actors: Gal Gadot, Chris pine, kristen Wiig, 
pedro pascal

diana must contend with a work colleague and 
businessman, whose desire for extreme wealth 
sends the world down a path of destruction, 
after an ancient artifact that grants wishes goes 
missing. 

Το 1984, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού πολέμου, 
η νταιάνα πρινς έρχεται σε σύγκρουση με δύο 
τρομερούς εχθρούς –τον επιχειρηματία των 
media Max lord και τη Cheetah, μια φίλη που 
έγινε εχθρός– ενώ ξαναβρίσκει το ερωτικό της 
ενδιαφέρον στον ςτιβ Τρέβορ. 

Νίκος Δρίβας, Cineramen

SUPERNOVA
Drama, 95'

Director: Harry Mcqueen
Actors: Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa Haywood

Sam and Tusker, partners of 20 years, are travelling 
across England in their old RV visiting friends, 
family and places from their past. Since Tusker was 
diagnosed with early-onset dementia two years ago, 
their time together is the most important thing they 
have. 

Είκοσι χρόνια ζευγάρι, ένας πιανίστας και ένας 
συγγραφέας ξεκινούν για ένα road trip στη 
βρετανική εξοχή. Ίσως να είναι οι τελευταίες 
ευτυχισμένες μέρες που περνούν μαζί, καθώς ο ένας 
τους έχει διαγνωστεί με άνοια, η οποία σταδιακά 
επιδεινώνεται. 

Χρήστος Μήτσης, Αθηνόραμα
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ΛΟΥΚΑ / LUCA

Animation, Family, Adventure

director: enrico Casarosa
Actors: Jacob Tremblay, Jack dylan 
Glazier, emma Berman

Η ιστορία ακολουθεί τον λούκα 
παγκούρο, ένα 13χρονο θαλάσσιο 
τέρας που επιθυμεί να δει πώς είναι 
η ζωή πάνω από την επιφάνεια της 
θάλασσας, καθώς και τον μυστικό του 
φίλο Αλμπέρτο ςκορφάνο που έχει 
μεγάλη αγάπη για τον ανθρώπινο 
κόσμο. Έχοντας ανθρώπινη μορφή 
καθώς βρίσκονται εκτός νερού, 
θα προσπαθήσουν να ζήσουν μια 
ξέγνοιαστη ζωή και να απολαύσουν 
απλές καθημερινές δραστηριότητες. 

Set in a beautiful seaside town on 
the Italian riviera, disney and pixar’s 
original feature film luca is a coming-
of-age story about one young boy 
experiencing an unforgettable 
summer filled with gelato, pasta, 
and endless scooter rides. luca 
shares these adventures with his 
newfound best friend, but all the fun 
is threatened by a deeply-held secret: 
they are sea monsters from another 
world just below the water’s surface.

Αλεξάνδρα Σκαράκη, Athens Voice

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ 
ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ
BIG FOOT FAMILY
Animation, Family, Comedy, 
Adventure, 89΄

director: Ben Stassen, Jeremie 
degruson
Actors: pappy faulkner, Marieve 
herington, yuri lowenthal

Όταν ο πατέρας τους εξαφανίζεται 
προσπαθώντας να βρει τι γίνεται με μια 
πετρελαϊκή εταιρεία στην Αλάσκα,  
ο γιος, η μητέρα και ένα ρακούν πάνε 
για να τον σώσουν. 

Bigfoot disappears without a trace 
while protecting a wildlife reserve, 
prompting Adam, his mom and their 
animal friends to head to Alaska to 
rescue him.    

FLIX team

ΟΝΕΙΡΟΜΠΕΛΑΔΕΣ
DREAMBUILDERS

Animation, Adventure, Comedy, 81΄

director: kim hagen Jensen
Actors: Caroline vedel, ditte hansen,  
rasmus Botoft

Η Μίνα, μια νεαρή κοπέλα που κάνει χρήση 
της νέας της ικανότητας να δημιουργεί και να 
ελέγχει τα όνειρα άλλων ανθρώπων, πρόκειται 
να διδαχθεί από την ενοχλητική αδερφή της 
ένα μάθημα. 

It centers on Minna, a young girl who misuses 
her newfound ability to create and control 
other people’s dreams to teach her bothersome 
stepsister a lesson. 

Νίκος Δρίβας

01.

02.
03.

Ο ΛΑΓΟΣ 
ΤΟ ‘ΣΚΑΣΕ 2
PETER RABIT 2
Animation, Comedy, 95΄

director: Will Gluck
Actors: James Corden, lennie James, 
elisabeth debicki

ςτην υπόθεση του φιλμ, ο αξιαγάπητος 
κατεργάρης peter rabbit είναι πάλι 
κοντά μας. Η Bea, ο Thomas και οι 
υπόλοιποι λαγοί έχουν φτιάξει μια 
μικρή οικογένεια, αλλά ο peter με τις 
σκανταλιές του, μοιάζει αλλιώτικος. 
Μακριά από τον κήπο, ο peter βρίσκει 
έναν κόσμο που οι σκανταλιές 
εκτιμούνται, αλλά όταν η οικογένειά 
του θα ρισκάρει τα πάντα για να τον 
βρει, πρέπει κι ο ίδιος να επιλέξει τι 
είδους λαγός θέλει τελικά να είναι. 

Bea, Thomas, and the rabbits have 
created a makeshift family, but despite 
his best efforts, peter can’t seem to 
shake his mischievous reputation. 
Adventuring out of the garden, peter 
finds himself in a world where his 
mischief is appreciated, but when 
his family risks everything to come 
looking for him, peter must figure out 
what kind of bunny he wants to be. 

FLIX team

HOTEL TRANSYLVANIA 4: 
TRANSFORMANIA
Animation, Comedy

director: derek drymon, Jeniffer kluska
Actors: Adam Sandler, kathryn hahn, fran drescher

οι αγαπημένοι ήρωες του «Ξενοδοχείου για Τέρατα» που 
έσπασαν τα ταμεία παγκοσμίως με τις προηγούμενες ταινίες 
τους: ο αξιαγάπητος δράκουλας, η κόρη του Mavis, ο Johnny 
και όλη η παρέα επιστρέφουν με νέες περιπέτειες! 

When van helsing’s mysterious invention, the 
“Monsterfication ray”, goes haywire, drac and his 
monster pals are all transformed into humans, and Johnny 
becomes a monster. In their new mismatched bodies, 
drac, stripped of his powers, and an exuberant Johnny, 
loving life as a monster, must team up and race across 
the globe to find a cure before it’s too late, and before 
they drive each other crazy. With help from Mavis and the 
hilariously human drac pack, the heat is on to find a way 
to switch themselves back before their transformations 
become permanent.                                                 FLIX team

06.

04.
OI ΚΡΟΥΝΤΣ 2: ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
CROODS 2
Animation, Family, 95΄

director: Joel Crawford
Actors: nicholas Cage, emma Stone, ryan reynolds

οι Κρουντς πλέον χρειάζονται ένα νέο μέρος για να 
ζήσουν. Έτσι λοιπόν η οικογένεια των ανθρώπων των 
σπηλαίων ξεκινάει την αναζήτηση μιας ασφαλέστερης 
περιοχής για το σπιτικό της. Όταν ανακαλύπτουν ένα 
ειδυλλιακό παράδεισο, πιστεύουν ότι όλα τα προβλήματά 
τους βρήκαν τη λύση τους… εκτός από μια λεπτομέρεια.  
Μια άλλη οικογένεια κατοικεί ήδη εκεί, οι προχώβιοι. 

Still searching for a place to settle down after 
the cataclysmic events of The Croods (2013), the 
overprotective prehistoric patriarch, Grug, leads his 
family to the great unknown. hoping for the best in 
an increasingly dangerous world, while trying to come 
to terms with eep and Guy’s budding romance, Grug 
stumbles upon a secluded eden of plenty. however, this 
verdant heaven on earth is already occupied.    THESSTIPS

05.
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ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΚΑΛΑΘΙΑ: 
Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 
SPACE JAM: A NEW LEGACY
Animation, Comedy, Sci Fi

director: Malcolm dee lee
Actors: le Bron James, Zendaya, Jim Cummings

Τα looney Tunes επιστρέφουν ξανά στο παρκέ αυτή 
την φορά για να σώσουν τον λεΜπρον Τζέιμς και την 
οικογένειά του από τον κακό Α.ί. Αλ Τζι ρίδμ, ένα CGI 
ανθρωποειδές (τον οποίο παίζει ο ντον Τσίτνλ). ο μόνος 
τρόπος για να γίνει αυτό είναι, φυσικά, με έναν αγώνα 
μπάσκετ ανάμεσα στον Μπαγκς Μπάνι και την παρέα του 
και τους κακούς The Goon Squad.

nBA superstar leBron James teams up with Bugs Bunny 
and the rest of the looney Tunes for this long-awaited 
sequel.              FLIX team

09.

10. 11.

Animation, Comedy, Family, 101΄

director: Tim Story

Η ταινία Tom & Jerry βρίσκει τους δύο άσπονδους φίλους να έχουν 
τραβήξει χωριστούς δρόμους και τον Jerry να βρίσκει καταφύγιο σε 
ένα πολυτελές ξενοδοχείο, λίγο πριν τη δεξίωση ενός μεγαλειώδους 
γάμου. ο διευθυντής του ξενοδοχείου τρελαίνεται όταν βλέπει τον 
ποντικό και αναθέτει σε μια νέα υπάλληλο να λύσει το πρόβλημα.  
Η τελευταία καταφεύγει στη λύση του γάτου και προφανώς τη θέση 
παίρνει ο Tom για να αντιμετωπίσει για άλλη μια φορά τον Jerry.

A chaotic battle ensues between Jerry Mouse, who has taken refuge 
in the royal Gate hotel, and Tom Cat, who is hired to drive him away 
before the day of a big wedding arrives.

Νίκος Δρίβας 

07.

“Το καταπληκτικό animation μεγάλου μήκους 
“SOUL” της Pixar είναι η ταινία που άξια κέρδισε 
φέτος το βραβείο Όσκαρ, χάρη στην πρωτότυπη 

ιστορία της και τα μοναδικά γραφικά.”

08.

SOUL
Animation, 107΄

directors: pete docter, kemp powers
Actors: Jamie foxx, Tina faye, Graham 
norton

ο Αφροαμερικανός Τζο είναι δάσκαλος 
μουσικής στο γυμνάσιο, πάθος του όμως 
είναι η τζαζ. Έτοιμος να δοκιμαστεί ως 
μέλος μιας περιζήτητης μπάντας, θα 
πέσει θύμα ατυχήματος και θα βρεθεί 
παγιδευμένος ανάμεσα σ’ αυτήν και 
την επόμενη ζωή.  Έτσι, θα ξεκινήσει 
μια συναρπαστικά περιπετειώδης φιλία, 

εμπλουτισμένη με διασκεδαστικές 
καρτουνίστικες αναποδιές, χαριτωμένα 
διλήμματα ζωής και το σασπένς της πιθανής 
αποκάλυψης του λογιστικού λάθους που 
κρατά ακόμα «ζωντανό» τον Τζο. Το 
μαγικό άγγιγμα της pixar μετατρέπει μια 
απλή ιστορία δεύτερης ευκαιρίας σε ένα 
διασκεδαστικότατο ταξίδι στην ανθρώπινη 
επιθυμία.  

Joe is a middle-school band teacher whose 
life hasn΄t quite gone the way he expected. 
his true passion is jazz -- and he΄s good. 
But when he travels to another realm to 
help someone find their passion, he soon 

discovers what it means to have soul. 
Παναγιώτης Πυλαρίνος

Η ΡΑΪΑ ΚΑΙ Ο  
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ
RAYA AND THE LAST DRAGON
Animation, Action, Adventure, 107΄

director: don hall, Carlos lopez estrada
Actors: kelly Marie Tran, Gemma Chan, daniel dae kim

πριν πολλά πολλά χρόνια, στο φανταστικό βασίλειο της 
Κουμάνδρα, δράκοι και άνθρωποι ζούσαν αρμονικά. Με την απειλή 
των μοχθηρών δαιμόνων druun, οι δράκοι θυσιάστηκαν για να 
σώσουν την ανθρωπότητα. πεντακόσια χρόνια μετά, οι δαίμονες 
επανεμφανίστηκαν και η ράϊα, μια νέα και γενναία πολεμίστρια,  
είναι αποφασισμένη να βρει τον τελευταίο δράκο που θα τους σώσει 
μια και καλή. ςτο ταξίδι της αυτό, θα συνειδητοποιήσει ότι χρειάζεται 
πίστη για να σωθεί η ανθρωπότητα. 

long ago, in the fantasy world of kumandra, humans and dragons 
lived together in harmony. however, when sinister monsters known 
as the druun threatened the land, the dragons sacrificed themselves 
to save humanity. now, 500 years later, those same monsters have 
returned, and it’s up to a lone warrior to track down the last dragon 
and stop the druun for good.

FLIX team

10.

ΤΟ ΑΓΡΙΟ ΑΛΟΓΟ 
SPIRIT UNTAMED
Animation, Family, 87΄

director: elaine Bogan, ennio Torresan
Actors: Isabela Merced, Jake Gyllenhaal, 
katherine nolfi

lucky prescott’s life is changed forever when she 
moves from her home in the city to a small frontier 
town and befriends a wild horse named Spirit.

Όταν μετακομίζει σε μία μικρή παραμεθώρια πόλη,  
η λάκι πρέσκοτ θα γνωρίσει τον ςπίριτ, ένα άγριο 
άλογο που θα την παρασύρει σε μία απίστευτη 
περιπέτεια.
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