
ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Πάμε 

σινεμά.Νιώθουμε ασφαλείς!

Τηρούμε αυστηρά πρωτόκολλα
υγιεινής και αποστάσεις. 
Παρακαλούμε να προσέρχεστε νωρίτερα 
για ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση στο ταμείο
και το μπαρ του κινηματογράφου.

ΠΕΜΠΤΗ
10/06
έως 

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/06
ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ
20:45

ΠΕΜΠΤΗ
10/06
έως 

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/06
ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ
22:40

ΔΕΥΤΕΡΑ
14/06
έως 

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/06
ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ
21:00

H ΡΑΪΑ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ 
RAYA AND THE LAST DRAGON

Πριν πολλά πολλά χρόνια, στο φανταστικό βασίλειο της Κουμάνδρα, δράκοι και 
άνθρωποι ζούσαν αρμονικά. Με την απειλή των μοχθηρών δαιμόνων Drunn, οι 
δράκοι θυσιάστηκαν για να σώσουν την ανθρωπότητα. Πεντακόσια χρόνια μετά, 
οι δαίμονες επανεμφανίστηκαν και η Ράια, 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 πέρα από τη μαγεία 
των δράκων, χρειάζεται και πίστη για να σωθεί η ανθρωπότητα. 
H νέα ταινία της Disney, «Η Ράια και ο Τελευταίος Δράκος» είναι 
εμπνευσμένη από την κουλτούρα της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Παιδική | ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΟ 
Σκηνοθεσία: Ντιν Γουέλινς, Κάρλος Λόπεζ Εστράδα, Ντον Χολ 
στα ελληνικά με τις φωνές γνωστές ηθοποιών | Η.Π.Α.2021 | Feelgood

ΚΡΟΥΕΛΑ 
CRUELLA

H βραβευμένη με Όσκαρ Εμα Στόουν (“La La Land”) ενσαρκώνει την θρυλική 
Κρουέλα Ντεβίλ, την πιο χαρακτηριστική, διαβόητη και στυλάτη κακιά, στη νέα 
live-action ταινία της Disney, “Κρουέλα”. Η Εστρέλα, ζει στο Λονδίνο το 1970 την 
περίοδο της επανάστασης της Punk Rock. ταλαντούχο, έξυπνο και δημιουργικό 
κορίτσι θέλει τρελά να γίνει διάσημο με τα σχέδιά της. Αλλά προς ώρας, κάνει παρέα 
με κλεφτρόνια και ζει τη ζωή της στους δρόμους του Λονδίνου. Τότε θα τραβήξει την 
προσοχή της Βαρόνης Φον Χέλμαν, ένα θρύλο της μόδας - καταστροφικά κομψή 
και τρομακτικά υπεροπτική. Μέσα από μία σειρά γεγονότων και αποκαλύψεων 
η Εστρέλα θα ”αγκαλιάσει” την σατανική πλευρά του χαρακτήρα της και θα 
μεταμορφωθεί στη σκληρή, αδίστακτη και εκδικητική Cruella.

Παιδική περιπέτεια | Σκηνοθεσία: Κρεγκ Γκιλέσπι | Πρωταγωνιστούν: Έμα Στόουν, 
Έμα Τόμσον, Μαρκ Στρονγκ  | Η.Π.Α. 2021 | Feelgood

Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΝΟΜΑΔΩΝ
NOMADLAND   

Δραματική  | 107’ | Σκηνοθεσία: Κλόι Ζάο | Με τους: 
Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, Ντέιβιντ Στραδέρν, Λίντα-Μέι, 
Σουάνκι, Μπομπ Γουέλς | Η.Π.Α.2020 | Feelgood

3 βραβεία Όσκαρ και Χρυσός Λέοντας στο Φεστιβάλ Βενετίας 

Αφού χάσει τη δουλειά της μετά από πολλά χρόνια, η χήρα Φερν φορτώνει όλη της τη 
ζωή σε ένα φορτηγάκι. Στο ταξίδι της θα κάνει κάθε λογής ευκαιριακές δουλειές, ενώ θα 
ζήσει μαζί με πραγματικούς νομάδες στο αχανές τοπίο της αμερικάνικης Δύσης και στο 
περιθώριο της κοινωνίας. Ο θρίαμβος της Ζάο και το οσκαρικό ρεκόρ της Μακ Ντόρμαντ 
(3 στα 3) στο «καλύτερο φιλμ της χρονιάς» είναι ένα θαυμάσιο και συγκινητικό road mov-
ie με πολιτικό χαρακτήρα. Οι νομάδες του φιλμ ερμηνεύονται από δεκάδες αμερικανούς 
νεόπτωχους που υποδύονται τους πραγματικούς εαυτούς τους και βρέθηκαν στο δρόμο 
όταν ξέσπασε η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-09.

Οι ταινίες μας την εβδομάδα 10-16 Ιουνίου 2021



ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Πάμε 
σινεμά.Νιώθουμε ασφαλείς!

Τηρούμε αυστηρά πρωτόκολλα υγιεινής και αποστάσεις. 
Παρακαλούμε να προσέρχεστε νωρίτερα για ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση 
στο ταμείο και το μπαρ του κινηματογράφου.

ΜΗ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ:ΤΡΙΤΗ  08/06 ΤΕΤΑΡΤΗ 09/06ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 15/06ΣΤΙΣ 19:45’

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ:
ΤΗΛ: 6972 717187

ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!


