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Φώτα, κάμερα, πάμε . . . 

Συνεχίζοντας την προσπάθεια και πάντα με στόχο την υψηλή ποιότητα στο
θερινό κινηματογράφο ΄΄ΕΛΛΗΝΙΣ΄΄ συγκεντρώσαμε, κατά την αποψή μας,
ότι καλύτερο σηματοδοτεί την νέα καλοκαιρινή κινηματογραφική σεζόν που
μόλις ανατέλλει.
Ξεκινώντας με την ταινία Captain Fantastic, με αφιερώματα σε κλασικές
αξέχαστες ταινίες μεγάλων δημιουργών όπως o Τζιμ Τζάρμους, Τζορτζ Στί-
βενς, Λίο ΜακΚάρεϊ, Στάνλεϊ Κιούμπρικ, συνεχίζουμε με εορταστικό διή-
μερο αφιερωμένο στα 40 χρόνια της Κινηματογραφικής Λέσχης του Δήμου
Αγρινίου, με τις Οσκαρικές ταινίες τις χρονιάς που πέρασε και πολλά ακόμη
βραβευμένα διαμάντια της 7ης τέχνης  που έρχονται να συμπληρώσουν με
το πέρασμά τους από την οθόνη το κινηματογραφικό σύμπαν του φετινού
καλοκαιριού.
Προσπαθώντας οι επιλογές μας να αγκαλιάζουν όλα τα είδη, την περιπέτεια,
το θρίλερ, την κωμωδία, το δράμα, την επιστημονική φαντασία και με την
επιθυμία να είναι το ΄΄ΕΛΛΗΝΙΣ ΄΄ πάντα ψηλά στις επιλογές για έξοδο, ευ-
χόμαστε καλές κινηματογραφικές βραδιές με αγιόκλημα και γιασεμί.

Επιμέλεια Προγράμματος
Χριστίνα Μπαλάσκα 

Υπεύθυνη του Δημοτικού Κινηματογράφου

Μηχανικός Κινηματογράφου
Ευθύμιος Ευθυμίου 

Τηλέφωνο Ταμείου
26410 44345

e-mail: politismos@agrinio.gr

Παραγωγή: Γραφικές Τέχνες Πασχέντη



Αγαπητοί Συμπολίτες, 

Ο κινηματογράφος αποτελεί το πιο σύγχρονο μέσο ευαισθητοποίησης του
ανθρώπου αλλά και ένα μέσο ψυχαγωγίας που σχεδόν όλοι χρησιμοποι-
ούμε για την διασκέδασή μας. Στο  Αγρίνιο, για περισσότερο από μισό
αιώνα, τα καλοκαίρια μας έχουν συνδυαστεί με το ΕΛΛΗΝΙΣ, έναν από τους
παλαιότερους θερινούς κινηματογράφους της χώρας. Ο καταπράσινος
κήπος του ήταν διαχρονικά το στέκι των Αγρινιωτών.

Σήμερα, υποδέχεται τους φίλους του κινηματογράφου, σε ένα ανανεωμένο
περιβάλλον, που διατηρεί όλα τα νοσταλγικά χαρακτηριστικά του.

Σας  περιμένουμε και φέτος στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Ελληνίς», σε
αυτή τη μοναδική όαση δροσιάς, γεμάτη αναμνήσεις, ιστορία και πολιτισμό,
για να απολαύσουμε προσεκτικά επιλεγμένες ταινίες σύγχρονης παραγωγής
αλλά και αριστουργήματα  του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Καλό καλοκαίρι και καλές κινηματογραφικές βραδιές.

Γεώργιος Παπαναστασίου
Δήμαρχος Αγρινίου

Φίλες και φίλοι,

Ρομαντικά και νοσταλγικά υποδεχόμαστε το φετινό καλοκαίρι στο θερινό
μας κινηματογράφο «Ελληνίς».
Αλήθεια πως θα ήταν η καθημερινότητα τα καλοκαίρια χωρίς τα θερινά σι-
νεμά; Ζεστή, άχρωμη και αδιάφορη …
Με γλυκιά προσμονή οι σινεφίλ της πόλης μας περιμένουν να έρθει το σού-
ρουπο για ν’ απολαύσουν αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια και μέσα
στα λουλούδια.
Το «Ελληνίς» διαχρονικά αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση εξόδου
προσφέροντας μια προσιτή απόδραση από το θερμό καλοκαιριάτικο περι-
βάλλον της πόλης μας. Πολλοί λοιπόν είναι οι λόγοι για τους οποίους αγα-
πάμε το θερινό μας  σινεμά. Ένας ακόμα: το κάθε βράδυ είναι διαφορετικό,
έχει τη δική του ομορφιά… 
Είναι κάτι σαν το ‘’χίλιες και μια νύχτες’’.

Μαρία Παπαγεωργίου
Αντιδήμαρχος Αγρινίου
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Λειτουργούν:



Το παραπάνω πρόγραμμα, μπορεί να τροποποιηθεί.
Παρακαλούμε επιβεβαιώνετε τις ακριβείς ημέρες και ώρες προβολών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣ
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 9:30 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Κάθε Παρασκευή στο ΕΝΑ εισιτήριο ΕΙΣΟΔΟΣ για ΔΥΟ άτομα



2ο χλμ. Εθν. οδού Αγρινίου-Ιωαννίνων • Αγρίνιο 301 00
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ΠΑΝΕΜΠOΡΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙOΥ Α.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ

www.panemporiki.gr

Τα πάντα για τα καταστήματα
  λιανικής πώλησης

για το σπίτι, τον κήπο,
  τη θάλασσα
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Captain Fantastic

Σκηνοθεσία: Ματ Ρος 

Πρωταγωνιστούν: 

Βίγκο Μόρτενσεν, Τζορτζ ΜακΚέι,

Άναλιζ Μπάσο, Φρανκ Λαντζέλα

Ένας πατέρας αφοσιωμένος στο να
μεγαλώσει τα έξι παιδιά του με σω-
ματικά και πνευματικά αντισυμβα-
τικό, αλλά απαιτητικό τρόπο ανα-
γκάζεται να εγκαταλείψει τον απο-
μονωμένο μέσα στην άγρια φύση
παράδεισό του και να επιστρέψει
οικογενειακώς στην κοινωνία.

Χιούμορ και συναίσθημα ισορρο-
πούν σε όλη τη διάρκεια μιας σπιρ-
τόζας σάτιρας πάνω στη συντη-
ρητική αλλά και την προοδευτική
Αμερική, τις οικογενειακές αξίες και
την αφοσίωση στα προσωπικά πι-
στεύω.

Λογοθεραπεύτρια
Καζάκου Σάρα - ΦωτεινήΚαζάκου Σάρα - Φωτεινή

Πρόγνωση - Διάγνωση - Θεραπεία

ΚαΚα άά οου Σκκζζ άάρα - ΦΦωτωτετεΣΣ εινιννή



12-13-14 | 6 | 2017

Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ 
I, Daniel Blake

Σκηνοθεσία:
Κεν Λόουτς
Πρωταγωνιστούν:
Ντέιβ Τζονς,
Χάιλι Σκουάιρς, 
Σάρον Πέρσι

Ο Ντάνιελ Μπλέικ, ένας ξυλουρ-
γός άνω των 50 αρρωσταίνει και
χρειάζεται για να ζήσει την κοινω-
νική πρόνοια. Ο δρόμος του θα
διασταυρωθεί με μια ανύπαντρη μητέρα, την Κέιτι, που η μοίρα την έχει φέρει σε
παρόμοια θέση. Όμως, η βρετανική γραφειοκρατία δεν έχει πει την τελευταία της
λέξη, προσπαθώντας να αποφύγει τις πολλές πληρωμές, και η προσπάθεια των
δύο αυτών ανθρώπων αναδεικνύεται σε γολγοθάς. 

Χρυσός Φοίνικας στο φεστιβάλ των Κανών. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ:
Ν. Καραμήτρος     Ν. Αμβράζης 
Σ.  Παπανίκος         Γ.  Μιζεράκης 

Δ. ΣΤΑΪΚΟΥ 1 ΑΓΡΙΝΙΟ, ΤΗΛ.: 26410 55424 • www.fasma-f.gr 
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Οι πειρατές της Καραϊβικής: H εκδίκηση του Σάλαζαρ
Pirates of Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Σκηνοθεσία: Γιοακίμ Ρόνινγκ και Εσπεν Σάντμπεργκ
Πρωταγωνιστούν: Τζόνι Ντεπ, Χαβιέ Μπαρδεμ, Τζέφρι Ρας,
Ορλάντο Μπλουμ, Κάγια Σκοντελάριο, Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Έχοντας χάσει επαφή με την τύχη του, ο καπετάνιος
Τζακ Σπάροου βλέπει την κατάσταση να χειροτερεύει
ακόμα περισσότερο όταν θανάσιμοι πειρατές φαντά-
σματα, οδηγημένοι από τον τρομερό καπετάνιος Σαλα-
ζάρ, δραπετεύουν από το Τρίγωνο του Διαβόλου,
αποφασισμένοι να σκοτώσουν κάθε πειρατή στη θά-
λασσα, μαζί φυσικά και τον Σπάροου. Η μόνη ελπίδα
επιβίωσης βρίσκεται στην ανεύρεση της θρυλικής τρί-
αινας του Ποσειδώνα. Για να τη βρει, θα χρειαστεί να
συνεργαστεί με την Καρίνα Σμιθ, μια πανέξυπνη αστρο-
νόμο, και τον Χένρι, έναν ξεροκέφαλο νεαρό ναυτικό.
Στο τιμόνι του Νεκρού Γλάρου, του θλιβερά μικρού και
σκοροφαγωμένου πλοίου του, ο Τζακ αγωνίζεται να
αλλάξει τη δυσοίωνη μοίρα του, αλλά και να σώσει τη
ζωή του από τον πιο επικίνδυνο και μοχθηρό εχθρό που αντιμετώπισε ποτέ. 
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Πού Πάω, Θεέ μου;
Quo Vado?

Σκηνοθεσία: Τζενάρο Νουνζιάντε 
Πρωταγωνιστούν: Τσέκο Ζαλόνε, 
Ελεονόρα Τζιοβανάρντι, Μαουρίτσιο Μι-
κέλι, Σόνια Μπεργκαμάστο

Βυθισμένος στη ρουτίνα του δημοσίου
υπαλλήλου, ο Κέκο πέφτει θύμα του νέου
νόμου περί κινητικότητας και εθελούσιας
εξόδου. Αντιστέκεται όσο μπορεί, αλλά η
κυβερνητική υπεύθυνη είναι αποφασισμένη
να τον στείλει μέχρι και… τον Βόρειο Πόλο
για να τον κάνει να παραιτηθεί.

Η πιο επιτυχημένη ταινία όλων των εποχών (σε απόλυτα νούμερα) στο ιταλικό box of-
fice είναι μια άνιση φάρσα προσχηματικής πλοκής, αλλά πετυχημένου τις περισσότερες
φορές λαϊκού χιούμορ, η οποία σατιρίζει μεσογειακές, αλλά και βορειοευρωπαϊκές κοι-
νωνικές συμπεριφορές. Εντυπωσιακό το πόσο η ομοιότητά της με ελληνικά πρόσωπα
και πράγματα δεν είναι καθόλου συμπτωματική…

          ελ εύθερη

          είσοδοςςοδοσίίσεεί
λεελ

          

                    

          

ηρεθύελεελ...για λόγους ασφαλείας θα διανέμονται ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, 
μέχρι εξαντλήσεως του αριθμού θέσεων του κινηματογράφου το 3ήμερο πριν την προβολή της ταινίας.
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Finding Dory
Ψάχνοντας την Ντόρυ

Σκηνοθεσία: Άντριου Στάντον,
Άνγκους ΜακΛέιν
Mεταγλωτισμένο

Ένα χρόνο μετά την επιστροφή του
Νέμο στο σπίτι του είναι η σειρά της ξε-
χασιάρας Ντόρι να ηγηθεί μιας νέας
αναζήτησης. Η συμπαθέστατη μπλε
ψαρίνα ξεκινά μια επικίνδυνη εκστρα-
τεία για να βρει την οικογένειά της στην
άλλη άκρη του ωκεανού και τα δύο αγαπημένα κλοουνόψαρα την ακολουθούν
σε μια αξέχαστη περιπέτεια.
Η Pixar επιστρατεύοντας ξανά τη μοναδική εικαστική δεξιοτεχνία της και παρουσιά-
ζοντας μια φαινομενικά απλή ιστορία, προσφέρει απλόχερα συγκίνηση αλλά και
σχόλια πάνω στην ανοχή της διαφορετικότητας, τις έννοιες οικογένεια και αλλη-
λεγγύη. 
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Toni Erdmann
Tόνι Έρντμαν

Σκηνοθεσία: Μάρεν Άντε
Πρωταγωνιστούν: 
Πέτερ Σιμόνιτσεκ,
Σάντρα Χίλερ,
Μίκαελ Γουίντενμπορν

Βραβείο Σαν Σεμπαστιάν - Βραβείο Fipresci Φεστιβάλ Καννών

Ο Γουίνφρεντ είναι ένας μοναχικός καθηγητής μουσικής που διασκεδάζει μεταμ-
φιεζόμενος και σκαρώνοντας φάρσες. Η καριερίστρια κόρη του Ίνες, με την οποία
έχουν απομακρυνθεί εδώ και καιρό, είναι στέλεχος σε πολυεθνική στο Βουκουρέ-
στι. Μια μέρα εκείνος θα εμφανιστεί απροειδοποίητα μπροστά της με περούκα και
ψεύτικη οδοντοστοιχία και θα συστηθεί σε όλους ως Τόνι Έρντμαν.
Πικρή, τρυφερή, πρωτότυπη και ξεκαρδιστικά αστεία ιστορία διπλής «ενηλικίω-
σης», με εύστοχες ψυχαναλυτικές και κοινωνικές παρατηρήσεις. 

Βραβείο κριτικών στις Κάνες για την πιο απρόοπτη, συναισθηματική και κινηματο-
γραφικά περίτεχνη ταινία της χρονιάς.
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Wonder Woman

Σκηνοθεσία: Πάτι Τζάνκινς
Πρωταγωνιστούν: Γκαλ Γκαντότ, Κρις
Πάιν, Κόνι Νίλσεν, Ρόμπιν Ράιτ, Ντέιβιντ
Θιούλις, Ντάνι Χάστον, Ελένα Ανάγια, 
Γιούεν Μπρέμνερ, Σαίντ Ταγκμάουϊ
και Λούσι Ντέιβις. 

Πριν να γίνει γνωστή ως η Γουόντερ
Γούμαν, ήταν η Νταϊάνα, πριγκίπισσα
των Αμαζόνων, εκπαιδευμένη να είναι
μια ανίκητη πολεμίστρια. Μεγαλωμένη
σε ένα προστατευμένο από τον κόσμο,
παραδεισένιο νησί, η ζωή της αλλάζει,
όταν ένας Αμερικάνος πιλότος πέφτει στις ακτές του νησιού της και της λέει για ένα
μεγάλο πόλεμο που εξαπλώνεται στον έξω κόσμο. Η Νταϊάνα θα αποφασίσει να
αφήσει τον κόσμο της, πεπεισμένη ότι μπορεί να σταματήσει την απειλή. Πολε-
μώντας δίπλα στους ανθρώπους, σε έναν πόλεμο χωρίς προηγούμενο, η Νταϊάνα
θα ανακαλύψει το εύρος των δυνάμεων της… και μαζί το πραγματικό της πεπρω-
μένο.
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Δυο Ξεροκέφαλες Κουτάλες
Ερασιτεχνική Ομάδα Κουκλοθεάτρου
Δήμου Αγρινίου
Ένα απολαυστικό κουκλοθέατρο με έντονη δράση, που
αποδεικνύει πως ότι φαντάζει ακατόρθωτο για τον έναν
λύνεται μοναδικά όταν αποφασίζουν να συνεργαστούν
τεσσερα χέρια και δυο μυαλά.

Παίζουν: Αθανασοπούλου Κατερίνα, Γιγκλά Ελένη, Γαλάνη
Κατερίνα, Γκουρνέλου Κατερίνα, Καραΐσκου Κωνσταντίνα,
Μαργώνη Μαριάννα, Πανταζή Ευαγγελία, Σελεβίστα Με-
λίσσα-Άννα, Σελεβίστα Τρισεύγενη, Σερμιντζέλη Ιωάννα, Στα-
μάτη Φανή, Σταμάτη Χρύσα, Σουμέλη Καλλιρρόη,
Τσιρογιάννη Βαρβάρα, Χριστοδουλοπούλου Κωνσταντίνα
Χριστοπούλου Ελένη
Διασκευή για το κουκλοθέατρο: ΒΑΪΑ ΣΠΥΡΕΛΗ
Επιμέλεια κατασκευής κούκλας: ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

          ελ εύθερη

          είσοδοςςοδοσίίσεεί
λεελ

          

                    

          

ηρεθύελεελ
...για λόγους ασφαλείας θα διανέμονται ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, 
μέχρι εξαντλήσεως του αριθμού θέσεων του κινηματογράφου το 3ήμερο πριν την προβολή της ταινίας.
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Ο Εμποράκος
The Salesman

28 | 6 | 2017

Ανδριανή Ζαγγανά & Ραδιοφωνατζήδες On air
"Τραγουδησέ το παντού"

Η Ανδριανή Ζαγγανά, οι αχτύπητοι Ραδιοφωνατζή-
δες 9jools, καί η ένδοξη ΠΝΥΚΑ, με εκλεκτούς κα-
λεσμένους, ανεβάζουν για δεύτερη φορά, το
Ραδιόφωνο στη σκηνή. 
Μιά συναυλία εκπομπή που φιλοδοξεί στην συμ-
μετοχή του κοινού.
Για δύο ώρες, η ζωή, σινεμά.
Με βιολιά, ..κλαρίνα, .τύμπανα, χορδές κι ανάσες.
Ελάτε να μοιραστούμε φωνές κι αισθήματα.
Ελάτε...έχουμε εκπομπή.

Τιμή εισιτηρίου 6 ευρώ / φοιτητές - μαθητές λυκείου 3,5 ευρώ
Ελεύθερη είσοδος για Α.ΜΕ.Α & μαθητές δημοτικού - γυμνασίου

Συνδιοργάνωση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινιου 
- Γυμναστική Εταιρεία Δήμου Αγρινίου
Έργο της Ανδριανής  Ζαγγανά ©2017.

Σκηνοθεσία: Ασγκάρ Φαραντί
Πρωταγωνιστούν: Σαχάμπ Χοσεϊνί, Ταρανέχ Αλιντοστί,
Μπαμπάκ Καρίμι

Ο Εμάντ και η Ράνα, ένα μεσοαστικό ζευγάρι που συμ-
μετέχει στο ερασιτεχνικό ανέβασμα του θεατρικού «Ο
Θάνατος του Εμποράκου», αναγκάζονται να μετακομί-
σουν. Στο νέο τους διαμέρισμα όμως θα βρεθούν
μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη που έχει να κάνει
με την προηγούμενη ένοικό του.
Ο σκηνοθέτης του αριστουργηματικού «Ένας Χωρι-
σμός» συνεχίζει να στοχάζεται πάνω σε αρχετυπικά
ηθικά διλήμματα, τοποθετώντας τα σταθερά σε συγκε-
κριμένο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο. Μετά το «Πα-
ρελθόν», υπογράφει άλλο ένα αριστοτεχνικά σκηνοθετημένο και σεναριακά
κεντημένο δράμα πολλαπλών αναγνώσεων, το οποίο «ξαναδιαβάζει» δημιουργικά
το αριστουργηματικό θεατρικό του Άρθουρ Μίλερ. 
Ξενόγλωσσο Όσκαρ και δυο βραβεία στο φεστιβάλ Καννών 
(σεναρίου και αντρικής ερμηνείας).



1-2 | 7 | 2017

Μια Πόλη Δίπλα στη Θάλασσα
Manchester by the Sea

Σκηνοθεσία: Κένεθ Λόνεργκαν
Πρωταγωνιστούν: Κέισι Άφλεκ, Μισέλ Γουί-
λιαμς, Κάιλ Τσάντλερ, Λούκας Χεντζ

Ο Λι Τσάντλερ είναι ένας ευερέθιστος μονα-
χικός τύπος που εργάζεται ως πολυτεχνίτης
σε πολυκατοικία της Βοστόνης. Μια μέρα
του Χειμώνα, λαμβάνει κλήση που τον
καλεί στην πόλη που γεννήθηκε, βόρεια από εκεί που βρίσκεται. Η καρδιά του
αδελφού του τον εγκατέλειψε, και μένει αυτός ως κηδεμόνας του 16χρονου ανιψιού
του. Και σαν να μην ήταν αρκετό το χάσιμο του μοναδικού του αδελφού και οι αμ-
φιβολίες περί της νέας του ιδιότητας, η επιστροφή του στα παλιά ανοίγει ξανά την
πόρτα σε μια ανείπωτη τραγωδία.

Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου & Πρωτότυπου σεναρίου.

29-30 | 6 | 2017

La La Land

Σκηνοθεσία: Ντάμιεν Σαζέλ 
Πρωταγωνιστούν: Ράιαν Γκόσλινγκ, Έμα 
Στόουν, Ρόζμαρι Ντεγουίτ, Τζον Λέτζεντ

Ένας πιανίστας της τζαζ και μια σερβιτόρα
που θέλει να γίνει ηθοποιός ερωτεύονται,
συνεχίζοντας να κυνηγούν τα όνειρά τους
στο σύγχρονο Λος Άντζελες.
Ο σκηνοθέτης του «Χωρίς Μέτρο» θυμάται
τα μιούζικαλ της χρυσής εποχής και με φαντασμαγορικά μεταμοντέρνο, γήινο και
ονειρικό τρόπο διασκευάζει άλλο ένα γλυκόπικρο success story με φόντο τον
κόσμο του θεάματος. 

Όσκαρ σκηνοθεσίας Α΄ γυναικείου ρόλου, Διεύθυνση φωτογραφίας,
Πρωτότυπης μουσικής, Πρωτότυπου τραγουδιού & Καλλιτεχνικής διέυθυνσης.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΩΝ OSCAR

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΩΝ OSCAR



3-4 | 7 | 2017

Moonlight

Σκηνοθεσία: Μπάρι Τζένκινς
Πρωταγωνιστούν: Ναόμι Χάρις, 
Μαερσάλα Αλί, Άστον Σάντερς

Η ιστορία ακολουθάει τον Χιρόν από
τα παιδικά του χρόνια έως την ενηλι-
κίωση του, και χωρίζει τη περίοδο
αυτή σε τρία στάδια. Γεννημένος την
εποχή του πολέμου κατά των ναρκω-
τικών στη Φλόριντα, τον πρωτοβλέ-
πουμε υπό την πίεση της
περιοριστικής οικογενειακής του
ζωής, έπειτα στους δρόμους της κα-
ταθλιπτικής και βίαιης του συνοικίας
και τέλος όταν αναπτύσσει έναν πο-
λύπλοκο δεσμό με τον καλύτερο του
φίλο. 

Όσκαρ καλύτερης ταινίας, διασκευα-
σμένου σεναρίου και Β΄ αντρικού
ρόλου για μια συγκινητική ιστορία
προσωπικής αναζήτησης κι ένα
σκληρό πορτρέτο της σύγχρονης
Αμερικής.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΩΝ OSCAR



6 | 7 | 2017

Ιφιγένεια εν Αυλίδι
Ευριπίδη

Σκηνοθεσία: Αιμίλιος Χειλάκης – 
Μανώλης Δούνιας 
Πρωταγωνιστούν: Αιμίλιος Χειλάκης,
Αθηνά Μαξίμου, Λένα Παπαληγούρα

Όταν ο Αγαμέμνονας σκοτώνει τοι ιερό ελάφι της θεάς Άρτεμις, εκείνη για να τον
εκδικηθεί, προκαλεί άπνοια καθηλώνοντας έτσι τον ελληνικό στόλο στην Αυλίδα.
Ο μόνος τρόπος για να εξευμενίσει ο Αγαμέμνονας την θεά και να ξεκινήσει ο ελ-
ληνικός στρατός για τον Τρωικό πόλεμο είναι να θυσιάσει την κόρη του, Ιφιγένεια.
Με το φόβο του στρατού που είναι έτοιμος να εξεγερθεί, ο Αγαμέμνονας καλεί την
Ιφιγένεια να έρθει στην Αυλίδα με το πρόσχημα ότι θα την παντρέψει με τον Αχιλ-
λέα. Όταν εκείνη καταφτάνει στο στρατόπεδο μαζί με την μητέρα της Κλυταιμήστρα
συνειδητοποιεί ότι τίποτα δεν πρόκειται να σταματήσει τους Έλληνες από το να εκ-
δικηθούν για την αρπαγή της Ωραίας Ελένης και να λεηλατήσουν την Τροία – ούτε
καν ο άσκοπος θάνατος ενός παιδιού που δεν έφταιξε σε τίποτα. 

Ώρα έναρξης: 9:30 μμ
Τιμή εισιτηρίου: 17€ το κανονικό 
και 13€ το μειωμένο (άνεργοι, πολύτεκνοι, παιδιά, φοιτητές και ΑΜΕΑ).

5 | 7 | 2017

Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων του Λιούις Κάρολ
Παιδική Θεαρική Παράσταση

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αδάμης

Οι μαγικές σβούρες φέρνουν κοντά  στα παι-
διά την πιο διάσημη και γοητευτική  ηρωίδα
όλου του κόσμου !!!  
Ο αγαπημένος σκηνοθέτης των παιδιών, Δη-
μήτρης Αδάμης, διασκευάζει τα βιβλία του
Λιούις Κάρολ και τα μεταφέρει στην πιο μα-
γική παράσταση που έχει δημιουργήσει ως
τώρα για τα παιδιά. 
Χαρακτηρίστηκε ως «Η παιδική παράσταση
της χρονιάς». Είναι μια χώρα μαγική όπου
όλα ανατρέπονται. Είναι ο ιδανικός κόσμος
που ονειρεύονται τα παιδιά. 

Ώρα έναρξης: 9:00 μμ
Τιμή εισιτηρίου: 10 euro. Προπώληση: 8 euro. Aνέργων: 6 euro



7-8-9 | 7 | 2017

John Wick: Κεφάλαιο 2
John Wick: Chapter 2
Σκηνοθεσία: Τσαντ Σταέλσκι 
Πρωταγωνιστούν: Κιάνου Ριβς, 
Ρικάρντο  Σκαμάρτσιο, Ίαν Μακ Σέιν, Ρούμπι Ρόουζ

Ο γνώριμος μας εκτελεστής καλείται να ξεπληρώ-
σει ένα παλιό του χρέος σε έναν Ιταλό μαφιόζο.
Για να γίνει αυτό, πρέπει να σκοτώσει τη μεγαλύ-
τερη αδερφή του που βρίσκεται στην κεφαλή της
Καμόρα. Όσο περνάει η ώρα όμως οι εχθροί του
Γουίκ πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο.
Το ταξίδι του αντιήρωα στη Ρώμη μετατρέπεται σε
ένα απίστευτα χορογραφημένο αιματοκύλισμα στις
υποβλητικές κατακόμβες της. Από εκεί μεταφερόμαστε στην παραδομένη στο έγκλημα
Νέα Υόρκη, όπου ο Τσαντ Σταέλσκι υπογράφει μια δεξιοτεχνική σεκάνς βίας στο σαρ-
καστικά αλληγορικό σκηνικό μιας έκθεσης μοντέρνας τέχνης γεμάτης αντανακλάσεις.
Βέβαια, αυτό το στιλιζαρισμένο λουτρό αίματος δεν υπηρετεί κάποιον ανώτερο σινε-
σκοπό, αλλά προσφέρει ένα τίμιο, απενοχοποιημένο, σωστά συνταγμένο και αδιαμφι-
σβήτητα σπασμωδικό θέαμα που σίγουρα ξεχωρίζει από τον action μέσο όρο.

10-11-12 | 7 | 2017

The Mummy
H Μούμια

Σκηνοθεσία: Άλεξ Κέρτσμαν
Πρωταγωνιστούν: Τομ Κρούζ, Νικ Μόρτον, 
Άναμπελ Γουόλις, Τζένι Χάσλεη, Τζέικ Τζόνσον,
Σοφία Μπουτέλα

Ο αγαπημένος του κοινού super star Τομ Κρουζ
καλείται να «ξυπνήσει» τη Μούμια, στην πρώτη
από μια σειρά αλληλοσυνδεόμενων ταινιών τρό-
μου που η Universal θέλει να επαναλανσάρει με
φρέσκια ματιά και τοποθετημένες στο σήμερα,
καθώς οι θεατές πάντα αποζητούν αφορμές γνή-
σιου κινηματογραφικού τρόμου. Η Μούμια και
τα sequel της υπήρξαν από τις δημοφιλέστερες ταινίες mainstream τρόμου και η
εισπρακτική τους δυναμική σε συνδυασμό με την εμπορικότητα του πρωταγωνιστή
αποτελούν εχέγγυα για μια blockbuster περιπέτεια δράσης σε σκηνοθεσία του πα-
ραγωγού των blockbusters Άλεξ Κέρτσμαν. Κι αφού μιλάμε για μεγάλη παραγωγή,
τη Μούμια θα ενσαρκώσει η Σοφία Μπουτέλα, που υποδύεται την Άχμανετ, μια
Αιγύπτια πριγκίπισσα που ζωντανεύει ξανά από την κρύπτη της μέσα στην έρημο
για να καταστρέψει -φυσικά- όλη την ανθρωπότητα η οποία θα κληθεί… να τα
βάλει τον Τομ Κρουζ στο σύγχρονο ριμέικ, ο οποίος έχει ένα αεροπορικό δυστύ-
χημα ενώ στην ταινία συμμετέχει και ο Ράσελ Κρόου στο ρόλο του Δρα Τζέκιλ… 



Διοργάνωση Εκδρομών
Σεμιναρίων, Αγώνων

Aκαδημίες in-line (πατινιών)
& ορεινής ποδηλασίας

Εγγραφές από 15 Αυγούστου

•
 

•

•

Αθλητισμός & ΔιασκέδασηΑθλητισμός & Διασκέδαση επισκεφθείτε
το νέο μαςe-shopwww.velocitybikes.gr

Κ. Βάρναλη 5, Αγρίνιο • Τηλ.: 26410 24628

14-15-16 | 7 | 2017

Εκδίκηση με στυλ
Going in Style

Σκηνοθεσία: Zακ Μπράφ
Πρωταγωνιστούν: 
Μόργκαν Φρίμαν, 
Μάικλ Κέιν, Τζόε Χάρντινγκ, 
Άλαν Άρκιν, Άλμπερτ Άλ, 
Άν Μάργκρετ, Τζόι Κινγκ, 
Κρίστοφερ Λόιντ, Ματ Ντίλον

Οι Γουίλι, Τζο και Αλ αποφα-
σίζουν να πάνε κόντρα στα
στερεότυπα της συνταξιοδό-
τησης και να ξεστρατίσουν για πρώτη φορά στη ζωή τους, όταν τα χρήματα των συν-
τάξεων τους θα χαθούν, απόρροια εταιρικής κακοδιαχείρισης. Απελπισμένοι να
ανταπεξέλθουν στις οικονομικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις, οι τρεις φίλοι
θα ριψοκινδυνέψουν τα πάντα, προκειμένου να απαντήσουν με το ίδιο νόμισμα στην
τράπεζα που έφαγε τα χρήματα τους. Ριμέικ του Ληστές για Κλάματα (1979). 

13 | 7 | 2017

Τραγούδα!
Sing

Σκηνοθεσία:
Γκαρθ Τζένινγκς
Mεταγλωτισμένο

Αξιαγάπητοι χαρακτήρες
τραγουδούν χθεσινά και
σημερινά pop hits (The
Beatles, Φρανκ Σινάτρα,
Στίβι Γουόντερ, Λέοναρντ Κοέν αλλά και Τέιλορ Σουίφτ), πατώντας σε άλλη μία οι-
κεία, αλλά συμπαγή, διασκεδαστική και πάντα συγκινητική ιστορία θριάμβου των
καλόκαρδων losers αυτού του κόσμου. 

          ελ εύθερη

          είσοδοςςοδοσίίσεεί
λεελ

          

                    

          

ηρεθύελεελ

...για λόγους ασφαλείας θα διανέμονται ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, 
μέχρι εξαντλήσεως του αριθμού θέσεων του κινηματογράφου το 3ήμερο πριν την προβολή της ταινίας.



Μεγάλη γκάμα σε ποδήλατα ισορροπίας To Νο 1 πατίνι στον κόσμο!

Εξειδικευμένο κατάστημα Ποδηλάτων & Πατινιών••

20-21-22-23 | 7 | 2017

Spider-Man: Η επιστροφή στον τόπο του
Spider-Man: Homecoming

Σκηνοθεσία: Τζον Γουότς
Πρωταγωνιστούν: Τομ Χόλαντ, Ρόμπερτ Ντάουνι
Τζούνιορ, Μαρίζα Τομέι, Ντόναλντ Γκλόβερ, 
Τζον Φαβρό, Μάρτιν Σταρ, Μάικλ Κίτον

O νεαρός Πήτερ Πάρκερ, μετά το εντυπωσιακό του
ντεμπούτο στο Captain America: Εμφύλιος Πόλε-
μος, εξερευνά τη νέα του ταυτότητα ως υπερήρωας
στο Spider-Man: Η Επιστροφή στον Τόπο του. Εν-
θουσιασμένος από την εμπειρία του με τους Εκδι-
κητές, ο Πήτερ επιστρέφει στο σπίτι του όπου ζει με την θεία Μέι, πάντα κάτω από
το άγρυπνο βλέμμα του καινούργιου του μέντορα, Τόνι Σταρκ. Ο Πήτερ προσπαθεί
να προσαρμοστεί στη ρουτίνα της ζωής του, αφαιρείται όμως από την ανάγκη του
να αποδείξει ότι είναι μπορεί να είναι πολύ περισσότερα από ένας απλός, καθημε-
ρινός υπερήρωας. Όταν όμως εμφανίζεται ο Vulture, ένας καινούργιος εχθρός, τότε
όλα εκείνα που ο Πήτερ θεωρεί σημαντικά μοιάζουν να απειλούνται.

17-18-19 | 7 | 2017

Η Τρελή Χαρά
La Pazza Gioia / Like Crazy

Σκηνοθεσία: Πάολο Βίρτζι 
Πρωταγωνιστούν: Βαλέρια
Μπρούνι Τεντέσκι, Μικάελα
Ραματσότι, Βαλεντίνα 
Καρνελούτι Ντόναλ Γκλίζον

Συνταγή γλυκόπικρων συναι-
σθημάτων και γραφικών χα-
ρακτήρων, εκτελεσμένη με
ευστροφία, ιταλική φινέτσα
και μηδαμινό ρίσκο από τον
δημιουργό του πολυβρα-
βευμένου «Ανθρώπινου Κε-
φαλαίου».

Υποψήφια για βραβείο α΄
γυναικείου ρόλου της Ευ-
ρωπαϊκής Ακαδημίας η Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι, χάρμα ιδέσθαι ως παλαβιάρα
με χρυσή καρδιά.



27-28-29 | 7 | 2017

Κάποτε στην Καλιφόρνια
Once upon a time in Venice

Σκηνοθεσία: Μαρκ Κάλεν, Ρομπ Κάλεν
Πρωταγωνιστούν: Μπρους Γουίλις,
Φάμκε Γιάνσεν, Τζέισον Μόμοα

Όταν μία ομάδα κακοποιών κλέβει τον σκύλο
ενός ιδιωτικού ντετέκτιβ, ο αρχηγός της ομάδας
αναγκάζει τον τελευταίο να κάνει κάποιες βρώμι-
κες δουλειές προκειμένου να πάρει τον σκύλο του
πίσω.

24-25-26 | 7 | 2017

Transformers 5 - The Last Knight

Σκηνοθεσία: Μάικλ Μπέι
Πρωταγωνιστούν: Μαρκ Γουόλμπεργκ,
Άντονι Χόπκινς, Τζος Ντουχάμελ, Στάνλεϊ Τούτσι,
Τζον Γκούντμαν

Το παγκοσμίως αγαπημένο blockbuster της νε-
ολαίας συνεχίζεται δια χειρός Μάικλ Μπέι και οι
τρισδιάστατες αναμετρήσεις ανάμεσα στα καλά
Autobots και τα κακά Decepticons θα είναι
ακόμα πιο μεγαλειώδεις και χαοτικά χορταστικές,
αφήνοντας στο διάβα τους πολλές καταστροφές.
Τα επόμενα βήματα για την επέκταση του κινη-
ματογραφικού σύμπαντος των τεραστίων διαστά-
σεων Transformers ήδη σχεδιάζονται και το
κινηματογραφικό αποτέλεσμα θα είναι σίγουρα μοναδικά συναρπαστικό, γεμάτο
θραύσματα…
Τα Transformers είναι και πάλι σε πόλεμο. Ο Μαρκ Γουόλμπεργκ, για άλλη μια
φορά, θα βρεθεί στη μέση αυτής της τιτάνιας σύγκρουσης και θα αναλάβει δράση
έχοντας στο πλευρό του τον Bumblebee αλλά και έναν Λόρδο (Άντονι Χόπκινς).



30 | 7| 2017

Ζωούπολη
Zootropolis

Σκηνοθεσία: Μπάιρον 
Χάουαρντ, Ριτς Μουρ, 
Τζάρεντ Μπους
Mεταγλωτισμένο

Η λαγουδίνα Τζούντι Χοπς
που δεν συμβιβάζεται με την
ιδέα της αγροτικής ρουτίνας,
αποφασίζει να αναζητήσει την
τύχη της στη συναρπαστική
Ζωούπολη. Η αποδοχή της
στο αστυνομικό σώμα δεν
εξελίσσεται όπως ακριβώς φανταζόταν, αλλά μια υπόθεση εξαφάνισης της δίνει τη δυ-
νατότητα να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Ο Νικ Γουάιλντ, μια παμπόνηρη, επιρ-
ρεπής στην παραβατικότητα αλεπού, είναι ο μόνος που μπορεί να τη βοηθήσει.

1-2 | 8 | 2017

Hampstead

Σκηνοθεσία: Τζόελ Χόπκινς
Πρωταγωνιστούν: Νταιάν Κίτον,
Τζέιμς Νόρτον,Μπρεντάν Γκλι-
σόν, Λέσλι Μάνβιλ, Σίμον Κάλο

Η Έμιλι Γουότερς είναι μια αμε-
ρικανίδα χήρα που ζει κοντά στο
Χάμστεντ Χιθ, ένα από τα μεγα-
λύτερα πάρκα του Λονδίνου. η
οποία παρά την όμορφη κοινωνική της ζωή και το ωραίο της διαμέρισμα, συνεχώς ανη-
συχεί για το μέλλον της καθώς δεν έχει κανένα πλάνο στη ζωή της. Μια μέρα, θα πα-
ρατηρήσει στο Χάμστεντ Χιθ, έξω από μια ετοιμόρροπη καλύβα, έναν απεριποίητο
άνθρωπο να δέχεται βίαιη επίθεση. Αφού καλέσει την αστυνομία, θα πάει η ίδια να
ρίξει μια ματιά στην κατάσταση, κι εκεί θα γνωρίσει τον Ντόναλντ Χόρνερ, έναν άν-
θρωπο που όπως φαίνεται έχει περάσει περίπου δυο δεκαετίες της ζωής του μέσα στην
καλύβα του Χάμστεντ Χιθ και που πλέον φαίνεται να έχει προβλήματα με εργολάβους
που θέλουν να την κατεδαφίσουν. 

31 | 7 | 2017

"Φιλιώ Χαϊδεμένου"
Θεατρική Παράσταση

Σκηνοθεσία: Βασίλης Ευταξόπουλος
Πρωταγωνιστούν: Δέσποινα 
Μπεμπεδέλη, Ζαχαρίας Καρούνης,
Μαίρη Σαουσοπούλου, Δημήτρης
Kαραβιώτης, Εμμανουέλα Χαραλάμ-
πους – Ένγκελ και Γιώργος Φλωράτος

Η μοναδική Δέσποινα Μπεμπεδέλη συγκλονίζει με την ερμηνεία της, υποδυόμενη
την εμβληματική μορφή της Μικράς Ασίας με το όνομα Φιλιώ, που έγινε η αφορμή
να γεννηθεί το θεατρικό έργο "Φιλιώ Χαϊδεμένου"  βασισμένο στις προσωπικές
της μαρτυρίες.
Μαζί της ο Ζαχαρίας Καρούνης, τέσσερις εξαίρετοι ηθοποιοί και δυο σολίστες μουσικοί.

Γενική είσοδος 15 € - Προπώληση 12 €
Ομαδικά γκρουπ άνω των 50 ατόμων 10 €
Άνεργοι, φοιτητές και άτομα με ειδικές ανάγκες 10 €

          ελ εύθερη

          είσοδοςςοδοσίίσεεί
λεελ

          

                    

          

ηρεθύελεελ...για λόγους ασφαλείας θα διανέμονται ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, 
μέχρι εξαντλήσεως του αριθμού θέσεων του κινηματογράφου το 3ήμερο πριν την προβολή της ταινίας.



4-5-6 | 8 | 2017

Πλατεία Αμερικής
Amerika Square

Σκηνοθεσία: Γιάννης Σακαρίδης
Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Στάνκογλου,
Μάκη Παπαδημητρίου, 
Θέμιδα Μπαζάκα, Βασίλη Κουκαλάνι 

Ένας tattoo artist, ένας ρατσιστής
φίλος του, μια μπλεγμένη με τη
μαφία Αφρικανή τραγουδίστρια, ένας
Σύριος πρόσφυγας που θέλει να
φύγει από τη χώρα. Οι πορείες τεσσάρων διαφορετικών ανθρώπων συναντιούνται
με φόντο την Πλατεία Αμερικής.

Σκηνοθετικός ρεαλισμός, ζωντανοί χαρακτήρες και γνωστές αλήθειες συνθέ-
τουν ένα πολυδιάστατο, αλλά σεναριακά κοινότοπο στιγμιότυπο της σύγχρο-
νης αθηναϊκής καθημερινότητας. Διπλά βραβευμένο στο Φεστιβάλ Θεσ-
σαλονίκης και υποψήφιο για έξι Ίριδες της Ελληνικής Ακαδημίας.

          ελ εύθερη

          είσοδοςςοδοσίίσεεί
λεελ

          

                    

          

ηρεθύελεελ

3 | 8 | 2017

Τα Στρουμφάκια: Το Χαμένο Χωριό 
Smurfs: The Lost Village

Σκηνοθεσία: Τ Χαλ Άσμπουρι
Mεταγλωτισμένο 

Η ανακάλυψη ενός διαφορετικού Στρουμφ οδη-
γεί τη Στρουμφίτα με την παρέα της στην ανα-
ζήτηση του χαμένου του χωριού πριν από τις
αρπακτικές διαθέσεις Δρακουμέλ.

Συμπαθητική επιστροφή στο σύμπαν των
Στρουμφ, με κινούμενα σχέδια και όχι live ac-
tion υπερβολές. Ευρηματική η επιλογή ανάδειξης του θέματος της ανοχής απέναντι στη
διαφορετικότητα μέσα από ένα περιπετειώδες στόρι, που προσφέρει ένα ικανοποιητικό
αποτέλεσμα σε συνδυασμό με το εμπνευσμένο στρουμφο-χιούμορ και τη χαλαρή γα-
λάζια ατμόσφαιρα

...για λόγους ασφαλείας θα διανέμονται ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, 
μέχρι εξαντλήσεως του αριθμού θέσεων του κινηματογράφου το 3ήμερο πριν την προβολή της ταινίας.



7-8-9 | 8 | 2017

Ο Βαλέριαν και η Πόλη με τους Χίλιους Πλανήτες 
Valerian And The City Of A Thousand Planets

Σκηνοθεσία: Λικ Μπεσόν
Πρωταγωνιστούν: Ντέιν Ντε Χάαν, Κάρα Ντελε-
βίν, Ριάνα, Κλάιβ Όουεν, Ίθαν Χοκ, Τζον Γκούν-
τμαν, Κρις Γου

Στον 28ο αιώνα, ο Βαλέριαν και η Λορελίν
είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της τάξης
σε όλες τις ανθρώπινες περιοχές. Ακολου-
θώντας τις εντολές του Υπουργού Αμύνης,
οι δύο νέοι ξεκινούν για μία αποστολή στην
εκπληκτική πόλη Άλφα – μία αναπτυσσόμενη Μητρόπολη, όπου τα είδη από ολό-
κληρο το σύμπαν μοιράζονται γνώσεις, ευφυΐα και πολιτισμούς. Υπάρχει ένα μυ-
στήριο στο κέντρο του Άλφα, μία σκοτεινή δύναμη, η οποία απειλεί την ειρηνική
συμβίωση της Πόλης των Χιλίων Πλανητών, και ο Βαλέριαν με τη Λορελίν πρέπει
να αγωνιστούν προκειμένου να εντοπίσουν την απειλή και να προστατεύσουν, όχι
μόνο τον Άλφα, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Θα καταφέρουν, άραγε, να δια-
τηρήσουν την ειρήνη στους πλανήτες και να διαχειριστούν τη μεταξύ τους σχέση;

10 | 8 | 2017

«Γουρούνι στο σακί»
του Ζωρζ Φεϋντώ
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΚΡΗΤΗΣ

Σκηνοθεσία: Γιάννης Καραχισαρίδης
Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Πιατάς, Αλε-
ξάνδρα Παλαιολόγου, Θανάσης Σαλταμ-
πάσης, Γιώργος Γιαννόπουλος, Μαρία
Γεωργιάδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Δή-
μητρα Σιγάλα, Βασίλης Πουλάκος 

Ένα έργο που παρουσιάζει ενδιαφέροντες χαρακτήρες που χάνονται μέσα σε πα-
ρεξηγήσεις και παράλογες καταστάσεις. Ο Πακαρέλ είναι ένας ευκατάστατος νεό-
πλουτος αστός που φιλοδοξεί να παρουσιάσει στην Όπερα των Παρισίων ένα έργο
που έγραψε η αγαπημένη του κόρη. Αναζητώντας τον τενόρο που θα πρωταγωνι-
στήσει εμπλέκεται σε μια σειρά γεγονότων. Σιγά σιγά όλα τα πρόσωπα του έργου
αντιλαμβάνονται τις εξελίξεις με το δικό τους τρόπο, σε σημείο που οι σχέσεις τους
να οδηγούνται σε απίθανες και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Πρόκειται για σπάνια
κωμωδία που θα μείνει αξέχαστη στους θεατές που θα την παρακολουθήσουν.

Τιμές Εισιτηρίων: 15 €: Ενήλικες. 12 €: Παιδικό, Φοιτητικό, Πολυτέκνων & Ανέργων.



14-15-16 | 8 | 2017

Η Αποπλάνηση
The Beguiled

Σκηνοθεσία: Σοφία Κόπολα
Πρωταγωνιστούν: Νικόλ Κίντμαν, Κίρστεν Ντανστ,
Κόλιν Φάρελ, Ελ Φάνινγκ

Το καλοκαίρι έρχεται, δια χειρός Σοφίας Κό-
πολα και με ένα all star καστ, το ατμοσφαιρικό
ριμέικ μιας ταινίας που, όταν προβλήθηκε το
1971,  καθιέρωσε τον Κλιντ Ίστγουντ στη φαν-
τασία των γυναικών ως το απόλυτο αρσενικό.
Η ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗ… Αμερικανικός Εμφύλιος…
Ένας πληγωμένος στρατιώτης βρίσκει καταφύ-
γιο σε ένα οικοτροφείο θηλέων και, αυτός που
στην αρχή μοιάζει να χρίζει βοήθειας, κατορθώνει, με την παρουσία του και τη χει-
ριστική του δύναμη, να προκαλέσει ολέθριες συγκρούσεις ανάμεσα στις γυναίκες
και τα κορίτσια που ζουν εκεί, μετατρέποντάς τες σε θύματά του. Η προδοσία,
όμως, δεν είναι κάτι που δέχεται εύκολα η γυναικεία ψυχοσύνθεση κι όταν απο-
φασίζει μια γυναίκα να εκδικηθεί, δεν υπάρχει τέλος…

11-12-13 | 8 | 2017

Το Δείπνο
Τhe Dinner

Σκηνοθεσία Όρεν Όβερμαν
Πρωταγωνιστούν: Νικόλ Κίντμαν, Κίρστεν Ντανστ,
Κόλιν Φάρελ, Ελ Φάνινγκ  

Μια ζεστή καλοκαιρινή βραδιά δύο παντρεμένα
ζευγάρια βγαίνουν για φαγητό σε ένα μοδάτο
εστιατόριο. Συζητάνε για διάφορα τετριμμένα ζη-
τήματα, τη δουλειά, τις διακοπές, τις πρόσφατες
ταινίες, αλλά όλες αυτές οι αερολογίες είναι μια
απόπειρα για να συγκαλύψουν την ένταση που επικρατεί μεταξύ τους. Οι δεκαπεν-
τάχρονοι γιοι τους έχουν διαπράξει μαζί ένα έγκλημα, το οποίο έχει καταγραφεί από
κάμερα. Οι εικόνες έχουν μεταδοθεί από την τηλεόραση, αλλά τα δυο αγόρια δεν
έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη. Ωστόσο η σύλληψή τους επίκειται. Καθώς το δείπνο φτά-
νει στη γαστριμαργική του κορύφωση, τα προσωπεία της πολιτισμένης συμπεριφο-
ράς πέφτουν. Τα μαχαίρια βγαίνουν. Ως που είναι διατεθειμένοι να φτάσουν για να
προστατεύσουν τα παιδιά τους;



21-22-23 | 8 | 2017

Ο Σύμβουλος
A Family Man

Σκηνοθεσία: Μαρκ Γουίλιαμς
Πρωταγωνιστούν: Τζέραρντ Μπάτλερ,
Άλισον Μπρι, Γουίλεμ Νταφόε, 
Άλφρεντ Μολίνα

Για τον Ντέιν Τζένσεν, η επιτυχία
απαιτεί να είσαι και λίγο αδίστακτος.
Μετά από χρόνια που ανεβαίνει τα
σκαλιά στην εταιρία του, ο μεγαλύτερος στόχος του είναι προ των πυλών. Το αφεντικό
της εταιρίας εύρεσης εργασίας στην οποία εργάζεται ανακοινώνει ότι συνταξιοδοτείται -
και φτάνει η στιγμή του να κάνει το μεγάλο άλμα. Η άνοδος του απαιτεί όλη του την
προσοχή, ειδικά μιας και η σημαντικότερη αντίπαλος του είναι νεότερη, αλλά εξίσου
αποφασισμένη. Αλλά τότε συμβαίνει κάτι που δεν μπορούσε να φανταστεί. Ο δεκά-
χρονος γιος του αρρωσταίνει σοβαρά. Μετά από χρόνια που ο Ντέιν σημείωνε τη μια
επαγγελματική νίκη μετά την άλλη, οι ανάγκες της οικογένειας του αποκτούν μεγαλύ-
τερη σημασία από τις φιλοδοξίες του, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει την τρομακτική
νέα πραγματικότητα της οικογενειακής του ζωής.

17-18-19-20 | 8 | 2017

Το Παρίσι μπορεί να περιμένει
Paris Can Wait (Bonjour Anne) 

Σκηνοθεσία: Έλενορ Κόπολα
Πρωταγωνιστούν: Άλεκ Μπόλντγουιν, Νταιάν Λέιν,
Αρνό Βιάρ

Η Αν βρίσκεται μπροστά στο σταυροδρόμι της ζωής
της. Παντρεμένη πολλά χρόνια με έναν επιτυχη-
μένο, αλλά σχετικά αφηρημένο παραγωγό ταινιών,
βρίσκει ξαφνικά τον εαυτό της, να ταξιδεύει με αυ-
τοκίνητο από τις Κάννες στο Παρίσι με ένα συνερ-
γάτη του συζύγου της. 
Η διαδρομή των επτά ωρών με το αυτοκίνητο μετατρέπεται σε μια ανέμελη διήμερη
περιπέτεια γεμάτη από διασκέδαση με  γραφικά αξιοθέατα, καλό φαγητό και κρασί,
χιούμορ, σοφία και ρομαντισμό, που αφυπνίζουν τις αισθήσεις της Άν, δίνοντάς
της μια νέα σφοδρή επιθυμία για ζωή.



24 | 8 | 2017
Η Λάμψη 
The Shining

Σκηνοθεσία: Στάνλεϊ Κιούμπρικ
Σκηνοθεσία: Τζακ Νίκολσον, Σέλει Ντιβάλ, 
Ντάνι Λόιντ

Ο φύλακας ενός κλειστού, λόγω του χειμώνα, ξενοδοχείου, διχασμένος μεταξύ
της πραγματικότητας και των φαντασιώσεων του, οδηγείται στη σχιζοφρένεια και
προσπαθεί να σκοτώσει την οικογένειά του.

25 | 8 | 2017
SOS, Πεντάγωνο καλεί Μόσχα

Σκηνοθεσία: Στάνλεϊ Κιούμπρικ
Πρωταγωνιστούν: Πίτερ Σέλερς, Τζορτζ Σκοτ,
Στέρλιν Χέιντεν, Σλιμ Πίκενς, Κίναν Γουίν, Τζέιμς
Ερλ Τζόουνς, Τρέισι Ριντ

Ένας παράφρονας Αμερικανός στρατηγός διατάζει τα βομβαρδιστικά του να εξα-
πολύσουν πυρηνική επίθεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Κι ενώ το Πεντάγωνο
καλεί Μόσχα, για να αντιμετωπίσει από κοινού την ιδιόρρυθμη κατάσταση, πλη-
ροφορείται την ύπαρξη ενός μηχανισμού ρωσικών αντιποίνων που ούτε οι Σοβιε-
τικοί είναι σε θέση να ελέγξουν.

26 | 8 | 2017
Στην Παγίδα του Νόμου 
Down by law

Σκηνοθεσία Τζιμ Τζάρμους 
Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτο Μπενίνι, 
Τζον Λούρι, Τομ Γουέιτς, Νικολέτα Μπράσκι

Ένας αποτυχημένος ντισκ-τζόκεϊ, ένας μαστροπός κι ένας Ιταλός που μιλά σπασμένα
αγγλικά μοιράζονται το ίδιο κελί σε φυλακή της Νέας Ορλεάνης. Ύστερα από κά-
ποιες προστριβές γίνονται φίλοι, δραπετεύουν και ακολουθεί ο καθένας το δικό
του δρόμο. Η πιο καλτ ταινία του Τζάρμους σε επανέκδοση. Με τον τότε άγνωστο
ακόμα Ρομπέρτο Μπενίνι να κλέβει την παράσταση.

27 | 8 | 2017
Μια θεση στον ήλιο
A place in the sun

Σκηνοθεσία Τζορτζ Στίβενς 
Πρωταγωνιστούν: Λιζ Τέιλορ,
Μοντγκόμερι Κλιφτ

Ένας παράφρονας Αμερικανός
στρατηγός διατάζει τα βομβαρ-
διστικά του να εξαπολύσουν πυρηνική επίθεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Κι ενώ
το Πεντάγωνο καλεί Μόσχα, για να αντιμετωπίσει από κοινού την ιδιόρρυθμη κα-
τάσταση, πληροφορείται την ύπαρξη ενός μηχανισμού ρωσικών αντιποίνων που
ούτε οι Σοβιετικοί είναι σε θέση να ελέγξουν.

Αξέχαστες κλασικές ταινίες σε επανέκδοση

Αξέχαστες κλασικές ταινίες σε επανέκδοση

Αξέχαστες κλασικές ταινίες σε επανέκδοση

Αξέχαστες κλασικές ταινίες σε επανέκδοση

Τιμή εισιτηρίου: 3 €

Τιμή εισιτηρίου: 3 €

Τιμή εισιτηρίου: 3 €

Τιμή εισιτηρίου: 3 €



3 | 9 | 2017

«Άτροπον»
Συναυλία

Οι Άτροπον παρουσιάζουν 
τη μουσική παράσταση 
«Ερωτόκριτος»
του Βιτσέντζου Κορνάρου.

Καλλιτεχνική επιμέλεια: 
Ευσταθία Γρέντζελου, 
Γιώργος Αθανασόπουλος

«Το ποίημα του Ερωτόκριτου
και της Αρετούσας φεγγοβολεί
από το πάθος το αιώνιο, το
πάθος του έρωτα και της παλ-
ληκαριάς… συνταιριάζει την
ορμή του μεσαιωνικού καιρού
με το μεθύσι των καιρών της
Αναγέννησης…» 

(Κ. Παλαμάς, 1906)

Τιμή εισιτηρίου: 8 €

28-29-30 | 8 | 2017

Baby Driver

Σκηνοθεσία: Έντγκαρ Ράιτ
Πρωταγωνιστούν: Άνσελ Έλγκορτ, Κέβιν Σπέισι,
Τζον Χαμ, Λίλι Τζέιμς, Έιζα Γκανζάλες, Τζον Μπέρν-
θαλ, Τζέιμι Φοξ.

Ο Μπέιμπι έχει ένα ιδιαίτερο ταλέντο στο να είναι ο
οδηγός για διαφυγή από ληστείες. Το ταλέντο του
είναι συνυφασμένο με το προσωπικό του σάουντρακ
που τον κάνει τον καλύτερο στην πιάτσα. Αλλά όταν
εξαναγκάζεται να εργαστεί για τον Ντοκ, ένα αφεντικό
του εγκλήματος, πρέπει να έρθει πρόσωπο με πρό-
σωπο με τη μουσική του, όταν μια καταδικασμένη λη-
στεία απειλεί τη ζωή, την αγάπη και την ελευθερία
του.

31 | 8, 1-2 | 9 | 2017
Kills on Wheels
Δολοφονικά Αμαξίδια

Σκηνοθεσία: Ατίλα Τιλ
Πρωταγωνιστούν: Ζάμπολκς Θούροζι, Ζόλταν
Φενίβεσι, Άνταμ Φέκετε

Δύο νεαροί με έντονα κινητικά προβλήματα
γίνονται φίλοι με έναν ανάπηρο πρώην πυ-
ροσβέστη, ο οποίος έχει μόλις βγει από τη
φυλακή και δουλεύει για έναν Σέρβο έμ-
πορο ναρκωτικών.

Χρυσός Αλέξανδρος και βραβείο ερμη-
νείας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για ένα
ανορθόδοξο όσο και δυναμικό γκανγκ-
στερικό θρίλερ, που είναι ταυτόχρονα ένα
ευαίσθητο δράμα, μια μαύρη κωμωδία
και μια συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης.



4 & 6 | 9 | 2017
Εκείνη
Elle

Σκηνοθεσία: 
Πολ Βερχόβεν
Πρωταγωνιστούν:  
Ιζαμπέλ Ιπέρ, Λοράν
Λαφίτ, Αν Κοσινί,
Σαρλ Μπερλίνγκ

Η Μισέλ είναι μια επιτυχημένη επιχειρηματίας η οποία δέχεται επίθεση στο σπίτι
της από ένα μασκοφορεμένο βιαστή. Προσπαθεί να ξεπεράσει ψύχραιμα το συμ-
βάν, αλλά όταν εκείνος συνεχίζει να την παρενοχλεί με μηνύματα, αποφασίζει να
ανακαλύψει την ταυτότητά του, παρασυρόμενη σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι.

Η καλύτερη, μέχρι σήμερα, ταινία του Πολ Βερχόβεν που ξεσήκωσε κοινό και
κριτικούς στο τελευταίο Φεστιβάλ Καννών.

5 | 9 | 2017

Σέρλοκ Χολμς
Serlock Holmes
Παιδική Θεατρική Παράσταση

Σκηνοθεσία: Ντίνας Σταματοπούλου
Μουσική: Κωστής Μαραβέγιας 
Πρωταγωνιστούν: Πατρίκιος Κωστής, Δη-
μήτρης Λιακόπουλος, Alex de Paris, Βασί-
λης Ζώης, Ιωάννα Μάντζαρη, Αναστασία
Στυλιανίδη, Ράνια Φουρλάνου… κι ο άν-
θρωπος ορχήστρα Λήδα Μανιατάκου 

Η  Παιδική Σκηνή του Γυάλινου Μουσικού Θεάτρου παρουσιάζει σε περιοδεία ανά
την Ελλάδα τη μεγάλη επιτυχία της χειμερινής σεζόν στην Αθήνα, «Σέρλοκ Χολμς
- Ένα Μυστήριο με Νόημα» σε κείμενο και σκηνοθεσία Ντίνας Σταματοπούλου και
πρωτότυπη μουσική  Κωστή Μαραβέγια!
Το έργο, βασισμένο στην κλασική δομή των αστυνομικών μυστηρίων του Άρθουρ
Κόναν Ντόυλ,  πλέκει στοιχεία της βικτωριανής εποχής με σύγχρονα, σ’ ένα μυ-
στήριο με Νόημα…!  Επάνω στη σκηνή και δίπλα στα παιδιά, εκτυλίσσεται η πιο
ανατρεπτική υπόθεση που είχε ποτέ να αντιμετωπίσει ο Σέρλοκ Χολμς! 

Τιμή εισιτηρίων: Προπώληση & παιδικό 10 €
Γενική είσοδος 12 €



7 | 9 | 2017

40 Χρόνια Κινηματογραφική Λέσχη Δήμου Αγρινίου

9-10 | 9 | 2017

100 Μέτρα
100 Μetros

Σκηνοθεσία: Μαρσέλ Μπαρέρα
Πρωταγωνιστούν: Ντάνι Ροβίρα, Κάρα Ελετάλντε, Αλε-
ξάνδρα Χιμένεθ, Νταβίντ Βερνταγκουέρ, Κλάρα Σεγ-
κούρα, Άλμπα Ρίμπας

Βασισμένη στη απίστευτα αληθινή ιστορία ενός Ισπα-
νού, ο οποίος έπασχε από πολλαπλή σκλήρυνση
(σκλήρυνση κατά πλάκας ή διάχυτη εγκεφαλομυελί-
τιδα) και προσπάθησε να τερματίσει σ' έναν αγώνα
Iron-Man: 3,8 χλμ. κολύμπι, 180 χλμ. ποδήλατο και
42 χλμ. τρέξιμο. Και του είχαν πει ότι δεν θα μπο-
ρούσε να τρέξει ούτε 100 μέτρα.

8 | 9 | 2017

Σημασία Έχει ν'Αγαπάς
L’important c’est d’aimer

Σκηνοθεσία: Αντρτζέι Ζουλάφσκι
Πρωταγωνιστούν: Ρόμι Σνάιντερ, Φάμπιο Τέστι, Ζακ Ντι-
τρόν, Κλάους Κίνσκι

Μια από τις πιο επώδυνα ρομαντικές ταινίες των ’70s,
με ένα σπαρακτικό σάουντρακ του Ζορζ Ντελρί και
τη Ρόμι Σνάιντερ στην πιο συγκλονιστική ερμηνεία της
καριέρας της. 
Ένας φωτογράφος συναντά και γοητεύεται από μια
ξεπεσμένη ηθοποιό δευτεροκλασάτων ερωτικών ται-
νιών, υπό το βλέμμα του καταθλιπτικού, σινεφίλ συ-
ζύγου της, και προκειμένου να δώσει μια δεύτερη
ευκαιρία στην καριέρα της αποφασίζει να χρηματο-
δοτήσει μια θεατρική παραγωγή του «Ριχάρδου ΙΙΙ», δανειζόμενος χρήματα από
τους μαφιόζους εργοδότες του.

Γύρω από το ανορθόδοξο αυτό ερωτικό τρίγωνο, ο Ζουλάφσκι σκιαγραφεί έναν
ολόκληρο μικρόκοσμο από χαμένες ψυχές: αλκοολικούς και τοξικομανείς, αποτυ-
χημένους καλλιτέχνες και ματαιόδοξους ηθοποιούς, αδίστακτους κακοποιούς και
πορνογράφους.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Έναρξη Διήμερου Αφιερώματος στην Ιστορία 
της Κινηματογραφικής Λέσχης του Δήμου Αγρινίου.
Έκθεση αφίσας κινηματογράφου της Κινηματογραφικής Λέσχης. 

Γιορτή με μουσική, ποτό και συζήτηση 
για την ιστορία της Κινηματογραφικής Λέσχης.



11-12-13 | 9 | 2017

Tulip Fever

Σκηνοθεσία: Τζάστιν Τσάντγουικ
Πρωταγωνιστούν: Αλίσια Βικάντερ,
Κάρα Ντελεβίν, Ζακ Γαλιφιανάκης,
Κριστόφ Γουόλτζ, Τζακ Ο' Κόνελ,
Ντέιν Ντε Χάαν, Χόλιντεϊ Γκρένγκερ,
Τομ Χολάντερ

Το φιλμ, βασισμένο στο βιβλίο της
Ντέμπορα Μόργκαν, το «Tulip Fever»
είναι τοποθετημένο στο Αμστερνταμ
του 17ου αιώνα. Η Αλίσια Βικάντερ
είναι η όμορφη γυναίκα ενός πλού-
σιου άντρα ο οποίος προσλαμβάνει έναν ζωγράφο για να φτιάξει τα πορτρέτα τους. Μόνο
που οι δυο τους θα ερωτευθούν και θα δοκιμάσουν την τύχη τους στην αγορά των βολβών
της τουλίπας που έχει ήδη αρχίσει να γίνεται ένα αληθινά προσοδοφόρο επάγγελμα προ-
κειμένου να συγκεντρώσουν αρκετά χρήματα για να το σκάσουν μαζί.

18-19-20 | 9 | 2017
The Hitman’s Bodyguard

Σκηνοθεσία:Πάτρικ Χιούς
Πρωταγωνιστούν: Ράιαν Ρέινολντς,
Σάμιουελ ΤΖάκσον, Σάλμα Χάγιεκ

Στο The Hitman's
Bodyguard, ο καλύτε-
ρος σωματοφύλακας
στον κόσμο παίρνει ως
πελάτη έναν εκτελεστή,
ο οποίος θα πρέπει να
καταθέσει στο Διεθνές
Δικαστήριο. Το παρά-
ξενο αυτό δίδυμο θα
πρέπει να βάλει στην
άκρη τις διαφορές του
ώστε να συνεργαστούν
και να καταφέρουν να
φτάσουν στη δίκη
πάνω στην ώρα.

14-15-16-17 | 9 | 2017

Δουνκέρκη
Dunkirk

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν
Πρωταγωνιστούν: Μαρκ Ράιλανς, Κένεθ Μπράνα, Χάρι Στάιλς,  Σίλιαν Μέρφι, Τομ Χάρντι

Το Dunkirk αφηγείται
την ιστορία 400.000 αν-
τρών των Συμμάχων
στο Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο οι οποίοι βρέθη-
καν αποκλεισμένοι στις
ακτές της Δουνκέρκης
στη βόρεια Γαλλία και
κατάφεραν να σωθούν
από ένα Βρετανικό
στόλο 800 πλοίων, τη
στιγμή που είχαν απο-
κοπεί από το Γερμανικό
Στρατό και η μοίρα τους
φάνταζε σφραγισμένη. Η μάχη πολλοί ισχυρίζονται πως έκρινε την έκβαση του πολέμου.





ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔEΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Χορηγοί επικοινωνίας



ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

VRES-AGRINIO.GR
Ειδήσεις και απόψεις για το Αγρίνιο και τη Δυτ. Ελλάδα

kalyvia.gr

Χορηγοί επικοινωνίας



2006 | 2017
αφιέρωμα

ταινίες τέχνης για παιδιά
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Πάνω από 20.000 μαθητές σχολείων του Νομού μας παρακολούθησαν
το αφιέρωμα με ταινίες τέχνης για παιδιά και νέους με ΕΙΣΟΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ



Eμείς οι φίλοι του Παναιτωλικού από σήμερα έχουμε τη δική μας γεύση.
Τα παριζάκια Αϋφαντής με τον Πανέτο, τη μασκότ της ομάδας και τα δύο
Παναιτωλικάκια για αγόρια και κορίτσια είναι φτιαγμένα με μεράκι,
εκλεκτά υλικά και αγάπη για την ομάδα μας.
Δοκιμάστε τα και θα λατρέψετε τη μοναδική τους γεύση Α’ Εθνικής που
...σκοράρει κάθε στιγμή που τα απολαμβάνετε.

Σουβλάκι χοιρινό χειροποίητο
 Λουκάνικα παραδοσιακά
  Νουά μόσχου καπνιστό
   Λουκάνικα του χωριού
    Ψαρονέφρι καπνιστό
     Λουκάνικα με ελιές
      Καβουρμάς μόσχου
       Γύρος κοτόπουλο
        Σουβλάκι χοιρινό
         Παριζάκι
          Κεμπάπ

   
Κα
 Γ

      Σ
        
         

   
     

Λουκάνικα με ελιές Αγρινίου
 Μπριζόλα μόσχου καπνιστή
  Σπάλα γεμιστή με πιπεριά
   Λουκάνικα χωριάτικα
    Γύρος χοιρινός Γ

Σπάλα χοιρινή καπνιστή
 Λουκάνικα Εξοχής
  Μπιφτέκι



Δημιουργώντας μαζί σαςσας!

ΑΓΡΙΝΙΟ: Μεσολογγίου & Δημάδη
Τηλ.: 2641 5 51524, 6944 128909

ΧΑΝΙΑ: Τζανακάκη & Ερωτοκρίτου 1, Τηλ.: 28210 41689
e-mail: rentvoice@hotmail.com  

     Rentvoice Tragoudaras • www.tragoudaras.gr 

 Φωτίζοντας το πρόσωπό σας
    ροβάλλοντας την εικόνα σας
 Ενισχύοντας την φωνή σας


