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Φίλες και φίλοι,

Ο θερινός κινηματογράφος ΕΛΛΗΝΙΣ, το στολίδι και η όαση
δροσιάς «της ζεστής μας πόλης», ανακαινισμένο και ασφα-
λές, σας περιμένει και αυτό το καλοκαίρι,  προκειμένου να
σας ταξιδέψει μέσω της 7ης τέχνης στα πέρατα της οικουμέ-
νης, του νου και της καρδιάς.
Περάσαμε αναμφίβολα μια δύσκολη άνοιξη, αυτό το καλο-
καίρι πρέπει να γεμίσουμε τα αυτιά, τα μάτια και την ψυχή
μας, με ήχους και εικόνες που θα αποτελέσουν φάρο ελπί-
δας για όλους μας.

Μαρία Παπαγεωργίου
Αντιδήμαρχος Αγρινίου

Επιμέλεια Προγράμματος
Χριστίνα Μπαλάσκα 

Υπεύθυνη του Δημοτικού Κινηματογράφου

Μηχανικός Κινηματογράφου
Ευθύμιος Ευθυμίου

Tαμίας Κινηματογράφου
Ελένη Μπαρλίκα

Τηλέφωνο Ταμείου
26410 56754, 26410 44345

e-mail: politismos@agrinio.gr

Σχεδιασμός & παραγωγή: Γραφικές Τέχνες Πασχέντη



Επιστρέφουμε σε ότι αγαπάμε …. 
Σίγουρα αλλάξαμε καθημερινότητα. 
Δεν αλλάζουμε όμως τις αγαπημένες μας συνή-
θειες. 
Το Ελληνίς παραμένει σταθερή αξία των καλοκαιρι-
νών μας αναμνήσεων και ονειρικό στέκι για γενιές
Αγρινιωτών.
Η μαγική αυλή στο κέντρο της πόλης μας περιμένει
και φέτος για  να μας παρασύρει στη γοητεία  της
έβδομης τέχνης, να δώσει ανάσα στα ζεστά καλο-
καιρινά βράδια. 
Ας πιστέψουμε ότι, μετά τους τίτλους τέλους μια δύ-
σκολης περιόδου, ξεκινά ένα νέο αισιόδοξο  σενά-
ριο για την ζωή μας.  
Εύχομαι σε όλες και όλους ένα δροσερό καλοκαίρι.  

Γεώργιος Παπαναστασίου
Δήμαρχος Αγρινίου
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• Ραντεβού στο Belle Époque - La Belle Époque
• Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς
• Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει - Mary Poppins Returns
• Η Αλήθεια - La Vérité / Truth
• Ο Φάρος - The Lighthouse
• Toy Story 4
• Παράσιτα - Gisaengchung / Parasite
• Joker
• Τζούντι - Judy
• Jojo Rabbit
• 1917 
• Ιστορία Γάμου - Marriage Story
• Κόντρα σε Όλα - Le Mans '66 / Ford v Ferrari 
• Ευτυχία
• Τιμώμενος Επισκέπτης - Guest of Honor
• Παιχνίδια Ζευγαριών - Doubles Vies
• Χωρίς Οικογένεια - Remi Sans Famille
• Πόνος και Δόξα - Dolor y Gloria / Pain and Glory
• Σκοτεινά Νερά - Dark Waters
• Πινόκιο - Pinocchio
• Ρουά Ματ - Fahim
• «Εχθροί Εξ  Αίματος» - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. - Θεατρική Παράσταση

• Sonic - Sonic the Hedgehog
• Ρεβέκκα - Rebeca
• Notorious
• Η Ταβέρνα της Τζαμάϊκα - Jamaica Inn
• Τα 39 Σκαλοπάτια - The 39 Steps
• Playmobil: Η Ταινία - Playmobil: The Movie 
• Η Καλοσύνη των Ξένων - The Kindness of Strangers
 
• Ψυχρά κι Ανάποδα ΙΙ - Frozen II
• Οι Μεταφραστές - Les Τraducteurs
• Για την Μικρή Σάμα - For Sama
• Made in Italy
• Το Κόλπο του Αιώνα - The Heist of the Century
• Tenet
• Ένας Υπέροχος Γείτονας 
   A Beautiful Day in the Neighborhood
• Το Μοτίβο των Δολοφόνων - The Postcard Killings
   Μουλάν - Mulan 
 
• Το Ταξίδι στην Ελλάδα - The Trip to Greece 
• Ο Βασιλιάς των Λιονταριών - The Lion King
• Η Ομορφιά της Ύπαρξης - About Endlessness
• Ένα Περιστέρι Έκατσε σε Ένα Κλαδί
   Συλλογιζόμενο την Ύπαρξή του
   A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence
• Υπάρχει Θεός, το Όνομά της Είναι Πετρούνια 
   God Exists, Her Name Is Petrounia
• Wonder Woman
• Μια Λευκή, Λευκή Μέρα - A White, White Day
• Και Μετά Χορέψαμε - And Then We Danced
• Κλέφτης Αλόγων - Οut Stealing Horses 
• Το Τρένο Θα Σφυρίξει Τρεις - High Noon
• Chinatown
• Το Κυνήγι του Κλέφτη - To Catch a Thief
• Ληστεία αλά Ιταλικά - The Italian Job
• The Beatles: Get Back 
•  Ένα Ήσυχο Μέρος 2 - A Quiet Place Part II

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣ
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 9:30 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Στις ταινίες κάθε Κυριακή & Τετάρτη

στο ΕΝΑ εισιτήριο ΕΙΣΟΔΟΣ για ΔΥΟ άτομα

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





1-2-3 | 6 | 2020

Ραντεβού στο Belle Époque
La Belle Époque
Σκηνοθεσία: Νικολά Μπεντός
Πρωταγωνιστούν: Ντανιέλ Οτέιγ,
Γκιγιόμ Κανέ, Ντοριά Τιλιέ,
Φανί Αρντάν

Πρώην διάσημος κομίστας τον οποίο η γυναίκα
του διώχνει από το σπίτι, ο 60χρονος Βικτόρ ανα-
καλύπτει έναν αναπάντεχο τρόπο απόδρασης
από τη μίζερη πραγματικότητά του. Χάρη σε μια
εταιρία που διοργανώνει θεατρικά στημένα ταξί-
δια στο παρελθόν, μπορεί να ξαναβρεθεί στην
Λιόν του 1974 την ημέρα που πρωτογνώρισε τη
σύζυγό του.

4-5-6 | 6 | 2020

Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς
Σκηνοθεσία: Γιάννης Οικονομίδης
Πρωταγωνιστούν: 
Βασίλης Μπισμπίκης, Βίκυ Παπαδοπούλου,
Γιάννης Τσορτέκης, Στάθης Σταμουλακάτος,
Βαγγέλης Μουρίκης, Γιώργος Γιαννόπουλος,
Λένα Κιτσοπούλου.

Μια γοητευτική γυναίκα αποφασίζει να εγκατα-
λείψει τον επιχειρηματία σύζυγό της για έναν ιδιο-
κτήτη νυχτερινού κέντρου και πρώην λαϊκό τρα-
γουδιστή. Δεν αρκείται όμως σε αυτό - εγκατα-
λείποντας τη συζυγική εστία παίρνει μαζί της κι
ένα εκατομμύριο ευρώ... Φυσικά, ο σύζυγος πα-
ρανοεί, και ορκίζεται εκδίκηση. Και το κερασάκι
στην τούρτα: οι φοβερές μαμάδες των δύο αντε-
ραστών δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα χέρια...  



7 | 6 | 2020

Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει
Mary Poppins Returns

Σκηνοθεσία: Ρομπ Μάρσαλ

Πρωταγωνιστούν: Εμιλι Μπλαντ,
Λιν-Μάνουελ Μιράντα, Μπεν Γουίσο,
Εμιλι Μόρτιμερ, Τζούλι Γουόλτερς

Τρεις δεκαετίες μετά την επίσκεψη της
ιπτάμενης νταντάς στην οικογένεια των
Μπανκς  ο Μάικλ και η Τζέιν έχουν με-
γαλώσει, με τον πρώτο, χήρο μετά τον
πρόσφατο θάνατο της γυναίκας του, να
αγωνίζεται να διατηρήσει το πατρικό
του. Η αδερφή του, η πιστή οικονόμος Έλεν και τα τρία μικρά παιδιά του προσπα-
θούν μάταια να τον βοηθήσουν, μέχρι που εμφανίζεται ξανά η μυστηριώδης
Μαίρη. Αναλαμβάνοντας τη φροντίδα της οικογένειας θα αλλάξει τη ζωή των
Μπανκς για άλλη μία φορά.

8-9-10 | 6 | 2020

Η Αλήθεια
La Vérité / Truth
Σκηνοθεσία:
Χιροκάζου Κορεέντα
Πρωταγωνιστούν:
Κατρίν Ντενέβ,
Ζιλιέτ Μπινός,
Ίθαν Χοκ

Μια διάσημη ηθοποιός στη δύση της
καριέρας της επανενώνεται με την οι-
κογένειά της με αφορμή την κυκλο-
φορία των απομνημονευμάτων της, τα
οποία φέρνουν στην επιφάνεια πλη-
γές του παρελθόντος.

          ελ εύθερη

          είσοδοςςοδοσίίσεεί
λεελ

          

                    

          

ηρεθύελεελ
ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, θα διανέμονται μέχρι εξαντλήσεως του
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ αριθμού θέσεων του κινηματογράφου 2 ώρες πριν την προβολή της ταινίας.

Σαρδελή Κ. ΝάνσυΣαρδελή Κ. Νάνσυ
Διαιτολόγος ΔιατροφολόγοςΔιαιτολόγος Διατροφολόγος

ΜΠΑΪΜΠΑ 32 ΑΓΡΙΝΙΟ 26415 51614

Εξατομικευμένα    ρογράμματα  ΔιατροφήςΕξατομικευμένα    ρογράμματα  Διατροφής
Απώλεια - Αύξηση Βάρους / Διατροφικές Διαταραχές / Κλινικές ΚαταστάσειςΑπώλεια - Αύξηση Βάρους / Διατροφικές Διαταραχές / Κλινικές Καταστάσεις

Κύηση - Θηλασμός / Παιδιά - Εφήβους / Τρίτη Ηλικία / ΑθλητέςΚύηση - Θηλασμός / Παιδιά - Εφήβους / Τρίτη Ηλικία / Αθλητές

nancysar@yahoo.gr6942 9524716



11-12-13 | 6 | 2020

Ο Φάρος
The Lighthouse
Σκηνοθεσία:
Μπράιαν Σίνγκερ
Πρωταγωνιστούν: Ράμι Μάλεκ,
Λούσι Μπόιντον, Τζόζεφ Ματσέλο,
Μάικ Μάγιερς

Δύο φαροφύλακες αποκλείονται σε
μια ανεμοδαρμένη βραχονησίδα. Η
μονοτονία της μοναξιάς τους οξύνε-
ται από το αλκοόλ και τη σεξουα-
λική στέρηση, που με τη σειρά τους
δίνουν χώρο στη διαστροφή. Εκεί
βιώνουν αλλόκοτες εμπειρίες οι ο-
ποίες διαταράσσουν την ψυχική τους
ισορροπία. 

14 | 6 | 2020

Toy Story 4
Σκηνοθεσία: Τζος Κούλι

Όταν το καινούργιο παιχνίδι της
Μπόνι, φτιαγμένο στο χέρι από ανα-
λώσιμα, με το όνομα «Φόρκι», αυ-
τοαποκαλείται «σκουπίδι» και το
σκάει από την παρέα, ο Γούντι ανα-
λαμβάνει να το βρει και να το κάνει
να αποδεχτεί πως είναι παιχνίδι.

ΟΣΚΑΡ καλύτερης ταινίας animation.

          ελ εύθερη

          είσοδοςςοδοσίίσεεί
λεελ

          

                    

          

ηρεθύελεελ

ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ
ΕΙΣΟΔΟΥ, θα διανέμονται μέχρι εξαντλήσεως 
του ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ αριθμού θέσεων 
του κινηματογράφου 2 ώρες πριν την προβολή
της ταινίας.



17-18 | 6 | 2020

Joker
Σκηνοθεσία:μΤοντ Φίλιπς
Πρωταγωνιστούν: Χοακίν Φίνιξ,
Ρόμπερτ ντε Νίρο, Ζάζι Μπιτς 

Σε μια ταραγμένη Γκόθαμ Σίτι ο Άρθουρ
Φλεκ είναι ένας κοινωνικά απροσάρμοστος,
μοναχικός άντρας που ζει με τη μητέρα του
και δουλεύει ως κλόουν. Ονειρεύεται κα-
ριέρα κωμικού, αλλά όταν η ασφυκτική πίε-
ση του περιβάλλοντός του κορυφωθεί, η
έκρηξή του θα λάβει απρόβλεπτες διαστά-
σεις.

ΟΣΚΑΡ Α' Ανδρικού ρόλου, 
ΟΣΚΑΡ καλύτερης μουσικής.

15-16 | 6 | 2020

Παράσιτα
Gisaengchung / Parasite
Σκηνοθεσία: 
Μπονγκ Τζουν - χο
Πρωταγωνιστούν: Σονγκ Κανγκ - Χο,
Γιανγκ Χίε - τζιν, Τζο Γέο - τζεόνγκ,
Παρκ Σο - νταμ

Ο μεγαλύτερος γιος μιας οικογένειας ανέρ-
γων γνωρίζεται με τους ευκατάστατους Παρκ
και εισβάλλει στη ζωή τους με έναν απρό-
οπτο για όλους τρόπο.

ΟΣΚΑΡ καλύτερης ταινίας, ΟΣΚΑΡ καλύτερης
σκηνοθεσίας ΟΣΚΑΡ καλύτερου πρωτότυπου
σεναρίου, Καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας.



19-20 | 6 | 2020

Τζούντι
Judy
Σκηνοθεσία:Ρούπερτ Γκουλντ
Πρωταγωνιστούν: Ρενέ Ζελβέγκερ,
Τζέσι Μπάκλεϊ, Φιν Γουίτροκ

Στο Λονδίνο του 1969 η ξεπεσμένη Τζούντι
Γκάρλαντ ετοιμάζεται για μια σειρά συναυ-
λιών. Κι ενώ η ίδια προσπαθεί να ξεφύγει από
τους εφιάλτες της παιδικής της ηλικίας, ο αλ-
κοολισμός, ο εθισμός στα χάπια και ο απρό-
βλεπτος χαρακτήρας της είναι έτοιμοι να τι-
νάξουν στον αέρα την τελευταία ελπίδα της
να ορθοποδήσει.

ΟΣΚΑΡ  Α' Γυναικείου ρόλου.

21-22 | 6 | 2020

Jojo Rabbit
Σκηνοθεσία: Τάικα Γουαϊτίτι
Πρωταγωνιστούν: Ρόμαν Γκρίφιν Ντέιβις,
Τάικα Γουαϊτίτι, Τόμασιν ΜακΚένζι,
Σκάρλετ Γιόχανσον

Ο 10χρονος πιτσιρικάς Τζότζο, ένας φανατικός
οπαδός της ναζιστικής ιδεολογίας, φαντασιώνε-
ται πως καλύτερός του φίλος είναι ο Αδόλφος
Χίτλερ. Ολόκληρος ο κόσμος του θα γυρίσει
ανάποδα, όταν ανακαλύψει πως η μητέρα του
κρύβει στο σπίτι μια Εβραία. Ο Τζότζο αναγκά-
ζεται να την ανεχτεί για να προστατεύσει τη μαμά
του την ώρα που ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος βρί-
σκεται στην τελευταία πράξη του.

ΟΣΚΑΡ  καλύτερου προσαρμοσμένου σεναρίου.

23 | 6 | 2020

1917
Σκηνοθεσία: Σαμ Μέντες  
Πρωταγωνιστούν: Ντιν - Τσαρλς
Τσάπμαν, Τζορτζ ΜακΚέι, Κόλιν
Φερθ, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς,
Μαρκ Στρονγκ

Τον προτελευταίο χρόνο του Α΄ Παγ-
κοσμίου Πολέμου, δύο νεαροί Βρε-
τανοί στρατιώτες αναλαμβάνουν μια
φαινομενικά αδύνατη αποστολή: να
διαπεράσουν τις γραμμές του εχθρού
ώστε να παραδώσουν ένα γράμμα,
το οποίο θα σώζει τη ζωή εκατοντά-
δων στρατιωτών και του αδερφού
ενός από τους δύο αποστολείς.

ΟΣΚΑΡ  2020 Καλύτερης Φωτογραφίας, ΟΣΚΑΡ  Καλύτερης μίξης ήχου,
ΟΣΚΑΡ  Καλύτερων Οπτικών Εφέ.



24 | 6 | 2020

Ιστορία Γάμου
Marriage Story

Σκηνοθεσία:
Νόα Μπάουμπακ

Πρωταγωνιστούν: 

Άνταμ Ντράιβερ,

Σκάρλετ Γιόχανσον,

Λόρα Ντερν

Ένα παντρεμένο ζευγάρι σε διαδικασία
διαζυγίου προσπαθεί να προστατεύσει
το παιδί του από το χωρισμό, την ώρα
που η σχέση του καταρρέει.

ΟΣΚΑΡ  καλύτερου Β΄ γυναικείου ρόλου.

25-26 | 6 | 2020

Κόντρα σε Όλα
Le Mans '66 / Ford v Ferrari

Σκηνοθεσία:
Τζέιμς Μάνγκολντ
Πρωταγωνιστούν:
Κρίστιαν Μπέιλ,
Ματ Ντέιμον,
Τζον Μπέρνθαλ,
Κατριόνα Μπάλφι

Όταν το 1965 η Ford αποφασίζει να κατα-
σκευάσει ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο που
θα κερδίσει τη Ferrari στις «24 ώρες του Λε
Μαν», ο σχεδιαστής Κάρολ Σέλμπι και ο
οδηγός Κεν Μάιλς καλούνται να πετύχουν
το ακατόρθωτο.

ΟΣΚΑΡ Καλύτερου Μοντάζ  Ήχου, 
ΟΣΚΑΡ Καλύτερου Μοντάζ Ταινίας



29-30 | 6 - 1 |7| 2020

Τιμώμενος Επισκέπτης
Guest of Honor
Σκηνοθεσία: Ατόμ Εγκογιάν
Πρωταγωνιστούν: Ντέιβιντ Θιούλις,
Λουκ Γουίλσον, Λαίσλα Ντε Ολιβείρα,
Ρόσιφ Σάδερλαντ

Ο Τζιμ και η κόρη του Βερόνικα, μια νεαρή
δασκάλα μουσικής, επιχειρούν να ξεδιπλώ-
σουν τις πολύπλοκες ιστορίες τους και τα αλ-
ληλένδετα μυστικά τους. Μετά από μια
φάρσα που εξελίσσεται πολύ άσχημα, η Βε-
ρόνικα καταδικάζεται αδίκως για ένα, σεξουα-
λικής φύσεως, έγκλημα. Παρ’ όλα αυτά, η
Βερόνικα θεωρεί πως της αξίζει να τιμωρηθεί
για κάποια άλλα εγκλήματα του παρελθόντος
που την βαραίνουν, και για τα οποία νιώθει
ένοχη. Ο πατέρας της, αδυνατεί να καταλάβει
την αδιάλλακτη στάση της κόρης του, και η
αγωνία του αρχίζει σταδιακά να επηρεάζει την
ζωή του.

27-28 | 6 |2020

Ευτυχία
Σκηνοθεσία: Άγγελος Φραντζής
Πρωταγωνιστούν: 
Κάτια Γκουλιώνη,
Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη,
Καρυοφυλλιά Καραμπέτη,
Ντίνα Μιχαηλίδου,
Θάνο Τοκάκη

Διάσημη στιχουργός πια, η Ευτυχία Παπα-
γιαννοπούλου εμφανίζεται σε μια βραδιά
που διοργανώνεται προς τιμήν της. Παρόντες
όλοι οι σπουδαίοι δημιουργοί με τους οποί-
ους έχει συνεργαστεί, εκείνης ο νους, όμως,
τρέχει στο παρελθόν…

2-3-4 | 7 | 2020

Παιχνίδια Ζευγαριών
Doubles Vies

Σκηνοθεσία:
Ολιβιέ Ασαγιάς 
Πρωταγωνιστούν:
Ζιλιέτ Μπινός
Ολίβια Ρος,
Γκιγιόμ Κανέ

Ένας συγγραφέας δίνει το νέο του βιβλίο
στον εκδότη του, αναμένοντας σχόλια. Το
θέμα του βιβλίου είναι οι εξωσυζυγικές σχέ-
σεις, μια εκ των οποίων αφορά τη σχέση
ενός συγγραφέα με μια ηθοποιό, που τυχαί-
νει να είναι η γυναίκα του εκδότη. Τα πράγ-
ματα γίνονται ακόμα πιο περίπλοκα με την
εμφάνιση μιας φίλης του εκδότη.
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5 | 7 | 2020

Χωρίς Οικογένεια
Remi Sans Famille
Σκηνοθεσία: Αντουάν Μπλοσιέ
Πρωταγωνιστούν: Βιρζινί Λεντουαγιέν,
Ζακ Περέν, Μαλόμ Πακουέν

Στα τέλη του 19ου αιώνα ο ορφανός Ρεμί
βρίσκεται υπό την επιμέλεια του πλανόδιου
μουσικού Βιταλίς, με τον οποίο διασχίζουν
την επαρχιακή Γαλλία. Και όταν έρθει η ώρα
να μάθει το μυστικό της καταγωγής του, ο
μικρός Ρεμί θα βρεθεί προ εκπλήξεως. 

6-7-8 | 7 | 2020

Πόνος και Δόξα
Dolor y Gloria / Pain and Glory
Σκηνοθεσία: 
Πέδρο Αλμοδόβαρ
Πρωταγωνιστούν: 
Αντόνιο Μπαντέρας,

Πενέλοπε Κρουζ,
Λεονάρντο Σμπαράλια,
Ασιέρ Ετσεαντία

Ένας σκηνοθέτης που έχει χάσει την έμ-
πνευσή του ανακαλεί τις κρίσιμες επιλογές
της ζωής του, ενώ αναζητά τον πρωταγωνι-
στή της μεγαλύτερης επιτυχίας του με τον
οποίο έχουν να μιλήσουν χρόνια. 

          ελ εύθερη

          είσοδοςςοδοσίίσεεί
λεελ

          

                    

          

ηρεθύελεελ

ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, θα
διανέμονται μέχρι εξαντλήσεως του ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
αριθμού θέσεων του κινηματογράφου 2 ώρες πριν την
προβολή της ταινίας.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 12 (1ος όροφος) ΑΓΡΙΝΙΟ
Τ: 26410 53344 • K: 6972 022096
E: evts2020@gmail.com

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΤΣΙΒΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

• Ανακαινίσεις
• Ανακατασκευές
• Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων
• Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
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9-10-11-12 | 7 | 2020

Σκοτεινά Νερά
Dark Waters
Σκηνοθεσία:
Τοντ Χέινς 
Πρωταγωνιστούν: 
Μαρκ Ράφαλο,

Αν Χαθαγουέι,
Τιμ Ρόμπινς,
Μπιλ Πούλμαν

Ένας δικηγόρος μεγάλων επιχειρήσεων σο-
κάρεται από όσα ανακαλύπτει στις φάρμες
της Δυτικής Βιρτζίνια και αποφασίζει να μη-
νύσει την DuPont, τη μεγαλύτερη αμερικα-
νική εταιρεία χημικών, για συστηματική
μόλυνση της περιοχής.

13-14-15 | 7 | 2020

Πινόκιο
Pinocchio
Σκηνοθεσία: Ματέο Γκαρόνε
Πρωταγωνιστούν: Ρομπέρτο Μπενίνι,
Φεντερίνο Ιελάπι, Ρόκο Παπαλέο,
Μαγκνταλένα Τσιελέκα

Ο Πινόκιο, μια μαριονέτα, αρχίζει να μιλάει
και να συμπεριφέρεται σαν άνθρωπος. Ο
δημιουργός του, ο Τζεπέτο, τον έχει σαν γιο
του. Όταν ο Πινόκιο περιπλανηθεί και χάσει
το δρόμο του, θα του τύχουν ένα σωρό
μπελάδες. Στο ταξίδι της αναζήτησης του
εαυτού του θα έχει για μοναδικό του σύμ-
μαχο μια νεράιδα. Η επιθυμία του Πινόκιο,
όμως, να μοιάσει στα υπόλοιπα αγόρια πα-
ραμένει...

16-17-18-19 | 7 | 2019

Ρουά Ματ
Fahim
Σκηνοθεσία: Πιερ-Φρανσουά Μαρτίν-Λαβάλ
Πρωταγωνιστούν: Ζεράρ Ντεπαρντιέ,
Αχμέτ Ασάντ, Μιζανούρ Ραχαμάν,
Ιζαμπέλ Ναντί

Αναγκασμένος να εγκαταλείψει τη χώρα
του, το Μπαγκλαντές, ο 8χρονος σκακιστής
Φαχίμ φτάνει στο Παρίσι με τον πατέρα του.
Καθώς η αίτησή τους για άσυλο απορρίπτε-
ται και θεωρούνται πλέον λαθρομετανά-
στες, βρίσκονται στο χείλος της αστεγίας και
της απελπισίας. Με αφορμή ένα τυχαίο πε-
ριστατικό, ο Φαχίμ, γνωρίζει τον Σιλβάν,
έναν κορυφαίο Γάλλο προπονητή σκακιού,
που τον διδάσκει και του δίνει σκοπό στη
ζωή του.



20-21-27-28 | 7 | & 3-4 | 8 | 2020

«Εχθροί Εξ  Αίματος»
του ΑΡΚΑ
Θεατρική Παράσταση Δη.Πε.Θε. Αγρινίου

Σκηνοθεσία: Χρήστος Παναγιώτου  
Πρωταγωνιστούν: Αφροδίτη Κλεάνθη,
Μαρία Ορφανού, Βλάσης Μιζάλος

Πανικός επικρατεί στα όργανα ενός ανθρώπινου οργα-
νισμού όταν μετά από ένα ατύχημα ο εγκέφαλος πέφτει
σε κώμα. Ο οργανισμός μένει χωρίς ηγεσία και τα υπό-
λοιπα ζωτικά όργανα καλούνται σε συνέλευση ώστε να
πάρουν αποφάσεις για το μέλλον τους. Παχύ και λεπτό
έντερο καταφθάνουν πρώτοι στο σημείο συνάντησης.
Το Παχύ έντερο δυσκολεύεται να πιστέψει τις θεωρίες
συνομωσίας που το Λεπτό έντερο του παρουσιάζει. Ένας
εμφύλιος πόλεμος έχει ξεσπάσει μέσα στο σώμα. Παχύ
και Λεπτό έντερο, λογομαχούν έντονα, όταν το Δεξί
νεφρό, αναλαμβάνει να τους καθησυχάσει, πως όλα γί-
νονται για το κοινό καλό και κυρίως το δικό τους καλό.  

Τιμή εισιτηρίου: 10€

22 | 7 | 2020

Sonic the Hedgehog
Σκηνοθεσία: Τζεφ Φόουλερ
Πρωταγωνιστούν: Τζιμ Κάρεϊ, Τζέιμς Μάρντσεν,
Νιλ ΜακΝτόνα

Ο Σόνικ, ένας απίστευτα γρήγορος ανθρωπόμορφος
σκαντζόχοιρος, κι ένας νεαρός αστυνομικός θα αναγκα-
στούν να συνεργαστούν για να σταματήσουν τα σχέδια
του σατανικού δρα Ρομπότνικ για παγκόσμια κυριαρχία.

          ελ εύθερη

          είσοδοςςοδοσίίσεεί
λεελ

          

                    

          

ηρεθύελεελ

ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, 
θα διανέμονται μέχρι εξαντλήσεως του ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ αριθμού
θέσεων του κινηματογράφου 
2 ώρες πριν την προβολή της ταινίας.



23 | 7 | 2020

Ρεβέκκα
Rebeca

Σκηνοθεσία:
Άλφρεντ Χίτσκοκ  
Πρωταγωνιστούν:
Λόρενς Ολιβιέ, Τζόαν Φοντέν, Τζορτζ Σάντερς,
Τζούντιθ Άντερσον

Μια γκουβερνάντα παντρεύεται έναν Άγγλο αρι-
στοκράτη, για ν' ανακαλύψει πως ο ίδιος και το
προσωπικό του παράξενου πύργου του, είναι
ακόμα επηρεασμένοι απο την πρώτη γυναίκα
του, τη Ρεβέκκα, που πέθανε κάτω από μυστη-
ριώδεις συνθήκες.

24 | 7 | 2020

Notorious
Σκηνοθεσία:
Άλφρεντ Χίτσκοκ  
Πρωταγωνιστούν:
Κάρι Γκραντ,
Ίνγκριντ Μπέργκμαν,
Κλοντ Ρέινς,
Λούις Κάλχερν

Η υπεράνω πάσης υποψίας Αλίσια Χούμπερμαν
προσλαμβάνεται από τις αμερικανικές αρχές για
να διεισδύσει σε μια ομάδα ναζί που έχει κατα-
φύγει στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Μια σειρά παρεξη-
γήσεων θα απομακρύνουν σταδιακά τη γενναία
ηρωίδα από τον γοητευτικό πράκτορα Ντέβλιν,
τον άνθρωπο που την έχει σύρει σ’ αυτό το ρι-
ψοκίνδυνο παιχνίδι και τον οποίο έχει ερωτευθεί
παράφορα.

Κινηματογραφική Λέσχη Δήμου Αγρινίου



26 | 7 | 2020

Τα 39 Σκαλοπάτια
The 39 Steps
Σκηνοθεσία:
Άλφρεντ Χίτσκοκ
Πρωταγωνιστούν:
Ρόμπερτ Ντόνατ,
Μάντλιν Κάρολ,
Λούσι Μανχάιμ

Ένας αρχιτέκτονας κατηγορείται για το φόνο μιας
άγνωστης γυναίκας, η οποία βρέθηκε νεκρή στο
διαμέρισμά του. Προσπαθώντας να αποδείξει
την αθωότητά του, θα γίνει φυγάς και θα μπλε-
χτεί σε μια κατασκοπική συνωμοσία.

25 | 7 | 2020

Η Ταβέρνα της Τζαμάϊκα
Jamaica Inn
Σκηνοθεσία: Άλφρεντ Χίτσκοκ
Πρωταγωνιστούν: Μορίν Ο'Χάρα, 
Τσαρλς Λότον, Ρόμπερτ Νιούτον

Στις ακτές της Κορνουάλης του 1800 μια
ομάδα πειρατών που εδρεύει στο «Jamaica
Inn» προκαλεί ναυάγια για να ληστεύει το πο-
λύτιμο φορτίο των πλοίων. Όταν η ανιψιά της
γυναίκας του ιδιοκτήτη φτάνει στο πανδοχείο
για να μείνει με τη θεία της, η εγκληματική
δράση των κακοποιών αρχίζει να ξεσκεπάζεται,
ενώ ο ιδιόρρυθμος άρχοντας της περιοχής δεν
αργεί να γοητευτεί από την όμορφη νεαρή.

Αφιέρωμα στον Άλφρεντ Χίτσκοκ



29 | 7 | 2020

Playmobil: Η Ταινία
Playmobil: The Movie
Σκηνοθεσία: Λίνο ΝτιΣάλβο 

Η τολμηρή Μάρλα και ο μικρός αδερφός της
Τσάρλι χάνονται εντελώς ξαφνικά, ως κου-
κλάκια, μέσα στη γεμάτη συναρπαστικές προ-
κλήσεις χώρα των Playmobil. Κακοί τους
απάγουν, παράξενοι ταξιδιώτες τους βοη-
θούν και θανάσιμες παγίδες  διαρκώς παρα-
μονεύουν.

30-31 | 7 | & 1-2 | 8 | 2020

Η Καλοσύνη των Ξένων
The Kindness of Strangers
Σκηνοθεσία: Λόνε Σέρφιγκ
Πρωταγωνιστούν:
Ζόι Καζάν, Μπιλ Νάι, Ταχάρ Ραχίμ,

Αντρέα Ραϊσμπορόου

Στη Νέα Υόρκη του σήμερα, το ρω-
σικό εστιατόριο του εκκεντρικού ιδιο-
κτήτη Τίμοφι αποτελεί κομβικό σημείο
για τις ζωές τεσσάρων αγνώστων με-
ταξύ τους προσώπων. Σε καιρούς ρα-
γδαίας κοινωνικής ανασφάλειας, ακό-
μα και οι μικρότερες συμπτώσεις μπορούν να φέρουν εκπληκτικά αποτελέσματα
για τους ήρωες της ιστορίας καθώς οι ίδιοι ανακαλύπτουν σταδιακά πως η ελευθε-
ρία και η ελπίδα βρίσκονται ανάμεσά τους.

5 | 8 | 2020

Ψυχρά κι Ανάποδα ΙΙ
Frozen II
Σκηνοθεσία: Κρις Μπακ, Τζένιφερ Λι

Ακούγοντας μια απόκοσμη φωνή να την
καλεί από τον μακρινό Βορρά, η βασίλισσα
Έλσα ξεκινά μαζί με τους Άννα, Κριστόφ και
Όλαφ ένα ταξίδι στο Μαγεμένο Δάσος, ό-
που κρύβεται το μυστικό της καταγωγής της
και η αιτία που κινδυνεύει το βασίλειο της
Άρεντελ από τα στοιχεία της φύσης.

          ελ εύθερη

          είσοδοςςοδοσίίσεεί
λεελ

          

                    

          

ηρεθύελεελ

ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, 
θα διανέμονται μέχρι εξαντλήσεως του ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
αριθμού θέσεων του κινηματογράφου 2 ώρες πριν την
προβολή της ταινίας.

          ελ εύθερη
          είσοδοςςοδοσίίσεεί

λεελ
          

                    
          

ηρεθύελεελ

ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, θα
διανέμονται μέχρι εξαντλήσεως του ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ αριθ-
μού θέσεων του κινηματογράφου 2 ώρες πριν την προβολή
της ταινίας.



6-7-8-9 | 8 | 2020

Οι Μεταφραστές
Les Τraducteurs
Σκηνοθεσία: Ρεζί Ρουανσάρ
Πρωταγωνιστούν: 
Λαμπέρ Ουιλσόν, Όλγα Κουριλένκο,
Ρικάρντο Σκαμάρτσιο, Σίντσε Μπάμπετ
Κνούτσεν

Εννέα μεταφραστές από διάφορες χώρες
προσλαμβάνονται από έναν μεγαλοεκ-
δότη για να μεταφράσουν το πολυαναμε-
νόμενο τελευταίο βιβλίο μιας μπεστ -
σέλερ τριλογίας. Όταν όμως δημοσιεύον-
ται ξαφνικά οι πρώτες δέκα σελίδες του
μυθιστορήματος, η δουλειά γίνεται ε-
φιάλτης. Ένας από αυτούς είναι ο κλέ-
φτης, και ο εκδότης είναι έτοιμος να κάνει
ό,τι χρειάζεται για να τον -ή την- αποκα-
λύψει.

10-11-12 | 8 | 2020

Για την Μικρή Σαμά
For Sama
Σκηνοθεσία: Ουάντ Αλ-Κατέμπ,
Έντουαρντ Γουότς
Πρωταγωνιστούν: Ουάντ Αλ-Κατέμπ,
Χάμζα Αλ-Κατέμπ, Σάμα Αλ-Κατέμπ 

Μια «επιστολή αγάπης» από μια μητέρα
στην κόρη της. Η ταινία αφηγείται τη ζωή
της Oυάντ για πέντε χρόνια στο Χαλέπι,
καθώς εκείνη ερωτεύεται, παντρεύεται
και γεννά τη Σάμα, την κόρη της, ενώ γύ-
ρω της ο κόσμος κυριολεκτικά καταρρέει.
Η Oυάντ αποτυπώνει με την κάμερα την
απώλεια, τη χαρά, τη θυσία, την σχετικό-
τητα των πραγμάτων και το μοιραίο δίλημμα: να μείνεις ή να φύγεις;
Ένα σκηνοθετικό ντεμπούτο που δεν θα μπορούσε να είναι πιο πηγαίο, πιο αληθινό
και πιο θαρραλέο.



13-14-15-16 | 8 | 2020

Made in Italy
Σκηνοθεσία:
Τζέιμς Ντάρσι
Πρωταγωνιστούν:
Λίαμ Νίσον,
Μίκαελ Ρίτσαρντσον

Στη μαγευτική Τοσκάνη βρί-
σκεται το εξοχικό που έχουν
κληρονομήσει ο Ρόμπερτ με
τον γιο του. Επιχειρώντας να
το ανακαινίσουν θα γνωρί-
σουν τους ντόπιους αλλά θα
γνωριστούν καλύτερα και με-
ταξύ τους, βελτιώνοντας έτσι τη σχέση τους, που έως τώρα ήταν σχεδόν ανύπαρκτη.
Το μέλλον και για τους δυο πλέον δείχνει διαφορετικό και γεμάτο εκπλήξεις.

17-18 -19 | 8 | 2020

Το Κόλπο του Αιώνα
The Heist of the Century
Σκηνοθεσία:
Ariel Winograd
Πρωταγωνιστούν: 
Guillermo Francella,
Diego Peretti, Luis Luque

Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, είναι μια
αληθινή ιστορία.
Το σινεμά της Αργεντινής, που κάνει
θαύματα τα τελευταία χρόνια, παρουσιά-
ζει την “κλεμμένη” από πραγματικά γε-
γονότα, ληστεία, που αναγνωρίστηκε
παγκοσμίως σαν μια από τις πιο έξυπνες
τον αιώνα που μας πέρασε.

Νο1 στο box-office της Αργεντινής.

20-21-22-23 | 8 | 2020

Tenet
Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν

Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Πάτινσον,
Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, Ντιμπλ Καπάντια

Το Tenet του Κρίστοφερ Νόλαν είναι μία
επική ταινία δράσης, με φόντο τον κόσμο
της διεθνούς κατασκοπείας. 
Ο Νόλαν έγραψε και σκηνοθέτησε την ται-
νία, χρησιμοποιώντας τεχνολογία IMAX®
και φόρμα 70mm προκειμένου να τη με-
ταφέρει στη μεγάλη οθόνη. Τα γυρίσματα
του Tenet πραγματοποιήθηκαν σε επτά
χώρες. Στο διεθνές cast, με πρωταγωνιστή
τον Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον, συμπερι-
λαμβάνονται και οι Ρόμπερτ Πάτινσον,
Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, Ντιμπλ Καπάντια,
Άαρον Τέιλορ Τζόνσον, Κλεμενς Ποεσί,
Μάικλ Κέιν και Κένεθ Μπράνα. 



24-25-26 | 8 | 2020

Ένας Υπέροχος Γείτονας
A Beautiful Day
in the Neighborhood 
Σκηνοθεσία: 
Μάριελ Χέλερ

Πρωταγωνιστούν:
Τομ Χανκς,
Μάθιου Ρις,
Κρις Κούπερ,
Σούζαν Κελέτσι Γουότσον

Δεκαετία του 1990. Όταν ένας βαριεστημένος
και σκεπτικιστής συντάκτης περιοδικού «αναγ-
κάζεται» να γράψει ένα άρθρο για τον Φρεντ
Ρότζερς, παρουσιαστή ενός παιδικού εκπαι-
δευτικού τηλεοπτικού σόου, ξεπερνάει τον
όποιο σκεπτικισμό του, μαθαίνει από την κα-
λοσύνη των άλλων, αγαπάει και συγχωρεί
στην πιο όμορφη γειτονιά της Αμερικής.

27-28-29-30 | 8 | 2020

Το Μοτίβο των Δολοφόνων
The Postcard Killings 
Σκηνοθεσία: 
Ντάνις Τάνοβιτς

Πρωταγωνιστούν:
Τζέφρι Ντιν Μόργκαν,
Φάμκε Γιάνσεν,
Ναόμι Μπάτρικ

Ενας ντετέκτιβ από την Νέα Υόρκη διερευνά το
θάνατο της κόρης του που δολοφονήθηκε κατά
τη διάρκεια του μήνα του μέλιτος της στο Λον-
δίνο. Οταν ανακαλύπτει ότι κι άλλα ζευγάρια σε
όλη την Ευρώπη δολοφονήθηκαν υπό ανάλο-
γες συνθήκες, ζητά τη βοήθεια μιας σκανδινα-
βής δημοσιογράφου προκειμένου να βρει την
άκρη σε μια εξαιρετικά μπερδεμένη υπόθεση.



31 | 8 | & 1-2 | 9 |2020

Μουλάν
Mulan
Σκηνοθεσία: Νίκι Κάρο

Πρωταγωνιστούν: Γιφέι Λιου, Τζετ Λι,
Ντόνι Γιέν, Γκονγκ Λι

Σε σκηνοθεσία της Niki Caro, έρχεται από την
Disney, η Μουλάν, η επική ιστορία της θρυ-
λικής Κινέζας πολεμίστριας, όπου μια νεαρή,
ατρόμητη γυναίκα ρισκάρει τα πάντα, αποδει-
κνύοντας την αγάπη για την οικογένεια και
την πατρίδα της για να γίνει η πιο διάσημη
μαχήτρια που γνώρισε ποτέ η Κίνα. Όταν ο
Αυτοκράτορας της Κίνας εκδίδει ένα διάταγμα
σύμφωνα με το οποίο ένας άντρας ανά οικο-
γένεια πρέπει να υπηρετήσει τον Αυτοκρατο-
ρικό Στρατό για να υπερασπιστεί την χώρα
από τους Βόρειους εισβολείς, η Hua Mulan,
η μεγαλύτερη κόρη ενός ένδοξου πολεμιστή,
παίρνει τη θέση του άρρωστου πατέρα της. 

3-4-5 | 9 | 2020

Το Ταξίδι στην Ελλάδα
The Trip to Greece
Σκηνοθεσία: Σάρα Κολάντζελο

Πρωταγωνιστούν: Στιβ Κούγκαν,

Ρομπ Μπράϊντον, Μάρτα Μπάριο

Oι Στιβ Κούγκαν και Ρομπ Μπράιντον αποφά-
σισαν να κάνουν ένα τελευταίο ταξίδι στην Ευ-
ρώπη για να απολαύσουν τοπικά εδέσματα
και φυσικά να φιλοσοφήσουν για την ζωή, το
θάνατο και ό,τι υπάρχει ανάμεσα σε αυτά. Και
ποιος καλύτερος προορισμός για αυτό από
την Ελλάδα η οποία σηματοδοτεί και το τέλος
αυτής της... γαστρονομικής οδύσσειας.

6 | 9 | 2020
Ο Βασιλιάς των Λιονταριών
The Lion King
Σκηνοθεσία: Τζον Φαβρό

Ο μικρός Σίμπα μεγαλώνει ως διάδοχος του
πατέρα του Μουφάσα, του σοφού λιοντα-
ριού και βασιλιά της ζούγκλας. Αλλά ο
αδελφός του Μουφάσα, Σκαρ, έχει άλλα
σχέδια για το θρόνο και μαζί με τις ύαινες
καταστρώνει ένα μοχθηρό σχέδιο.

          ελ εύθερη

          είσοδοςςοδοσίίσεεί
λεελ

          

                    

          

ηρεθύελεελ

ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ,
θα διανέμονται μέχρι εξαντλήσεως του ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
αριθμού θέσεων του κινηματογράφου 2 ώρες πριν την
προβολή της ταινίας.



7 | 9 | 2020

Η Ομορφιά της Ύπαρξης
About Endlessness
Σκηνοθεσία: Ρόι Άντερσον
Πρωταγωνιστούν: Μάρτιν Σέρνερ,
Μπενγκτ Μπέργκιους, Άνια Μπρομς

Σε ένα σύμπαν άχρονο όπου οι εποχές είναι ρευ-
στές και η ανθρωπότητα μοιάζει να έχει απολέσει
τη θέρμη της, ο Ρόι Άντερσον αναζητά την α-
φανή γοητεία της υπαρξιακής ανησυχίας που ει-
σβάλλει στη ρουτίνα. Διαδοχικές αυτοτελείς
βινιέτες με κοινή συνισταμένη την έννοια της θνη-
τότητας απεικονίζονται με το μοναδικό στιλ του
Σουηδού auteur, ο οποίος στήνει την κάμερά
του σαν καβαλέτο και τα πλάνα του μοιάζουν με
tableaux vivants σε ψυχρές, γκρίζες αποχρώσεις.

Βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας

8 | 9 | 2020

Ένα Περιστέρι Έκατσε σε Ένα Κλαδί

Συλλογιζόμενο την Ύπαρξή του
A Pigeon Sat on a Branch
Reflecting on Existence

Σκηνοθεσία: Ρόι Άντερσον
Πρωταγωνιστούν: Χόλγκερ Άντερσον,
Νιλς Γουέστμπλομ, Καρλότα Λάρσον

Δύο πλανόδιοι πωλητές αστείων παιχνιδιών και
τρικ περιφέρονται σε μια «ανορθόδοξη» πραγ-
ματικότητα, στην οποία κανείς δεν μοιάζει να
εκτιμά τη συνεισφορά τους στη συλλογική δια-
σκέδαση.

9 | 9 | 2020

Υπάρχει Θεός, το Όνομά της Είναι Πετρούνια 
God Exists, Her Name Is Petrounia
Σκηνοθεσία:
Τεόνα Στρούγκαρ Μιτέφσκα
Πρωταγωνιστούν:
Λαμπίνα Μιτέφσκα,
Ζόριτσα Νούσεβα,
Σιμεόν Μόνι Νταμέφσκι

Σε μια κωμόπολη της Βόρειας Μακεδονίας μια
μοναχική νεαρή κοπέλα βουτά στο ποτάμι και
πιάνει το σταυρό των Θεοφανίων, προκαλώντας
αναστάτωση στην ανδροκρατούμενη τοπική κοι-
νωνία.

Βραβείο οικουμενικής επιτροπής

Κινηματογραφική Λέσχη Δήμου Αγρινίου
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10-11-12-13  | 9 |2020

Wonder Woman
Σκηνοθεσία: Πάτι Τζένκινς

Πρωταγωνιστούν: Γκαλ Γκαντότ,

Κρις Πάιν, Πέδρο Πασκάλ, Ρόμπιν Ράιτ

Μπρος ολοταχώς στη δεκαετία του 1980,
καθώς η Wonder Woman, στη νέα της κινη-
ματογραφική περιπέτεια αντιμετωπίζει δύο
ολοκαίνουριους εχθρούς: τον Μαξ Λορντ και
το Τσιτά. Με την σκηνοθέτη Πάτι Τζένκινς να
επιστρέφει στο τιμόνι και την Γκαλ Γκαντότ
στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η ταινία "Wonder
Woman 1984" είναι το επιτυχημένο σίκουελ
της ταινίας “Wonder Woman” της Warner
Bros. Pictures, που βασίζεται στο χαρακτήρα
της ομώνυμης σούπερ ηρωίδας της DC, που
σημείωσε εισπράξεις 822 εκατομμυρίων δο-
λαρίων στο παγκόσμιο box office. Στην ταινία
πρωταγωνιστούν επίσης οι Κρις Πάιν (Στιβ
Τρέβορ), Κρίστεν Γουίγκ (Το Τσιτά), Πέδρο
Πασκάλ (Μαξ Λορντ), Ρόμπιν Ράιτ (Αντιόπη)
και Κόνι Νίλσεν (Ιπολίτα). 



14  | 9 |2020

Μια Λευκή, Λευκή Μέρα
A White, White Day

Σκηνοθεσία: Χλίνουρ Πάλμασον

Πρωταγωνιστούν: Ίντα Μεκίν Χλινσντότιρ,
Ίνγκβαρ Έγκερτ Σιγκουρόσον,
Χίλμιρ Σνερ Γκούντνασον

Σε μια απομονωμένη πόλη της Ισλανδίας, ένας εν
αποστρατεία αστυνομικός πενθεί για την απώλεια
της γυναίκας του, την οποία είχε χάσει λίγο καιρό
πριν σε ένα τραγικό δυστύχημα . Όταν υποψιάζεται
πως ένας άντρας διατηρούσε ερωτική σχέση μαζί
της, αποφασίζει να μάθει την αλήθεια με κάθε κό-
στος. Οι υποψίες του όμως, εξελίσσονται σε ψύχωση
που κορυφώνεται ραγδαία, θέτοντας σε κίνδυνο
τόσο τον ίδιο, όσο και τους αγαπημένους του.

Επίσημη Πρόταση της Ισλανδίας για OΣΚΑΡ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας 2020.
Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας, Εβδομάδα Κριτικής 72ο Φεστιβάλ των Καννών

15  | 9 |2020

Και Μετά Χορέψαμε
And Then We Danced

Σκηνοθεσία: Λεβάν Ακίν

Πρωταγωνιστούν: Λεβάν Γκεμπαλχιάνι,
Μπάχι Λαβισβίλι, Άνα Γιαβακισβίλι

Ο Μεράμπ χορεύει από μικρή ηλικία στην Εθνική Α-
καδημία Χορού και μαζί με την παρτενέρ του Μαίρη,
είναι πολύ κοντά στο να πάρουν την πολυπόθητη
θέση στην Εθνική Ομάδα Χορού. Όλα όμως ανατρέ-
πονται όταν μπαίνει στη ζωή τους ο χαρισματικός και
ιδιόρρυθμος Ηρακλής. Οι επιθυμίες του Μεράμπ θα
τον ωθήσουν να αμφισβητήσει το συντηρητικό κοι-
νωνικό περιβάλλον του, και να τα ρισκάρει όλα.

Η επίσημη πρόταση της Σουηδίας για OΣΚΑΡ 
Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας 2020

16  | 9 |2020

Κλέφτης Αλόγων
Οut Stealing Horses
Σκηνοθεσία: Χανς Πέτερ Μόλαντ

Πρωταγωνιστούν: Στέλαν Σκάρσγκαρντ,
Τομπάιας Σάντελμαν

Ο 67χρονος Τροντ ταξιδεύει σε έναν απομονωμένο
οικισμό στην νορβηγική ενδοχώρα, όπου σκοπεύει
να περάσει την πρωτοχρονιά μόνος του. Ενώ κατα-
φτάνει ο χειμώνας, ανακαλύπτει πως έχει γείτονα,
έναν άντρα που είχε γνωρίσει όντας παιδί  το καλο-
καίρι του 1948, όταν παράλληλα ο πατέρας του τον
προετοίμαζε για την επερχόμενη εξαφάνιση του.
Εκείνο το μακρινό καλοκαίρι ο Τροντ ενηλικιώθηκε
και μύρισε το άρωμα της γυναίκας που λαχταρούσε.
Την ίδια γυναίκα που είχε επιλέξει ο πατέρας του για
σύντροφο της ζωής του.

Επίσημη πρόταση της Νορβηγίας για OΣΚΑΡ Διεθνούς
Ταινίας 2020
Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας, 69ο Φεστιβάλ Βερολίνου

Κινηματογραφική Λέσχη Δήμου Αγρινίου
Αφιέρωμα στον Νορδικό Κινηματογράφο
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17 | 9 |2020

Το Τρένο Θα Σφυρίξει Τρεις Φορές
High Noon

Σκηνοθεσία: Φρεντ Τσίνεμαν 

Πρωταγωνιστούν: Κάθριν Μακόλ, 

Γκάρι Κούπερ, Γκρέις Κέλι, Κάτι Τζουράντο,

Λόιντ Μπρίτζες, Λον Τσάνεϊ, Λι Βαν Κλιφ

Ο σερίφης μιας πόλης μαθαίνει ότι ένας κακο-
ποιός που ο ίδιος είχε συλλάβει, επιστρέφει για
να κρατήσει την υπόσχεσή του: Να τον σκοτώ-
σει. Κατά τη διάρκεια της αναμονής ανακαλύ-
πτει ότι κανείς από τους κατοίκους της πόλης
δεν είναι διατεθειμένος να τον βοηθήσει. 

Κινηματογραφική Λέσχη Δήμου Αγρινίου

18 | 9 | 2020

Chinatown
Σκηνοθεσία: Ρομάν Πολάνσκι 

Πρωταγωνιστούν: Φέι Νταναγουέι,
Τζακ Νίκολσον

Ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ αναλαμβάνει να εξιχνιά-
σει μια μυστηριώδη υπόθεση και μπλέκεται σε
μια επικίνδυνη περιπέτεια. Η ταινία θεωρείται
από πολλούς κριτικούς του κινηματογράφου
ως μια από τις καλύτερες όλων των εποχών και
το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την
έχει κατατάξει 2η στη λίστα με τις καλύτερες ται-
νίες μυστηρίου όλων των εποχών. Η ταινία
έλαβε τέσσερις Χρυσές Σφαίρες για Καλύτερη
δραματική ταινία, Καλύτερη σκηνοθεσία, Κα-
λύτερη ανδρική ερμηνεία σε δραματική ταινία
για τον Τζακ Νίκολσον και Καλύτερου σενα-
ρίου. Το 1991 η ταινία επελέγη από τη Βιβλιο-
θήκη του Αμερικάνικου Κογκρέσου ως τμήμα
του Εθνικού Μητρώου Κινηματογράφου ως
πολιτιστικά, ιστορικά και αισθητικά σημαντική. 



20 | 9 | 2020
Ληστεία αλά Ιταλικά
The Italian Job

Σκηνοθεσία: Σάλι Πότερ
Πρωταγωνιστούν: 
Νόελ Κάουαρντ, Μπένι Χιλ,
Μάικλ Κέιν, Μάργκαρετ Μπλάιε

Ο Τσάρλι Κρόκερ αποφυλακίζεται έχον-
τας εκτίσει την ποινή του και συναντιέται
με τη χήρα του φίλου του Ρότζερ Μπέ-
κερμαν, ο οποίος δολοφόνηθηκε από τη
μαφία, ενώ οδηγούσε μια Λαμποργκίνι
Μούρα στις ιταλικές Άλπεις. Η κυρία
Μπέκερμαν δίνει στον Κρόκερ το σχέδιο
του συζύγου της για τη ληστεία, η οποία
περιγράφει έναν τρόπο να κλέψουν 4
εκατομμύρια δολάρια σε χρυσό στην
πόλη του Τορίνο και στη συνέχεια να
διαφύγουν στην Ελβετία.

19 | 9 | 2020
Το Κυνήγι του Κλέφτη
To Catch a Thief
Σκηνοθεσία:
Άλφρεντ Χίτσκοκ
Πρωταγωνιστούν:
Κάρι Γκραντ,
Γκρέις Κέλι,
Τζον Γουίλιαμς,
Σαρλ Βανέλ

Ένας ασύλληπτος λωποδύτης που έχει
πλέον αποσυρθεί ερωτεύεται μια
πλούσια Αμερικάνα η οποία παραθε-
ρίζει στην Κυανή Ακτή και –χωρίς να
το καταλάβει– καταλήγει καταζητούμε-
νος της αστυνομίας.

Eπανεκδόσεις κλασικών ταινιών



21-22-23 | 9 | 2020

The Beatles: Get Back
Σκηνοθεσία: Πίτερ Τζάκσον

Πρωταγωνιστούν: 
Τζον Λένον, Πωλ Μακ Κάρτνεϊ, Τζορτζ Χάρισον, Ρίγκο Σταρ, Γιόκο Ονο 

Το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ του Πίτερ Τζάκσον (Ο Άρχοντας των Δαχτυλι-
διών), που αφηγείται την ιστορία του θρυλικού μουσικού γκρουπ που ξεσήκωνε
θύελλες θαυμασμού στο διάβα του έφτασε! Με ακυκλοφόρητο στουντιακό υλικό
από τις ηχογραφήσεις του συγκροτήματος το 1969, την προετοιμασία των γυρι-
σμάτων του κινηματογραφικού Let It Be, ολόκληρη η συναυλία που έδωσαν τα
Σκαθάρια στην ταράτσα του Savile Row στούντιο, demos από τα θρυλικά The
White Album, Abbey Road και Let It Be, μουσική που θα ακουστεί για πρώτη φορά
και δεν κυκλοφόρησε ποτέ, η σχέση τους και οι προσπάθειες για solo καριέρα,
αυτή είναι η μαγιά που χρησιμοποιεί ο Πίτερ Τζάκσον για να μαγειρέψει το The Bea-
tles: Get It Back, και θέλεις οπωσδήποτε να απολαύσεις. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 14 - ΑΓΡΙΝΙΟ
ΤΗΛ.: 26410 29530 • FAX: 26410 45287 • e-mail: panag12@hol.gr



24-25-26-27 | 9 | 2020

Ένα Ήσυχο Μέρος 2
A Quiet Place Part II
Σκηνοθεσία: 
Τζον Κρασίνσκι
Πρωταγωνιστούν: 
Τζον Κρασίνσκι, 
Έμιλι Μπλαντ, 
Κίλιαν Μέρφι, 
Μίλισεντ Σίμοντς

Στο δεύτερο μέρος, ακολου-
θώντας τα θανατηφόρα γεγο-
νότα στο σπίτι, η οικογένεια των
Αμποτ πρέπει τώρα να αντιμε-
τωπίσει τους κινδύνους του
έξω κόσμου, καθώς συνεχί-
ζουν τον αγώνα για επιβίωση
σιωπηλοί. Αναγκασμένοι να κι-
νούνται προς το άγνωστο, γρή-
γορα συνειδητοποιούν ότι τα
πλάσματα που κυνηγούν βασι-
σμένα στον ήχο δεν αποτελούν
τη μοναδική απειλή που καρτε-
ρεί πίσω από το μονοπάτι της
άμμου.



ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔEΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Χορηγοί επικοινωνίας



ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

kalyvia.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Χορηγοί επικοινωνίας



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

το αφιέρωμα με ταινίες τέχνης για παιδιά και νέους με ΕΙΣΟΔΟ ΕΛΕΥ
Πάνω από 20.000 μαθητές σχολείων του Νομού μας παρακολούθησαν
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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 χοιρινός
        Γύρος κοτόπουλο
         Σουβλάκι χοιρινό
          Παριζάκι
           Κεμπάπ
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Λουκάνικα με ελιές Αγρινίου
 Μπριζόλα μόσχου καπνιστή
  Σπάλα γεμιστή με πιπεριά
   Λουκάνικα χωριάτικα
    Σουβλάκι κοτόπουλο χειροποίητο
     Γύρος χοιρινός

 Σο
     Γ

Σπάλα χοιρινή καπνιστή
 Λουκάνικα Εξοχής
  Μπιφτέκι



Δημιουργώντας μαζί σαςσας!

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

ΧΑΝΙΑ: Λεωφόρος Καζαντζάκη 14, Τηλ.: 28210 41689
e-mail: rentvoice@hotmail.com  

Tragoudaras Voice • www.tragoudaras.gr

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

Tragoudaras Voice


