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Το «EΛΛΗΝΙΣ» με την αμέριστη συμπαράσταση των Αγρινιωτών και της Oμάδας
Φίλων του Κινηματογράφου σας περιμένει και φέτος το καλοκαίρι να το «αγκαλιά-
σετε» και να απολαύσετε διαλεχτές ταινίες (αγαπημένες κλασικές και νέες ταινίες). 
Μεγάλο συν… του σινεμά το ανακαινισμένο αναψυκτήριό του, «αποδιπλα», στο
οποίο θα απολαύσετε από λιχουδιές μέχρι δροσερή σπιτική βυσσινάδα!

Παραγωγή: Γραφικές Τέχνες Πασχέντης



Ο  θερινός  κινηματογράφος «ΕΛΛΗΝΙΣ»  δεν
έπαψε ποτέ να αποτελεί τον απόλυτο προορισμό
των σινεφίλ κάθε  καλοκαίρι στο Αγρίνιο. Αποτελεί
τόπο συνάντησης, στέκι δροσιάς και ψυχαγωγίας
και κομμάτι των αναμνήσεων όλων μας, γεμάτο
από ήχους, εικόνες και μυρωδιές καλοκαιρινής
αύρας.

Μέσα σε ένα καταπράσινο και ανανεωμένο
χώρο, ο Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος «ΕΛ-
ΛΗΝΙΣ» παραμένει μία δημοφιλή και προσιτή πρό-
ταση ψυχαγωγίας, φιλοδοξώντας να κρατήσει τους
παλιούς και να κάνει νέους φίλους.

Με την αγάπη και τη στήριξη του κοινού,  ο Δη-
μοτικός Θερινός Κινηματογράφος της πόλης μας,
άνοιξε  διάπλατα τις πόρτες του και μας προσκαλεί
σε κινηματογραφικά ταξίδια, με επιλεγμένες ταινίες
από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, κλασικές και
σύγχρονες, με τις υπογραφές των σημαντικότερων
δημιουργών.

Καλή διασκέδαση και καλό καλοκαίρι!

Γιώργος Παπαναστασίου
Δήμαρχος Αγρινίου

Φίλες & Φίλοι
Το καλοκαίρι πλησιάζει & ένας απολαυστικός

τρόπος ψυχαγωγίας είναι τα θερινά σινεμά.
Το αγιόκλημα κ το γιασεμί, ο καθαρός ουρανός

κ τα αστέρια, τα ειδυλλιακά φώτα & η μαγεία της
μεγάλης οθόνης κάνουν τα θερινά σινεμά ιδανικό
προορισμό για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού.

Σας καλούμε λοιπόν & φέτος στο μαγικό κόσμο
του αγαπημένου μας «Ελληνίς» να απολαύσουμε
ταινίες διαλεγμένες με πολύ φροντίδα & αγάπη.

Καλό καλοκαίρι με υπέροχες κινηματογραφικές
ταινίες.

Μαρία Παπαγεωργίου
Αντιδήμαρχος Αγρινίου
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• STEVE JOBS

• Ο ΗΛΙΘΙΟΣ

• ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS 

• ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΑ ΤΥΦΛΑ

• THE NICE GUYS 

• ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ - Ο ΒΙΟΛΗΣ ΚΑΙ Η MΟΥΣΙΚΟΠΑΡΕΑ

• TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 2                                                                 

• ΤΕΛΙΚΟ CUT

• NOW YOU SEE ME 2 

• THE CONJURING 2 

• Ο ΠΙΝΟΚΙΟ - ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

• THE BIG FRIENDLY GIANT 

• ΟΙ ΣΟΥΦΡΑΖΕΤΕΣ

• THE JUNGLE BOOK

• FLORENCE FOSTER JENKINS 

• MONEY MONSTER 

• THIS IS NOT A COUP - JUST ANOTHER DAY IN THE EU

• ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ - ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΣΤΑΣΗ

• SPOTLIGHT - ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ

• THE REVENANT - Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

• ΤHE BIG SORT - ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΟΡΤΑΡΙΣΜΑ 

• THE ROOM - ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

• THE HATEFULL 8 - ΟΙ ΜΙΣΗΤΟΙ 8

• THE DANISH GIRL - ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΝΙΑ

• ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 2016

• ANOMALΙSA

• THE GOOD DINOSAUR - O ΚΑΛΟΣΑΥΡΟΣ

• STAR TREK BEYOND

• ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ

• SUNTAN

• ALL ROADS LEAD TO ROME 

• ME BEFORE YOU - ΠΡΙΝ ΕΡΘΕΙΣ ΕΣΥ

• BROOKLYN

• ΣΑΝ ΤΟ ΣΚΥΛΟ ΜΕ ΤΗ ΓΑΤΑ - ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

• KUNG FU PANDA

• PEΤE’S DRAGON

• ΑΜΛΕΤ

• ΟΘΕΛΛΟΣ

• ΜΑΚΒΕΘ

• Η ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

• ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΑΕΛΛΑ ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

• THE GODFATHER - O ΝΟΝΟΣ

• CAFÉ SOCIETY - KOINΟΤΗΤΑ ΚΑΦΕ

• 33.333 - Η ΟΔΥΣΕΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

• JASON BOURNE 

• EL OLIVO - Η ΕΛΙΑ

• SULLY - ΣΑΛΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣ
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 9.30 μ.μ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Κάθε Παρασκευή στο ΕΝΑ εισιτήριο ΕΙΣΟΔΟΣ για ΔΥΟ άτομα

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







9-10-11-12 | 6 | 2016

Steve Jobs

Σκηνοθεσία: Ντάνι Μπόιλ
Πρωταγωνιστούν: Μίκαελ Φασμπέντερ, Κέιτ Γουίνσλετ, Σεθ Ρόγκεν, Σάρα Σνουκ, Κάθριν
Γουότερστον, Τζεφ Ντάνιελς, Μάικλ Στούλμπαργκ, Βανέσα Ρος, Τζον Ορτίζ

O υποψήφιος για Όσκαρ
β’ ρόλου στην ταινία 12
Χρόνια Σκλάβος -12
YearsaSlave Μάικλ Φα-
σμπέντερ αναλαμβάνει να
ενσαρκώσει ένα πρό-
σωπο σταθμό για τον 20ο
αιώνα, τον ιδιόρρυθμο
γκουρού της τεχνολογίας
και ιδρυτή του κολοσσού
που ακούει στο όνομα
Apple, ο οποίος αφιέ-
ρωσε όλη του τη ζωή στη δημιουργία εργαλείων που θα βελτίωναν την επικοινω-
νία των ανθρώπων και θα αύξαναν την αποδοτικότητά τους, την ίδια στιγμή που
καθιστούσε εαυτόν από τους πλέον αντιπαθείς, αν όχι μισητούς, ανθρώπους.

13-14-15 | 6 | 2016

Ο Hλίθιος

Σκηνοθεσία: Γιούρι Μπίκοφ 
Πρωταγωνιστούν: Αρτιόμ Μπίστροφ,
Ναταλία Σούρκοβα, Μπόρις Νεβζόροφ

Ο Ντίμα είναι ένας τίμιος και ιδεαλι-
στής υδραυλικός, ο οποίος επιθεω-
ρώντας τη διαρροή μιας πολυώ-
ροφης πολυκατοικίας αντιλαμβάνε-
ται πως αυτή είναι έτοιμη να γκρεμι-
στεί.
Προσπαθεί επειγόντως να ειδοποι-
ήσει τη δήμαρχο και τις αρχές, αλλά
συναντά μια διεφθαρμένη γραφει-
οκρατία στρέφεται εναντίον του.



16-17-18-19 | 6 | 2016

Η Αλίκη μέσα από τον καθρέφτη
Alice throught the looking glass

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Μπόμπιν
Πρωταγωνιστούν: Τζόνι Ντεπ, Μία Γουασικόφσκα,
Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, Αν Χάθαγουεϊ, Σάσα Μπάρον
Κοέν

Πρόκειται για την κινηματογραφική μεταφορά του
ομώνυμου βιβλίου του Lewis Carroll. Η ιστορία
συνεχίζεται από το σημείο που την είχαμε αφήσει
στο τέλος της ταινίας "Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυ-
μάτων".
Θα παρακολουθήσουμε ακόμη ένα ταξίδι της Αλί-
κης, αυτή τη φορά μέσα από έναν καθρέφτη. Η
ηρωίδα μας θα μεταφερθεί -παραδοσιακά- σε μια
άλλη διάσταση, θα συναντήσει καινούργιους,
αλλά και γνώριμους χαρακτήρες. Θα κάνει νέους
φίλους, αλλά και εχθρούς που θα της στήσουν
πολλές και επικίνδυνες παγίδες. Σκοπός τους να την
εγκλωβίσουν σε ένα άλλο χωροχρονικό σύμπαν.

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

Δ. ΣΤΑΪΚΟΥ 1 ΑΓΡΙΝΙΟ, ΤΗΛ.: 26410 55424 • www.fasma-f.gr 

20-21-22 | 6 | 2016

Έρωτας στα τυφλά
Un peu, beaucoup, aveuglement

Σκηνοθεσία: Clovis Cornillac
Ηθοποιοί: Κλοβίς Κορνιγιάκ, Μελανί Μπερνιέ, 
Φιλίπ Ντουκέσν, Λιλού Φολί

Από τη μια μεριά της μεσοτοιχίας ένας δημιουργός
γρίφων, λιγομίλητος και μισάνθρωπος, που δεν
μπορεί να δουλέψει παρά μόνο με απόλυτη ηρε-
μία. Από την άλλη μεριά μια νεαρή πιανίστρια.
Προετοιμάζεται για έναν σημαντικό διαγωνισμό
και πρέπει να κάνει πολλές πρόβες. Έπειτα από πολλές προσπάθειες να βλάψει ο
ένας τον άλλον, θα συμφωνήσουν για το ποιες ώρες θα χρησιμοποιούν τον ηχητικό
τους χώρο. Το “Un peu, beaucoup, aveuglement” του σκηνοθέτη και πρωταγω-
νιστή της ταινίας, Clovis Cornillac, ανήκει στις απολαυστικές εκείνες γαλλικές, αι-
σθηματικές κωμωδίες των οποίων εάν είστε fun σίγουρα θα λατρέψετε…

Η ταινία προβάλεται σε συνεργασία με την Ένωση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Ν. Αιτ/νίας



          ελ εύθερη

          είσοδοςςοδοσίίσεεί
λεελ

          

                    

          

ηρεθύελεελ

26 | 6 | 2016

Ο Βιόλης και η μουσικοπαρέα
Ερασιτεχνική ομάδα κουκλοθέατρου του Δήμου Αγρινίου

Διασκευή-θεατρική απόδοση: 
Μέλισσα-Άννα Σελεβίστα
Κατασκευάζουν τις κούκλες και παίζουν:
Γιγκλά Ελένη, Γκουρνέλου Κατερίνα,
Πανταζή Βαγγελιώ, Παπαναστασίου 
Γερασιμούλα, Σαββοπούλου Ιφιγένεια,
Σελεβίστα Μέλισσα- Άννα, Σουμέλη
Καλλιρρόη, Σταμάτη Φανή, Τσιρογιάννη
Βαρβάρα.

Όταν ο Βιόλης, ένα φάλτσο βιολί
ερωτεύεται την Βιολοντσέλα, το μελωδικό τσέλο της Συμφωνικής, αναστάτωση θα
προκληθεί στη Μουσικοχώρα. Τα μουσικά όργανα θα χρησιμοποιήσουν όλες τις
νότες τους για να τον βοηθήσουν. Θα καταφέρει ο Βιόλης με τη βοήθεια των φίλων
του, την επιμονή και την υπομονή του, να ξεπεράσει το πρόβλημά του, να κερδίσει
την καρδιά της Βιολοντσέλας και να γίνει μεγάλος τραγουδιστής; 
Ένα μουσικό κουκλοθεατρικό έργο 
βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Μαρίας Αντωνίου .

23-24-25 | 6 | 2016

...................... 
The nice guys

Σκηνοθεσία: Σέιν Μπλακ
Ηθοποιοί: Ράιαν Γκόσλινγκ, Ράσελ Κρόου,
Ματ Μπόουμερ, Κιμ Μπάσιντζερ

Λος Άντζελες, δεκαετία του '70. Ο άτυχος
ντετέκτιβ Χόλαντ Μαρτς και ο μπράβος
Τζάκσον Χίλι πρέπει να συνεργαστούν για
να λύσουν την υπόθεση μιας αγνοούμε-
νης κοπέλας, καθώς και μία φαινομενικά
ασύνδετη υπόθεση του θανάτου μιας
πορνοστάρ. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς
τους, αποκαλύπτουν μια σοκαριστική συ-
νομωσία που φτάνει στους υψηλότερους
κύκλους εξουσίας...

27-28-29 | 6 | 2016

Τα Χελωνονιντζάκια 2
Teenage Mutant Ninja Turtles 2

Σκηνοθεσία: Ντέιβ Γκριν
Ηθοποιοί: Μέγκαν Φοξ, Στιβ Άλεν,
Τάιλερ Πέρι, Λόρα Λίνεϊ

Η επανεκκίνηση της "μεταλλαγμένης" τηλεο-
πτικής σειράς που έγινε πέρσι ταινία - και πολύ
μεγάλη εμπορική επιτυχία - συνεχίζεται το επό-
μενο καλοκαίρι, με τα Χελωνονιντζάκια να κα-
λούνται να σώσουν για άλλη μια φορά τη Νέα
Υόρκη και τον κόσμο από μια καινούργια θα-
νάσιμη απειλή.
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Τελικό Cut

 
   

  

  
     

   

 

      

  

  

 

Διοργάνωση: Δήμος Αγρινίου
Υπεύθυνος: Νώντας Σαρλής

Παρουσίαση των 4 ταινιών που προέκυψαν ως πρα-
κτική εφαρμογή της ύλης των μαθημάτων του Α’ σε-
μιναρίου κινηματογραφικής έκφρασης με θέμα
«Ντοκιμαντέρ», που διοργανώθηκε για το 2016 από
το Δήμο Αγρινίου.

Α΄ταινία: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ»
Το πέρασμα του χρόνου, αποτυπωμένο πάνω στην
πόλη του Αγρινίου. Τα χνάρια του χθες, όπως επιβιώ-
νουν στο απρόσωπο σήμερα αυτής της πόλης.

Β΄ταινία: «ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ»
Το αποτύπωμα του χρόνου πάνω στην όμορφη Αμ-
φιλοχία, την πολυτραγουδισμένη νύφη του Αμβρακι-
κού.

Γ΄ταινία: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»
Προσέγγιση στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της πόλης του
Αγρινίου, μέσα από τη σκοπιά των κατοίκων της
πόλης. Πόσο ο πολιτισμός καταφέρνει να τους αγγίξει
και να ομορφύνει τη ζωή τους.

Δ΄ταινία: «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ»
Ένας νέος μουσικός, αναπολεί τα παιδικά του χρόνια
και ολοκληρώνει σταδιακά μια μουσική σύνθεση,
αποκαλύπτοντας τα μυστικά της λίμνης Τριχωνίδας.

Θα απονεμηθούν αναμνηστικά διπλώματα στους συμμετέχοντες

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ



Ιατρικά Μηχανήµατα
Φροντίδα Υγείας Στο Σπίτι

Oξυγόνο Kατ' Oίκον

Υπεύθυνη: Χρύσα Μιχαλά
Τηλ: 6974 144483 • 6946 168618

Χαριλάου Τρικούπη 60 Αγρίνιο

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ & ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

Oξυγονοθεραπεία

Άσθµα & Αλεργία

Κατ' οίκον νοσηλία

Oρθοπεδικά Είδη

24ωρη

Υποστήριξη

1-2-3 | 7 | 2016

Η Συμμορία των Μάγων 2
Now You See Me 2

Σκηνοθεσία: Τζον Μ. Τσου
Πρωταγωνιστούν: Ντάνιελ Ράντκλιφ, Λίζι Καπλάν,
Τζέσι Άιζενμπεργκ, Μαρκ Ράφαλο, Ντέιβ Φράνκο,
Γούντι Χάρελσον, Μάικλ Κέιν

Έναν χρόνο αφότου κατάφεραν να ξεγελά-
σουν το FBI κερδίζοντας την αγάπη του κοινού
με τα μαγικά τους θεάματα σε στιλ Ρομπέν
των Δασών, οι μάγοι βρίσκονται και πάλι στο
προσκήνιο για ένα θέαμα που ελπίζουν θα ξε-
σκεπάσει τις ανήθικες πρακτικές ενός μεγι-
στάνα της τεχνολογίας. Ο άνδρας πίσω από τα
κόλπα τους είναι ο Ουόλτερ Μέιμπρι, ένα
παιδί-θαύμα του τεχνολογικού κόσμου που
αναγκάζει τους Καβαλάρηδες να σχεδιάσουν την πιο απίθανη ληστεία τους μέχρι
τώρα. Η μόνη τους ελπίδα είναι να καταφέρουν ένα τελευταίο, φαινομενικά αδύ-
νατο κόλπο για να καθαρίσουν το όνομά τους και να αποκαλύψουν τον σατανικό
εγκέφαλο πίσω από όλα.

4-5 | 7 | 2016

Το Κάλεσμα 2 
Τhe Conjuring 2

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Γουάν
Πρωταγωνιστούν: Βέρα Φαρμίγκα, 
Πολ Γουίλσον, Φράνσις Ο’ Κόνορ, Μάντισον
Γουλφ, Λόρεν Εσπόζιτο, Πάτρικ ΜακΌλεϊ, 
Μπέντζαμιν Χάιγκ, Μαρία Ντόιλ Κένεντι, Σάιμον
Ντιλέινι, Φράνκα Ποτέντε, Σάιμον ΜακΜπέρνι

Οι υποψήφιοι για Oscar Βέρα Φαρμίγκα (“Up
In the Air,” τηλεοπτικό “Bates Motel”) και
Πάτρικ Γουίλσον (ταινίες “Insidious”), επιστρέ-
φουν στους ρόλους των δαιμονολόγων Λο-
ρέιν και Εντ Γουόρεν, οι οποίοι μεταβαίνουν
στο βόρειο Λονδίνο, αναλαμβάνοντας την πιο
τρομακτική ίσως υπόθεση της καριέρας τους: να βοηθήσουν μία ανύπανδρη μη-
τέρα που μεγαλώνει μόνη της τα τέσσερα παιδιά της, να απαλλαχθεί από τα κακά
πνεύματα που στοιχειώνουν το σπίτι της.
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Πινόκιο

Σκηνοθεσία: Δημήτρης  Αδάμης
Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Αγοράς,
Αλέξης Βιδαλάκης, Δημήτρης Καπετανά-
κος, Δανάη Σδούγκου, Μαριλίζα Χρονέα,
Γιάννης Φιλίππου
Παίζει ζωντανά στη σκηνή ακορντεόν η
Άννα Λάκη 

«Κοίτα, η μύτη του μεγαλώνει !!!» 
Αυτή η φράση  ακουγόταν από τα παιδιά-
θεατές σε κάθε παράσταση της μεγάλης επιτυχίας του χειμώνα, που περιοδεύει το καλο-
καίρι στα Φεστιβάλ και τις μεγάλες πόλεις σε όλη την  Ελλάδα.
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν … - Ένας βασιλιάς; Όχι, παιδιά, κάνετε λάθος. Μια φορά κι
έναν καιρό ήταν ένα κομμάτι ξύλο. Ένα απλό κούτσουρο… Έτσι ξεκινά η πιο γοητευτική,
κλασική περιπέτεια του κόσμου, η ιστορία του πιο διάσημου, μικρού και ανυπάκουου
ψεύτη με την υπέροχη ζεστή καρδιά και το κοφτερό μυαλό. Έγινε μια  μοναδική σύγχρονη
παράσταση  από τις μαγικές σβούρες και τον σκηνοθέτη Δημήτρη Αδάμη, όπου τα παιδιά
βλέπουν μια  συμβολική και χιουμοριστική αναπαράσταση του κόσμου.

7-8-9-10 | 7 | 2016

Ο Μεγάλος Φιλικός Γίγαντας
The Big Friendly Giand

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ
Ηθοποιοί: Μαρκ Ράιλανς, Ρούμπι Μπάρνχιλ

Το «The BFG» είναι η συναρπαστική ιστορία
ενός μικρού κοριτσιού από το Λονδίνο και του
μυστηριώδους Γίγαντα που τη συστήνει στα
θαύματα και τους κινδύνους της Χώρας των
Γιγάντων. Η ταινία βασίζεται στο πολυαγαπη-
μένο μυθιστόρημα του Ρόαλντ Νταλ, «The
BFG (Μεγάλος Φιλικός Γίγαντας)», που δημο-
σιεύθηκε το 1982 και έχει μαγέψει αναγνώ-
στες όλων των ηλικιών έκτοτε. Τα βιβλία του
Νταλ, όπως το «Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο
Σοκολάτας», «Ο Τζέιμς και το Γιγάντιο Ροδά-
κινο», «Ματίλντα» και «Ο Απίθανος Κύριος Φοξ», έχουν μεταφραστεί σε 58 γλώσ-
σες και έχουν πουλήσει πάνω από 200 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Γενική είσοδος: 10 ευρώ, άνεργοι με επίδειξη κάρτας, για τον κάτοχο: 6 ευρώ. Προπώληση: 8 ευρώ 
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Το βιβλίο της Ζούγκλας
Τhe Jungle Book

Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό
Πρωταγωνιστεί: Νιλ Σέτι

Ο Μόγλης είναι ένα μικρό
αγόρι που μεγάλωσε στη
ζούγκλα με μια αγέλη
λύκων. Εχθρός του είναι ο
εκδικητικός τίγρης Σιρ Χαν
που τρομοκρατεί τα υπό-
λοιπα ζώα, κι έτσι εκείνος
αποφασίζει να φύγει από
τον τόπο του για το Χωριό
των Ανθρώπων. Ο Σιρ Χαν,
όμως, θα χρησιμοποιήσει κάθε τρόπο για να τον φέρει πίσω.

11-12-13 | 7 | 2016

Οι Σουφραζέτες
Suffragette

Σκηνοθεσία Σάρα Γκάβρον
Πρωταγωνιστούν: Κάρεϊ Μάλιγκαν, 
Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, Μέριλ Στριπ, 
Αν Μαρί Νταφ, Μπρένταν Γκλίσον

Η Μοντ, μια μαχητική πλύστρα από το Μπέθναλ
Γκριν του Λονδίνου, ενεργοποιείται σταδιακά
στον αγώνα των Σουφραζετών για το δικαίωμα
ψήφου στις γυναίκες. Η εμπλοκή της στο ακτιβι-
στικό κίνημα τη φέρνει αντιμέτωπη με το συντη-
ρητικό κοινωνικό περίγυρο, αλλά κυρίως με τον
άντρα της Σόνι.

          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.

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΤΕΡΤΣΕΤΗ 8 ΑΓΡΙΝΙΟ • ΤΗΛ: 26410 32223
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Φάλτσο Σοπράνο
Florence Foster Jenkins
Σκηνοθεσία: Στίβεν Φρίαρς
Πρωταγωνιστούν: Ρεμπέκα Φέργκιου-
σον, Μέριλ Στριπ, Χιου Γκραντ, Σάιμον
Χέλμπεργκ, Νέβε Γκάτσεβ, Νίνα Αριάντα

Η κοσμική Νεοϋορκέζα Florence Foster
Jenkins (Meryl Streep) πιστεύει πως
είναι το αηδόνι της όπερας ενώ στην
πραγματικότητα είναι εντελώς φάλτσα.
Ο σύζυγος και μάνατζέρ της St Clair
Bayfield (Hugh Grant), ένας Άγγλος
αριστοκράτης και ηθοποιός, συντηρεί
αυτήν της την ψευδαίσθηση. Όταν η
Florence αποφασίζει να δώσει κον-
σέρτο στο Carnegie Hall το 1944, ο St
Clair ξέρει ότι καλείται να αντιμετωπίσει
τη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του.

18-19-20 | 7 | 2016

Το παιχνίδι του χρήματος
Money Monster
Σκηνοθεσία: Τζόντι Φόστερ
Πρωταγωνιστούν: Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμ-
περτς, Τζακ Ο' Κόνελ, Τζιανκάρλο Εσπόζιτο, Ντο-
μινίκ Γουέστ

Η Τζόντι Φόστερ επιστρέφει στο σκηνοθετικό τι-
μόνι, πέντε χρόνια μετά το "Ο Άλλος Μου Εαυ-
τός".
O Τζορτζ Κλούνεϊ υποδύεται τον Lee Gates,
έναν οικονομικό αναλυτή/τηλεοπτική περσόνα
που η άκρως δημοφιλής εκπομπή του τον έχει
καταξιώσει ως έναν από τους γκουρού της Wall
Street. Μετά τη λυσσαλέα προώθηση μιας με-
τοχής φούσκας, ένας οργισμένος επενδυτής
(Τζακ Ο' Κόνελ) εισβάλλει στο studio και σε απευθείας μετάδοση κρατάει όμηρους τον
genius αναλυτή και την Patty Fenn (Τζούλια Ρόμπερτς), παραγωγό της εκπομπής του.
Καθώς ξεδιπλώνονται οι πτυχές μια τεράστιας οικονομικής απάτης, οι Gates και Fenn
προσπαθούν παράλληλα να βρουν τρόπο να παραμείνουν ζωντανοί.

Kατ. Χατζάρα 22, 301 00 Αγρίνιο
Τηλ.: 26410 45582 • Fax: 26410 33006
http://www.neoset.net.gr
e-mail: agrinio@neoset.net.gr

Βλέπει τον κόσμο με τα μάτια σας.

Γενική είσοδος: 10 ευρώ 
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Ντοκιμαντέρ
Τhis is not a coup - Just another
day in the EU

Στο This is not a coup, ο δημοσιογράφος Άρης
Χατζηστεφάνου παρακολουθεί τις «πραξικοπη-
ματικές» παρεμβάσεις της Ε.Ε. και της ΕΚΤ σε
χώρες, όπως η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Πορτογα-
λία, η Κύπρος και η Ελλάδα και συνομιλεί με
πρώην αρχηγούς κρατών και πολιτικούς που
καθόρισαν τις εξελίξεις μπροστά και πίσω από
τα φώτα της δημοσιότητας.
«Ποιες τράπεζες επέβαλαν τη δημιουργία του
ευρώ; Ποιος διέταξε την ανατροπή εκλεγμένων
πρωθυπουργών και πώς οδηγηθήκαμε στο
κλείσιμο των τραπεζών; Μπορεί να μεταρρυθ-
μιστεί ένα σύστημα που δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τις ισχυρότερες οικονομίες
της Ευρώπης;», είναι κάποια από τα ερωτήματα στα οποία επιχειρείται να δοθεί απάν-
τηση.

Kατ. Χατζάρα 22, 301 00 Αγρίνιο
Τηλ.: 26410 45582 • Fax: 26410 33006
http://www.neoset.net.gr
e-mail: agrinio@neoset.net.gr

Βλέπει τον κόσμο με τα μάτια σας.
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Tα Ψηλά Βουνά
Θεατρική Παράσταση

Σκηνοθεσία: Μαυρογεωργίου Βασίλης
Πρωταγωνιστούν: Αλέξανδρος Μπουρδούμης
(Αφηγητής, Πατέρας, κυρ-Στέφανος,  
Δάσκαλος, Προεστός, γριά-Χάρμαινα),
Μάνος Στεφανάκης (Φάνης), Δόβρης Θανάσης
(Αντρέας), Ποιμενίδης Γρηγόρης (Φουντούλης,
Χωρικός), Μάρκου Κλεοπάτρα (Μάνα, Δήμος,
Αφρόδω), Μεντζέλος Σωτήρης 
(Καλογιάννης), Σύρμας Γιώργος (Μαθιός),
Φλατσούσης Παντελής (Δημητράκης), 
Φλωράτος Γιώργος  (Κωστάκης, Λάμπρος)

Η παράσταση διατηρεί το λόγο και τις εικό-
νες του βιβλίου αυτούσια, έτσι ώστε και αν ακόμα κάποιος δε γνωρίζει “Τα Ψηλά
Βουνά”, φεύγοντας από την αίθουσα, αισθάνεται οτι έχει διαβάσει το βιβλίο.

Γενική είσοδος: 10 ευρώ 
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Η Επιστροφή
Τhe Revenant

Σκηνοθεσία: Αλεχάντρο Γκονζάλες Ιναρί-
του
Πρωταγωνιστούν: Λεονάρντο Ντι Κάπριο,
Τομ Χάρντι, Γουίλ Πούλτερ, Ντόναλ Γκλί-
ζον

Το 1823, ένας βαρύτατα τραυματισμένος
κυνηγός εγκαταλείπεται από τους συντρό-
φους του στα χιονισμένα βουνά, αλλά
εκείνος καταφέρνει να επιζήσει και επι-
στρέφει ζητώντας εκδίκηση.

OSCAR
Σκηνοθεσίας
Α' Ανδρικόυ Ρόλου
Φωτογραφίας

OSCAR 2016

OSCAR 2016
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Όλα στο φως
Spotlight

Σκηνοθεσία: Τομ Μακάρθι
Πρωταγωνιστούν: Μαρκ Ράφαλο,
Μάικλ Κίτον, Ρέιτσελ ΜακΆνταμς,
Λιβ Σράιμπερ

Αναλαμβάνοντας διευθυντής της
«Boston Globe» το 2001, ο Μάρτι
Μπάρον αναθέτει στην Spotlight,
μια ειδική ομάδα ρεπόρτερ της
εφημερίδας, να διερευνήσει την
υπόθεση κακοποίησης ανηλίκων
από ιερείς της τοπικής αρχιεπισκο-
πής. Αρχίζοντας την έρευνα, οι
τέσσερις δημοσιογράφοι ανακα-
λύπτουν πως έχουν μπροστά τους ένα τεράστιο, ανεξέλεγκτων συνεπειών σκάνδαλο.

OSCAR Καλύτερης Ταινίας, Πρωτότυπου Σενάριου
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Το μεγάλο Σορτάρισμα
The Big Short

Σκηνοθεσία: Άνταμ Μακ Κέι
Πρωταγωνιστούν: Στιβ Καρέλ, 
Κρίστιαν Μπέιλ, Μπραντ Πιτ, 
Ράιαν Γκόσλινγκ

Στα μέσα της δεκαετίας του 2000 μια
ομάδα outsiders του χρηματιστηριακού
κόσμου καταλαβαίνουν πως, ενάντια
στη γενική πεποίθηση, μια μεγάλη οικο-
νομική κρίση είναι έτοιμη να ξεσπάσει
και προσπαθούν να κινηθούν κόντρα
στο ρεύμα και τα μεγάλα τραπεζικά συμ-
φέροντα.

OSCAR Διασκευασμένου Σενάριου
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Το Δωμάτιο
The Room

Σκηνοθεσία Λένι Άμπρααμσον
Πρωταγωνιστούν: Μπρι Λάρσον,
Τζόαν Άλεν, Τζέικομπ Τρέμπλεϊ

Ο πεντάχρονος Τζακ έχει μεγαλώσει
σε ένα δωμάτιο δέκα τετραγωνικών,
στο οποίο συνεχίζει να ζει με τη μη-
τέρα του. Ώσπου εκείνη αποφασίζει
πως έφτασε η ώρα να ξεγελάσουν
τον άντρα που τους κρατά φυλακι-
σμένους εκεί και να βγουν στον έξω
κόσμο.

OSCAR Α' Γυναικείου Ρόλου

OSCAR 2016

OSCAR 2016
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Οι Μισητοί 8
The Hatefull 8

Σκηνοθεσία:
Κουέντιν Ταραντίνο
Πρωταγωνιστούν: 
Σάμιουελ Λ.Τζάκσον, 
Κερτ Ράσελ, 
Τζένιφερ Τζέισον Λι, 
Τιμ Ροθ

Στο μετεμφυλιακό Γουαϊό-
μινγκ ένας κυνηγός επικη-
ρυγμένων και η γυναίκα
που έχει συλλάβει βρί-
σκουν καταφύγιο σε μια
απομονωμένη καλύβα
μέσα στα χιόνια. Μαζί με
άλλους επτά παράξενους χαρακτήρες συνθέτουν μια ετερόκλητη ομάδα γεμάτη μυ-
στικά, ψέματα και ύποπτα κίνητρα.

OSCAR Μουσικής
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Το Κορίτσι από τη Δανία
Τhe Danish Girl

Σκηνοθεσία: Τομ Χούπερ
Πρωταγωνιστούν: Έντι Ρεντμέιν, Αλίσια
Βικάντερ, Άμπερ Χερντ, Ματίας Σένερτς,
Μπεν Γουίσο, Σεμπάστιαν Κοχ

Πρόκειται για την κινηματογραφική με-
ταφορά του ομώνυμου βιβλίου του
Ντέιβιντ Έμπερσχοφ που αφηγείται μια
εκδοχή της ιστορίας του Άιναρ Βέγκενερ
(γνωστού ως Λίλι Έλμπε) την περίοδο
που αποφάσισε να κάνει εγχείρηση επαναπροσδιορισμού φύλου, σοκάροντας τους αν-
θρώπους της εποχής. Ως Άιναρ ήταν παντρεμένος με τη ζωγράφο Γκέρντα Βέγκενερ
(Αλίσια Βικάντερ) που στα έργα της τον συμπεριλάμβανε, αρχικά, ως μυστήρια, μελα-
χρινή κοπέλα με όμορφα πόδια. Έτσι ανακάλυψε τα θέματα σεξουαλικής ταυτότητας
που είχε, αποφασίζοντας να προχωρήσει σε εγχείρηση αλλαγής φύλου και να αυτο-
πραγματωθεί.

OSCAR Β' Γυναικείου Ρόλου

OSCAR 2016

OSCAR 2016

EΥΕΛΙΚΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Οµαδικά & ατοµικά για µαθητές & ενήλικες

AΓΓΛΙΚΑ - ΙΣΠΑΝΙΚΑ - ΡΩΣΙΚΑ - ΙΤΑΛΙΚΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

KEΡ∆ΙΣΕ ΧΡΟΝΟ & ΧΡΗΜΑ! ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ!

KENΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
& δια βίου μάθησης

ZΩΟ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 16, ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΗΛ.: 26410 27983
e-mail: synhrono@otenet.gr • www.synhrono.gr • www.facebook.com/synchronogakis

32 Xρόνια Πρωτοπορίας

∆οκιµασµένης Επιτυχίας

Έµπνευσης & Φαντασίας

ΝΙΚΟΣ ΓΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΜΠΑΛΤΑ
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Φεστιβάλ Φανταστικού Κινηματογραφου 2016
Διοργάνωση Ίδρυμα «Βαγγέλης Κοτρώνης» - ώρα εναρξης: 9 μ.μ.

1. «Eυχαριστώ για την Υποδοχή»
Σενάριο, Σκηνοθεσία: Νίκος Κούρου
Ηθοποιοί: Πίστη Κρυσταλλίδου, Γλυκερία Πα-
παδοπούλου, Κατερίνα Πολιτίδου, Γιάννης
Αδαμίδης, Νίκος Κούρου
Διάρκεια: 24΄.  

2. «Προ του Νόμου» 
Σενάριο - Σκηνοθεσία: Σπύρος Μαντζαβίνος
Ηθοποιοί: Γιάννης Δεληβέρης - Γιώργος Σαϊνης
Διάρκεια: 5΄-40΄΄

3. «Afteradiko»                                                             
Σενάριο: Άμυ Μακρή 
Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Ποντικίδης
Ηθοποιοί: Σοφία Μανώλη, Θοδωρής Κανδη-
λιώτης, Ακίνδυνος Γκίκας
Διάρκεια 8΄48΄΄  

4. «Αθώος Κόσμος»
Σενάριο - Σκηνοθεσία: Γιώργος Καμαρινός
Ηθοποιοί: Μαρία Παπαφωτίου, Έκτορας Λιά-
τσος
Διάρκεια: 15΄ 04΄΄

5. «Το Δείπνο»                             
Σενάριο, Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αργυρίου
Ηθοποιοί: Γιάννης Στάνκογλου, Θεοδώρα Τζή-
μου
Διάρκεια: 11΄ 

6. «Ιερό σώμα»
Σενάριο, Σκηνοθεσία: Αντώνης Μανδράνης
Ηθοποιοί: Γιάννης Ματαράγκας - Κατερίνα
Μπουζάνη, Ναταλία Φράγκου - Γιώργος Λιαν-
τζούρας
Διάρκεια: 12΄- 51΄΄

7. «Kάνε μου Like»
Σενάριο - Σκηνοθεσία: Μιχάλης Καρπουζάς
Νίνα Μπάτη - Ελπίδα Μυριδάκη
Ηθοποιοί: Κων/νος Ππαπακωστας - Ουρανία
Φουρλάνου
Αρετή Κυριώτου - Νίνα Μπάτη - Φίλιππος
Μπούκης
Διάρκεια: 20΄ 

8.  «Eye Candy»
Σενάριο - Σκηνοθεσία: Δημήτρης Βαβάτσης
Ηθοποιοί: Σταυριάννα Παπαδάκη - Διονύσης
Καραθανάσης
Διάρκεια: 8΄20΄΄

9 «Μια Μάγισσα στην Αθήνα»
Σενάριο - Σκηνοθεσία: Μιχάλης Μαθιουδάκης
Ηθοποιοί: Μάνος Παπάδας
Διάρκεια: 14΄45΄΄

10. «Femdom» 
Σενάριο - Σκηνοθεσία: Κων/νος Στραγγαλινός

Ηθοποιοί: Fabiano Martell - Vesela Kazakova
Διάρκεια: 6΄

11. «E-Social»
Σενάριο: Σωτήρης Πετρίδης
Σκηνοθεσία: Ναταλία Λαμπροπούλου
Ηθοποιοί: Ματίνα Κουλουριώτη - Χρήστος Πα-
παδημητρίου - Τζόυς Ευείδη
Διάρκεια: 15΄ 

12.  «ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 43»
Σενάριο - Σκηνοθεσία: ΑΛΕΞΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
Ηθοποιοί: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΑΤΑΣ - ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟ-
ΤΣΩΡΗΣ
Διάρκεια: 15΄ 

13. «Ο ΣΠΟΡΟΣ»
Σενάριο - Σκηνοθεσία: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΟΤΣΩΝΗ
Ηθοποιοί: ΓΙΟΥΛΙΚΑ ΣΚΑΦΙΔΑ - VFX ΑΝΤΩ-
ΝΗΣ ΚΟΝΤΖΙΑΣ
Διάρκεια: 14΄ 

14. «INNER LAND»
Σενάριο - Σκηνοθεσία: ΒΙΒΙΑΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ηθοποιοί: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΑΚΡΙΔΟΥ - ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΥ-
ΖΑΣ
Διάρκεια: 18΄

15. «ΟΜΟΡΦΑ ΧΡΟΝΙΑ»
Σκηνοθεσία: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Σενάριο: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ηθοποιοί: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ -
ΜΥΡΤΩ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ -
ΔΗΜΟΣ ΣΙΟΥΛΑΣ
Διάρκεια: 16΄

16. «ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ»
Σενάριο - Σκηνοθεσία: ΠΕΤΡΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ
Ηθοποιοί: ΜΑΡΙΟΣ ΖΑΓΓΑΝΑΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΜΟΥΛΟΣ
ΚΩΣΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΡΟΣ 
ΜΑΡΙΑ ΡΗΓΑ - ΑΛΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΣΗΣ
Διάρκεια: 10΄

17.  «DURCKNESS»
Σενάριο - Σκηνοθεσία: ΑΡΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
Ηθοποιοί: ΤΑΣΟΣ ΜΠΑΡΝΙΑΔΑΚΗΣ
Διάρκεια: 7΄38΄΄

18. «FIREFLY»
Σενάριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ - STEPHANIE
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ
Σκηνοθεσία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ
Ηθοποιοί: ALEXANDER (SACHA) TROSHIN -
STEPHANIE ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ
Διάρκεια: 13΄

EIΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΜΠΑΛΤΑ



          ελ εύθερη

          είσοδοςςοδοσίίσεεί
λεελ

          

                    

          

ηρεθύελεελ

1-2 | 8 | 2016

Anomalisa

Σκηνοθεσία: Τσάρλι Κάουφμαν, Ντιουκ Τζόνσον

Ένας συγγραφέας εγχειριδίων αυτοβοήθειας και επαγγελματικής επιτυχίας ταξιδεύει
ως το Σινσινάτι για μια διάλεξή του. Εσωστρεφής και καταθλιπτικός, θα γνωρίσει
στο ξενοδοχείο του μια θαυμάστριά του, η οποία θα τον γοητεύσει και θα καταφέ-
ρει να αντιστρέψει την αρνητική στάση του απέναντι στη ζωή.

3 | 8 | 2016

Ο Καλόσαυρος
The Good Dinosaur

Σκηνοθεσία: Πίτερ Σον

Ο Άρλο, ένας μικρός Απατόσαυρος
που έχει χαθεί στην άγρια φύση,
κάνει μια απρόβλεπτη φιλία με
μικρό αγόρι, το οποίο θα τον βοη-
θήσει να επιστρέψει στην οικογένειά
του.

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



4-5-6-7 | 8 | 2016

Star Trek Beyond

Σκηνοθετης: 
Τζαστιν Λιν
Πρωταγωνιστούν: 
Κρις Πάιν, Ζακχαρι Κουίντο,
Καρλ Έρμπαν, Σάιμον Πεγκ, 
Ζώη Ζαντάνα

Το Enterprise, πάντα υπό την
ηγεσία του πλοίαρχου Κερκ,
δέχεται κύμα επιθέσεων από
άγνωστους εξωγήινους.

Όταν καταφτάνουν σε έναν
αχαρτογράφητο πλανήτη, συ-
ναντούν έναν νέο πανίσχυρο
πολιτισμό, που αποδεικνύεται
αφιλόξενος. 

8-9-10 | 8 | 2016

Ένα τραγούδι για το ηλιοβασίλεμα

Σκηνοθεσία Τέρενς Ντέιβις
Πρωταγωνιστούν: Πίτερ Μάλεν, 
Άγκνες Ντέιν, Κέβιν Γκάθρι

Η πανέμορφη Κρις μεγαλώνει σε μια σκληρή, παρα-
δοσιακή, αγροτική κοινότητα γεμάτη πάθος για τη
ζωή, για τον ανήσυχο Γιούαν, αλλά και την αγέρωχη
όσο και σκληρή σκωτσέζικη γη στην οποία έχει απο-
φασίσει να μείνει παρά τις δυσκολίες. Ο Α’ Παγκό-
σμιος Πόλεμος πλησιάζει αθόρυβα, και ο μοντέρνος
κόσμος κυκλώνει σταδιακά την παραδοσιακή κοινό-
τητα με τον πιο ασφυκτικό τρόπο. Η στωική ηρωίδα
του Ντέιβις αντέχει και προσαρμόζεται σε όλες τις με-
γάλες αλλαγές που τις επεφύλαξε η ζωή, απεικονί-
ζοντας μια γυναίκα απίστευτης δύναμης που μπορεί
και αντλεί κουράγιο από τη γη και τη φύση και τελικά
ατενίζει το μέλλον με ελπίδα και προσμονή.



11-12-13-14 | 8 | 2016

Suntan

Σκηνοθεσία: 
Αργύρης Παπαδημητρόπουλος
Πρωταγωνιστούν: Μάκη Παπαδημη-
τρίου, Μαρία Καλλιμάνη, Έλλη Τρίγ-
γου, Γιάννη Τσορτέκη

Ο Κωστής είναι ένας μοναχικός
40άρης που αναλαμβάνει χρέη
αγροτικού γιατρού στην Αντί-
παρο. Έπειτα από έναν ανιαρό
χειμώνα, η ρουτίνα του θα αλλά-
ξει δραματικά όταν γνωριστεί με
μια ξέφρενη ομάδα νεαρών και
ερωτευτεί την όμορφη Άννα.

15-16-17 | 8 | 2016

Όλοι οι Δρόμοι Οδηγούν στη Ρώμη
All Roadς Lead to Rome

Σκηνοθεσία: Έλα Λέμχαγκεν
Πρωταγωνιστούν: Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Ρόσι Ντέι,
Ραούλ Μπόβα, Κλαούντια Καρντινάλε, Παζ Βεγκά,
Μάρκο Μπονίνι

Η Μάγκι είναι μια συντηρητική ανύπαντρη μητέρα
που διδάσκει συγγραφή στη Νέα Υόρκη. Σε μια προ-
σπάθεια να τα βρει εκ νέου με την προβληματική της
κόρη Σάμερ, αποφασίζει να ξεκινήσουν ένα ταξίδι
στο χωριό της Τοσκάνης, όπου επισκέπτονταν στα νε-
ανικά της χρόνια. Με την άφιξη εκεί, πέφτει πάνω στον Λούκα, έναν όμορφο παλιό
της εραστή, ο οποίος είναι ακόμα εργένης και ζει με την 80χρονη μητέρα του, Κάρ-
μεν. Η Σάμερ, από την άλλη, νοσταλγεί τον φίλο της στις ΗΠΑ, την ώρα που η
Κάρμεν ετοιμάζεται κρυφά να παντρευτεί τον αληθινό της έρωτα στη Ρώμη. Η μικρή
θα κλέψει το αυτοκίνητο του Λούκα και θα την κοπανήσει με τη γιαγιά για τη Ρώμη.
Έτσι, η Μάγκι κι ο Λούκα θα βρεθούν να κυνηγάνε τις δύο κυρίες, βρίσκοντας την
ευκαιρία να έρθουν ξανά πιο κοντά. 

Γενική είσοδος: 10 ευρώ. Προπώλησης: 7 ευρώ 



18-19-20-21 | 8 | 2016

Πριν Έρθεις Εσύ
Me Before You

Σκηνοθεσία: Θία Σάροκ
Πρωταγωνιστούν: Εμίλια Κλαρκ, 
Σαμ Κλάφλιν, Μάθιου Λιούις, 
Τζένα Κόουλμαν, Μπρένταν Κόιλ

Η Λουίζα «Λου» Κλαρκ ζει σε μια ήσυχη
πόλη της Αγγλικής επαρχίας. Χωρίς καμία ξε-
κάθαρη κατεύθυνση στη ζωή της, η ιδιόρ-
ρυθμη 26χρονη τρέχει από τη μία δουλειά
στην άλλη για να βοηθήσει οικονομικά την οι-
κογένειά της. Η πηγαία ζωντάνια και χαρά της
θα δοκιμαστούν, όταν θα αποδεχθεί μια θέση
για δουλειά, αναλαμβάνοντας τη φροντίδα
του Γουίλ Τρέινορ, ενός πλούσιου νεαρού
τραπεζίτη, ο οποίος πριν δύο χρόνια καθηλώ-
θηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο. Έχοντας χάσει την περιπετειώδη διάθεσή του, ο Γουίλ
έχει καταθέσει τα όπλα. Μέχρι τη στιγμή που η Λου εισβάλλει στη ζωή του για να του
υπενθυμίσει ότι η ζωή είναι κάτι που αξίζει να παλεύεις.

22-23-24 | 8 | 2016
Brooklyn

Σκηνοθεσία: Τζον Κρόουλι
Πρωταγωνιστούν: Σαουάρς Ρόναν,
Ντόμναλ Γκλίσον, Έμορι Κοέν, Τζιμ
Μπρόντμπεντ, Τζούλι Ουόλτερς

Το «Brooklyn» είναι η ιστορία
μιας νεαρής γυναίκας, της Έιλις
την δεκαετία του ’50, που μετα-
κομίζει από μια μικρή πόλη της
Ιρλανδίας στο πολύβουο
Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης,
όπου - αντίθετα με την ζωή που άφησε πίσω - βρίσκει την ευκαιρία να πιάσει δου-
λειά, να χτίσει το μέλλον της και να βρει τον έρωτα, στο πρόσωπο του Ιταλοαμε-
ρικανού Τόνι. Όταν μια οικογενειακή τραγωδία την φέρνει πίσω στην Ιρλανδία, η
Έιλις βρίσκεται και πάλι στην παλιά της ζωή, αυτή τη φορά με τον Τζιμ να την διεκ-
δικεί. Αναβάλλοντας διαρκώς την επιστροφή της στις Η.Π.Α., η Έιλις βρίσκεται αν-
τιμέτωπη με ένα φοβερό δίλημμα ανάμεσα σε δύο άνδρες και δύο χώρες. Η
απόφασή της θα καθορίσει το πού είναι το πραγματικό της σπίτι και, τελικά, ποια
η ζωή που θέλει να ζήσει.

25 | 8 | 2016

Σαν τον Σκύλο με την Γάτα
Θεατρική Παράσταση

Σκηνοθεσία: Γιώργος Πούλης
Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Πούλης, Κατερίνα Πα-
πασιδέρη, Μίμης Καπέρδος

Ένας αδέσποτος σκύλος ο Φρίξος ,βρίσκει κα-
ταφύγιο σ' ένα ζεστό σπίτι, απολαμβάνοντας
στο έπακρο όλες τις ανέσεις που του παρέχον-
ται. Όλα σε πλήρη αποκλειστικότητα για τον
Σκύλο όπου όλοι ασχολούνται μόνο μαζί του.
Μέχρι τη στιγμή όπου μια βροχερή ημέρα τα
αφεντικά του Σκύλου, βρίσκουν στο δρόμο μια
αδέσποτη, βρεγμένη και ταλαιπωρημένη γάτα και την υιοθετούν.
Μια θεατρική παράσταση για παιδιά όλων των ηλικιών , που έχει σαν στόχο να
διασκεδάσει, να διδάξει τον σεβασμό, την υπομονή, την κατανόηση και την προ-
σαρμοστικότητα μεταξύ της διαφορετικότητας.

Γενική είσοδος: 10 ευρώ. Προπώλησης: 7 ευρώ 



26 | 8 | 2016

Kung Fu Panda 3

Σκηνοθεσία:
Τζένιφερ Γιου,
Αλεσάντρο Καρλόνι

Ενώ ο Πο συναντά τον αλη-
θινό, χαμένο για χρόνια πατέρα
του, ο ανίκητος Κάι επιστρέφει
από την υπερκόσμια φυλακή
του και σαρώνει την Κίνα εξο-
λοθρεύοντας όλους τους πολε-
μιστές του κουνγκ φου. Ο
Σίφου, οι Υπέροχοι Πέντε και ο
Πο έχουν μείνει τελευταίοι.

27-28 | 8 | 2016
Pete’s Dragon

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Λόουερι
Πρωταγωνιστούν: Μπράις Ντάλας Χάουαρντ, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, 
Κάρλ Έρμπαν, Γουές Μπέντλεϊ, 
Ούνα Λόρενς

Ο σκηνοθέτης Davi Lowery (Ain’t Them Bodies Saints) μέσα από
μια πιο σύγχρονη ματιά μάς παρουσιάζει μία ιστορία για το πώς η
πίστη μας σε κάτι μπορεί να αλλάξει δραματικά τη ζωή μας και
τον τρόπο που βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Σε
πρωταγωνιστικό ρόλο η Bryce Dallas Howard (The Help) που είναι
η Grace, μια δασοφύλακας, η οποία
είναι αυτή που ανακαλύπτει τον δρά-
κοντα, τον Elliott. Ο βραβευμένος με
Όσκαρ Robert Redford υποδύεται
τον πατέρα της. Η ταινία συνδυάζει με
μαεστρία ρεαλιστικά γυρίσματα και
ειδικά εφέ. Ένα ορφανό παιδί προ-
σπαθεί να ξεφύγει από τους δεσποτι-
κούς θετούς γονείς του με τη βοήθεια
ενός δράκου και ενός ζευγαριού που
ζει σε έναν φάρο.

ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΩΓΗ

          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.



29 | 8 | 2016

Mάκβεθ - Αφιέρωμα στον Σαίξπηρ
Macbeth

Σκηνοθεσία: Τζάστιν Κερζέλ
Πρωταγωνιστούν: Μάικλ Φασμπέντερ, Μα-
ριόν Κοτιγιάρ, Ντέιβιντ Θιούλις, Ελίζαμπεθ
Ντεμπίκι, Τζακ Ρέινορ, Σον Χάρις, Πάντι Κον-
σιντάιν

Η ιστορία ενός ατρόμητου πολεμιστή και
ηγέτη που τον νίκησε η ίδια του η φιλο-
δοξία. Μία συναρπαστική απεικόνιση της
πραγματικότητας της εποχής και μία ανα-
παράσταση του πολέμου για έναν από
τους πιο διάσημους χαρακτήρες του Σέξ-
πηρ. Μία διαχρονική ιστορία πάθους και
φιλοδοξίας στην τσακισμένη από τον πό-
λεμο Σκωτία.

30 | 8 | 2016
Άμλετ - Αφιέρωμα στον Σαίξπηρ
Gamlet / Hamlet

Σκηνοθεσία: Γκριγκόρι Κόζιντσεφ
Πρωταγωνιστούν: Ινοκέντι Σμοκτουνόφσκι, Μιχαήλ
Ναζβάνοφ, Έλζα Ραντζίνα, Γιούρι Τολουμπέγιεφ,
Αναστάσια Βερτινσκάγια

Αν υπήρχε ένας, ανάμεσα στις δεκάδες ως τώρα
μεταφορές του σαιξπηρικού έργου στη μεγάλη
οθόνη, ο οποίος να στέκεται "ισότιμα" απέναντι
στον Λόρενς Ολίβιε, αυτός δεν είναι άλλος από
τον «Άμλετ» του Κόζιντσεφ - και φυσικά του αξε-
πέραστου, για πολλούς κορυφαίου ηθοποιού,
Ινοκέντι Σμοκτουνόφσκι. Ο "Άμλετ" (1964) του
Γκριγκόρι Κόζιντσεφ θεωρείται η καλύτερη κινηματογραφική μεταφορά του αρι-
στουργήματος του Σαίξπηρ. Συμμετείχαν οι κορυφές των τεχνών και των γραμμά-
των της εποχής. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η μετάφραση ήταν του Μπόρις
Πάστερνακ και η μουσική του Ντμίτρι Σοστακόβιτς. Κάποιοι κριτικοί κατατάσσουν
την ταινία στις δέκα καλύτερες στην ιστορία του κινηματογράφου. Η μνημειακή ερ-
μηνεία του Ινοκέντι Σμοκτουνόφσκι στον πρωταγωνιστικό ρόλο σηματοδότησε την
ιστορία της υποκριτικής του 20ου αιώνα.

31 | 8 | 2016

Oθέλλος - Αφιέρωμα στον Σαίξπηρ
Οthello

Σκηνοθεσία: Όρσον Γουέλς 
Πρωταγωνιστούν: 
Μάικλ Μακ Λίαμουάρ, 
Όρσον Γουέλς, Σούζαν Κλουτιέ, 
Ρόμπερτ Κοτ, Μάικλ Λόρενς

Καθώς μια νεκρική πομπή μεταφέρει τον
Οθέλο και τη Δεισδαιμόνα στην τελευταία
τους κατοικία, ο καταδικασμένος σε θάνατο
Ιάγος θυμάται το χρονικό της όλης τραγω-
δίας. Ίσως η καλύτερη διασκευή τραγωδίας
του Σαίξπηρ στην οθόνη.



1-2-3 | 9 | 2016

Η Ολοκαίνουργια... Καινή Διαθήκη!
Le Tout Nouneau Testament

Σκηνοθεσία: Ζακό Βαν Ντορμέλ
Πρωταγωνιστούν: Μπενουά Πελβούλρντ, 
Γιολάντ Μορό, Κατρίν Ντενέβ, Πιλί Γκροΐν

Ο Θεός υπάρχει και ζει στις Βρυξέλλες. Κυ-
νικός, σαδιστής και αυταρχικός, διασκεδά-
ζει σκαρώνοντας φάρσες και καταστροφές
στην ανθρωπότητα. Η μικρή του κόρη,
όμως, επαναστατεί, δραπετεύει από το δια-
μέρισμα στο οποίο είναι κλεισμένη και κα-
τεβαίνει στον κόσμο αποφασισμένη να τον
αλλάξει και να ξαναγράψει την Καινή Δια-
θήκη.

4 | 9 | 2016
Του Ονείρου Καλοκαίρι - Μικαέλλα Παπαχρυσάνθου
Συναυλία

ΜΙΚΑΕΛΛΑ ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ : ΦΩΝΗ / ΠΙΑΝΟ / ΚΑ-
ΝΟΝΑΚΙ / ΜΕΛΩΝΤΙΚΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΑΚΙΔΑΣ : ΦΩΝΗ / ΚΙΘΑΡΑ / ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ /
ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ / ΜΠΑΓΛΑΜΑΣ
ΠΑΝΟΣ ΜΗΤΣΟΣ : ΟΥΤΙ / ΝΕύ / ΛΑΟΥΤΟ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΛΥΡΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ΚΙΘΑΡΑ / ΛΑΟΥΤΟ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΟΥΛΙΟΣ : ΚΡΟΥΣΤΑ

ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΗΧΟΛΗΨΙΑ / ΦΩΤΙΣΜΟΣ : ΠΑΝΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ

GUEST:  ANΔΡΙΑΝΗ ΖΑΓΓΑΝΑ
XOΡΩΔΙΑ Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ

Γενική είσοδος: 7 ευρώ. Ανέργων / Πολυτέκνων / Φοιτη-
τών / Μαθητών Γυμνασίου Λυκείου 4 ευρώ. ΔΩΡΕΑΝ
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

PASXENTIS



5-6-7 | 9 | 2016

O Noνός - Επανέκδοση
The Godfather

Σκηνοθεσία Φ.Φ.Κόπολα
Πρωταγωνιστούν: Μάρλον
Μπράντο, Αλ Πατσίνο, 
Τζέιμς Κάαν, Ρόμπερτ Ντιβάλ

Η εγκληματική δράση του Ντον
Καρλεόνε και της οικογενείας του
(πανίσχυρου κλάδου της Μαφίας)
παρουσιάζεται από τον Κόπολα
σαν ακόμη μιά μεγάλη επιχείρηση
στον αγώνα της αμερικάνικης κοι-
νωνίας για επιτυχία.

«Ο Νονός» κέρδισε περισσότερα
από 20 βραβεία μεταξύ αυτών 3 Όσκαρ, 5 Χρυσές Σφαίρες και 1 Βραβείο Γκράμι.

8-9-10-11 | 9 | 2016

Κοινότητα Καφέ
Cafe Society

Σκηνοθέτης: Woody Allen
Πρωταγωνιστούν: Jesse Eisenberg, Kristen
Stewart, Blake Lively, Parker Posey, Steve
Carell

Δεκαετία του 1930. Ο Μπόμπι Ντόρφ-
μαν είναι ένας νεαρός που καταφτάνει
στο Χόλιγουντ, ελπίζοντας ότι θα κα-
ταφέρει να διεισδύσει στην κινηματο-
γραφική βιομηχανία. Αυτό που θα
βρει πρώτα είναι ο έρωτας, και βρίσκεται, λοξοδρομώντας των στόχων του, στην
παλλομένη «κοινότητα καφέ» που καθορίζει το πνεύμα της εποχής. 

12-13-14 | 9 | 2016

33.333 Η Οδύσσεια του Νίκου Καζαντζάκη
33,333: The Odyssey of Nikos Kazantzakis
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία: Μένιος Καραγιάννης

Ο Νίκος Καζαντζάκης είναι παγκοσμίως
γνωστός για τα μυθιστορήματά του. Λίγοι
όμως γνωρίζουν, κι ακόμη λιγότεροι έχουν
διαβάσει την Οδύσσεια, ένα επικό ποίημα
33.333 στίχων, το πιο σπουδαίο, κατά τον
ίδιο, έργο του. Στη Σουηδία, ένας άντρας
102 ετών μαθαίνει ελληνικά και μεταφράζει
την Οδύσσεια. Το ντοκιμαντέρ ταξιδεύει στη
Σουηδία, την Αμερική, την Κρήτη, την
Αθήνα, την Τήνο. Είναι ένα ταξίδι αναζήτη-
σης, τόσο στις πτυχές του άγνωστου αυτού
έργου, όσο και στην προσωπικότητα του
συγγραφέα. H Οδύσσεια συγκινεί, θυμώνει,
προβληματίζει. Φιλοσοφικές, φιλολογικές,
υπαρξιακές και ψυχολογικές προσεγγίσεις
επιχειρούν να φωτίσουν ένα έργο που, αν
διαβαστεί προσεκτικά, μπορεί να αλλάξει την ψυχή του αναγνώστη. 



15-16-17-18 | 9 | 2016

Jason Bourne

Σκηνοθεσία: Paul Greengrass
Πρωταγωνιστούν: Ματ Ντέιμον, Τζούλια Stiles,
Alicia Vikander, Vincent Cassel, Τόμι Λι Τζόουνς

Ο Matt Damon επιστρέφει στον πιο εμβληματικό
του ρόλο.

19-20-21 | 9 | 2016

Η Ελιά
El Olivo

Σκηνοθεσία: Ισιάρ Μπολαίν
Πρωταγωνιστούν: Χαβιέ Γκουτιέρεζ, Άν Καστί-
γιο, Πεπ Άμπρος, Μάνιουελ Κουκάλα, Μιγκέ
Άνχελ Αλαντρέν, Μαρία Ρομέρο

Η Άλμα, ένα πνευματώδες και γενναίο κο-
ρίτσι ταξιδεύει από την Ισπανία μέχρι τη
Γερμανία με σκοπό να φέρει πίσω στον πο-
λυαγαπημένο της παππού την ελιά που του
ξεριζώσανε από το σπίτι και την καρδιά του.
Με τη βοήθεια φίλων και νέων συμμάχων,
παρασέρνει σαν χείμαρρος τον κόσμο για
να βοηθήσει με απροσδόκητες συνέπειες.

22-23-24-25 | 9 | 2016

Σάλι
Sully

Σκηνοθεσία: Κλιντ Ίστγουντ
Πρωταγωνιστούν: Τομ Χανκς, Λόρα Λίνεϊ, 
Άαρον Έκχαρτ

Μετά την τεράστια εμπορική επιτυχία της ταινίας
«American Sniper», ο πολυβραβευμένος και κα-
ταξιωμένος αμερικάνος σκηνοθέτης Κλιντ
Ίστγουντ ετοιμάζεται για το νέο του κινηματογρα-
φικό project που για μια ακόμη φορά βασίζεται
στα ηρωικά κατορθώματα ενός γενναίου ανδρός.
Με προσωρινό τίτλο «Sully», η ταινία θα μας διη-
γηθεί την δραματική ιστορία της ζωής του πιλότου
Τσέσλι ‘Σάλι’ Σάλενμπέργκερ, που έγινε ήρωας
για όλη τη χώρα, όταν προσγείωσε το ακινητο-
ποιημένο τζετ στον Ποταμό Χάντσον, σώζοντας τις ζωές όλων των επιβατών.
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2006 | 2016
αφιέρωμα

ταινίες τέχνης για παιδιά

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

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

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

Μπριζόλα µόσχου καπνιστή
Σπάλα γεµιστή µε πιπεριά
Λουκάνικα µε ελιές Αγρινίου
Λουκάνικα χωριάτικα
Παριζάκι

Σπάλα χοιρινή καπνιστή
Λουκάνικα Εξοχής
Μπιφτέκι

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.
∆οκιµάστε τα και θα λατρέψετε τη µοναδική τους γεύση Α’ Εθνικής που
...σκοράρει κάθε στιγµή που τα απολαµβάνετε.



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

Μπριζόλα µόσχου καπνιστή
Σπάλα γεµιστή µε πιπεριά
Λουκάνικα µε ελιές Αγρινίου
Λουκάνικα χωριάτικα
Παριζάκι

Σπάλα χοιρινή καπνιστή
Λουκάνικα Εξοχής
ΜπιφτέκιΜπι

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.
∆οκιµάστε τα και θα λατρέψετε τη µοναδική τους γεύση Α’ Εθνικής που
...σκοράρει κάθε στιγµή που τα απολαµβάνετε.




