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Ευχαριστούμε πολύ τα μέλη της Ομάδας Φίλων του Δημοτικού Κινηματογράφου
που πάντα είναι εκεί πιστοί στο ραντεβού τους. Με τη συμμετοχή τους, τη συμπα-
ράστασή τους, καταθέτοντας κάθε φορά τις δικές τους απόψεις και προτιμήσεις δεί-
χνουν την αγάπη τους στην έβδομη τέχνη και στη συνέχιση της κινηματογραφικής
παράδοσης της πόλης μας.
Καλούμε όλους τους φίλους του κινηματογράφου να αγκαλιάσουν την προσπάθειά
μας, να συμμετάσχουν στην ομάδα κινηματογράφου, να καταθέσουν και τις δικές
τους προτάσεις, γιατί  το ΄΄ ΕΛΛΗΝΙΣ ΄΄ είναι υπόθεση όλων μας..

Παραγωγή: Γραφικές Τέχνες Πασχέντης
Γοργοποτάμου 41, Αγρίνιο. Τ: 26410 56345



Ο  θερινός κινηματογράφος είναι κέντρο πολιτι-
σμού. Είναι ένας μικρός χώρος φεστιβάλ. Το φεστι-
βάλ είναι γιορτή. Μια γιορτή αναγκαία, μία διέξοδο
από τη σκληρή, βαρετή καθημερινότητα, μία φυγή
προς το όνειρο. Έτσι σε  πείσμα των καιρών, σε πεί-
σμα της τεχνολογίας και σε πείσμα μιας άλλης αν-
τίληψης περί διασκέδασης, στην εποχή του
διαδικτύου ευελπιστούμε πως ο Δημοτικός Κινη-
ματογράφος «ΕΛΛΗΝΙΣ» θα  αποτελέσει το αγαπη-
μένο καλοκαιρινό στέκι των κατοίκων και των
επισκεπτών της πόλης για στιγμές απόλαυσης,
χαράς, αισιοδοξίας και ξεγνοιασιάς, που όλοι, ειδι-
κότερα σήμερα, έχουμε ανάγκη. Το φετινό καλο-
καίρι το «ΕΛΛΗΝΙΣ» υπόσχεται καλές ταινίες, καλές
τιμές και μία καλοκαιρινή αίσθηση απόδρασης
μέσω του κινηματογράφου. 

Σας περιμένουμε!

Γιώργος Παπαναστασίου
Δήμαρχος Αγρινίου

«Ελληνίς», μια ανάμνηση από τα παλιά. 
Η ωραιότερη και πιο δροσερή διασκέδαση στις

ζεστές νύχτες του καλοκαιριού.

Ο Θερινός κινηματογράφος «Ελληνίς», είναι
ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους του Αγρι-
νιώτικου κοινού. Χώρος συνυφασμένος με την
ιστορία της πόλης, ρομαντικός, νοσταλγικός, γεμά-
τος γοητεία, πλημμυρισμένος από κισσούς και
αρώματα από αγιόκλημα και γιασεμί.

Σας καλούμε λοιπόν να απολαύσουμε όμορφες
σινεφίλ βραδιές κάτω από τον έναστρο ουρανό και
σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι!

Μαρία Παπαγεωργίου
Αντιδήμαρχος Αγρινίου
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Λειτουργούν Τμήματα:

  





11 | 6

12-13-14 | 6

15- 16-17 | 6

18-19-20-21 | 6

22-23-24 | 6 

25-26-27-28 | 6

29 | 6

30 | 6 / 1 | 7

2-3-4-5 | 7

6 | 7

7–8  | 7

9-10 | 7

11 | 7

12 | 7

13-14-15 | 7

16 - 17-18-19 | 7 

20 | 7

21 | 7

22 | 7

23 | 7

24 | 7

25 | 7

26 | 7

27-28-29 | 7

30-31 | 7 – 1-2 | 8

3-4-5 | 8

6 | 8

7-8-9 | 8

10-11-12 | 8 

13 | 8 

14-15-16 | 8

17-18-19 | 8

20 | 8 

21-22-23 | 8

24 | 8

25 | 8 

26 | 8

27-28-29 | 8

30 | 8

31 | 8 / 1-2 | 9

3-4-5-6 | 9

7 | 9 

8-9 | 9

10 - 11-12-13 | 9

14-15-16-17 | 9

18-19-20 | 9  

21-22-23-24 | 9

• OΙ ΙΠΠΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΛΟΥ. ΘΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΙ Ο ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ 

ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ    

• ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ 

• ΜΙΚΡΑ ΑΓΓΛΙΑ

• TOMORROWLAND 

• ΘΕΛΕΙΣ Ή ΔΕ ΘΕΛΕΙΣ

• ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ

• Ο ΟΡΕΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΟΡΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ

• ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΡΙΟΥΣ 

• JURASSIC WORLD 

• ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΄΄Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ΄΄

• BIRDMAN - ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΩΝ ΟΣΚΑΡ

• STILL ALICE - ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΩΝ ΟΣΚΑΡ

• Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ - ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΩΝ ΟΣΚΑΡ 

• ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΜΙΜΗΣΗΣ - ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΩΝ ΟΣΚΑΡ 

• 1001 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ 

• ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ 

• 5ο INTERNATIONAL AGRINIO JAZZ FESTIVAL

• ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ  ΄΄ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΄΄

• ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΄΄ΝΕΦΕΛΕΣ΄΄ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

• ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ Α. XΙΤΣΚΟΚ

• Ο ΔΕΣΜΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΛΛΙΓΓΟΥ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ Α. XΙΤΣΚΟΚ

• ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΜΑΣ ΚΡΑΟΥΝ

• ΜΠΟΝΙ ΚΑΙ ΚΛΑΙΝΤ

• BOYCHOIR 

• ENTOURAGE 

• ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ 

• Η  TINKERBELL ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΕ  

• HOW TO MAKE LOVE LIKE AN ENGLISH MAN 

• DARK PLACES 

• THE PENGUINS OF MADAGASKAR 4

• ΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ 

• FANTASTIC FOUR 

• ANNIE 

• TED 2

• ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΓΑΒΡΑ 

• ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΤΗ ΔΥΣΗ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΓΑΒΡΑ 

• ΄΄ Ζ΄΄ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΓΑΒΡΑ

• ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 

• ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  - ΄΄ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΄΄ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ

• ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ

• MAN FROM U.N.C.L.E 

• BIG HERO SIX 

• ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΡΑΜΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ... ΑΓΡΙΝΙΟ                                                                                         

• ABSOLUTELY ANYTHING 

• MISSION IMPOSSIBLE  

• RICKY AND THE FLASH  

• IRRATIONAL MAN 

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.





12-13-14 | 6 | 2015

Δύο Ημέρες, Μία Νύχτα 
Deux Jours, Une Nuit

Σκηνοθεσία: Ζαν Πιέρ Νταρντέν, Λικ Νταρντέν
Πρωταγωνιστούν: Μαριόν Κοτιγιάρ, 
Φαμπρίτζιο Ροντζιόνε, Πίλι Γκρουν

Η Σάντρα, νεαρή σύζυγος και μητέρα, εργά-
ζεται σε ένα εργοστάσιο σε μια μικρή πόλη
του Βελγίου. Κατά την απουσία της, οι συνά-
δελφοι της συνειδητοποιούν ότι μπορούν να
καλύψουν τη βάρδια της με μικρές υπερωρίες
και χρηματικά μπόνους. Η μοίρα της Σάντρα
βρίσκεται στα χέρια 16 εργατών, τους οποί-
ους πρέπει να πείσει να αρνηθούν τα μπό-
νους για να κρατήσει τη δουλειά της. Μπαίνει
σε μια μάχη για να σώσει τη θέση της, δύο
ημέρες και μία νύχτα, πριν την καταληκτική
ψηφοφορία...

11 | 6 | 2015

Οι Ιππείς της Πύλου

Σκηνοθεσία:  Νίκος Καλογερόπουλος 
Πρωταγωνιστούν: Νίκος Καλογερόπουλος, Ηλίας
Λογοθέτης, Τάκης Σπυριδάκης, Βάνα Μπάρμπα

Ώρα 8.00 μ.μ. ο Νίκος Καλογερόπουλος θα
είναι στην παρέα μας για να μας διαβάσει και
να μας τραγουδήσει ποιήματα από το βιβλίο
του “Αλογόμυγες”. 

Ώρα 9.30 μ.μ. Προβολή της ταινίας 
“Οι ιππείς της Πύλου”.

Ένας χρεωμένος ηθοποιός φεύγει από την
Αθήνα για ένα ερημωμένο μεσσηνιακό κά-
στρο, όπου θα γνωρίσει μια σειρά από παρά-
ξενους ανθρώπους και ακόμη πιο παράξενες
περιπέτειες.

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

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



15-16-17 | 6 | 2015

Μικρά Αγγλία

Σκηνοθεσία: Παντελή Βούλγαρη
Πρωταγωνιστούν: Πηνελόπη Τσιλίκα, 
Σοφία Κόκκαλη, Αννέζα Παπαδοπούλου, 
Ανδρέα Κωνσταντίνου, Μάξιμο Μουμούρη, 
Βασίλη Βασιλάκη, Χρήστο Καλαβρούζο, 
Ειρήνη Ιγγλέση

Ένα σπίτι, ένα μυστικό, ένας άνδρας, δύο
αδελφές. Η 20χρονη Όρσα είναι παράφορα
ερωτευμένη με τον υποπλοίαρχο Σπύρο Μαλ-
ταμπέ. 

Κλειστός χαρακτήρας δεν
αποκαλύπτει το μυστικό της
σε κανέναν. Η μικρότερη
αδελφή της, Μόσχα, δυνα-
μική και γεμάτη όνειρα θέλει
να φύγει από την Άνδρο, να
αποδράσει από τη μοίρα των
γυναικών του νησιού να παν-
τρεύονται ναυτικούς που όλο
λείπουν ή θαλασσοπνίγονται.

18-19-20-21 | 6 | 2015

Η Χώρα του Αύριο
Tomorrowland

Σκηνοθεσία: Μπραντ Μπερντ
Πρωταγωνιστούν: Χιού Λόρι, 
Κάθριν Χαν, Τζούντι Γκριρ, 
Τζορτζ Κλούνεϊ, Μπριτ Ρόμπερντσον

Δεν υπάρχει ταινία που να την έχει κα-
λύψει περισσότερο μυστήριο από το
πολυαναμενόμενο “Tomorrowland”
της Disney, μία από τις μεγαλύτερες
παραγωγές για το 2015. Με πρωταγω-
νιστές τους George Clooney και Hugh
Laurie (Dr. House) –ο οποίος υποδύε-
ται τον κακό της υπόθεσης-, σε σκηνο-
θεσία του ταλαντούχου Brad Bird η
ταινία, που ανήκει στο
είδος της επιστημονικής
φαντασίας, προορίζεται
να είναι ένα από τα με-
γάλα blockbusters του
2015, μια στα πρότυπα
της Disney φαντασμαγο-
ρική περιπέτεια με εντυ-
πωσιακά σκηνικά, ένα
παραμυθένιο παράλ-
ληλο σύμπαν και απο-
λαυστικές ερμηνείες.



22-23-24 | 6 | 2015

Θέλεις ή Δε Θέλεις
Sex, Love & Therapy

Σκηνοθεσία: 
Τόνι Μάρσαλ
Πρωταγωνιστούν: 
Σοφί Μαρσό, 
Πατρίκ Μπρουέλ

Ο Λαμπέρ είναι εθισμένος – στο σεξ. Λόγω του εθισμού αυτού, έχασε κάποτε τη
δουλειά του ως πιλότος, αλλά τώρα προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημά
του με τη βοήθεια μιας ομάδας υποστήριξης και την νέα του δουλειά ως σύμβου-
λος γάμου. Η Ζουντίτ κάνει αίτηση για μια θέση εργασίας στο γραφείο του Λαμπέρ,
η έλξη μεταξύ τους είναι άμεση και αμοιβαία. Όσο όμως εκείνη προσπαθεί να τον
γοητεύσει, τόσο εκείνος προσπαθεί να «κρατηθεί» και να χτίσει μια υγιή σχέση μαζί
της, η οποία θα δεν θα βασίζεται μόνο στο σεξ. Κάθε μέρα, όμως, ο στόχος του γί-
νεται ολοένα και πιο δύσκολος αφού πασχίζει να αμύνεται ενάντια στις συνεχείς
ερωτικές της επιθέσεις στην απολαυστική, δροσερή κωμωδία της Τόνι Μάρσαλ.

25-26-27-28 | 6 | 2015

Παρακαλώ μην ενοχλείτε
Une heure de tranquillité

Σκηνοθεσία:Πατρίς Λεκόντ 
Πρωταγωνιστούν: Κριστιάν Κλαβιέρ, Καρόλ Μπουκέ,
Βαλερί Μπονετόν, Ρόσι Ντε Πάλμα, Στεφάν Ντε
Γκρουντ, Σεμπαστιάν Καστρό

Ψάχνοντας αρκετή ώρα στα μαγαζιά, τελικά, ο
Μισέλ βρίσκει κι αγοράζει έναν σπάνιο δίσκο
μουσικής τζαζ, πάρα πολύ σημαντικό για τον ίδιο.
Με ανυπομονησία επιστρέφει στο σπίτι για να τον
ακούσει και ενώ στρογγυλοκάθεται ήρεμα στο
σαλόνι για να τον απολαύσει ένας ενοχλητικός
θόρυβος και συνεχείς καταστροφές δεν τον αφή-
νουν σε ησυχία. Φαίνεται πως ο κόσμος έχει συ-
νωμοτήσει εναντίον του...



30 | 6 | 2015 - 1 | 7 | 2015

Ιστορίες για Αγρίους
Relatos salvajes / Wild Tales

Σκηνοθεσία: Ντάμιαν Σιφρόν
Πρωταγωνιστούν: Ρίτα Κορτέζε, 
Ρικάρντο Νταρέν, Όσκαρ Μαρτίνεζ, 
Λεονάρντο Σμπαράλια, Έρικα Ριβάς, 
Ντάριο Γκραντινέτι, 
Τζουλιέτα Ζίλμπερμπεργκ, 
Μαρία Ονέτο, Νάνσι Ντιπλά

Η ανισότητα, η αδικία, οι απαιτήσεις
του κόσμου που ζούμε προκαλούν
άγχος και κατάθλιψη σε πολλούς αν-
θρώπους. 
Ενίοτε, κάποιοι από αυτούς ξεσπούν. Αυτή είναι μια ταινία για αυτούς τους ανθρώ-
πους. Οι χαρακτήρες του Ιστορίες Για Αγρίους, περνούν το λεπτό όριο που διαχω-
ρίζει τον πολιτισμό από τη βαρβαρότητα. 
Η προδοσία ενός εραστή, η αναδρομή στο καταπιεσμένο παρελθόν, ακόμη κι ο
εκνευρισμός ενός οδηγού, μπορούν να οδηγήσουν στην παραφροσύνη και την
ένοχη απόλαυση του να χάνεις τον έλεγχο.

29 | 6 | 2015

Ο Ορέστης έχει ορέξεις και πόνο στην κοιλιά...

Η ερασιτεχνική ομάδα κουκλοθέατρου, της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης του Δήμου Αγρινίου, θα παρουσιάσει στους μικρούς
και μεγάλους φίλους του το έργο: «Ο Ορέστης έχει ορέξεις
και πόνο στην κοιλιά» από το ομώνυμο βιβλίο του Πάνου Χρι-
στοδούλου.    

Όταν ο μικρός και λαίμαργος Ορέστης έφαγε και τη χαλα-
σμένη φέτα του ψυγείου, τον  έπιασε πόνος στη κοιλιά και
δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση. Όλοι αναζητούσαν τον
υπεύθυνο αυτού του στομαχόπονου και στο ψυγείο ξεκίνησε η δίκη του αιώνα, για να
βρεθεί ο ένοχος! Μέσα από αυτή τη διασκεδαστική ιστορία στομαχικής διαταραχής, γονείς
και παιδιά παίρνουν ένα καλό μάθημα σωστής διατροφής από τα ίδια τα τρόφιμα.

Η ερασιτεχνική ομάδα αποτελείται από τις κυρίες: Γιγκλά Λένα, Γκουρνέλου Κατερίνα, Δε-
ληγιάννη Δήμητρα, Δόνου Αγγελική, Καλαμπαλίκη Κατερίνα, Κωνσταντίνου Μαρία, Νάκου
Μαρία, Πανταζή Βαγγελιώ, Παπαναστασίου Γερασιμούλα, Σελεβίστα  Μέλισσα, Σουμέλη
Καλλιρρόη, Τσιρογιάννη  Βαρβάρα, Χριστοδουλοπούλου  Ντίνα

          ελ εύθερη

          είσοδοςςοδοσίίσεεί
λεελ

          

                    

          

ηρεθύελεελ



2-3-4-5 | 7 | 2015

Jurassic World

Σκηνοθεσία: Ντάμιαν Σιφρόν
Πρωταγωνιστούν: Ρίτα Κορτέζε, Ρικάρντο Νταρέν,
Όσκαρ Μαρτίνεζ, Λεονάρντο Σμπαράλια, Έρικα Ριβάς,
Ντάριο Γκραντινέτι, Τζουλιέτα Ζίλμπερμπεργκ, 
Μαρία Ονέτο, Νάνσι Ντιπλά

22 χρόνια μετά την πρώτη, τρομακτική επίσκεψη
στο πάρκο ψυχαγωγίας, ερχόμαστε να ζήσουμε
–με ένα ολόφρεσκο καστ- μοναδικές, επικών
διαστάσεων, σκηνές καταδίωξης με τον τρισδιά-
στατο τρόμο (που δεν μπορείς να πεις πως περνά
κι απαρατήρητος) να παραμονεύει σε κάθε
γωνιά. Καλωσορίσατε στο ολοκαίνουργιο
JURASSIC WORLD μας! Ευχόμαστε να απολαύ-
σετε τη βόλτα σας!

6 | 7 | 2015

Θεατρική Παράσταση
Ο Μικρός Πρίγκηπας

Σκηνοθεσία: Δημήτρης  Αδάμης

Η παράσταση είναι όλα όσα ακριβώς θα
ήθελε να πει κανείς σε ένα παιδί. Είναι το
πιο γλυκό τραγούδι που θα ήθελες να
τραγουδήσεις σε ένα παιδί, νανούρισμα
και χορός. Είναι όλα όσα έχουμε κρυμμένα
μέσα μας  από τότε που ήμασταν παιδιά,
είναι ψίθυρος, γέλιο, μυστικά  και αγκα-
λιές. 
Η Παράσταση «Ο Μικρός Πρίγκιπας» θα
σας περιμένει, να την αφήσετε να σας πλημυρίσει συγκίνηση και νοσταλγία, να κα-
τοικήσει μέσα σας και να σας εξημερώσει. «Ο Μικρός Πρίγκιπας» απευθύνεται σε
παιδιά κάθε ηλικίας .

Γενική είσοδος: 10 ευρώ,  ανέργων  6 ευρώ



7-8 | 7 | 2015

Birdman ή Η απρόσμενη αρετή της αφέλειας
The Unexpected Virtue of Ignorance

Σκηνοθεσία: Αλεχάντρο Γκονζάλεθ Ιναρίτου
Πρωταγωνιστούν: Μάιkλ Κίτον, 
Έμα Στόουν, Έντουαρντ Νόρτον, 
Ναόμι Γουότς, Ζακ Γαλιφιανάκις, 
Άντρεα Ράισμποροoy, Έιμι Ράιαν

Οπως όλες οι ταινίες του Ιναρίτου, το
«Birdman» επιχειρεί μια οξεία ματιά
στην ανθρώπινη ύπαρξη, όπως αυτή
φαίνεται μέσα από τους χαρακτήρες
που συνδέονται με τον ήρωα της ται-
νίας, όμως αυτή τη φορά αποτολμά
και ακροβατεί ανάμεσα στην κωμωδία, το πάθος, την ψευδαίσθηση και την πραγ-
ματικότητα, επιτρέποντας τελικά πολλαπλές αναγνώσεις.

Όσκαρ καλύτερης ταινίας - σκηνοθεσίας - πρωτότυπου σεναρίου - φωτογραφίας

9-10 | 7 | 2015

Still Alice: Κάθε Στιγμή Μετράει 
Still Alice

Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Γκλέιτζερ, Γουός Γουε-
στμόρλαντ
Πρωταγωνιστούν: Τζούλιαν Μουρ, Κρίστεν Στι-
ούαρτ, Άλεκ Μπόλντγουιν, Κέιτ Μπόσγουορθ

Η Δρ. Alice Howland (Julianne Moore) έχει
τα πάντα. Είναι μία καταξιωμένη ακαδημαϊ-
κός γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Κο-
λούμπια, μία ευτυχισμένη σύζυγος και
μητέρα τριών, μεγάλων πια, παιδιών. Όταν
η μνήμη της αρχίζει να την προδίδει, αρχικά
δεν δίνει σημασία. Αντιλαμβάνεται ότι κάτι
δεν πάει καλά όταν χάνεται στην ίδια της τη γειτονιά. Ο προσωπικός αγώνας με αν-
τίπαλο τη μη αναστρέψιμη νόσο του Αλτσχάιμερ μόλις ξεκινά.

Όσκαρ Α΄ γυναικείου ρόλου



11 | 7 | 2015

Η Θεωρία των Πάντων
The Theory of Everything

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Μαρς
Πρωταγωνιστούν: Έντι Ρεντμέιν, Φελίσιτι Τζόουνς,
Ντέιβιντ Θιούλις

Η γνωριμία, η σχέση και η κοινή γαμήλια ζωή
του διάσημου αστροφυσικού Στίβεν Χόκινγκ
και της πρώτης συζύγου του Τζέιν Γουάιντ, από
το Κέιμπριτζ του 1963 ως και τη δεκαετία του
’90.

Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου

12 | 7 | 2015

Το Παιχνίδι Της Μίμησης
The Imitation Game

Σκηνοθεσία: Μόρτεν Τίλντουμ
Πρωταγωνιστούν: Μπένεντικτ Κάμπερμπατς,
Κίρα Νάιτλι, Μάθιου Γκουντ, Τσαρλς Ντανς,
Μαρκ Στρονγκ, Τάπενς Μίντλετον

Το χειμώνα του 1952, οι Βρετανικές αρχές ει-
σέβαλαν στο σπίτι του μαθηματικού κι ανα-
λυτή Άλαν Τιούρινγκ, και τον συνέλαβαν για
«απρεπή συμπεριφορά», μια κατηγορία που
αργότερα θα οδηγούσε στην καταδίκη του με
την κατηγορία της ομοφυλοφιλίας- ωστόσο κανείς δε γνώριζε ότι επρόκειτο για ένα
πρωτοπόρο και ιδιοφυή επιστήμονα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Κατά τη
διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου είχε καθοδηγήσει με επιτυχία μια ομάδα επι-
στημόνων, κι «έσπασε» τον κώδικα της περίφημης Γερμανικής μηχανής Enigma...

Όσκαρ διασκευασμένου σεναρίου



16-17-18-19 | 7 | 2015

Με Σειρά Εξαφάνισης
In Order Of Disappearance

Σκηνοθεσία: Χανς Πίτερ Μόλαντ
Πρωταγωνιστούν: Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Κρίστοφερ
Χίβτζου, Μπριγκίτε Χιόρτ Σόρενσεν, Μπρούνο Γκαντζ,
Τομπίας Σάντελμαν,
Παλ Σβέρε Χάγκεν

Χειμώνας στη Νορβηγία. Ο εσωστρεφής και ερ-
γατικός Nils (Stellan Skarsgard) οδηγεί το εκχιο-
νιστικό του διατηρώντας τους δρόμους καθαρούς
και τα βουνά προσβάσιμα στo αφιλόξενο παγω-
μένο τοπίο, όπου ζει. Έχει μόλις ανακηρυχθεί ο
πολίτης της χρονιάς για τον ζήλο του, όταν ενημερώνεται ότι ο γιος του πέθανε από
υπερβολική δόση ηρωίνης. Αρνείται όμως να αποδεχτεί την επίσημη εκδοχή του
θανάτου του γιου του και ξεκινά μια μυστική έρευνα που τον οδηγεί στους δολο-
φόνους του παιδιού του. Μια σειρά από αναπάντεχα γεγονότα τον μετατρέπουν σε
αδίστακτο ήρωα του υποκόσμου, ενώ η ταυτότητα του παραμένει άγνωστη…

20 | 7 | 2015

5ο International Agrinio Jazz Festival

Η μεγάλη γιορτή της  jazz, θεσμός για την
πόλη μας και σημείο αναφοράς για τους λά-
τρεις της Jazz για ακόμα μια χρονιά στο Αγρί-
νιο. Κορυφαίοι ‘Ελληνες και Ξένοι Μουσικοί,
σ' ένα υψηλού επιπέδου πρόγραμμα, από τα
παραδοσιακά στοιχεία της Jazz  μέχρι τις πιο
σύγχρονες μορφές της. Αυτοσχεδιασμοί αλλά
και κλασικές jazz μελωδίες από  δεξιοτέχνες
στο είδος μουσικούς θα πλημμυρίσουν για
μια νύχτα το Ελληνίς, δίνοντας στο κοινό του
Αγρινίου μια αυθεντική γεύση από το κοσμοπολίτικο και μποέμ σύμπαν της jazz!
Το φεστιβάλ που αποτελεί το ραντεβού όλων των φίλων της jazz μας περιμένει
δυνατότερο από ποτέ Την καλλιτεχνική διεύθυνση του Agrinio Jazz Festival, έχει ο
Αγρινώτης καταξιωμένος μουσικός Γρηγόρης Θεοδωρίδης.

Οικόνομική Ενίσχυση Φεστιβάλ: 12 ευρώ. Προπώληση 10 ευρώ
Σημείο Προπώλησης: Τρυποκάρυδος Coffee-Bar Πεζόδρομος Ηλία Ηλιού

13-14-15 | 7 | 2015

1001 Γραμμάρια
1001 Grams

Σκηνοθεσία: Μπεντ Χάμερ
Πρωταγωνιστούν: Αν Νταλ Τορπ, Λοράν Στοκέρ,
Περ Κρίστιαν  Έλεφσεν

Πολλοί μπορεί να μη το γνωρίζουν, αλλά σε
κάθε χώρα φυλάσσεται κάτω από ειδικές συν-
θήκες ώστε να μην αλλοιώνεται το βάρος του,
ένα πρότυπο χιλιόγραμμο, το γνωστό μας κιλό.
Το πρότυπο αυτό συνιστά τη μονάδα αναφοράς
και μέτρησης του βάρους. Όταν η αυστηρή, γοη-
τευτική αλλά και μοναχική Νορβηγίδα επιστήμο-
νας Μαρίε συμμετέχει στο τακτικό ετήσιο
παγκόσμιο συνέδριο στο Παρίσι σχετικά με την ακριβή μέτρηση του πρότυπου χι-
λιόγραμμου, η ζωή της αποκλίνει από την κανονική της ρουτίνα. Θα αναγκαστεί
λοιπόν να «ζυγίσει» με ακρίβεια τις προσωπικές της απογοητεύσεις και επιθυμίες
με την ευκαιρία για αγάπη και μια διαφορετική στάσης ζωής.



21 | 7 | 2015
Συναυλία
Σπύρος Νικολάου - Μουσικό σχήμα Ανδρομέδα@Φίλοι

Πως βρεθήκαμε εδώ.
Ο ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με το μουσικό
σχήμα ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ παρουσιάζει ανέκ-
δοτα τραγούδια του,αλλά και ένα πλού-
σιο  οδοιπορικό  στο σύγχρονο ελληνικό
τραγούδι, στο ρεμπέτικο και την παρά-
δοση,  με το ιδιαίτερο προσωπικό του
ύφος.
Σε αυτό το μουσικό ταξίδι, που απλώνε-
ται από τον ψίθυρο ως την κραυγή , από
το οικείο μέχρι το απόκοσμο, συνοδοι-
πόροι θα είναι: ΤΑΚΗΣ ΦΩΛΙΑΣ στην κι-
θάρα και το τραγούδι, ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΤΣΙΑ-
ΛΟΣ στο πιάνο, ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΡΗΓΑΛΟΣ
στο μπουζούκι, ΔΩΡΑ ΚΟΡΑΚΗ στο τρα-
γούδι, ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΜΑΝΤΖΟΣ στα
κρουστά, ΑΡΓΥΡΗΣ ΞΟΥΡΙΑΣ  στο μπάσο
& ΜΑΚΗΣ ΦΕΓΓΟΥΛΗΣ στα τύμπανα. Θα
συμμετέχουν ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΟΣ ΣΙΑΤΡΑΣ στο τραγούδι
και πολλοί άλλοι φίλοι μουσικοί.

Στον ήχο και στα φώτα ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ και οι συνεργάτες του.

Τιμή εισόδου: 7 ευρω

Προπώληση: 5 ευρώ στο Δημοτικό Κινηματογράφο ΕΛΛΗΝΙΣ στο cafe ΦΥΣΑΛΙΔΑ και
στο βιβλιοπωλείο ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ.

Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ω Ν  Ε Σ Ο Δ Ω Ν  Θ Α  Δ Ι Α Τ Ε Θ Ε Ι  Σ Τ Η Ν  Ε Λ Ε Π Α Π  Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Υ

22 | 7 | 2015

Θεατρική Παράσταση
“Νεφέλες” του Αριστοφάνη

Διασκευή - Σκηνοθεσία: Βασίλης Παπαβασιλείου
ΔΙΑΝΟΜΗ: Πέτρος Φιλιππίδης (Στρεψιάδης), Στέλιος Μαϊνας (Σωκράτης), Πυγμαλίων Δα-
δακαρίδης (Φειδιππίδης), Γεράσιμος Σκιαδαρέσης (Δίκαιος Λόγος), Τάσος Γιαννόπουλος
(Άδικος Λόγος),  Αγορίτσα Οικονόμου, Θανάσης Δήμου, Χρήστος Σπανός, Ηλιάνα Γαϊτάνη,
Νεφέλη Μαρκάκη, Πάρις Θωμόπουλος, Γιάννης Μίνως, Χριστίνα Σπατιώτη

Το εμβληματικό έργο της αρχαίας κωμωδιογραφίας, οι «Νεφέλες» του Αριστο-
φάνη, σηματοδοτεί φέτος το καλοκαίρι μια ξεχωριστή συσπείρωση θεατρικών δυ-
νάμεων. Είκοσι επτά χρόνια μετά την πρώτη τους συνεργασία, ο Βασίλης
Παπαβασιλείου στη διασκευή του κειμένου και στη σκηνοθεσία της παράστασης
και ο Πέτρος Φιλιππίδης στο ρόλο του Στρεψιάδη, ξανασυναντιούνται σε μια πα-
ραγωγή της Stefi & Lynx Productions. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύουν
σημαντικοί ηθοποιοί με ξεχωριστή πορεία - Στέλιος Μαϊνας (Σωκράτης), Πυγμαλίων
Δαδακαρίδης (Φειδιππίδης), Γεράσιμος Σκιαδαρέσης (Δίκαιος Λόγος), Τάσος Γιαν-
νόπουλος (Άδικος Λόγος) - καθώς και πολλοί άλλοι εκλεκτοί εκπρόσωποι της πα-
λαιότερης και νεότερης γενιάς ηθοποιών.

Προπώληση εισιτηρίων στο Δημοτικό Κινηματογράφο “Ελληνίς”. Γενική Εισοδος 18 ευρώ.
Φοιτητικό-Παιδικό έως 12 ετών-Πολύτεκνοι 15 ευρώ. Ανέργων 12 ευρώ.



23 | 7 | 2015

Σιωπηλός μάρτυρας
Rear Window

Σκηνοθεσία Άλφρεντ Χίτσκοκ 
Πρωταγωνιστούν: 
Τζέιμς Στιούαρτ, Γκρέις Κέλι,
Θέλμα Ρίτερ

Καθηλωμένος στο διαμέρισμά
του με σπασμένο πόδι, ένας
φωτορεπόρτερ σκοτώνει την
ώρα του παρακολουθώντας
βαριεστημένα από το παρά-
θυρό του τα γειτονικά διαμερί-
σματα. Όταν όμως γίνεται
αυτόπτης μάρτυρας ενός
φόνου ακριβώς απέναντι, προσπαθεί να εξιχνιάσει το έγκλημα με την αγαπημένη
του.

24 | 7 | 2015

Ο Δεσμώτης του ιλλίγγου
Vertigo

Σκηνοθεσία: Άλφρεντ Χίτσκοκ
Πρωταγωνιστούν: Τζέιμς Στιούαρτ,
Κιμ Νόβακ, Μπάρμπαρα Ντελ
Γκέντες

Ένας αστυνομικός παραιτείται
από την υπηρεσία του επειδή
πάσχει από ακροφοβία. Κάποια
στιγμή συναντάει ένα φίλο του,
ο οποίος του προτείνει να παρα-
κολουθήσει τη γυναίκα του γιατί
φοβάται ότι πάσχει από διχασμό
προσωπικότητας και έχει τάσεις
αυτοκτονίας.



25 | 7 | 2015

Υπόθεση Τόμας Κράουν
The Thomas Crown Affair

Σκηνοθεσία: Νόρμαν Τζούισον
Πρωταγωνιστούν: Στιβ Μακ Κουίv,
Φέι Νταναγουέι, Γιάζεφ Κότο

Η ντετέκτιβ μιας ασφαλιστικής εται-
ρείας υποψιάζεται έναν εκκεντρικό
εκατομμυριούχο ως υπεύθυνο για
μια σειρά από ληστείες τραπεζών.
Ένα… αισθησιακό γουέστερν, κα-
μουφλαρισμένο σαν αστυνομική
περιπέτεια, ένα από τα πιο σέξι κι-
νηματογραφικά ζευγάρια, ένα διά-
σημο, βραβευμένο με Όσκαρ τραγούδι ("The windmills of your mind"). Συνολικά,
ένα τέλειο δείγμα ψυχαγωγικού σινεμά, το οποίο συνδυάζει δράση, γοητεία, ανα-
τροπές, παιχνίδι με το είναι και το φαίνεσθαι αλλά και -πάνω απ' όλα- απαράμιλλη
αφηγηματική δεξιοτεχνία.

26 | 7 | 2015

Μπόνι & Κλάιντ
Bonnie and Clyde

Σκηνοθεσία: Άρθουρ Πεν
Πρωταγωνιστούν: Γουόρεν Μπίτι,
Φέι Νταναγουέι, Τζιν Χάκμαν

Η ζωή και η δράση ενός παράνομου
ζευγαριού, που οι τολμηρές ληστείες
τους σε τράπεζες, τους ανέδειξε σε λαι-
κούς ήρωες.
Έντονα επηρεασμένη από τον ανατρε-
πτικό αρτ ενθουσιασμό της γαλλικής
νουβέλ βαγκ, αυτή η ανθεκτική στο
χρόνο ιστορία παραβατικότητας θα με-
τατραπεί γρήγορα σε ένα υπαρξιακό
road movie, στοιχειωμένο από μια διά-
χυτη μελαγχολία και διάτρητο από τα εύστοχα κοινωνικά σχόλια που διαπερνούν
σαν πυρακτωμένες σφαίρες την περιπετειώδη δομή του.



27-28-29 | 7 | 2015

Χορωδία
Boychoir

Σκηνοθεσία: Φρανσουά Ζιράρ 
Πρωταγωνιστούν: Ντάστιν Χόφμαν, Κάθι Μπέιτς,
Τζος Λούκας, Ντέμπρα Γουίνγκερ, Κέβιν ΜακΧέιλ,
Γκάρετ Γουόρινγκ

Με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντά-
στιν Χόφμαν και με την σκηνοθετική υπογραφή του
Φρανσουά Ζιράρ, σκηνοθέτη του «Cirque Du
Soleil» και του βραβευμένου με Όσκαρ Μουσικής,
«The Red Violin», η ταινία «Boychoir» αποκαλύ-
πτει ότι το εξαιρετικό ενυπάρχει σε κάθε άνθρωπο
αρκεί να τολμήσει το όνειρο. Ένα 12χρονο αγόρι
που πρόσφατα έχασε τους γονείς του καταλήγει σε
ένα μουσικό οικοτροφείο, με τα δίδακτρα πληρωμένα από έναν ανώνυμο ευερ-
γέτη. 

30-31 | 7 | 2015 - 1-2 | 8 | 2015

Entourage

Σκηνοθεσία: Νταγκ Έλιν 
Πρωταγωνιστούν: Κέβιν Κόνολι, Έιντριαν Γκρένιερ, 
Κέβιν Ντίλον, Τζέρι Φεράρα, Τζέρεμι Πίβεν, 
Μπίλι Μπομπ Θόρτον, Χέιλι Τζόελ Όσμεντ

To «Entourage», η πολυαναμενόμενη μεταφορά
της βραβευμένης σειράς του HBO στη μεγάλη
οθόνη ξανασυγκεντρώνει το αυθεντικό cast της
σειράς με τους Κέβιν Κόνολι, Έιντριαν Γκρένιερ,
Κέβιν Ντίλον, Τζέρι Φεράρα και Τζέρεμι Πίβεν. 
Ο αστέρας του κινηματογράφου Βίνσεντ Τσέιζ
(Γκρένιερ) μαζί με όλη την αντροπαρέα, τον Έρικ (Κόνολι), τον Τέρτλ (Φεράρα) και
τον Τζόνι (Ντίλον), επιστρέφουν, έχοντας πάντα στο πλάι τους τον ατζέντη του Τσέιζ,
Άρι Γκολτν (Πίβεν). Κάποιες από τις φιλοδοξίες και τους στόχους τους έχουν αλλά-
ξει με την πάροδο του χρόνου, αλλά ο δεσμός που τους συνδέει παραμένει ισχυ-
ρός, καθώς κινούνται μέσα στον περίεργο και κάποιες φορές αδυσώπητο κόσμο
του Hollywood.



3-4-5 | 8 | 2015

Το Αλάτι της Γης 
The Salt of the Earth

Σκηνοθεσία: Βιμ Βέντερς, 
Τζουλιάνο Ριμπέιρο Σαλγκάντο 

Tα τελευταία 40 χρόνια, ο φωτογράφος Σεμ-
παστιάο Σαλγκάδο ταξιδεύει σε όλες τις ηπεί-
ρους καταγράφοντας τις αλλαγές της ανθρω-
πότητας. Έχει υπάρξει αυτόπτης μάρτυρας με-
γάλων γεγονότων της πρόσφατης ιστορίας
μας. Για τον Σεμπαστιάο Σαλγκάδο οι άνθρωποι παντού διαφορετικοί και όμως
ίδιοι, αποτελούν «Το αλάτι της γης». Ο Σεμπαστιάο Σαλγκάδο, οι εικόνες του, οι
ιστορίες του και η σοφία που έχει αποκτήσει μέσα από τις μοναδικές εμπειρίες του,
παρουσιάζονται στο ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ μέσα από τα μάτια του γιου του, Τζουλιάνο
Σαλγκάδο, και του Βιμ Βέντερς, σκηνοθέτη -μεταξύ άλλων- των εξαιρετικών ντοκι-
μαντέρ "BuenaVistaSocialClub" και "Pina". Μια συγκινητική ταινία που ξεπερνά
κατά πολύ το θέμα της και μεταμορφώνεται σε σπουδή για τον άνθρωπο και το
περιβάλλον του.

6 | 8 | 2015

Tinkerbell and Legend of the Neverbeast
Η Τίνκερμπελ και το Τέρας του Ποτέ

Η σκανταλιάρα νεράιδα Φλώρα
πιάνει φιλίες με ένα μυστηριώδες
πλάσμα, γνωστό ως Τέρας του
Ποτέ, οι Επίλεκτοι Ανιχνευτές, όμως,
αποφασίζουν να το αιχμαλωτίσουν
πριν καταστρέψει τη χώρα τους. Η
Φλώρα πρέπει να αποκτήσει εμπι-
στοσύνη στο ένστικτο της και να
επέμβει, έχοντας στο πλευρό της την
Τίνκερμπελ και τις αγαπημένες της
φίλες.

          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.



7-8-9 | 8 | 2015

Πώς να Κάνετε Έρωτα σαν Εγγλέζος
How to Make Love Like an Englishman

Σκηνοθεσία: Τομ Βον 
Πρωταγωνιστούν: Πιρς Μπρόσναν, Σάλμα Χάγιεκ, 
Τζέσικα Άλμπα, Μπεν ΜακΚένζι, Μάλκολμ ΜακΝτάουελ,
Μέριν Ντάντζι

Στην σοφιστικέ και σέξι ρομαντική κομεντί «Πώς να Κά-
νετε Έρωτα σαν Εγγλέζος» Ο Πιρς Μπρόσναν θα βρε-
θεί ανάμεσα στις εκρηκτικές Σάλμα Χάγιεκ και Τζέσικα
Άλμπα. Ο Μπρόσναν υποδύεται έναν καθηγητή πανεπιστημίου στο Κέιμπριτζ που
θα βρει τον δάσκαλο του, στο πρόσωπο της Σάλμα Χάγιεκ, και θα αναγκαστεί να
επαναπροσδιορίσει τη γεμάτη ερωτικές περιπέτειες ζωή του, αφότου αφήσει την
Τζέσικα Άλμπα, φοιτήτρια του στο πανεπιστήμιο και ετεροθαλή αδελφή της Χάγιεκ,
έγκυο.

10-11-12 | 8 | 2015

Σκοτεινοί Τόποι
Dark Places

Σκηνοθεσία: Ζιλ Πακέ Μπρενέρ  
Πρωταγωνιστούν: Κλόε Γκρτέις Μό-
ρετζ, Σαρλίζ Θερόν, Κρίστίνα Χέντρικς,
Νίκολας Χουλτ, Τάι Σέρινταν

Η ιστορία παρακολουθεί την Λίμπι
Ντέι η οποία σε μικρή ηλικία έγινε
μάρτυρας της δολοφονίας της
μάνας και των δύο αδελφών της. Η
κατάθεσή της είχε σαν αποτέλεσμα
να πάει ο 15χρονος αδελφός της
στη φυλακή. Εικοσιπέντε χρόνια
μετά, η Λίμπι γνωρίζει μια ερασιτε-
χνική ομάδα που εξιχνιάζει εγκλή-
ματα, που θέλει να ανακαλύψει την
αλήθεια για το τι είχε συμβεί τη
νύχτα της δολοφονίας. Όλα έμοι-
αζαν να είναι τότε μια σατανιστική
τελετή. Η ομάδα πείθει όμως την
δυσλειτουργική Λίμπι να ξαναθυ-
μηθεί τα γεγονότα, για να ανακαλύ-
ψει το τι συνέβη πραγματικά εκείνη
την βραδιά και να εξορκίσει τους
δαίμονές της.



          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.

13 | 8 | 2015

Οι Πιγκουίνοι της Μαδαγασκάρης
The Penguins of Madagascar

Σοκαριστικά νέα: Οι μεγαλύτερες υπέρ-ομά-
δες κατασκόπων δεν γεννιούνται, αλλά…
εκκολάπτονται! Ανακαλύψτε τα μυστικά των
καλύτερων και πιο ξεκαρδιστικών, κατασκό-
πων στην Ιστορία της παγκόσμιας κατασκο-
πίας! Μιλάμε φυσικά για τον Σκίπερ, τον
Κοβάλσκι, τον Ρίκο και τον Στρατιώτη… Οι
καλύτεροι των καλύτερων, οι πιο ελίτ των
ελίτ, ενώνουν τις δυνάμεις τους με την μυστική, ειδική ομάδα δράσης, «Βόρειος
Άνεμος», αρχηγός της οποίας είναι ο επιβλητικός και όμορφος Πράκτορας Απόρ-
ρητος – είναι, φυσικά, τόσο απόρρητος που κανείς δεν γνωρίζει το όνομά του! 

14-15-16 | 8 | 2015

Μία Υπόσχεση
A Promise

Σκηνοθεσία: Πατρίς Λεκόντ  
Πρωταγωνιστούν: Ρεμπέκα Χολ,
Ρίτσαρντ Μάντεν, Άλαν Ρίκμαν

Γερμανία, 1912. Ένας ταπεινής καταγωγής νε-
αρός άντρας, βρίσκει δουλειά σε ένα εργοστά-
σιο χάλυβα. Ο ιδιοκτήτης, Καρλ, εντυπω σια-
σμένος από τη δουλειά του, κάνει το νεαρό
γραμματέα του. Καθώς η υγεία του Καρλ επι-
δεινώνεται και παραμένει εσώκλειστος στο
σπίτι του, μεταφέρεται κι ο νεαρός μαζί, για να
συνεχίσει τη δουλειά του. Εκεί γνωρίζει την
κατά πολύ νεότερη σύζυγο του αφεντικού
του, μια πανέμορφη και συνεσταλμένη γυ-
ναίκα...



21-22-23 | 8 | 2015

Ted 2

Σκηνοθεσία: Σεθ Μακφάρλαν  
Πρωταγωνιστούν: Λίαμ Νίσον,
Μαρκ Γουόλμπεργκ, Αμάντα Σέιφριντ,
Μόργκαν Φρίμαν, Σεθ Μακφάρλαν (φωνή)

TED 2, μια αυθεντική, καθαρόαιμη, κά-
φρικη κωμωδία. Δύο σέξι θηλυκά, αυτήν
τη φορά, (Κούνις, Σέιφριντ) προκαλούν
εκρήξεις τεστοστερόνης, όχι μόνο στον αι-
ώνιο έφηβο και παλιμπαιδίζοντα πρωτα-
γωνιστή (μοναδικός στον ρόλο ο Μαρκ Γουόλμπεργκ), αλλά και στον αθυρόστομο
αρκούδο (μια τέλεια κατασκευή ψηφιακού animation που πολύ γρήγορα ξεχνάς
ότι είναι ένα απίθανο παιδικό παιχνίδι και τον αντιμετωπίζεις ως πραγματικό ήρωα
της ταινίας) που προσπαθεί να «περάσει το δαχτυλίδι», προς τέρψη κι ένοχη από-
λαυση του κοινού.

17-18-19 | 8 | 2015

Fantastic Four

Σκηνοθεσία: Τζος Τρανκ 
Πρωταγωνιστούν: Μάιλς Τέλερ, 
Κέιτ Μάρα, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, 
Τζέιμι Μπελ, Τόμπι Κέμπελ

Πρωταγωνιστές της τέσσερις νεα-
ροί που μεταφέρονται σε ένα εναλ-
λακτικό και επικίνδυνο σύμπαν,
ένα περιβάλλον στο οποίο τα σώ-
ματά τους μεταλλάσσονται με σο-
καριστικό τρόπο. Οι ζωές τους
αλλάζουν για πάντα και οι Fantas-
tic Four πρέπει να μάθουν να τιθα-
σεύουν τις τεράστιες νέες δυνάμεις τους και να δουλέψουν μαζί για να σώσουν τη
Γη από έναν πρώην σύμμαχό τους, που είναι πλέον εχθρός.

          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.

20 | 8 | 2015

Άννι
Annie

Σκηνοθεσία: Γουίλ Γκλουκ 
Πρωταγωνιστούν: Τζέιμι Φοξ, Κουβενζανέ Γουάιλις,
Ρόουζ Μπερν, Κάμερον Ντιάζ, Μπόμπι Καναβάλε, 
Αντεγουόλε Ακινοούι Αγκμπάτζε

Η Annie είναι ένα θαρραλέο κορίτσι που ζει
παρέα με άλλα κοριτσάκια μαζί με την αυταρχική
ανάδοχη μητέρα Miss Hannigan, στην οποία την
άφησαν οι γονείς της με την υπόσχεση ότι θα επι-
στρέψουν κάποια στιγμή. Όλα θα αλλάξουν όταν
η Annie συναντήσει τον ψυχρό δισεκατομμυρι-
ούχο Will Stacks, ο οποίος σύντομα υποκύπτει στη γοητεία της και της προτείνει
έναν ρόλο στην προεκλογική του καμπάνια.



Αφιέρωμα στον Κώστα Γαβρά24 | 8 | 2015

Το κεφάλαιο
Le Capital

Σκηνοθεσία: Κώστας Γαβράς
Πρωταγωνιστούν: Γκαντ Ελμαλέχ, 
Νατάσα Ρενιέ, Γκάμπριελ Μπερν, Σελίν Σαλέτ

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του
τραπεζικού κολοσσού Phenix αποσύρεται
για λόγους υγείας και τη θέση του αναλαμ-
βάνει το νεαρό, άκρως επικοινωνιακό και
φιλόδοξο στέλεχος Μαρκ Τουρνέιγ. Προ-
σπαθώντας να επιβιώσει σε έναν κόσμο ρα-
διουργιών και αόρατων απειλών, θα
αποδεχτεί τους όρους του παιχνιδιού και θα
αποδειχτεί… καπιταλιστικότερος των σκλη-
ρότερων καπιταλιστών αντιπάλων του.

25 | 8 | 2015
Παράδεισος στη δύση

Σκηνοθεσία: Κώστας Γαβράς
Πρωταγωνιστούν: Ρικάρντο Σκαμάρτσιο, 
Τζούλιαν Κέλερ, 'Ερικ Καραβακά, 
Ούλριχ Τουκούρ, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, 
Άννυ Λούλου

Το πλοίο που μεταφέρει τον Ηλία και πολ-
λούς άλλους λαθρομετανάστες πέφτει σε
μπλόκο του λιμενικού, εκείνος όμως κατα-
φέρνει να βγει στην ακτή και καταφεύγει σ'
ένα πολυτελές παραθεριστικό συγκρότημα,
από το οποίο προσπαθεί να "δραπετεύσει"
προς το Παρίσι.

26 | 8 | 2015

“Ζ”

Σκηνοθεσία: Κώστας Γαβράς
Πρωταγωνιστούν: Ιβ Μονταν, Ζαν Λουί Τρεντι-
νιάν, Ειρήνη Παππά, Ζακ Περέν, Σαρλ ντενέρ

Ένας γιατρός, βουλευτής της Αριστεράς, δο-
λοφονείται μετά την ομιλία του για τον πυ-
ρηνικό αφοπλισμό και την παγκόσμια
ειρήνη. Ο εισαγγελέας που αναλαμβάνει
την υπόθεση ξεσκεπάζει τους φυσικούς και
ηθικούς αυτουργούς, αγγίζοντας το βαθύ
κρατικό μηχανισμό.
Διατηρώντας τη σκηνοθετική βιρτουοζιτέ και την τολ-
μηρή πολιτική ματιά που του χάρισαν Χρυσή Σφαίρα,
δύο Όσκαρ, δύο βραβεία στις Κάνες και παγκόσμια επι-
τυχία, το θρίλερ του Κώστα Γαβρά παραμένει ακόμα -
παρά τις μελοδραματικές "ρυτίδες" και τα σαράντα του
χρόνια- επίκαιρο, συγκινητικό και απόλυτα... ελληνικό.

Το αφιέρωμα στον Κώστα

Γαβρά γίνεται σε συνεργασία

με την Ένωση Καθηγητών

Γαλλικής Γλώσσας Ν. Αιτ/νίας



27-28-29 | 8 | 2015

Μακριά από τους Ανθρώπους
Far from Men

Σκηνοθεσία: Νταβίντ Ελχόφεν 
Πρωταγωνιστούν: Βίγκο Μόρτενσεν, Ρεντά Κατέμπ

Βρισκόμαστε το 1954
στην Αλγερία στην καρ-
διά του χειμώνα σε ένα
απομονωμένο χωριό,
ενώ ξεκινά ο αντιαποι-
κιακός αγώνας ενάντια
στους Γάλλους. Καθώς
οι αντάρτες περικυκλώ-
νουν την περιοχή η σύγ-
κρουση ανάμεσα στο
παλιό και στο καινούριο
είναι αναπόφευκτη. 

Ο Νταρού (Βίγκο Μόρ-
τενσεν), ο δάσκαλος του
χωριού πρέπει να συνο-
δεύσει τον Μοχάμεντ
(Ρεντά Κατέμπ), έναν ντό-
πιο που κατηγορείται για
φόνο, μέχρι την πόλη
όπου πρόκειται να δικα-
στεί. 

Δύο άνθρωποι εντελώς
διαφορετικοίμεταξύ τους
είναι αναγκασμένοι να
διασχίσουν τις απέραντες
πεδιάδες της ενδοχώ-
ρας. Κυνηγημένοι από
τους συγγενείς του δο-
λοφονημένου που ζητούν εκδίκηση, αλλά και από τους Γάλλους στρατιώτες,
οι δύο άνδρες επαναστατούν, έρχονται αντιμέτωποι με τη θρησκευτική μισαλ-
λοδοξία όσο και την παράλογη βία του κατακτητή, αλλά, παράλληλα, και με
τα προσωπικά τους ηθικά διλήμματα.



30 | 8 | 2015

Θεατρική Παράσταση
Σοφοκλή Αντιγόνη
Ένα διαχρονικό σχόλιο στην αλαζονεία της εξουσία

Σκηνοθεσία: Θέμης Μουμουλίδης
Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί:
Nικήτας Τσακίρογλου, Ιωάννα
Παππα, Σταύρος Ζαλμάς, 
Νίκος Αρβανίτης, Λουκία 
Μιχαλοπούλου , Χρήστος  Πλαίνης,
Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, 
Κώστας Βελέτζας, Γιώργος 
Παπαπαύλου, Μάνος  
Καρατζογιάννης, Γιώργος Νούσης

H παράσταση ανεβαίνει , σε νέα
μετάφραση της Παναγιώτας Παν-
ταζή και σκηνοθεσία Θέμη Μου-
μουλίδη και επιχειρεί μια
σύγχρονη σκηνική ανάγνωση της
κορυφαίας τραγωδίας, μέσα σε
ένα ποιητικό εικαστικό περιβάλλον και τη σύγχρονη μουσική εκδοχή του Σταύρου
Γασπαράτου.
Το έργο διαδραματίζεται στη
Θήβα, όπου βασίλευε η γενιά
των Λαβδακιδών, βρίσκεται σε
κατάσταση δεινής πολιτικής κρί-
σης - συνέπεια εμφύλιας διαμά-
χης. Οι δυο γιοι του τελευταίου
βασιλιά, του Οιδίποδα, που χά-
θηκε χτυπημένος από τη βαριά
κατάρα που κατατρύχει τους Λα-
βδακίδες, συγκρούστηκαν για τη
διαδοχή. Και, ενώ ο Ετεοκλής
έμεινε να κυβερνά τη Θήβα, ο
Πολυνείκης, εξόριστος, ξεσήκωσε στρατό από το Άργος για να επιτεθεί στην πόλη.
Η επίθεση αποτυγχάνει, αλλά στη μάχη ο Ετεοκλής και ο Πολυνείκης αλληλοσκο-
τώνονται. Δεν απομένουν πλέον στη ζωή παρά οι δυο κόρες του Οιδίποδα, η Αν-
τιγόνη και η Ισμήνη, τελευταίοι κρίκοι της αλυσίδας των Λαβδακιδών.

Προπώληση εισιτηρίων στο Δημοτικό Κινηματογράφο “Ελληνίς”

31 | 8 | 2015 - 1-2 | 9 | 2015

Μεγαλώνοντας
Boyhood

Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ  
Πρωταγωνιστούν:  Ίθαν Χοκ,
Πατρίσια Άρκετ, Έλαρ Κολτρέιν

Από την αρχή του σχολείου ως αυτή του κο-
λεγίου, δώδεκα χρόνια από τη ζωή του Μέι-
σον, ενός αγοριού που μεγαλώνει στο Τέξας
με τη χωρισμένη μητέρα του και τη μικρότερη
αδελφή του.

Όσκαρ Β΄ γυναικείου ρόλου



7 | 9 | 2015

Οι Υπερέξι
Big Hero 6

Σκηνοθεσία: Ντον Χολ, Κρις Γουίλιαμς

Ο Χίρο Χαμάντα είναι ένα παιδί θαύμα της ρομποτικής
που ζει στη φανταστική μητρόπολη του Σαν Φρανσόκιο,
κάτι μεταξύ Σαν Φρανσίσκο και Τόκυο. Η ζωή του επι-
φυλάσσει περίεργα παιχνίδια και σύντομα βρίσκεται αν-
τιμέτωπος με μια επικίνδυνη και μυστηριώδη απειλή. Ο
Χίρο δεν έχει άλλη επιλογή από το να επιστρατεύσει τις
δεξιότητες του και να μετατρέψει μια αλλόκοτη παρέα
από συντρόφους σε ατρόμητη ομάδα hi-tech σούπερ
ηρώων.

          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.

3-4-5-6 | 9 | 2015

Κωδικό Όνομα U.N.C.L.E 
The Man From U.N.C.L.E

Σκηνοθεσία: Γκάι Ρίτσι
Πρωταγωνιστούν: Χένρι Καβίλ, Άρμι Χάμερ,
Αλίσια Βικάντερ, Ελίζαμπεθ Ντέμπικι, Τζάρεντ
Χάρις, Χιου Γκραντ

Με φόντο τις αρχές της δεκαετίας του ’60,
στην κορύφωση του Ψυχρού Πολέμου, το
«The Man from U.N.C.L.E.» παρακολουθεί
τη ζωή του Σόλο, πράκτορα της CIA και του
Κουριάκιν, πράκτορα της KGB. Στο πλαίσιο
μιας αποστολής, οι δύο άνδρες αφήνουν
στην άκρη την επί μακρόν αντιπαλότητά
τους, προκειμένου να σταματήσουν μια μυ-
στηριώδη διεθνή εγκληματική οργάνωση,
που έχει στόχο να αποσταθεροποιήσει την
εύθραυστη ισορροπία μέσω των πυρηνικών
όπλων και της τεχνολογίας. Το μόνο στοι-
χείο που έχουν στη διάθεσή τους είναι η
κόρη ενός εξαφανισμένου Γερμανού επιστή-
μονα, μέσω της οποίας θα μπορέσουν να
διεισδύσουν στους κόλπους της οργάνω-
σης. Οι δύο άνδρες θα πρέπει να δώσουν μάχη με τον χρόνο προκειμένου να απο-
τρέψουν μια παγκόσμια καταστροφή.
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Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 
Ταξιδεύει... στο Αγρίνιο
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ΤΡΕΙΣ ΑΥΓΟΥΛΙΕΡΕΣ 
ΠΑΡΑΛΙΓΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ
Σκηνοθεσία: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
Διάρκεια: 24

ΙΛΕΝΑ
Σκηνοθεσία: Σπύρος Σκάνδαλος 
Διάρκεια: 15

FOR ETERNITY
Σκηνοθεσία: ΜΑΡΙΑ ΛΑΦΗ
Διάρκεια: 7

ΌΤΑΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Σκηνοθεσία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΘΟΣ
Διάρκεια: 8

II
Σκηνοθεσία: ΕΥΘΥΜΗΣ KOSEMUND ΣΑΝΙΔΗΣ
Διάρκεια: 16

DRAG ME : AN URBAN MUSIC
TALE 
Σκηνοθεσία: ΝΙΚΟΣ ΚΕΛΛΗΣ
Διάρκεια: 6

ΠΕΡΑΣΜΑ
Σκηνοθεσία: ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Διάρκεια: 7

JENNINGS LODGE
Σκηνοθεσία: ΑΛΙΚΗ ΣΟΥΜΑ
Διάρκεια: 11

MAASAI
Σκηνοθεσία: ΧΑΡΗΣ ΛΑΓΚΟΥΣΗΣ
Διάρκεια: 16

Συνολική Διάρκεια: 110
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ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Σκηνοθεσία: ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ
Διάρκεια: 20

ΕΒΙΒΑ
Σκηνοθεσία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΟΣ  
ΑΜΕΡΙΣΣΑ ΜΠΑΣΤΑ
Διάρκεια: 16

ΒΟΛΤΑ
Σκηνοθεσία: ΣΤΕΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Διάρκεια: 11

A SINGLE BODY
Σκηνοθεσία: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΟΥΝΟΥΚΟΣ
Διάρκεια: 20

SUNDAY
Σκηνοθεσία: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΕΡΦΑΣ
Διάρκεια: 17 

ΔΕΙΠΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ
Σκηνοθεσία: ΝΑΣΟΣ ΒΑΚΑΛΗΣ
Διάρκεια: 10

THE IMMORTALIZER
Σκηνοθεσία: ΜΑΡΙΟΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ
Διάρκεια: 22

Συνολική Διάρκεια: 116

          ελ εύθερη

          είσοδοςςοδοσίίσεεί
λεελ

          

                    

          

ηρεθύελεελ
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Επικίνδυνη Αποστολή - Πρωτόκολλο: Φάντασμα
Mission Impossible: Ghost Protocol

Σκηνοθεσία: Μπραντ Μπερντ
Πρωταγωνιστούν:Τομ Κρουζ, Τζέρεμι Ρένερ, Σάιμον Πεγκ, Πόλα Πάτον

Μια βομβιστική επίθεση στο
Κρεμλίνο ενοχοποιεί τον Ίθαν
Χαντ και την ομάδα του, αναγ-
κάζοντας τον πρόεδρο να απο-
κηρύξει την IMF και τους
πράκτορές της. Έτσι, χωρίς κά-
λυψη και τεχνολογική υποστή-
ριξη, ο Χαντ, δύο πιστοί του
σύντροφοι κι ένας αναλυτής
της CIA πρέπει να βρουν τον
πραγματικό ένοχο.

10-11-12-13 | 9 | 2015

Absolutely Anything

Σκηνοθεσία:Τέρι Τζόουνς
Πρωταγωνιστούν: Kate Beckinsale , Robin Williams
, Simon Pegg

Αν είστε ένας υπερήρωας, λέει και η παροιμία
ότι με μεγάλη δύναμη έρχεται με μεγάλη ευ-
θύνη. Αν είστε ένα supervillain, είστε τρομερή
απόδειξη της αυταπόδεικτη αλήθεια ότι η από-
λυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτα. Αν είστε
απλώς ένας συνήθης Τζο, όμως, συνολικής
ισχύος προσφέρει πρώτα μια δικαιολογία για να
κάνει μια προβλέψιμη πουλί αστείο.

Αυτό είναι το πακέτο από την πρώτη Απολύτως
τίποτα ρυμουλκούμενο, στην οποία ο Neil
(Simon Pegg) ανακαλύπτει ότι έχει ξαφνικά τη
δύναμη να το κάνουμε, καλά, απολύτως τί-
ποτα. Πρώτο ένστικτό του είναι να δώσει ο ίδιος
ένα καλύτερο σώμα, ένα σκυλί ομιλία (που εκφράστηκαν από τον Robin Williams),
και μια καλύτερη ματιά σε ένα ζεστό γείτονα (Kate Beckinsale), ο οποίος ζει κάτω.



18-19-20 | 9 | 2015

Ricki and the Flash

Σκηνοθεσία: 
Jonathan Demme
Πρωταγωνιστούν: 
Audra McDonald, Charlotte
Rae, Kevin Kline, Mamie
Gummer, Melanie Foster,
Meryl Streep, Rick Springfield,
Sebastian Stan

Η ταινία του Demme θέλει
την Streep σε έναν ρόλο
που δεν την περιμέναμε. Θα
λέγαμε κόντρα ρόλο, αλλά
δεν υπάρχει τέτοιος για την
Meryl. H Streep λοιπόν παί-
ζει στην ταινία την Ricki,
όπως λέει και ο τίτλος, μια
μεσήλικα rock star, που
απολαμβάνει την μουσική
της, είναι ενεργητική και μοιάζει εικοσάχρονη στην συμπεριφορά. Όμως έχει πα-
ραμελήσει κατά το παρελθόν πολύ την οικογένειά της, με την κόρη της να μην της
το συγχωρεί.
Όταν η τελευταία θα αντιμετωπίσει μια κρίση στην ζωή της, η  Ricki θα επιστρέψει
στο σπίτι της, για να δει την κόρη της και να βρεθεί μπροστά σε μια νέα πραγματι-
κότητα. Η ταινία έχει επιπλέον αξία αν αναλογιστούμε ότι την κόρη της Streep στην
ταινία παίζει η Mamie Gummer, κόρη της Meryl και στην πραγματική ζωή.

Ο Jonathan Demme, σκηνοθέτης επιτυχιών όπως τα Η σιωπή των Αμνών, Rachel
Getting Married, Philadelphia, μας παρουσιάζει την επόμενη του ταινία με την με-
γάλη Meryl Streep, που λογικά θα της δώσει την 20η της υποψηφιότητα για Oscar,
διευρίνοντας το ρεκόρ των 19, που η ίδια έχει (υπενθυμίζουμε έχει βραβευτεί 3
φορές με τελευταία το Iron Lady, όπου έπαιξε την Margaret Thacher). 

21-22-23-24 | 9 | 2015

Irrational man

Σκηνοθεσία: Γούντι Άλεν
Πρωταγωνιστούν: Έμα Στόουν, Γιοακίν Φίνιξ,
Πάρκερ Πόσεϊ, Τζέιμι Μπλάκλεϊ, Μέρεντιθ
Χάγκνερ

Στο Πανεπιστήμιο μιας μικρής πόλης,
ένας καθηγητής φιλοσοφίας που διέρ-
χεται υπαρξιακή κρίση βρίσκει νέο
νόημα στη ζωή του, όταν δημιουργεί
σχέση με μια φοιτήτριά του.
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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






