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Φίλες και φίλοι,

Το καλοκαίρι ήρθε και πιστεύω ότι και για φέτος, στέκι για από-
λαυση και ξενοιασιά για όλους μας, θα αποτελέσει ο θερινός κι-
νηματογράφος ΕΛΛΗΝΙΣ.
Το ΕΛΛΗΝΙΣ ένας από τους πιο όμορφους κινηματογράφους της
Ελλάδος, αποτελεί στολίδι της πόλης του Αγρινίου και έναν από
τους πιο αγαπημένους χώρους του Αγρινιώτικου κοινού.
Μια ταινία κάτω από τα αστέρια μέσα στον κισσό και τα αρώματα
του νυχτολούλουδου και του γιασεμιού είναι ό,τι πιο ρομαντικό
θα ζήσετε στην πόλη του Αγρινίου.
Αφεθείτε στο μαγικό χώρο του ΕΛΛΗΝΙΣ και ταξιδέψτε μέσω της
7ης τέχνης…
Στο σινεμά, τις πολιτείες τις απέραντες κοιτούμε
Αυτό το έργο πρέπει να το ξαναδούμε …

Μαρία Παπαγεωργίου
Αντιδήμαρχος Αγρινίου

Επιμέλεια Προγράμματος
Χριστίνα Μπαλάσκα 

Υπεύθυνη του Δημοτικού Κινηματογράφου

Μηχανικός Κινηματογράφου
Ευθύμιος Ευθυμίου

Τηλέφωνο Ταμείου
26410 44345

e-mail: politismos@agrinio.gr

Παραγωγή: Γραφικές Τέχνες Πασχέντη



Το Ελληνίς είναι, για όλους εμάς, το καλοκαιρινό
στέκι μας, οι αναμνήσεις των εφηβικών μας χρόνων,
οι νοσταλγικές βραδιές στο κέντρο της πόλης.
Από τότε που άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, το
μακρινό 1951, κρατά το κλειδί της ψυχαγωγίας και
συνεχίζει να σκορπά το άρωμα του αγιοκλήματος
και μιας εποχής που αντιστέκεται στο χρόνο.
Στον καταπράσινο κήπο, με ανανεωμένους χώρους
και εξαιρετική ακουστική, το ιστορικό σινεμαδάκι της
πόλης, υποδέχεται και φέτος βραβευμένες ταινίες,
διάσημους σκηνοθέτες και λαμπερούς ηθοποιούς.
Ο ήλιος πέφτει και μαζί του οι τίτλοι αρχής.

Τα ζεστά βραδιά στην πόλη βρίσκουν καταφύγιο
στην μεγάλη οθόνη του Ελληνίς.

Εύχομαι σε όλες και όλους ένα καλό καλοκαίρι. 

Γεώργιος Παπαναστασίου
Δήμαρχος Αγρινίου



Λειτουργούν Τμήματα:

•

•

•

•

•

•

•



Λειτουργούν:



4-5-6 | 6
7-8-9-10 | 6 

 11-12-13 | 6
14 | 6 

15-16-17 | 6
18-19-20 | 6

21-22-23-24 | 6
 25-26-27 | 6

28 | 6
29 | 6
 30 | 6

1 | 7

2 | 7
3 | 7

 
4 | 7

5-6-7-8 | 7
9 | 7

10-11 | 7
12-13-14-15 | 7

16-17 | 7
18 | 7

 19-20-22 | 7
21 | 7

23-24-25 | 7
26-27-28-29 | 7

30-31 | 7
1 | 8
2 | 8
3 | 8
 4 | 8
5 | 8

6-7-8- | 8
9-10-11-12 | 8

13-14-15 | 8
16-17-18-19 | 8

20 | 8
21-22 | 8

23 | 8
24-25-26 | 8
27-28-29 | 8

30-31 | 8
1-2 | 9

3-4-5 | 9
6 | 9

 7-8-9 | 9
10-11-12 | 9

13-14-15-16 | 9
17-18-19 | 9
21-22-23 | 9

• The Square - Το Τετράγωνο
• Solo: A Star Wars Story
   Μετά την Καταιγίδα - Adrift
• Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa
• Tα Παιδιά είναι Ευτυχία - Tully
• Με Αγάπη, Σάιμον - Love, Simon
• The Florida Project
   To Βασίλειο Έπεσε - Jurassic Word: Fallen Kingdom
• Η Μορφή του Νερού - The Shape of Water
• Συναυλία με τον Παύλο Μπερμπερίδη - Μια Βαλίτσα Τραγούδια
    Η Πιο Σκοτεινή Ώρα - Darkest Hour 
• Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι
   Three  Billboards Outside Ebbing, Missouri
• Εγώ, η Τόνια - I, Tonya
• Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας 
   Παιδική Θεατρική Παράσταση
• Μια Φανταστική Γυναίκα - Una Mujer Fantastica
• O Eκτελεστής 2 - Sicario 2
• Συναυλία με τους «Χαΐνηδες»
• Το Βιβλιοπωλείο - The Bookshop
• Η Συμμορία των 8 - Ocean’s 8
• Αγαπώντας τον Πάμπλο - Loving Pablo
• Συναυλία με τον Χρήστο Θηβαίο και τη Μαρία Παπαγεωργίου
• Ο Αγαπημένος σου Βίνσεντ - Loning Vincent
• Παράξενο Ζευγάρι - Θεατρική Παράσταση
• Ο Θάνατος του Στάλιν - The Death of Stalin
• Ο Aντ-Mαν και η Σφήκα - Ant-Man and the Wasp
• Ουρανοξύστης - Skyscraper
• Άγρια Δύση - Θεατρική Παράσταση
• Πάντινγκτον 2 - Paddington 2
• Έλα να Δεις - Come And See 
• Το Αλάτι Αυτής της Θάλασσας - Salt of This Sea
• Κάτω από τις Βόμβες - Sous Les Bombes
• Έτσι Είναι η Ζωή - C’ est La Vie
• Μamma Mia 2 - Here We Go Again
• Η Επιστροφή του Ήρωα - Return of the Hero
• Η Διαδοχή - Ηereditary
• Ο Λύκος και τα 7 Κατσικάκια - Παιδική Θεατρική Παράσταση
• Μαζί ή Τίποτα - In the Fade
• Φερδινάνδος - Ferdinand
• Χωρίς Αγάπη - Loveless 
• Παντρέψου με ρε φίλε - Marry Μe Dude 
• Το Τελευταίο Σημείωμα
• 1968
• Σκοτεινός Διάδρομος - Down a Dark Hall
• Εγώ, ο Απαισιότατος 3 - Despicable me 3
• Μπόργκ ΜακΕνρό - Borg McEnroe
• Loro 1
• Επικίνδυνη Αποστολή: Η Πτώση - Mission Impossible Fallout
• Η Καλόγρια - The Nun
• Το Σπίτι της Μπερνάλντα Άλμπα - Θεατρική Παράσταση 

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

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

στο ΕΝΑ εισιτήριο ΕΙΣΟΔΟΣ για ΔΥΟ άτομα





E-BOOKS

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑMHXΑΝΟΓΡΑΦΙΚO ETIKETAΣΦΡΑΓΙΔΑΕΝΤΥΠΟ

ΒΙΒΛΙΟ

Γοργοποτάμου 41 Αγρίνιο, Τ.Κ. 301 32, Τηλ.: 26410 56345, Fax: 26410 22111 

e-mail: info@pashentis.gr • www.pashentis.gr
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Το Τετράγωνο
The Square

Σκηνοθεσία:
Ρούμπεν Όστλουντ 
Πρωταγωνιστούν: Ελίζαμπεθ Μος,
Ντόμινικ Γουέστ, Κλάενς Μπανγκ

Ο Κρίστιαν, εικαστικός επιμελητής
σε κορυφαίο σουηδικό μουσείο
σύγχρονης τέχνης, προετοιμάζεται
για τα εγκαίνια του φιλόδοξου
project «Το τετράγωνο». Η κλοπή
του πορτοφολιού και του κινητού
του όμως θα τον παρασύρουν σε ένα στρόβιλο αναπάντεχων αντιδράσεων με ανε-
ξέλεγκτες συνέπειες.

Χρυσός Φοίνικας στις Κάννες για μια ξεκαρδιστικά πικρή και κινηματογραφικά πρωτότυπη
σάτιρα της σύγχρονης τέχνης, της πολιτικής ορθότητας και της ευνομούμενης βορειοευ-
ρωπαϊκής κοινωνίας.
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Solo: A Star Wars Story
Σκηνοθεσία: Ρον Χάουαρντ 
Πρωταγωνιστούν: 
Άλντεν Έρενραιχ, Γούντι Χάρελσον,
Εμίλια Κλαρκ, Ντόναλντ Γκλόβερ

Ανεβείτε στο Millennium Falcon για
ένα ταξίδι σ’ ένα γαλαξία πολύ, πολύ
μακριά στο «Solo: A Star Wars Story».
Μέσα από μια σειρά παράτολμες πε-
ριπέτειες σε έναν σκοτεινό και επικίν-
δυνο εγκληματικό υπόκοσμο, ο Han
Solo γίνεται φίλος με τον πελώριο μελ-
λοντικό του συν-πιλότο, τον Chew-
bacca και συναντά τον περιβόητο τζογαδόρο Lando Calrissian, σε ένα ταξίδι που
θα καθορίσει την πορεία ενός από τους πιο αναπάντεχους ήρωες του σύμπαντος
που λέγεται Star Wars.

Λογοθεραπεύτρια
Καζάκου Σάρα - ΦωτεινήΚαζάκου Σάρα - Φωτεινή

Πρόγνωση - Διάγνωση - Θεραπεία

ΚαΚα άά οου Σκκζζ άάρα - ΦΦωτωτετεΣΣ εινιννή
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Λεο Ντα Βίντσι: Αποστολή Μόνα Λίζα
Leo Da Vinci: Mission Mona Liza
Σκηνοθεσία: Σέρτζιο Μάνφιο
Mεταγλωτισμένο

Η ζωή κυλάει ήσυχα στο Βίντσι. Ο Λεονάρντο προ-
σπαθεί να τα καταφέρει με τις απίστευτες εφευρέσει
του. Ο Λορέντζο τον βοηθάει και η Τζιοκόντα τους
παρατηρεί διασκεδάζοντας. Οταν ένας μυστηριώ-
δης παραμυθάς έρθει στην πόλη και μιλήσει για
έναν κρυμμένο θησαυρό, μια περιπέτεια θα ξεκι-
νήσει.Ταινία κινουμένων σχεδίων, αντλεί την έμ-
πνευσή της από έναν από τους πιο σημαντικούς
εφευρέτες και καλλιτέχνες που υπήρξαν ποτέ, τον
Λεονάρντο Ντα Βίντσι, εδώ ως ένα αγόρι γεμάτο
ιδέες, φαντασία και αστείρευτο ταλέντο, που ζει ξέ-
φρενες περιπέτειες μαζί με τους φίλους του.

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

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

          ελ εύθερη

          είσοδοςςοδοσίίσεεί
λεελ

          

                    

          

ηρεθύελεελ...για λόγους ασφαλείας θα διανέμονται ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, 
μέχρι εξαντλήσεως του αριθμού θέσεων του κινηματογράφου το 3ήμερο πριν την προβολή της ταινίας.
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Μετά την Καταιγίδα
Adrift
Σκηνοθεσία: Μπαλτάζαρ Κορμάκουρ
Πρωταγωνιστούν: Σέιλιν Γούντλεϊ,
Ελίζαμπεθ Χόθορν, Σαμ Κλάφλιν,
Τζέφρι Τόμας

Μετά το χτύπημα του πιο φονικού τυ-
φώνα στην ιστορία του Ειρηνικού ωκεα-
νού, η Τάμι Όλντμαν ξυπνά στη μέση της
θάλασσας για να βρει τον αρραβωνια-
στικό της άσχημα τραυματισμένο και το
σκάφος τους κατεστραμμένο. Δεν υπάρχει
κανένας τρόπος να επικοινωνήσει με κά-
ποιον ή να βγει από τον ωκεανό, καθώς
το πλησιέστερο λιμάνι είναι 1.500 μίλια
μακριά. Με τον χρόνο να την κυνηγά και
τις μνήμες του δυστυχήματος να δυναμώ-
νουν, η Τάμι πρέπει να βρει γρήγορα ένα
τρόπο για να σώσει τον εαυτό της και τον
άνδρα που αγαπά. Μια αληθινή ιστορία
για τη δύναμη της αγάπης.
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Tα Παιδιά είναι Ευτυχία
Tully
Σκηνοθεσία: Τζέισον Ράιτμαν
Πρωταγωνιστούν: Σαρλίζ Θερόν,
Μακένζι Ντέβις, Μαρκ Ντιπλάσ

Στην ταινία «Tully», η Σαρλίζ Θερόν
πρωταγωνιστεί στον ρόλο μιας παν-
τρεμένης γυναίκας με δυο παιδιά, και
έγκυος στο τρίτο, που με μισή καρδιά
δέχεται το καλοπροαίρετο δώρο του
αδελφού της για «νυχτερινή νταντά»,
με την ελπίδα να ελαττώσει λίγο το
στρες της καθημερινότητας της. Η «νυχτερινή νταντά» φτάνει με την μορφή μιας
όμορφης, ανεξάρτητης φοιτήτριας πανεπιστημίου που θα την βοηθήσει όχι μόνο
να βρει περισσότερο χρόνο να ξεκουραστεί, αλλά αλλάζοντας εντελώς τη ζωή της
με τον πιο απρόσμενο τρόπο.
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Με Αγάπη, Σάιμον
Love, Simon
Σκηνοθεσία: Γκρεγκ Μπερλάντι
Πρωταγωνιστούν: 
Νικ Ρόμπινσον, 
Κάθριν Λάνγκφορντ, 
Αλεξάντρα Σιπ, 
Χόρχε Λέντεμποργκ, 
Μάιλς Χάιζερ, 
Κίναν Λόνσντεϊλ, 
Λόγκαν Μίλερ, 
Τζένιφερ Γκάρνερ 

Ο καθένας αξίζει έναν μεγάλο
έρωτα. Για τον 17χρονο Σάιμον
Σπάιερ, όμως, τα πράγματα
είναι λίγο περισσότερο πολύπλοκα: Ακόμα δεν έχει πει στους γονείς ή στους φί-
λους του πως είναι ομοφυλόφιλος και δεν έχει ιδέα για την πραγματική ταυτότητα
του ανώνυμου συμμαθητή του που έχει ερωτευτεί μέσω διαδικτύου. Η προσπάθεια
να λύσει αμφότερα τα προβλήματα αποβαίνει αστεία, τρομακτική και του αλλάζει
μια για πάντα τη ζωή. Σκηνοθετημένο από τον Γκρεγκ Μπερλάντι (Νεανικές Ανη-
συχίες, Brothers & Sisters), σε σενάριο του Άιζακ Άπτεϊκερ και της Ελίζαμπεθ
Μπέργκερ (This is Us) και βασισμένο στο διεθνώς αναγνωρισμένο βιβλίο της Μπέκι
Αλμπερτάλι, το «Με Αγάπη, Σάιμον» είναι μια αστεία, ειλικρινής ιστορία ενηλικίω-
σης για το ταξίδι τού να βρεις τον εαυτό σου και να ερωτευτείς.
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To Βασίλειο Έπεσε
Jurassic World: Fallen Kingdom

Σκηνοθεσία: Τζ. Α. Μπαγιονά
Πρωταγωνιστούν: Κρις Πρατ, Μπράις Ντάλας
Χάουαρντ, Tζεφ Γκόλντμπλαμ, Μπ. Ντ. Γουόνγκ

Η ιστορία του «Jurassic World: Fallen King-
dom» διαδραματίζεται τέσσερα χρόνια μετά
τα γεγονότα του «Jurassic World», με την
Claire Dearing να έχει ιδρύσει το Dinosaur
Protection Group, έναν οργανισμό αφοσιω-
μένο στην προστασία των δεινοσαύρων. Όταν
μια μεγάλη ηφαιστειακή έκρηξη στο νησί Isla
Nublar απειλεί τη ζωή των εναπομεινάντων
δεινοσαύρων που ζουν εκεί, η Dearing και ο
οργανισμός της καλούνται να βοηθήσουν.
Και, φυσικά, αυτός που έρχεται ξανά για να
βοηθήσει την Dearing, είναι ο Owen Grady.

21-22-23-24 | 6 | 2018

The Florida Project
Σκηνοθεσία: Σον Μπέικερ
Πρωταγωνιστούν: Γουίλεμ Νταφόε,
Μπρούκλιν Πρινς, Μπρία Βινάιτε,
Βαλέρια Κότο

Η εξάχρονη Μούνι ζει μαζί με την
νεαρή και άνεργη μητέρα της σε ένα
φτηνό μοτέλ δίπλα ακριβώς στον αυ-
τοκινητόδρομο. Εκεί θα ζήσει τη δική
της μεγάλη περιπέτεια, γνωρίζοντας
νέους φίλους, παίζοντας αυτοσχέδια
παιχνίδια και απολαμβάνοντας μια
καθημερινότητα που παίζει σχεδόν
αδιάκοπα στη διαπασών, είτε αυτές
είναι οι κραυγές του ενθουσιασμού
των μικρών παιδιών λίγο πριν τις κα-
θημερινές τους εξορμήσεις στα εγκα-
ταλελειμμένα κτίρια τριγύρω είτε οι
συνεχείς διαπληκτισμοί της μητέρας
της με τον προστατευτικό ιδιοκτήτη
του μοτέλ.
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Η Μορφή του Νερού 
The Shape of Water
Σκηνοθεσία: Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο  
Πρωταγωνιστούν: Σάλι Χόκινς, 
Μάικλ Σάνον, Οκτάβια Σπένσερ, 
Ρίτσαρντ Τζένκινς

Η Ελάιζα είναι μια μουγκή καθαρίστρια
σε ένα μυστικό κυβερνητικό εργαστή-
ριο στη Βαλτιμόρη των αρχών της δε-
καετίας του ’60. Με συντροφιά τον
επίσης μοναχικό γείτονά της Τζιλ, έναν
μεσήλικο ζωγράφο παλαιάς κοπής, την Αφροαμερικανίδα συνάδελφό της Ζέιντα
και τις ταινίες που προβάλλει το τοπικό σινεμά, θα διαπιστώσει πως μπορεί να επι-
κοινωνεί με ένα αλλόκοτο αμφίβιο πλάσμα που κρατείται  αιχμάλωτο στο εργαστή-
ριο. Αντικείμενο φρικτών πειραμάτων ενός σαδιστή κυβερνητικού πράκτορα, αυτό
θα τραβήξει την προσοχή Σοβιετικών κατασκόπων αλλά και της καλόκαρδης
Ελάιζα, η οποία θα επιχειρήσει να το σώσει από τη διπλή απειλή. 

Όσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, πρωτότυπης μουσικής, παραγωγής
Βραβευμένο με Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ Βενετίας.
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Συναυλία με τον Παύλο Μπερμπερίδη
Μια Βαλίτσα Τραγούδια
Κουβαλώντας μαζί του κυριολεκτικά μια βαλίτσα τρα-
γούδια θα μας παρουσιάσει αποσπάσματα από τους
δύο προσωπικούς του δίσκους αλλά και από την
τρίτη δουλεία που θα κυκλοφορήσει άμεσα. Στην πα-
ράσταση θα συμμετέχει ο βετεράνος του λαϊκού μας
τραγουδιού Δημήτρης Κοντογιάννης. Θα είναι μια
βραδιά αναδρομής στις μέχρι σήμερα δημιουργίες
του αλλά και μια ανθολογία από τραγούδια που
αγαπά και υποστηρίζει στις ζωντανές εμφανίσεις του.

Μαζί του οι:
Κωνσταντίνα Παπαθανασίου: Τραγούδι
Ηλίας Ψυλάκης: Μπουζούκι-τραγούδι
Νίκος Ίβρος: Κιθάρα
Γιώργος Κουτσούκης: Κοντραμπάσο
Βασίλης Σκουμάντζος: Κρουστά

Ώρα έναρξης: 9:00 μ.μ.  Τιμή εισιτηρίου: 7 €



30 | 6 | 2018

Η Πιο Σκοτεινή Ώρα
Darkest Hour
Σκηνοθεσία: Τζο Ράιτ
Πρωταγωνιστούν: Γκάρι Όλντμαν,
Λίλι Τζέιμς, Κριστίν Σκοτ-Τόμας,
Μπεν Μέντελσον

Τον Μάιο του 1940 κι ενώ οι Γερ-
μανοί εισβάλλουν αιφνιδιαστικά
στη Γαλλία, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ
αναλαμβάνει επικεφαλής της
βρετανικής κυβέρνησης εθνικής
ενότητας, αντιμετωπίζοντας τη δυ-
σπιστία του βασιλιά και την επι-
φυλακτικότητα των βουλευτών
του ίδιου του κόμματός του. Τυπικό ιστορικό δράμα της στιβαρής βρετανικής πα-
ράδοσης, ηρωικό, χιουμοριστικό και ατσαλάκωτα ακαδημαϊκό.

Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου, μέικ απ.
Βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα ερμηνείας.

1 | 7 | 2018

Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Σκηνοθεσία: Μάρτιν ΜακΝτόνα
Πρωταγωνιστούν: Φράνσις Μακ Ντόρμαντ,
Σαμ Ρόκγουελ, Γούντι Χάρελσον, 
Άμπι Κόρνις 

Η Μίλντρεντ νοικιάζει τις τρεις άδειες δια -
φημιστικές πινακίδες στην είσοδο του Έμ-
πινγκ, στο Μιζούρι, και αναρτά αυτές τις
ανακοινώσεις. Έχουν περάσει μήνες από
το βιασμό και τη δολοφονία της κόρης της
χωρίς η τοπική αστυνομία να έχει διαλευ-
κάνει την υπόθεση, οπότε η μεσήλικη, χω-
ρισμένη ηρωίδα, η οποία ζει πλέον με τον
έφηβο γιο της, πιστεύει πως δεν μπορεί να
αφήσει τα πράγματα στην τύχη τους.  

Όσκαρ Α΄ γυναικείου ρόλου, 
Β΄ ανδρικού ρόλου.

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



2 | 7 | 2018

Εγώ, η Τόνια
I, Tonya
Σκηνοθεσία: Γκρεγκ Γκιλέσπι
Πρωταγωνιστούν: Μάργκοτ Ρόμπι, Σεμπάστιαν
Σταν, Άλισον Τζάνεϊ, Μπόμπι Καναβάλε

Η προσωπικής ιστορίας της ηρωίδας, η οποία
μεγαλώνει ανάμεσα σε μια καταπιεστική κι εκ-
δικητική απέναντί της μητέρα κι έναν αδιάφορο
πατέρα. Όλο αυτό το διαρκές «bullying» μετα-
τρέπει τη μικρή Τόνια σε μια φιλόδοξη μα ανα-
σφαλή διεκδικήτρια της ελευθερίας που για
χρόνια στερήθηκε. Σε μια γυναίκα εξαρτημένη
από τον  Τζεφ, τον άντρα με τον οποίο ζει μια
τρικυμιώδη συζυγική σχέση, και σε μια θαρρα-
λέα πρωταθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ η
οποία βλέπει την παγωμένη πίστα όπως και τη
ζωή: σαν πεδίο μάχης.  

Όσκαρ Β΄ γυναικείου ρόλου.

3 | 7 | 2018

Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας
Παιδική Θεατρική Παράσταση
Διασκευή-Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αδάμης
Παίζουν οι ηθοποιοί: Άρης Βέβης , Μικές Γλύκας, 
Αντώνης Καραθανασόπουλος, Στέλιος Πετράκης, 
Πέτρος Πέτρου, Δανάη Σδούγκου, Έφη Σισμανίδου, 
Μαριλίζα Χρονέα

Οι μαγικές σβούρες φέρνουν κοντά  στα παιδιά
την πιο διάσημη και γοητευτική  ηρωίδα όλου
του κόσμου. Ο αγαπημένος σκηνοθέτης των
παιδιών, Δημήτρης Αδάμης, διασκευάζει τα βιβλία του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ και τα
μεταφέρει στην πιο μαγική παράσταση που έχει δημιουργήσει ως τώρα για τα παι-
διά. Ο Πουκ, το λατρεμένο ξωτικό των παιδιών, ο γκαφατζής θίασος των μαστόρων
,τα ζευγάρια των νέων ερωτευμένων, η Βασίλισσα των ξωτικών Τιτάνια με τον αγα-
πημένο της γάιδαρο, όλοι,  άνθρωποι  και ξωτικά,  περιπλέκονται σε μια από τις
πιο αστείες ιστορίες που έχουν γραφτεί ποτέ. Είναι μια χώρα μαγική όπου όλα ανα-
τρέπονται.

Ώρα έναρξης: 9:00 μ.μ. Γενική είσοδος: 10€ / Προπώληση: 8€ Άνεργοι με επίδειξη κάρτας: 6€



5-6-7-8 | 7 | 2018

O Eκτελεστής 2
Sicario 2

Σκηνοθεσία: Ντενί Βιλνέβ 
Πρωταγωνιστούν: Έμιλι Μπλαντ,
Μπενίσιο Ντελ Τόρο, Τζος Μπρόλιν

Η Κέιτ Μέισερ είναι μια δυναμική, ιδεολό-
γος πράκτορας του FBI, η οποία στρατολο-
γείται σε μια απόρρητη αποστολή υψίστης
σημασίας με στόχο τον αρχηγό ενός καρτέλ
ναρκωτικών. Υπό την καθοδήγηση του αν-
τισυμβατικού στις μεθόδους του Ματ Γκρέι-
βερ και του αινιγματικού Αλεσάντρο, περνά
στο Μεξικό προκειμένου να συλλάβει τον
αρχηγό του καρτέλ ναρκωτικών. Δεν θα
αργήσει να διαπιστώσει πως οι εντολές, η
τακτική και η επιχειρησιακή πρακτική τυλί-
γονται σε μια ομιχλώδη, αυθαίρετη ερμη-
νεία τού «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα». 

9 | 7 | 2018

Συναυλία με τους «Χαΐνηδες»
Παίζουν και τραγουδούν:

Δημήτρης Αποστολάκης (λύρα, τραγούδι)
Δημήτρης Ζαχαριουδάκης (κιθάρα, τραγούδι)
Peter Jacques (τρομπέτα, φλικόρνο, 
κλαρίνο, νέι)
Τάκης Κανέλλος (τύμπανα)
Σπυριδούλα Μπάκα (τραγούδι)
Δημήτρης Μπρέντας (γκάιντα, κλαρίνο,
καβάλι, φλογέρα)
Μιχάλης Νικόπουλος (λαούτο, μαντολίνο,
μπουζούκι, τραγούδι)
Γιάννης Νόνης (μπάσο)

H μουσική ομάδα Χαΐνηδες αποτελεί ένα ανοιχτό σύνολο, που ανακαλύπτει μου-
σικούς δρόμους από την Κρήτη ως τη Μικρασία και από την Ανατολή πάλι πίσω
στα Βαλκάνια. Ακολουθώντας μουσικά μονοπάτια, οι Χαΐνηδες τολμούν και δημι-
ουργούν νέες μουσικές και λόγους, που παρουσιάζουν μεστά, τον πληθωρικό
πόθο της ζωής, την αίσθηση του ωραίου ή του χαμένου. Ο έρωτας και ο θάνατος,
οι υπέρτατες δυνάμεις, αποτυπώνονται σε μέτρο και ορίζουν «...όλα όσα είδες και
έχεις ποθήσει και όσα ποτέ δε δεις».

Ώρα έναρξης: 9:15 μ.μ.

4 | 7 | 2018

Μια Φανταστική Γυναίκα
Una Mujer Fantastica / A Fantastic Woman
Σκηνοθεσία: Σεμπαστιάν Λέλιο
Πρωταγωνιστούν: 
Ντανιέλα Βέγκα, 
Φρανσίσκο Ρέγιες, Λούις Γκνέκο

Η Μαρίνα είναι μια τρανσέξουαλ
που δουλεύει ως σερβιτόρα και
τραγουδίστρια σε κλαμπ. Μετά
τον ξαφνικό θάνατο του συντρό-
φου της θα βρεθεί αντιμέτωπη
τόσο με την εχθρική αντιμετώ-
πιση της οικογένειάς του όσο και
με τη συνολική κοινωνική προ-
κατάληψη. Εκείνη όμως είναι
αποφασισμένη να αντιδράσει.

Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας.



10-11 | 7 | 2018

Το Βιβλιοπωλείο της Κυρίας Γκρίν
The Bookshop
Σκηνοθεσία: Ιζαμπέλ Κοϊξέ
Πρωταγωνιστούν: Έμιλυ Μόρτιμερ, Μπιλ Νάι, 
Πατρίσια Κλάρκσον

Μια γυναίκα σε μια επαρχιακή πόλη στην Αγγλία
του 1959 αποφασίζει, αντιμετωπίζοντας την οργή
των ντόπιων, να ανοίξει ένα βιβλιοπωλείο. Μια
απόφαση που εξελίσσεται σε πολιτικό ναρκοπέ-
διο. Εκθέτοντας τους κατοίκους σε ριζοσπαστικά
αριστουργήματα της εποχής, όπως τη «Λολίτα»
του Ναμπόκοφ και το «Φάρεναϊτ 451» του Ρέι
Μπράντμπερι, προετοιμάζει το έδαφος της αφύ-
πνισης για τη συντηρητική αυτή πόλη. Βασισμένο
στο best-seller της Πενέλοπε Φιτζέραλντ..

Βραβεία: Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας
και Προσαρμοσμένου Σεναρίου 
στα Βραβεία Goya 2018.

12-13-14-15 | 7 | 2018

Η Συμμορία των 8
Ocean’s 8
Σκηνοθεσία: Γκάρι Ρος
Πρωταγωνιστούν: Σάντρα Μπούλοκ, 
Κέιτ Μπλάνσετ, Ριάνα, Έλενα Μπόναμ 
Κάρτερ, Μίντι Κάλινγκ, Σάρα Πόλσον, 
Αν Χάθαγουεϊ, Οκοαφίνα

Η Συμμορία του Ocean επιστρέφει στη με-
γάλη οθόνη, αυτή τη φορά όμως, την
ομάδα αποτελούν μόνο γυναίκες. Η νέα
συμμορία γυναικών θα προσπαθήσει να
οργανώσει και να διαπράξει τη μεγαλύτερη
ληστεία που έχει συμβεί ποτέ στη Νέα
Υόρκη, έχοντας στο στόχαστρό της το ετήσιο
Μet Gala. Οι ηρωίδες του Ocean’s 8 είναι
αποφασισμένες να κλέψουν  ένα περιδέραιο
πολλών καρατίων και αξίας 150 εκατομμυ-
ρίων δολαρίων…   



18 | 7 | 2018

Χρήστος Θηβαίος - Μαρία Παπαγεωργίου
Ο σπουδαίος τραγουδοποιός Χρήστος Θηβαίος συναντά τη Μαρία Παπαγεωργίου,
την πιο ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα εκπρόσωπο της νεότερης γενιάς, σε ένα πραγ-
ματικά κοινό πρόγραμμα με σκηνές από το παρελθόν και το μέλλον της προσωπι-
κής τους διαδρομής. Από τη μία, ο Χρήστος Θηβαίος με τον εξαιρετικό τελευταίο
του δίσκο «Σιδερένιο νησί», χιλιάδες ώρες σκηνικής πτήσης και ρεπερτόριο αξιο-
ζήλευτο κι από την άλλη, η Μαρία Παπαγεωργίου, το κορίτσι με την κόκκινη κι-
θάρα που συζητήθηκε για τις ξεχωριστές εμφανίσεις της, δημιουργούν ένα
δυσεύρετο αισθητικό και συναισθηματικό περιβάλλον με καθαρό οξυγόνο που
παράγεται από την Τέχνη τους
και τον σεβασμό στον ακροατή.

Συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι:
Μάξιμος Δράκος - πιάνο,
Σταύρος Ρουμελιώτης -
κιθάρες,
Καλλίστρατος Δρακόπουλος -
τύμπανα,
Άγγελος Παπαδάτος -
κοντραμπάσο.

Ώρα προσέλευσης: 9:00 μ.μ.

16-17 | 7 | 2018

Αγαπώντας τον Πάμπλο
Loving Pablo

Σκηνοθεσία: Φερνάντο Λεόν Ντε Αρανόα 
Πρωταγωνιστούν: Χαβιέρ Μπαρδέμ, 
Πενέλοπε Κρουζ ,Πίτερ Σκάρσγκαρν

Ο παράνομος έρωτας του βαρόνου των ναρ-
κωτικών με τη δραστήρια δημοσιογράφο
είναι ο κύριος άξονας της ιστορίας της ταινίας
«Loving Pablo» αλλά σίγουρα θα δούμε και
τις επίσης παράνομες δραστηριότητες του Es-
cobar. Το έργο βασίζεται στη γραπτή μαρτυ-
ρία της δημοσιογράφου Βιρτζίνια Βαλέχο,
«Loving Pablo, Ηating Escobar», ενώ αφη-
γείται την εκρηκτική, κυριολεκτικά, ζωή του αρχινονού του καρτέλ του Μεδεγίν και
ολόκληρης της Κολομβίας, μέσα από τα μάτια της ίδιας της Βαλέχο, η οποία αφό-
του υπήρξε επί χρόνια ερωμένη του, τελικά τον κατήγγειλε στις Αρχές.

2 Υποψηφιότητες στα Βραβεία Goya 2018



21 | 7 | 2018

Παράξενο Ζευγάρι
Θεατρική Παράσταση
Σκηνοθεσία: Βλαδίμυρος
Κυριακίδης 
Πρωταγωνιστούν: 
Γιάννης Ζουγανέλης, 
Βλαδίμυρος Κυριακίδης, 
Βάσω Γουλιελμάκη, 
Ιωάννα Ασημακοπούλου,
Πάνος Σταθακόπουλος

Δύο διαφορετικοί άνθρωποι, που
όμως έχουν κάτι κοινό να μοιρα-
στούν, την εμπειρία ενός ναυαγι-
σμένου γάμου αποφασίζουν να
συμβιώσουν κάτω από την ίδια
στέγη.

19-20-22 | 7 | 2018

Ο Αγαπημένος σου Βίνσεντ
Loning Vincent
Σκηνοθεσία: Ντορότα Κομπιέλα,
Χιού Γουέλτσμαν
Πρωταγωνιστούν:
Ντάγκλας Μπουθ,
Έλινορ Τόμλινσον, Τζερόμ Φλιν, 
Σέρσια Ρόναν, Κρις Ο’Ντάουντ,
Ρόμπερτ Γκούλαζικ

Γιος ταχυδρόμου, ο Αρμάν Ρουλέν
αναζητά το 1891 τον Τεό βαν Γκογκ
για να του παραδώσει την τελευταία
επιστολή του αδερφού του Βίνσεντ.
Όταν μαθαίνει πως ο Τεό έχει πεθάνει,
αρχίζει να αναζητά την αλήθεια πίσω
από τη ζωή και τον προ ενός έτους μυ-
στηριώδη θάνατο του διάσημου ζω-
γράφου.

Βραβεία: Βραβείο Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου Καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων.



26-27-28-29 | 7 | 2018

Ο Aντ-Mαν και η Σφήκα
Ant-Man and the Wasp
Σκηνοθεσία: Πέιτον Ριντ
Πρωταγωνιστούν: Πολ Ρουντ, Εβάντζελιν Λίλι,
Μισέλ Φάιφερ, Μάικλ Ντάγκλας, 
Λόρενς Φίσμπερν

Ένα καινούργιο κεφάλαιο με ήρωες που έχουν
την απίστευτη ικανότητα να μικραίνουν. Μετά
το τέλος του «Captain America: Εμφύλιος Πό-
λεμος», ο Scott Lang ζει πλέον με τις συνέπειες
των επιλογών του, μοιράζοντας το χρόνο του
ως υπέρ-ήρωας, αλλά και ως πατέρας. Προσπαθώντας να ισορροπήσει την σπιτική
ζωή και τις ευθύνες του ως Ant-Man, αντιμετωπίζει μια καινούργια πρόκληση που
του αναθέτουν η Hope Ban Dyne και ο δόκτωρ Hank Pym. Ο Scott πρέπει να ξα-
ναφορέσει το κοστούμι του και να μάθει να πολεμάει δίπλα στη Σφήκα, ως μια δε-
μένη ομάδα που δουλεύει μαζί για να αποκαλύψει μυστικά από το παρελθόν.

30-31 | 7 | 2018

Ουρανοξύστης
Skyscraper
Σκηνοθεσία: Ρόσον Μάρσαλ Θέρμπερ
Πρωταγωνιστούν: Ντουέιν Τζόνσον, Πάμ-
πλο Σράιμπερ, Νεβ Κάμπελ, Ρόλαντ Μέλερ,
Κέβιν Ράνκιν

Ο πρώην πράκτορας του FBI Will Sawyer ζει
στον πιο ψηλό και "ασφαλέστερο" ουρανο-
ξύστη στο Χονγκ Κονγκ με την οικογένειά
του. Ο ίδιος ο ουρανοξύστης στεγάζει πολ-
λούς ορόφους που λειτουργούν ως δική
τους κοινωνία και παρά τους κινδύνους που
τονίζει ο Sawyer, ο οποίος είναι ο επικεφα-
λής της ασφάλειας του κτιρίου, οι προϊστά-
μενοί του επιμένουν ότι είναι αδιαπέραστο.
Το κτίριο δέχεται επιθέσεις από τρομοκρά-
τες, αναγκάζοντας τον Sawyer να αναλάβει
δράση και θα οριστεί αυτός ως υπεύθυνος
για την επίθεση. Καταζητούμενος πλέον, ο
Γουίλ θα πρέπει να βρει τους πραγματικούς
ιθύνοντες ώστε να καθαρίσει το όνομά του
και παράλληλα να σώσει την οικογένειά του
που έχει παγιδευτεί στο φλεγόμενο κτίριο.

23-24-25 | 7 | 2018

Ο Θάνατος του Στάλιν
The Death of Stalin
Σκηνοθεσία: Αρμάντο Ιανούτσι
Πρωταγωνιστούν: 
Στιβ Μπουσέμι, 
Σάιμον Ράσελ Μπιλ, 
Όλγα Κουριλένκο, 
Τζέφρι Τάμπορ

Στη 1/3/1953 ο Ιωσήφ Στάλιν
παθαίνει εγκεφαλικό και πέφτει
σε κώμα. Αμέσως ξεκινάει ένας
αγώνας δρόμου για τη διαδοχή
του ανάμεσα στα μέλη του Πο-
λιτικού Γραφείου, που «επισημοποιείται» έπειτα από λίγες ημέρες, όταν ο «Πατε-
ρούλης» πεθαίνει. Ο προσωρινός αναπληρωτής γενικός γραμματέας Μαλένκοφ,
ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών Μπέρια ή ο χαμηλότονος μα παμπόνηρος
Χρουστσόφ θα καταφέρουν τελικά να πάρουν τη θέση του;



1 | 8 | 2018

Άγρια Δύση
Θεατρική Παράσταση
Συγγραφέας: Θοδωρής Αθερίδης
Σκηνοθεσία: Μπέσυ Μάλφα 
Πρωταγωνιστούν: 
Γεράσιμος Σκιαδαρέσης,
Μπέσυ Μάλφα, Τάσος Κονταράτος,
Πηνελόπη Πλάκα

Τούτο το καλοκαίρι η κωμωδία  του
Θοδωρή Αθερίδη, "Αγρια Δύση"
περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα.
Μία κωμωδία Western με φόντο
την Κρήτη, γεμάτη γέλιο, πάθος για
τη ζωή, τον έρωτα, την αγάπη και την Ελλάδα! Μια δυναμική μάνα με τα δίδυμα
παιδιά της, ένας ανεκπλήρωτος καουμπόικος έρωτας, ένα τρελό κυνήγι θησαυρού,
ένα κρυμμένο διαμάντι που βγάζει στη φόρα κρυμμένα μυστικά, ανατροπές, ίν-
τριγκες, γέλιο και πολλή  μεγάλη τρυφερότητα… Όλα αυτά στο Κρητικό γουέστερν
του Θοδωρή Αθερίδη " Άγρια Δύση"!

Ώρα έναρξης: 9.15 μ.μ. Γενική είσοδος: 14 €

2 | 8 | 2018

Πάντινγκτον 2
Paddington 2
Σκηνοθεσία: Πολ Κινγκ
Πρωταγωνιστούν: Χιου Μπόνβιλ, 
Σάλι Χόκινς, Χιου Γκραντ, 
Μπρένταν Γκλίζον

Ο Πάντινγκτον γίνεται μάρτυρας της κλοπής ενός
μυστηριώδους βιβλίου, αλλά κατηγορείται ως
δράστης και φυλακίζεται. Τώρα εκείνος πρέπει να
επιβιώσει στη σκληρή φυλακή και οι Μπράουν
να βρουν τον αληθινό ένοχο για να απελευθερώ-
σουν το αγαπημένο τους αρκουδάκι.

          ελ εύθερη

          είσοδοςςοδοσίίσεεί
λεελ

          

                    

          

ηρεθύελεελ

...για λόγους ασφαλείας θα διανέμονται

ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, 

μέχρι εξαντλήσεως του αριθμού θέσεων 

του κινηματογράφου το 3ήμερο

πριν την προβολή της ταινίας.



4 | 8 | 2018

Το Αλάτι Αυτής της Θάλασσας 
Salt of This Sea
Σκηνοθεσία: Ανμαρί Τζασίρ
Πρωταγωνιστούν: 
Σουίρ Χαμάντ,
Σαλέχ Μπακρί, 
Ριγιάντ Ιντεϊς

Η 28χρονη Σοράγια, γεννημένη και
μεγαλωμένη στο Μπρούκλιν, ταξι-
δεύει ως την Παλαιστίνη των γονιών
της.
Εκεί θα γνωρίσει τον Εμάντ, ο οποίος
θέλει να φύγει με κάθε τρόπο στο
εξωτερικό, αλλά και την καθημερινό-
τητα τής υπό κατοχή πατρίδας της.

5 | 8 | 2018

Κάτω από τις Βόμβες
Sous Les Bombes
Σκηνοθεσία: Φιλίπ Αρακτίνγκι
Πρωταγωνιστούν: Ναντά Αμπού Φαράτ, Ζορζ Καμπάζ, Ράγια Ελ Τσαμπ

Μια γυναίκα, με τη βοήθεια ενός ταξιτζή, αναζητά τον μικρό γιο της στο βομβαρ-
δισμένο από τους Ισραηλινούς Νότιο Λίβανο.

Η ταινία απέσπασε 8 βραβεία 
και 3 διακρίσεις.

3 | 8 | 2018

Έλα να Δεις
Come And See
Σκηνοθεσία: Έλεμ Κλιμόφ
Πρωταγωνιστούν:
Αλεξέι Κραβτσένκο, 
Όλγα Μιρόνοβα,
Λιουμπομίρας Λαουσιαβίσιους

Στη Λευκορωσία του 1943 ο 12χρονος
Φλόρια ακολουθεί τους αντάρτες θέ-
λοντας να ζήσει σαν στρατιώτης. Οι φαν-
τασιώσεις του, όμως, θα διαλυθούν
όταν γίνει μάρτυρας της πολεμικής θη-
ριωδίας. 

Αφιέρωμα: Αντιπολεμικές Ταινίες
Σε συνεργασία με την Επιτροπή Ειρήνης Αγρινίου



9-10-11-12 | 8 | 2018

Μamma Mia 2
Here We Go Again
Σκηνοθεσία: Oλ Πάρκερ
Πρωταγωνιστούν: Μέριλ Στριπ, 
Πιρς Μπρόσναν, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Κόλιν
Φερθ, Λίλι Τζέιμς, Αμάντα Σάιφρεντ, Cher

Δέκα χρόνια μετά την τεράστια επιτυχία της
πρώτης ταινίας, τα έσοδα της οποίας ξεπέρα-
σαν τα 600 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, οι
πρωταγωνιστές επιστρέφουν για μια νέα ιστο-
ρία που αφηγείται το παρελθόν της Ντόνα Σέ-
ρινταν (Μέριλ Στριπ). Την Ντόνα σε νεαρή
ηλικία υποδύεται η Λίλι Τζέιμς. Οι Ντομινίκ
Κούπερ, Κριστίν Μπαράνσκι και οι ηθοποιοί
πίσω από τους πιθανούς πατέρες της Σόφι -
Πιρς Μπρόσναν, Στέλαν Σκάρσγκαρντ και
Κόλιν Φερθ- επιστρέφουν επίσης ενώ guest
εμφάνιση στην νέα ταινία κάνει και η Cher στον
ρόλο της «απρόσκλητης γιαγιάς».

6-7-8 | 8 | 2018

Έτσι Είναι η Ζωή 
C’ est La Vie
Σκηνοθεσία: Ολιβιέ Νακάς, Ερίκ Τολεντανό
Πρωταγωνιστούν: ΤΖιλ Λελούς, Ζαν Πολ
Ρουβ, Βενσάν Μακέν, Ζαν-Πιέρ Μπακρί

O Μαξ ασχολείται με την τροφοδοσία εδώ
και 30 χρόνια. Έχει οργανώσει εκατοντάδες
πάρτι στη ζωή του. Σήμερα, έχει αναλάβει
έναν πανέμορφο γάμο, ακόμη έναν, σε ένα
αρχοντικό του 17ου αιώνα, μεταξύ του Πιέρ
και της Ελένα. Ως συνήθως, ο Μαξ έχει συν-
τονίσει τα πάντα: έχει προσλάβει μια στρατιά
σερβιτόρων και σεφ, έχει προτείνει φωτο-
γράφο στο ζευγάρι, έχει κλείσει την ορχή-
στρα, έχει κανονίσει τον ανθοστολισμό. Με
λίγα λόγια, υπάρχουν όλα τα συστατικά για
να είναι επιτυχημένο το μυστήριο… Σύντομα
όμως οι ισορροπίες θα διαταραχθούν και
κάθε στιγμή ευτυχίας θα μετατραπεί σε χαο-
τική καταστροφή.



13-14-15 | 8 | 2018

Η Επιστροφή του Ήρωα
Return of the Hero
Σκηνοθεσία: Λορέντ Τιράρντ
Πρωταγωνιστούν: Ζαν Ντιζαρντέν,
Μελανί Λοράν, Νοεμί Μερλάν,
Φεοντόρ Ατκίν

Γαλλία, 1809. Ο λοχαγός Neuville
(Jean Dujardin) επιστρατεύεται στο
μέτωπο και αφήνει πίσω τη μέλ-
λουσα σύζυγο του με ραγισμένη καρ-
διά. Η αδελφή της (Mélanie Laurent)
αποφασίζει να γράψει γράμματα εκ
μέρους του, για να την κάνει χαρού-
μενη. Αλλά όλα πάνε στραβά, όταν ο
Neuville επιστρέφει.

16-17-18-19- | 8 | 2018

Η Διαδοχή
Ηereditary
Σκηνοθεσία:
Έρι Έστερ 
Πρωταγωνιστούν:
Αλίσια Βικάντερ,
Τόνι Κολέτ, Αν Ντάουντ,
Γκάμπριελ Μπέρν

Όταν η Έλεν, η μητέρα της οικο-
γένειας Γκρέιαμ, πεθαίνει, η οικο-
γένεια της κόρης της αρχίζει να
ξετυλίγει κρυφά και όλο και πιο
τρομακτικά μυστικά για την κατα-
γωγή τους. Όσο περισσότερα
ανακαλύπτουν, τόσο περισσό-
τερη προσπάθεια χρειάζεται για
να ξεπεράσουν την τρομερή
μοίρα που φαίνεται πως έχουν
κληρονομήσει, καθώς καταστρέ-
φει αργά και σταθερά όλα όσα
γνώριζαν ως τώρα.



20 | 8 | 2018

Ο Λύκος και τα 7 Κατσικάκια
Παιδική Θεατρική Παράσταση
Σκηνοθεσία: Γιώργος Πούλης 
Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Πούλης, 
Κώστας Φερεντούρος, Ελισάβετ Νομικού,
Αντώνης Βαρθαλίτης, Άννα Κρίνου,
Δάφνη Μαρκάκη, Κων/να Τσιριμώνα

Τα 7 κατσικάκια μένουν μονά στο σπίτι
καθώς η μαμά κατσίκα πάει στην αγορά.
Η μαμά συμβουλεύει τα μικρά να μην
ανοίξουν σε κανέναν. Ο λύκος ξέρει ν αλ-
λάζει τη μορφή του. Θα τον γνωρίσετε
όμως απ τη χοντρή, βραχνή φωνή του κι
απ' τα μαύρα του πόδια. Παρ όλο που τα κατσικάκια υπακούν ο λύκος βρίσκει
τρόπο να τα ξεγελάσει με διάφορες μεταμφιέσεις και τεχνάσματα. Αιχμαλωτίζει τα
έξι αλλά το μικρότερο καταφέρνει να κρύβεται. Όταν επιστρέφει η μαμά και αντι-
λαμβάνεται τι έχει συμβεί ..τότε έρχεται η ώρα που ο Λύκος θα πληρώσει για τις
πράξεις του

Ώρα έναρξης: 9.00 μ.μ.

21-22 | 8 | 2018

Μαζί ή Τίποτα
In the Fade
Σκηνοθεσία: Φατίχ Ακίν 
Πρωταγωνιστούν: Νταϊάν Κρούγκερ,
Νούμαν Ακάρ, Ούλριχ Τουκούρ, 
Γιοχάνες Κρις, Ντένις Μοσκίτο, 
Γιοχάνες Κρις, Σάμια Σανκρίν

Η ζωή της Κάτια καταρρέει όταν ο κουρ-
δικής καταγωγής άντρας και ο μικρός
γιος της σκοτώνονται σε βομβιστική επί-
θεση. Προσπαθώντας να συνέλθει, θα
βρεθεί μάρτυρας στη δίκη δύο υπό-
πτων νεοναζί, για τους οποίους όμως
δεν υπάρχουν ατράνταχτα ενοχοποι-
ητικά στοιχεία.

Χρυσή Σφαίρα ξενόγλωσσης ταινίας και
βραβείο γυναικείας ερμηνείας στις Κάννες
για ένα επίκαιρο, σκληρό και τολμηρό στις
απόψεις του κοινωνικό σχόλιο με αμφιλε-
γόμενο φινάλε.



23 | 8 | 2018

Φερδινάνδος
Ferdinand 
Σκηνοθεσία: Κάρλος Σαλντάνα
Πρωταγωνιστούν: Κάρλος Σαλντάνια,
Τζον Σίνα, Πέιτον Μάνινγκ

Ο Φερδινάνδος είναι ένας γιγαντό-
σωμος, αλλά καλόκαρδος ταύρος,
ο οποίος παρεξηγείται ως ανήμερο
θηρίο, συλλαμβάνεται και αποστέλ-
λεται σε μια ειδική φάρμα, απ’ όπου
θα καταλήξει είτε στην αρένα των
ταυρομαχιών είτε στον χασάπη.
Αστεία, ζωηρή και διδακτική μεταφορά ενός διάσημου παιδικού 
βιβλίου από τον σκηνοθέτη των «Η Εποχή των Παγετώνων» και «Ρίο».

27-28-29 | 8 | 2018
Παντρέψου με ρε φίλε 
Marry Μe Dude

Σκηνοθεσία: Ταρέκ Μπουνταλί
Πρωταγωνιστούν: Ταρέκ Μπουνταλί,
Άντι Ρακότε, Φιλίπ Λασό, Σαρλότ Γκαμπρίς

Ο Γιασίν κατάγεται από ένα χωριό του Μα-
ρόκο και οι συγχωριανοί του ένωσαν τις
δυνάμεις τους για να τον στείλουν να
σπουδάσει αρχιτεκτονική στο Παρίσι. Κι
ενώ το μέλλον του διαφαίνεται λαμπρό,
συμβαίνει κάτι απροσδόκητο: ο Γιασίν
αποτυγχάνει στις εξετάσεις του. Προκειμένου να μην απογοητεύσει την οικογένειά
του, ο Γιασίν αποφασίζει να παντρευτεί τον καλύτερό του φίλο, τον Φρεντ, ώστε
να συνεχίσει την προσπάθειά του χωρίς τον φόβο της απέλασης. Οι κινήσεις του
όμως έχουν κινήσει τις υποψίες ενός επιθεωρητή που έχει αποφασίσει να αποκα-
λύψει αυτόν τον λευκό γάμο. Τα πράγματα ωστόσο γίνονται εξαιρετικά πολύπλοκα
για τον Γιασίν, όταν η μητέρα του και η Κλερ, ο έρωτας της ζωής του τον επισκέ-
πτονται χωρίς καμία προειδοποίηση.

24-25-26 | 8 | |2018
Χωρίς Αγάπη
Loveless
Σκηνοθεσία: Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ
Πρωταγωνιστούν: Μαριάνα Σπίβακ,
Αλεκσέι Ρόζιν, Μάτβεϊ Νόβικοφ

Ένα ζευγάρι που έχει ήδη αποφασίσει να χωρίσει,
συζητά για το ποιος θα κρατήσει το 12χρονο γιο
τους μετά το διαζύγιο. Στην πραγματικότητα κανείς
από τους δυο δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για το
παίδι τους και την τύχη του. Πίσω από την πόρτα
της κουζίνας, εκεί όπου ο τσακωμός κορυφώνεται
και οι λέξεις εκτοξεύονται σαν πυρά ενός ακήρυ-
χτου πολέμου, το 12χρονο αγόρι κλαίει βουβά,
κρυφακούγοντας όλα όσα κανονίζονται για το μέλ-
λον του από δύο ανθρώπους που δεν το αγάπησαν
ποτέ. Οχι μόνο γιατί ήταν το αποτέλεσμα μιας ανε-
πιθύμητης γέννας,  αλλά και γιατί  συνηθίσανε να
ζούνε μαζί σε μια καθημερινότητα «χωρίς αγάπη».

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο 70ό Φεστιβάλ Καν-
νών, Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ του Λον-
δίνου, η επίσημη υπόβολη της Ρωσίας για το Οσκαρ
Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας.

          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.



1-2 | 9 | 2018

1968
Σκηνοθεσία: Τάσος Μπουλμέτης
Πρωταγωνιστούν: Αντώνης Καφετζόπουλος,
Ιεροκλής Μιχαηλίδη, Βασιλική Τρουφάκου, 
Γιώργος Μητσικώστας, Ορφέας Αυγουστίδης

Στις 4 Απριλίου 1968 η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ
αντιμετωπίζει στον τελικό του Κυπέλλου Κυπελ-
λούχων Ευρώπης, ως αουτσάιντερ, τη Σλάβια
Πράγας στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Ενώ 80.000 θε-
ατές παρακολουθούν ζωντανά τον αγώνα, όλη η
Ελλάδα ζει στον παλμό του μπροστά στο ραδιό-
φωνο. Μια νοσταλγική επιστροφή στην Ελλάδα
του 1968, στη συλλογική Ιστορία της αλλά και
στις αμέτρητες καθημερινές ιστορίες που τρέχουν
δίπλα της. Έτσι, την ώρα που όλη η χώρα στήνε-
ται μπροστά στο ραδιόφωνο για να ακούσει το με-
γάλο αγώνα, ένα προπατζίδικο γίνεται η
μικρογραφία μιας κοινωνίας  γεμάτης κρυφές
(λόγω Χούντας) και φανερές αντιθέσεις.

30-31 | 8 | 2018
Το Τελευταίο Σημείωμα
Σκηνοθεσία: Παντελής Βούλγαρης
Πρωταγωνιστούν: Αντρέας Κωνσταντίνου, 
Αντρέ Χένικε, Βασίλης Κουκαλάνης, 
Μελία Κράιλινγκ, Τάσος Δήμας

Η Ιστορία του κομμουνιστή και συνδικαλιστή Να-
πολέοντα Σουκατζίδη, ο οποίος συνελήφθη από
το καθεστώς Μεταξά, εξορίστηκε και κατέληξε
στις φυλακές Ακροναυπλίας, απ’ όπου παραδό-
θηκε στους Γερμανούς μαζί με εκατοντάδες άλ-
λους πολιτικούς κρατούμενους. Η ταινία τον
συναντά στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου, όπου ασκεί
χρέη διερμηνέα για τον διοικητή του, τον υπολο-
χαγό των SS Καρλ Φίσερ. Ο τελευταίος νιώθει αν-
τιφατικά συναισθήματα γι' αυτόν, τον παίρνει μαζί
του σε εκδρομές, του προτείνει να φύγει με τη
μνηστή του για τη Γερμανία, αλλά τον απειλεί και
τον τιμωρεί όταν του μιλάει ειλικρινά και χωρίς
δουλοπρέπεια.

 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ
 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
 ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

 ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
 ΑΔΕΙΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

:

www.heliosplan.gr
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7-8-9 | 9 | 2017

Μπόργκ ΜακΕνρό: Όλα για τη Δόξα
Borg McEnroe
Σκηνοθεσία: Γιάνους Μετζ 
Πρωταγωνιστούν: Σβενίρ Γκούντνασον, Σία ΛαΜπεφ,
Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Τούβα Νοβότνι

Ο Bjorn Borg πάντα συγκεντρωμένος και ήρεμος σε
κάθε του αναμέτρηση, αντίθετα ο John McEnroe
οξύθυμος και εκρηκτικός, συχνά εκτός ορίων. Οι με-
ταξύ τους αναμετρήσεις αποτελούν μερικές από τις
πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία του τένις. Δύο
αθλητές που κατέθεταν πάθος και ένταση σε κάθε
τους χτύπημα.
Αυτός ήταν ο τέλειος συνδυασμός για μια μάχη που
έμελλε να γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία
του αθλήματος και όχι μόνο.Πόσο διαμετρικά αντί-
θετοι όμως ήταν στην πραγματικότητα ο Μπιορν
Μποργκ και ο Τζον ΜακΕνρό;

6 | 9 | 2018
Εγώ, ο Απαισιότατος 3
Despicable me 3

Σκηνοθεσία: 
Πιέρ Κοφέν, Κάιλ Μπάλντα, Έρικ Γκιγιόν

Ο Μπρατ γίνεται με ευκολία ο πιο επιτυχημένος
νέος χαρακτήρας των ταινιών, καθώς πραγματο-
ποιεί διαρρήξεις ακούγοντας Μάικλ Τζάκσον,
ενώ προσφέρει μερικές από τις καλύτερες στιγ-
μές του φιλμ. Ο Γκρου αδυνατεί να τον συλλά-
βει κι έτσι η υπηρεσία των απολύει. Άνεργος και
απογοητευμένος, ανακαλύπτει από το πουθενά
τον δίδυμο αδερφό του, ο οποίος θέλει να τον
βοηθήσει. Η τρίτη ταινία της σειράς είναι μια δια-
σκεδαστική κινηματογραφική προσθήκη στον
κόσμο των Μίνιονς. 

3-4-5 | 9 | 2018

Σκοτεινός Διάδρομος
Down a Dark Hall
Σκηνοθεσία: Ροντρίγκο Κορτές
Πρωταγωνιστούν: Άννα Σοφία Ρομπ, 
Ούμα Θέρμαν, Ιζαμπέλ Φουρμάν

Γιατί το αποκλειστικό οικοτροφείο στο Μπλάκγουντ
έχει μόνο τέσσερις μαθητές; Την απάντηση θα προ-
σπαθήσει να βρει η Κιτ Γκόρντι, μια νέα μαθήτρια
στο σχολείο, όταν θα έρθει αντιμέτωπη με τα υπερ-
φυσικά περιστατικά του οικοτροφείου και τις σκο-
τεινές δυνάμεις της Διευθύντριας. Σε σκηνοθεσία
του Ροντρίγκο Κορτέζ, που λίγα χρόνια πριν μας
είχε ενθου- σιάσει με το κλειστοφοβικό «Buried»,
η ταινία «Down a Dark Hall» είναι βασισμένη στο
ομώνυμο μυθιστόρημα της Λόις Ντάνκαν. Το βι-
βλίο, ένα κράμα μεταφυσικής λογοτεχνίας και γοτ-
θικού μυστηρίου πρωτοκυκλοφόρησε το 1974.



13-14-15-16 | 9 | 2018

Επικίνδυνη Αποστολή: Η Πτώση
Mission Impossible Fallout
Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Μαγκουάιρ
Πρωταγωνιστούν: Τομ Κρουζ, Ρεμπέκα Φέργκιουσον,
Ίλσα Φάουστ, Χένρι Καβίλ 

Η νέα «Επικίνδυνη Αποστολή» βρίσκει τον Tom
Cruise και την ομάδα του στον απόηχο μιας απίστευτα
αποτυχημένης αποστολής. Οι καλές προθέσεις του
Ethan Hunt έρχονται για να τον στοιχειώσουν και να
αναγκάσουν την ομάδα του να επιστρατεύσει επι-
πλέον συμμάχους, ώστε να έρθουν αντιμέτωποι ενάν-
τια στην απειλή και τον ίδιο τον χρόνο.

10-11-12 | 9 | 2018

Loro 1

Σκηνοθεσία: Πάολο Σορεντίνο
Πρωταγωνιστούν: Τόνι Σερβίλλο, Aλέσια Φαμπιάνι,
Ελένα Σοφία Ρίτσι, Κάσια Σμούτνιακ,
Ρικάρντο Σκαμάρτσιο

Το «Loro», είναι η πολύκροτη βιογραφία του Σίβλιο
Μπερλουσκόνι, του μεγιστάνα των μέσων μαζικής
ενημέρωσης που έτυχε να είναι και ένας από τους πιο
καθοριστικούς πρωθυπουργούς της Ιταλίας από το
2001 μέχρι και το 2006, ενώ συνεχίζει ακόμη και σή-
μερα να απασχολεί την πολιτική και κοινωνική ζωή
της χώρας.
Ως βιογραφική η ταινία εστιάζει στην προσωπική ζωή
του Μπερλουσκόνι και στην καριέρα του στα μέσα
μαζικής ενημέρωσης και φυσικά την πολιτική.



17-18-19 | 9 | 2018

Η Καλόγρια
The Nun
Σκηνοθεσία: Κορίν Χάρντι
Πρωταγωνιστούν: Τάισα Φαρμίγκα, Ντέμιαν Μπί-
τσιρ, Σάρλοτ Ελπίδα

Μία νεαρή καλόγρια αυτοκτονεί σε ένα μοναστήρι
στην Ρουμανία. Την υπόθεση του τραγικού αυτού
περιστατικού έχουν σταλεί από το Βατικανό για να
ερευνήσουν περαιτέρω ένας ιερέας  μ’ ένα παρελ-
θόν που τον στοιχειώνει και μία δόκιμη μοναχή που
ετοιμάζεται να δώσει τους δικούς της όρκους στον
Θεό. Μαζί θα ξετυλίξουν το σκοτεινό μυστικό που
πήρε στον τάφο της η αυτόχειρας, ρισκάροντας όχι
μόνο την ζωή τους αλλά και τις ψυχές τους αφού
έρχονται αντιμέτωπη με μία τρομακτικά σατανική
δύναμη.

21-22-23 | 9 | 2018

Το Σπίτι της Μπερνάλντα Άλμπα
ΔΗΠΕΘΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Mετάφραση: Νίκος Γκάτσος
Σκηνοθεσία: Νίκος Καραγεώργος 
Πρωταγωνιστούν: Μάγδα Κατσιπάνου, 
Ειρήνη Αναστασίου, Ειρήνη Ράπτη, Κάτια Ζαρκάδα, 
Ειρήνη Κοψάλη, Γιώργος Γεροντιδάκης, 
Βαλεντίνα Φυλακτού, Γιούλη Μαρούση, 
Αθηνά Ψειμάδα, Δώρα Τριανταφύλλου

Το ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ. Αγρινίου σε συνεργασία με την Εφο-
ρεία Αρχαιοτήτων του νομού μας,παρουσιάζει το διά-
σημο έργο του Λόρκα, μια ποιητική ελεγεία και
ταυτόχρονα μια πολιτική αλληγορία. Ελεγεία γιατί  μι-
λάει για την απώλεια, το πένθος, την διαβρωτική δύ-
ναμη της εξουσίας, τα καταπιεσμένα συναισθήματα σε
μισερές σχέσεις που, αν εκραγούν, μπορεί να συμπα-
ρασύρουν  στο διάβα τους τα πάντα – και πολιτική αλ-
ληγορία  γιατί αποτελεί τη μικρογραφία μιας κοινωνίας (στην Ισπανία, στην Ελλάδα,
παντού) που καταγράφει τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη της,
όταν η  «κεφαλή» δεν έχει και τόσο δημοκρατικούς σκοπούς και βλέψεις.

Ώρα έναρξης: 9.30 μ.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 14 - ΑΓΡΙΝΙΟΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΓΡΡΑΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 14 - ΑΓΡΙΝΙΟΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 14 - ΑΓΡΙΝΙΟΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 14 - ΑΓΡΙΝΙΟ



από το 1932



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

2007 | 2018

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

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

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

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



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

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

   
Κα
 Γ

      Σ
        
         

   
     

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

Σπάλα χοιρινή καπνιστή
 Λουκάνικα Εξοχής
  Μπιφτέκι



Δημιουργώντας μαζί σαςσας!

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

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

     Rentvoice Tragoudaras • www.tragoudaras.gr 

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


