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ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ



ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέλη

Η επιλογή των ταινιών για το αφιέρωμα έγινε σε συνεργασία 
με την ομάδα φίλων του κινηματογράφου.

Υπεύθυνη του Δημοτικού Κινηματογράφου:

Επιμέλεια προγράμματος

Μηχανικός Κινηματογράφου:

Ταμείο - Πληροφορίες:

Υπεύθυνος Αιθουσών:

Τηλ. επικοινωνίας:

Κραβαρίτη Ευαγγελία - Πρόεδρος
Ρούση-Ντζιμάνη Αγγελική - Αντιπρόεδρος

Λαδάς Θεόδωρος
Δεληγιάννης Γεώργιος
Μπουρτζιάπης Δημήτριος
Πατσέας Σπύρος
Παπαχαραλάμπους Λευκή
Γεροπάντας Χρήστος
Χειμώνας Ηλίας

Μπαλάσκα Χριστίνα

Γαλαζούλας Θανάσης

Στούμπου Όλγα
Τριανταφύλλου Τασία

Ευθυμίου Ευθύμιος

26410-44345-55655
e-mail: politismos@agrinio.gr

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος "Ελληνίς" ανοίγει και φέτος για 
να προσφέρει στους φίλους της έβδομης τέχνης μια ξεχωριστή 
αισθητική απόλαυση μέσα από τις ποικίλες σε τεχνοτροπία ταινίες 
του.
Σε μια συγκυρία "γκρίζα" για την πατρίδα μας οφείλουμε να 
δώσουμε την αφορμή στους δημότες του διευρυμένου πλέον Δήμου 
Αγρινίου να ζήσουν στιγμές μιας διαφορετικής πραγματικότητας 
μέσα από την τέχνη σ’ ένα καλαίσθητο, φυσικό και δροσερό 
περιβάλλον.
Γνωρίζοντας το ενδιαφέρον σας για τον ποιοτικό κινηματογράφο, 
σας καλώ να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια και σας εύχομαι 
καλό καλοκαίρι.

Φίλες και φίλοι
Θερινός κινηματογράφος "Ελληνίς", έξοδος, αναψυχή, αγιόκλημα, 
γιασεμί, καταπράσινοι βασιλικοί. Τόπος συνάντησης φίλων τα 
καλοκαιρινά βράδια, τόπος - καταφύγιο για τους εναπομείναντες 
στο άδειο άστυ, τόπος της πόλης που σε οδηγεί εκτός αυτής 
και σε συνεπαίρνει σ’ ένα μοναδικό ταξίδι φαντασίας, σε μια 
επινοημένη πραγματικότητα που γοητεύει. 
Σας προσκαλούμε λοιπόν ακόμη μια χρονιά να "συνταξιδέψουμε" 
τα ζεστά βράδια του Αγρινιώτικου καλοκαιριού.

Καλό κινηματογραφικό καλοκαίρι

Παύλος Π. Μοσχολιός

Δήμαρχος Αγρινίου

Κωνσταντίνα Θ. Κατσαρή

Αντιδήμαρχος



• Φιλαρμονική

• Παραδοσιακών χορών

• Ερασιτεχνικού θεάτρου

• Κινηματογραφική Λέσχη

• Κουκλοθεάτρου

• Λέσχη Ανάγνωσης

• Σκακιού

• Τμήμα εκμάθησης μπριτζ

• Τμήμα αγωνιστικού μπριτζ

• Τμήμα παραδοσιακών οργάνων

• Τμήματα παιδικής & νεανικής χορωδίας

Γραφεία: Δαγκλή 27, Τηλ.: 26410 55655, 55700 Fax: 26410 27451

e-mail: politismos@agrinio.grΜπότσαρη 4, Αγρίνιο 301 00 - Τηλ.: 26410 32134

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Τμήματα:
1. ζωγραφικής (μαθητών από 1η Δημοτικού – εφήβων & ενηλίκων) 
2. αγιογραφίας (εφήβων & ενηλίκων)
3. κεραμεικής (μαθητών από 1η Δημοτικού – εφήβων & ενηλίκων)
4. φωτογραφίας (εφήβων & ενηλίκων)
5. κόμικς (εφήβων & ενηλίκων)Έναρξη μαθημάτων 3 Οκτωβρίου.

Επίσης από 3 Σεπτεμβρίου 2012 θα λειτουργήσουν : 
ολιγομελή - εντατικά τμήματα Σχεδίου 
(Γραμμικό & Ελεύθερο) 
για προετοιμασία εισαγωγής σε ΤΕΙ, ΑΕΙ και ΑΣΚΤ.

To ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.)
"Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ"  της ΚΟΙ.ΠΑ Δήμου Αγρινίου
απευθύνεται σε παιδιά 5 - 12 ετών.
Σκοπό έχει να περνούν ευχάριστα και δημιουργικά τον ελεύθερο 
χρόνο τους με δραστηριότητες όπως:
Θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική, κατασκευές, μουσικοκινητικά παιχνίδια,
κουκλοθέατρο, ,μαγειρική, ενασχόληση με θέματα τέχνης, 
παράδοσης,
οικολογίας κ.α.
Επιπλέον λειτουργούν τμήματα
Μουσικής - Μουσικοκινητικής αγωγής
• Μοντέρνου χορού
• Παραδοσιακών χορών
• Σκακιού
Επίσης λειτουργούν καλοκαιρινά τμήματα
εκμάθησης κολύμβησης

Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Χρήστος Γαρουφαλής

Εγγραφές: από 17 Σεπτεμβρίου 2012
Παπαστράτου 83, Αγρίνιο, τ & f: 26410 48372
e-mail: eikastika@dimosagriniou.gr

Λειτουργούν τμήματα:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ



ΙΟΥΝΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

• 7-8-9-10/6
• 11/6
• 12-13/6
• 14/6

• 15-16-17/6
• 18/6
• 19-20/6
• 21-22-23/6
• 24/6
• 25-26/6
• 27/6

• 28-29-30/6

• 1/7
• 2-3-4/7
• 5-6-7-8/7
• 9-10-11/7
• 12/7
• 13-14-15/7
• 16-17-18/7
• 19/7

• 20-21-22/7
• 23-24-25/7
• 26-27-28-29/7
• 30-31/7

• 1/8
• 2/8
• 3-4-5/8
• 6-7-8/8
• 9-10-11-12/8
• 13-14-15/8
• 16-17-18-19/8
• 20-21-22/8
• 23-24-25-26-27-28-29/8
• 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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΣ

THE ARTIST
STRUMF Η ΤΑΙΝΙΑ
ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΡΑΜΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΣΔΑΚΗ
"ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΑΝΟ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ"
DARK SHADOWS
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ
THE HELP
THE RAVEN
WINNIE THE POOH
NICOSTRATOS
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 
"ΑΤΡΟΠΟΝ"
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ WOODY ALLEN

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ WOODY ALLEN
MEN IN BLACK
PROMETHEUS
MOONRISE KINGDOM
ΓΑΤΟΣ ΣΠΙΡΟΥΝΑΤΟΣ
ΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΙΛΙΜΑΝΤΖΑΡΟ
Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ Ο ΚΥΝΗΓΟΣ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ
               ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
LA DELICATESSE
ΟΙ ΑΘΙΚΤΟΙ 
THE GOLD LIGHT OF DAY
ROCK OF AGES

ROCK OF AGES 
ΖΟΥΜΠΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ
ΟΙ ΑΠΙΣΤΟΙ
AMERICAN REUNION
ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΧΑΒΡΗΣ
7 ΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΒΑΝΑ
THE AMAZING SPIDERMAN
LE CHEF
THE DARK KNIGHT RISES 
THE THREE STOOGES

THE THREE STOOGES
ΕΝΑΣ ΧΩΡΙΣΜΟΣ
HAPPY FEET 2
THE LADY
Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΥΟΝ
ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ
Ο ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ

Το πρόγραμμα του κινηματογράφου μπορεί να τροποποιηθεί.
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώνετε τις ημερομηνίες 
στο τηλ. 26410 44345

Κάθε Παρασκευή 
στο ΕΝΑ εισιτήριο ΕΙΣΟΔΟΣ για ΔΥΟ άτομα

ΙΟΥΛΙΟΣ



Σκηνοθεσία: Μισέλ Χαζαναβίσιους
Παίζουν: Ζαν Ντιζαρντέν, 
Τζον Γκούντμαν, 
Τζέιμς Κρόμγουελ, Μπερενίς 
Μπεγιό 

Η ιστορία μοιάζει απλή: ο 
George Valentin (Jean Dujardin) 
είναι ένας αστέρας του βωβού 
κινηματογράφου στο Hollywood 
του '20. Ωστόσο δε βρισκόμαστε 
μονάχα στο τέλος μιας δεκαετίας, 
αλλά και σε ένα διττής σημασίας 
χρονικό μεταίχμιο. Ο ερχομός του 
ομιλούντος κινηματογράφου και 
το οικονομικό κραχ αλλάζουν τα 
δεδομένα στη ζωή του George, 
ο οποίος βλέπει την καριέρα του 
να ξεθωριάζει απότομα, μιας και 
η κινηματογραφική βιομηχανία 
εντάσσεται ταχύτατα στην 
εποχή του "ήχου" και αναζητά 
νέα αστέρια πάνω στα οποία 
θα επενδύσει. Ένα από αυτά 
είναι η νεαρή και όμορφη Pep-
py Miller (Berenice Bejo) που 
από κομπάρσος μετατρέπεται 
σε λαμπερή πρωταγωνίστρια. Η 
τυχαία γνωριμία των δύο τους 
όμως, που λαμβάνει χώρα προτού 
ξεκινήσουν όλες οι προαναφερθείσες δραματικές αλλαγές, παίζει το δικό της κρίσιμο 
ρόλο στην ιστορία...

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας , Α' Ανδρικού Ρόλου, 
Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής και των Καλύτερων Κοστουμιών.

ΈΝΑΡΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ 2011
7-8-9-10/6

THE ARTIST
Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ



12-13/6

Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει...
12/6
ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΑΝΕΣΤΗ
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Κανελλόπουλος
Διάρκεια: 18

TOOTHBRUSHES
Σκηνοθεσία: Νίκος Μπρανίδης
 - Γιάννης Βουγιούκας
Διάρκεια: 5

ΤΟ ΠΑΤΑΡΙ
Σκηνοθεσία: Μίνως Νικολακάκης
Διάρκεια: 18

ΗΓΕΤΗΣ 
Σκηνοθεσία: Γαβριήλ Τζάφκας
Διάρκεια: 28

ΚΟΦ'ΤΟ
Σκηνοθεσία: Βασίλης Καλαμάκης
Διάρκεια: 14

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σκηνοθεσία: Ανδρέας Σιαδήμας
Διάρκεια: 17

Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΜΟΥ, Ο ΛΕΝΙΝ ΚΑΙ Ο ΦΡΕΝΤΥ 
Σκηνοθεσία: Ρηνιώ Δραγασάκη
Διάρκεια: 20

13/6
ΠΙΣΤΟΜΑ, Σκηνοθεσία: Γιώργος Φουρτούνης
Διάρκεια: 18

ΙΡΙΣ, Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Σιπσίδης
- Γιάννης Βουγιούκας
Διάρκεια: 15

ΝΥΦΗ, Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος
Διάρκεια: 6

ΕΛΕΝΗ, Σκηνοθεσία: Στέργιος Πάσχος
Διάρκεια: 13

ΤΖΑΦΑΡ, Σκηνοθεσία: Νάνσυ Σπετσιώτη
Διάρκεια: 3

MUSIKHOF, Σκηνοθεσία: Θωμάς Κιάος
Διάρκεια: 10

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

THE SMURFS / Η ΤΑΙΝΙΑ
ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ
ΜΕΤΑΓΛΩΤΙΣΜΕΝΟ

11/6

Σκηνοθεσία: Ράτζα Γκόσνελ 
Παίζουν: Χανκ Αζάρια, Κέιτι Πέρι,
Τζόναθαν Γουίντερς

Όταν ο κακός Δρακουμέλ κυνηγάει τα 
μικρά γαλάζια στρουμφάκια έξω από το 
στρουμφοχωριό τους, εκείνα ξαφνικά 
μεταφέρονται από τον δικό τους μαγικό 
κόσμο στον δικό μας - και για την 
ακρίβεια προσγειώνονται στη μέση του 
Central Park στη Νέα Υόρκη. Τα Στρουμφ 
πρέπει να βρουν έναν τρόπο για να 
επιστρέψουν στο χωριό τους πριν ο 
Δρακουμέλ βρει τα ίχνη τους!

Η λέξη, όταν την πολιορκεί η Μουσική, 
λούζεται την παρθενική της
χάρη και δίχως δική της ρυθμική 
αγωγή μένει γυμνή ,έτσι ξαπλώνει 
στο κρεβάτι των  "πέντε γραμμών" 
για να την κάνει δική του ο 
μουσικός.
                                                                                            

Μάνος Χατζιδάκις
“ Ένα ταξίδι στο τραγούδι και το 
λόγο του Μάνου Χατζιδάκι.”

Αρχής γινομένης από τις συνθέσεις του 
για το θέατρο και τον κινηματογράφο έως 
και τους κύκλους τραγουδιών του (Reflec-
tions, Τα Κινηματογραφικά,  Ο Μεγάλος 
Ερωτικός, Ρωμαϊκή Αγορά, Λαϊκή Αγορά 
κ.α.) 

Ο τελευταίος αυθεντικός ερμηνευτής του 
Μάνου Χατζιδάκι, Βασίλης Γισδάκης, 
αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει στο έργο 
του μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη.

Εμβόλιμα, παρουσιάζεται την ιστορία των 
τραγουδιών μέσα από αναφορές στην 
προσωπικότητα και το έργο του Μάνου 
Χατζιδάκι. 
Παράλληλα προβάλλεται φωτογραφικό 
υλικό.  

Τα κείμενα έχει επιμεληθεί ο ο 
κινηματογραφιστής - κειμενογράφος 
Αντώνης Μποσκοΐτης.

Βασίλης Γισδάκης - τραγούδι, κιθάρα

Δέσποινα Στεφανίδου - πιάνο, τραγούδι, φωνητικά

Άννα Θεοδωράτου - φλάουτο, τραγούδι

14/6 - ώρα: 9.30μμ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΣΔΑΚΗ
"Το Ταξίδι" 

Αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Υπηρεσίες: 
Ανάλυση σύστασης σώματος, λιπομέτρηση, μέτρηση 
δερματοπτυχών.
Λήψη ιατρικού και διατροφικού ιστορικού.

Εξατομικευμένα προγράμματα διατροφής:
• Για παχυσαρκία (ενηλίκων – εφήβων- παιδιών)
• Κατά την κύηση και τον θηλασμό.
• Κατά την εμμηνόπαυση.
• Για αθλούμενους και αθλητές.
• Για χορτοφάγους.
• Για παθολογικές καταστάσεις όπως: Καρδιαγγειακά 
νοσήματα, Υπέρταση, Υπερλιπιδαιμία, Αναιμία, Οστεοπόρωση, 
Σακχαρώδης Διαβήτης όλων των τύπων συμπεριλαμβανομένου 
της κύησης, Γαστρεντερικές διαταραχές-παθήσεις 
(δυσκοιλιότητα, κολίτιδα, παλινδρόμηση, έλκος κ.α.), 
Νεφροπάθειες, Ηπατοπάθειες, Καρκίνος κ.α. 
•Διατροφικές διαταραχές (ανορεξία, βουλιμία).



Σκηνοθεσία: Τζέιμς Μακτιγκ
Παίζουν: Τζον Κιούζακ, Μπρένταν Γκλίσον, 
Άλις Ιβ, Λιούκ Έβανς 

Το 1849, ένας κατά συρροήν δολοφόνος 
σπέρνει τον τρόμο στους δρόμους της 
Βαλτιμόρης. Σύντομα ο Έντγκαρ Άλαν 
Πόε αντιλαμβάνεται πως οι μέθοδοι του 
δολοφόνου είναι βγαλμένες από τις ιστορίες 
του. Καθώς ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται, 
η αστυνομία ζητά τη βοήθεια του Πόε. 
Ο θρυλικός συγγραφέας τρόμου αρνείται 
αρχικά, μέχρι που η αρραβωνιαστικιά του 
πέφτει στα χέρια του δολοφόνου. Ο Πόε 
συνεργάζεται με έναν φιλόδοξο νεαρό 
αστυνόμο, σε μια αμείλικτη καταδίωξη για να 
αποκαλύψουν το πρόσωπο που κρύβεται πίσω 
από τους φόνους, πριν να είναι πολύ αργά 
για την μοναδική του αγάπη. 

21-22-23/6

THE RAVEN
ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ

19-20/6

THE HELP 
ΥΠΗΡΕΤΡΙΕΣ

Σκηνοθεσία: Τέιτ Τέιλορ 
Παίζουν: Βαϊόλα Ντέιβις, Μπράις Ντάλας 
Χάουαρντ, Τζέσικα Τσάστεϊν, Έμα Στόουν,
Οκτάβια Σπένσερ 

Στο Μισισίπι του 1963 μια νεαρή κοπέλα η 
οποία θέλει να γίνει συγγραφέας παίρνει 
συνέντευξη από τις μαύρες υπηρέτριες της 
συνοικίας της, γεγονός που αναστατώνει τη 
συντηρητική κοινότητα της πόλης της.

"Λουσμένο από το φως του Νότου, το "The 
Help»"καταφέρνει να κερδίσει και να συγκινήσει 
το κοινό δίχως να μεταχειρίζεται εκβιαστικά 
συναισθήματα. Μιλάει για το παρελθόν με τρόπο 
άμεσο και επίκαιρο, επιτυγχάνοντας παράλληλα την 
αναγκαία διασύνδεση με το παρόν στη συνείδηση 
του θεατή. Ένα παρόν που φυσικά δεν έχει καταφέρει 
να εξαλείψει, μισό αιώνα μετά τις διεκδικήσεις του 
'60, τις πολλαπλές εκφάνσεις του ρατσισμού στο 
σύγχρονο κόσμο. "

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

18/6

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ

Σκηνοθεσία: Τιμ Μπάρτον 
Παίζουν: Τζόνι Ντεπ, Μισέλ Φάιφερ, Ελένα 
Μπόναμ Κάρτερ, Τζάκι Ερλ Χέιλι , Τζόνι Λι 
Μίλερ, Εύα Γκριν, Κλόε Γκρέις Μόρετζ, Μπέλα 
Χίθκοτ, Φκιούλιβερ ΜακΓκράθ

Κατά το έτος 1752, ο Ιησούς του Ναυή και Naomi 
Collins, με μικρά γιο Βαρνάβα, απέπλευσε από το 
Λίβερπουλ, Αγγλία για να ξεκινήσει μια νέα ζωή 
στην Αμερική. Αλλά ακόμη και ένας ωκεανός δεν 
ήταν αρκετή για να ξεφύγει από την μυστηριώδη 
κατάρα που μαστίζει την οικογένειά τους. Δύο 
δεκαετίες περνούν και ο Βαρνάβας (Τζόνι Ντεπ), 
έχει τον κόσμο στο feetor του, τουλάχιστον η πόλη της Collinsport, Μέιν. Ο πλοίαρχος 
του Collinwood Manor, Βαρνάβας είναι πλούσιο, ισχυρό και φανατικός Playboy ... μέχρι 
να κάνει το σοβαρό λάθος να σπάσει την καρδιά της Angelique Bouchard (Eva Green). 
Μια μάγισσα, με κάθε έννοια της λέξης, η Angelique τον καταδικάζει σε μια μοίρα 
χειρότερη από τον θάνατο: τον μετατραπεί σε βαμπίρ, και στη συνέχεια η ταφή του στη 
ζωή. Δύο αιώνες αργότερα, ο Βαρνάβας είναι λάθος απελευθερωθεί από τον τάφο του και 
βγαίνει στον κόσμο πολύ αλλάξει από το 1972. Επιστρέφει στο Collinwood Manor για να 
διαπιστώσει ότι κάποτε μεγάλη περιουσία του έχει πέσει σε ερείπιο. Οι δυσλειτουργικές 
απομεινάρια της οικογένειας Collins έχουν τα πήγε λίγο καλύτερα, κάθε φιλοξενούν τις 
δικές τους σκοτεινά μυστικά.

15-16-17/6

DARK SHADOWS 
ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΣΚΙΕΣ

Ακούγονται: 
Δεληγιάννη Δήμητρα, Καρδαμπίκη Νίκη, Κωνσταντίνου Μαρία, Σουμέλη Καλλιρόη, 
Τσιρογιάννη Βαρβάρα, Φαναριώτη Βάσω, Χριστοδουλοπούλου Ντίνα

"ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΣΚΙΑΧΤΡΟΥ"
Ευγένιου Τριβιζά 

Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την
Octavia Spenser



Σκηνοθεσία: Στίβεν Άντερσον, Ντον Χολ 
Παίζουν: Jared Gilman, Kara
Hayward and Bruce Willis 

Ο πάντα πεινασμένος Γουίνι αναζητά μέλι, 
ενώ ψάχνει με την παρέα του τη χαμένη 
ουρά του Γκαρή και αντιμετωπίζει το 
«τρομερό» Γυρίντομα.

Σκηνοθεσία: Ολιβιέ Ορλέ
Παίζουν: Εμίρ Κουστουρίτσα, Τιμπόλτ Λε Γκεγέκ, Φρανσουά-Ξαβιέ Ντεμεζόν, 
Τζέιντ-Ρόουζ Πάρκερ, Γενάδιος Πάτσης, Βίκυ Μαραγκάκη

Ο Γιάννης ζει μαζί με τον ψαρά πατέρα του, τον σκληροτράχηλο Δημοσθένη σε ένα 
μικρό νησί στο Αιγαίο. Κάποια μέρα, σώζει από βέβαιο θάνατο ένα παράξενο νεοσσό, 
τον οποίο φέρνει στο σπίτι, κρυφά από τον πατέρα του. Δίνει στο μικρό πελεκάνο το 
όνομα, Νικόστρατος και αναπτύσσει μαζί του μια τρυφερή σχέση αγάπης. Σύντομα, όμως, 
ο πελεκάνος μεγαλώνει και ο Γιάννης δεν μπορεί να κρατήσει μυστική την παρουσία του 
στο σπίτι. Πώς θα αντιμετωπίσει ο Δημοσθένης το μυστικό του γιου του και τι ρόλο θα 
παίξει στη ζωή τους ο Νικόστρατος, αλλά και η όμορφη Αγγελική που καταφθάνει από 
την πρωτεύουσα;

25-26/6

ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΟΣ - ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

24/6

WINNIE THE POOH
ΤΟ ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ
ΜΕΤΑΓΛΩΤΙΣΜΕΝΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

27/6 - ώρα: 9.30μμ

Μουσικό σχήμα "Άτροπον",

"Του κύκλου τα γυρίσματα..." 
Ένα μουσικό οδοιπορικό απο το Νίκο Ξυλούρη 
έως τους Κρήτες τραγουδοποιούς του σήμερα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Γρέντζελου Ευσταθία: φωνή

Αθανασόπουλος Γιώργος: λύρες, πολίτικο λαούτο, τζουράς, φωνή

Μήτσος Παναγιώτης: ούτι, λαούτο, νέι

Κυρίτσης Κώστας: κιθάρα, φωνή

Τσαρούχης Κώστας: κοντραμπάσσο

Τσεντούρος Γιάννης: κρουστά

www.myspace.com/atropon



Σκηνοθεσία: Ρίντλεϊ Σκοτ
Παίζουν: Μάικλ Φασμπέντερ, Πάτρικ Γουίλσον, 
Σαρλίζ Θίρον, Ίντρις Έλμπα, Γκάι Πιρς, 
Νούμι Ράπας

Με το νέο του δημιούργημα ο Σκοτ θεμελιώνει 
μια ρηξικέλευθη μυθολογία, σύμφωνα με την 
οποία μια ομάδα εξερευνητών ανακαλύπτει 
στοιχεία για την προέλευση του ανθρώπινου 
είδους στη Γη. Τα στοιχεία αυτά τους οδηγούν 
σ’ ένα συναρπαστικό ταξίδι στα πιο σκοτεινά 
σημεία του σύμπαντος, όπου θα χρειαστεί να 
διεξάγουν έναν τρομακτικό αγώνα για να 
σώσουν το μέλλον της ανθρώπινης φυλής.

5-6-7-8/7

PROMETHEUS
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

28-29-30/6-1/7

Αφιέρωμα στον αγαπημένο 
σκηνοθέτη - σεναριογράφο - ηθοποιό

Woody Allen

28/6
SLEEPER - Ο ΥΠΝΑΡΑΣ

Σκηνοθεσία: Γούντυ Άλεν
Πρωταγωνιστούν: Γουίλ Σμιθ, Τόμι Λι Τζόουνς, 
Έμμα Τόμσον, Τζος Μπρόλιν

Ο κρυογονικά κατεψυγμένος Μάιλς Μονρό ξυπνά έπειτα από 
διακόσια χρόνια σε μια κοινωνία την οποία κυβερνά η μύτη ενός 
δικτάτορα και το σεξ έχει αντικατασταθεί από Οργκάσματρον 
θαλάμους απόλαυσης. Εκεί θα γνωρίσει και θα ερωτευτεί την 
ατάλαντη ποιήτρια Λούνα.

30/6
BANANAS - ΜΠΑΝΑΝΕΣ

Σκηνοθεσία: Γούντυ Άλεν
Πρωταγωνιστούν: Λουίζ Λάσερ, Γούντι Άλεν, 
Κάρλος Μονταλμπάν 

Ένας υπάλληλος θα αναμειχθεί, για τον έρωτα μιας ακτιβίστριας, 
στην ανατροπή ενός δικτάτορα της Λατινικής Αμερικής, ύστερα 
από παρεξήγηση θα πάρει τη θέση του, αλλά θα θεωρηθεί 
"κόκκινος" από τη CIA.

29/6
ΜΑΝΗΑΤΤΑΝ - ΜΑΝΧΑΤΑΝ

1/7
MIDNIGHT IN PARIS - ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

2-3-4/7

MEN IN BLACK III
ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ 3

Σκηνοθεσία: Μπαρι Σονενφιλντ
Παίζουν: Γουίλ Σμιθ, Τόμι Λι Τζόουνς, 
Έμμα Τόμσον, Τζος Μπρόλιν

Μια επιτακτική ανάγκη προστάζει τον Πράκτορα 
J να ταξιδέψει πίσω στο 1969, προκειμένου 
να εντοπίσει τον Πράκτορα Κ, την εποχή που 
ακόμη ήταν ένας εκκολαπτόμενος μυστικός 
πράκτορας. Για κακή τους τύχη, ωστόσο, ένα 
ανάλογο ταξίδι στο χρόνο πραγματοποιεί 
και ο σατανικός Μπόρις, ο οποίος σχεδιάζει 
να δολοφονήσει τον Πράκτορα Κ, κάτι 
που θα πυροδοτήσει μια αλυσιδωτή σειρά 
από γεγονότα, τα οποία θα οδηγήσουν με 
μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή του 
πλανήτη...

Σκηνοθεσία: Γούντυ Άλεν
Πρωταγωνιστούν: Γούντυ Άλεν, Ντάιαν Κίτον, 
Μάριελ Χέμινγουεϊ 

Ο Ισαάκ Ντέιβις είναι ένας χωρισμένος σεναριογράφος 
τηλεοπτικών σόου, που ζει στο Μανχάταν και είναι μάλλον 
δυσαρεστημένος με τη δουλειά του. Η πρώην γυναίκα του τον 
εγκατέλειψε για να ζήσει με μια άλλη γυναίκα και γράφει ένα 
βιβλίο για τη σχέση της με τον Ισαάκ. Εκείνος βγαίνει ραντεβού 
με μια δεκαεφτάχρονη μαθήτρια του λυκείου, την Τρέισι, που 
είναι ερωτευμένη μαζί του, όμως εκείνου δεν του αρέσει. 
Όταν συναντά τη Μαίρη Ουίλκι, την ερωμένη του καλύτερού 
του φίλου, του Γιέιλ, που είναι παντρεμένος με την Έμιλυ, 
την ερωτεύεται. Χωρίζει με την Τρέισι κι αρχίζει μια σχέση 
με την Μαίρη, επηρεάζοντας τις ζωές πολλών ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

Σκηνοθεσία: Γούντυ Άλεν
Πρωταγωνιστούν: Ρέιτσελ Μακ Άνταμς, Όουεν Ουίλσον, Κάθι 
Μπέιτς, Άντριεν Μπρόντι, Μαριόν Κοτιγιάρ, Κάρλα Μπρούνι-
Σαρκοζί

Η νέα ταινία του Γούντι Άλεν, “Μεσάνυχτα στο Παρίσι” είναι 
μία ρομαντική κομεντί που εκτυλίσσεται στην Πόλη του Φωτός. 
Μια οικογένεια πηγαίνει εκεί για επαγγελματικούς λόγους κι ένα 
νεαρό ζευγάρι ετοιμάζεται για να παντρευτεί το φθινόπωρο, 
αλλά ζει καταστάσεις που φέρνουν τα πάνω κάτω στη ζωή 
του.Η ταινία αφηγείται το μεγάλο έρωτα ενός νέου άνδρα για 
μια πόλη, το Παρίσι, και μιλάει για τους ανθρώπους που έχουν 
την ψευδαίσθηση ότι αν είχαν μιαν άλλη ζωή, διαφορετική από 
τη δική τους, θα ζούσαν πολύ καλύτερα.



EMPORIO KOSMAS
EMPORIO KOSMAS

Σκηνοθεσία: Ουές Άντερσον
Παίζουν: Μπρους Ουίλις, Όουεν Ουίλσον, 
Έντουαρντ Νόρτον, Φράνσες ΜακΝτόρμαντ, 
Μπιλ Μάρεϊ, Χάρβεϊ Καϊτέλ, Τίλντα Σουίντον 

Το MOONRISE KINGDOM διαδραματίζεται 
στα ανοικτά των ακτών της Νέας Αγγλίας 
το καλοκαίρι του 1965 και αφηγείται την 
ιστορία δύο δωδεκάχρονων που ερωτεύονται, 
υπογράφουν ένα μυστικό συμβόλαιο και 
τρέχουν μαζί στη ζούγκλα. Ενώ οι αρχές 
προσπαθούν να τους συλλάβουν, ξεσπά 
μια φονική καταιγίδα μετατρέποντας την 
ειρηνική κοινότητα του νησιού σε σκέτη 
καταστροφή. 

Σκηνοθεσία: Κρις Μίλερ
Χαρίζουν τις φωνές τους: Τηλέμαχος 
Κρεβάικας, Ντίνος Σούτης, Φώτης Πετρίδης, 
Μαρία Ζερβού, Κατερίνα Γκίργκις, Βίκυ 
Νικολαΐδου, Βασίλης Μηλιός 

Ο μικρόσωμος και μόνιμα ερωτοχτυπημένος 
Γάτος Σπιρουνάτος, χρήζεται πρωταγωνιστής 
σε μια ταινία όλη δική του γιατί, μπορεί να 
τον γνωρίσαμε δίπλα στον ένα και μοναδικό 
Σρεκ, αλλά καιρός δεν είναι να μάθουμε 
επιτέλους από πού κρατάει η σκούφια ή 
μήπως να λέγαμε καλύτερα οι μπότες του; 
Ποιο είναι άραγε το ποιόν και παρελθόν 
του ψιψίνου που ομολογουμένως κλέβει την 
παράσταση άμα τη εμφανίσει, πόσο μάλλον 
όταν προσπαθεί με τη βοήθεια του Χάμπτι 
Ντάμπτι και της Κίτι της Ελαφροπατούσας 
να κλέψουν τη Χήνα με τα Χρυσά Αυγά ενώ 
την ίδια στιγμή εκείνος καλείται να αποφύγει 
τα βέλη του έρωτα; Υποψήφιο για Χρυσή 
Σφαίρα!κλέψουν τη Χήνα με τα Χρυσά Αυγά 
ενώ την ίδια στιγμή εκείνος καλείται να 
αποφύγει τα βέλη του έρωτα;

12/7

ΓΑΤΟΣ ΣΠΙΡΟΥΝΑΤΟΣ / TOMCAT SPURRIER
ΜΕΤΑΓΛΩΤΙΣΜΕΝΟ

9-10-11/7

MOONRISE KINGDOM 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

13-14-15/7

LES NEIGES DU KILIMANDJARO
ΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΙΛΙΜΑΝΤΖΑΡΟ

Σκηνοθεσία: Ρομπέρ Γκεντιγκιάν
Παίζουν: Ζαν-Πιερ Νταρουσέν, Αριάν 
Ασκαρίντ, Ζεράρ Μεϊλάν 

Ένα ζευγάρι πενηνταπεντάρηδων, ο άντρας 
του οποίου έχει χάσει πρόσφατα τη δουλειά 
του, πέφτει θύμα ληστείας. Δεν ξέρει πώς να 
αντιδράσει όμως όταν διαπιστώνει ότι αυτή έχει 
οργανωθεί από έναν επίσης απολυμένο πρώην 
συνάδελφο του συζύγου, ο οποίος αναθρέφει 
μόνος τα δύο μικρά αδέρφια του.

16-17-18/7

SNOW WHITE 
AND THE HUNTSMAN / Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ Ο ΚΥΝΗΓΟΣ

Σκηνοθεσία: 
Παίζουν: Σαρλίζ Θέρον, Κρίστεν Στιούαρτ, 
Κρις Χεμσγουορθ, Ρέι Γουινστοουν

Πριν χρόνια, η εκθαμβωτική Βασίλισσα Ραβένα 
σκότωσε το Βασιλιά την πρώτη νύχτα του 
γάμου τους. Τώρα χρειάζεται μια αγνή καρδιά 
για να καταφέρει να διατηρήσει την ομορφιά 
της, αλλά και τη δύναμή της. Και η μοναδική 
που υπάρχει είναι η καρδιά της, φυλακισμένης 
στο κάστρο χρόνια, κόρης του βασιλιά. 
Το νεαρό κορίτσι καταφέρνει να δραπετεύσει 
και αναζητά καταφύγιο στο Σκοτεινό Δάσος, 
που είναι γεμάτο με επικίνδυνα φυτά και 
δηλητηριώδη ζώα. Η Βασίλισσα στέλνει στο 
κατόπι της τον μοναδικό άνθρωπο που μπορεί 
να επιβιώσει στο Δάσος: ένα θλιμμένο Κυνηγό. 
Έχοντας προ πολλού εγκαταλείψει κάθε ελπίδα 
για ζωή, ο Κυνηγός δέχεται. Όταν όμως τη 
βρίσκει διστάζει... Θα σκοτώσει το όμορφο 
κορίτσι; Ή θα την εκπαιδεύσει για να γίνει 
η καλύτερη πολεμίστρια που έχει δει ποτέ το 
Βασίλειο;



20-21-22/7

LA DELICATESSE

Στο "La Délicatesse", η Οντρέ Τοτού υποδύεται την Ναταλί, μια νεαρή πετυχημένη γυναίκα 
που ξαφνικά βρίσκεται στο κενό, όταν ο άντρας της σκοτώνεται σε ένα ατύχημα. Για τα 
επόμενα χρόνια, βυθίζεται στη δουλειά της και ξεχνά την προσωπική της ζωή μέχρι την 
στιγμή, που χωρίς να συνειδητοποιήσει το πως και το γιατί, θα φιλήσει έναν συνάδελφό 
της, που δεν είναι καθόλου ο τύπος του άντρα που θα ερωτευόταν. 

Σκηνοθεσία: Νταβίντ και Στεφάν Φενκινός
Παίζουν: Όντρεϊ Τοτού, Φρανσουά Νταμιέν, Μπρούνο Τοντεσκίνι

Σκηνοθεσία: Ερικ Τολεντάνο
Παίζουν: Φρανσουά Κλουζέ, Ομαρ Σι, Αν Λε 
Νι, Οντρε Φλερο, Κλοτιλντ Μολε, Αλμπα Γκαια 
Μπελουτζι, Σιριλ Μέντι, Κρίστιαν Αμερι, Μαρί 
Λωρ Ντεσκουρώ, Γκρεγκουαρ Οστερμαν 

Το σενάριο βασίζεται στην πραγματική ιστορία 
του Φιλίπ, ενός πλούσιου αριστοκράτη, 
ο οποίος έχοντας μείνει καθηλωμένος σε 
αναπηρικό καροτσάκι μετά από ένα ατύχημα 
με αλεξίπτωτο, επιλέγει για βοηθό του στην 
καθημερινότητα, τον Ντρίς, τον πιο απρόσμενο 
υποψήφιο, έναν πρόσφατα αποφυλακισμένο 
μαύρο νεαρό, από τις φτωχές συνοικίες στα 
προάστια του Παρισιού. Δύο διαφορετικοί 
κόσμοι συναντιούνται και παρόλες τις 
διαφορές τους οι πρωταγωνιστές μοιράζονται 
μια αληθινή φιλία, κωμική και δυνατή, 
χαρίζοντας γέλιο αλλά και γνήσια συγκίνηση, 
με ένα θέμα που εκ πρώτης όψεως μόνο αστείο 
δεν φαντάζει. 

23-24-25/7

ΟΙ ΑΘΙΚΤΟΙ
THE UNTOUCHABLES

19/7- ώρα: 9.30μμ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

"Ελλάς σε γνωρίζω"
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Παύλος Μπερμπερίδης - Μπουζούκι

Δημήτρης Κοντογιάννης - Φωνή

Νίκος Αράχωβας - Μπουζούκι

Θωμάς Μπαρμπάκης - Μπαγλαμά

Ιωάννα Κολοβάκη - Φωνή

Παντελής Ντζιάλας - Κιθάρα

Μάκης Φεγγούλης - Ντραμς

Μένιος Γούναρης - Πιάνο

Μάριος Μαρούσκος - Μπάσο

Ηλίας Ψυλάκης - Μπουζούκι
Πανελλήνια πρώτη παρουσίαση

του δίσκου

του Αγρινιώτη Παύλου Μπερμπερίδη

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ



2/8

ΖΟΥΜΠΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ
ΜΕΤΑΓΛΩΤΙΣΜΕΝΟ

Σκηνοθεσία: Εμανουέλ Μπερκό, Φρεντ 
Καβαγιέ, Αλεξάντερ Κουρτέ, Ζαν Ντιζαρντέν, 
Μισέλ Χαζαναβίσιους, Ερίκ Λαρτιγκό, Ζιλ 
Λελούς
Παίζουν: Ζιλ Λελούς, Λιονέλ Αμπελάνσκι, 
Ζαν Ντιζαρντέν, Γκιγιόμ Κανέ 

Ο Ζαν Ντιζαρντέν, Όσκαρ Α' αντρικού ρόλου 
για την ταινία "The Artist", πρωταγωνιστεί και 
στις 7 πικάντικες ιστορίες, σε μια σπονδυλωτή 
ταινία με θέμα την απιστία.

3-4-5/8

LES INFENTELES
ΟΙ ΑΠΙΣΤΟΙ

Σκηνοθεσία: Κέλι Άσμπερι 
Χαρίζουν τις φωνές τους: Τζέιμς Μακαβόι, ‘Εμιλι 
Μπλαντ, Μάικλ Κέιν, Μάγκι Σμιθ, Τζέισον Στέιθαμ, 
Πάτρικ Στιούαρτ, Τζούλι Γουόλτερς, Άσλεϊ Τζένσεν 
και Ματ Λούκας.
 
Δύο γειτονικοί κήποι - δύο αντιμαχόμενα 
στρατόπεδα! Χρόνια τώρα, μια αδυσώπητη βεντέτα 
έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους μπλε νάνους που 
διακοσμούν τον κήπο της κυρίας Μοντέγι και τους 
κόκκινους νάνους από τον πλαϊνό κήπο του κυρίου 
Καπουλέτι. Οι μεν ακολουθούν πιστά τις διδαχές 
της λαίδης Μπλούμπερι, οι δε ρούπι δεν κάνουν 
δίχως την καθοδήγηση του λόρδου Ρέντμπρικ. 
Ωστόσο, η τυχαία γνωριμία της Ιουλιέτας, της 
δυναμικής κόρης του αρχηγού των κόκκινων, 
με τον Ζουμπαίο, τον παράτολμο πρωταθλητή 
των μπλε στους αγώνες ταχύτητας με μηχανές 
κουρέματος του γκαζόν, θα έρθει να δώσει μια 
ολότελα νέα διάσταση στην πολυετή αυτή διαμάχη.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Σκηνοθεσία: Μαμπρούκ Ελ Μεχρί
Παίζουν: Μπρους Γουίλις, Χένρι Καβίλ, 
Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζόζεφ Μολ, Καρολίν 
Γκουντολ, Τζιμ Πίντοκ, Βερόνικα Εσεγκί 

Όταν ο Ουίλ φτάνει στην Ισπανία για διακοπές 
με ιστιοπλοϊκό, μαζί με την οικογένειά του, 
έχει ένα σωρό προβλήματα στο κεφάλι του: 
η εταιρεία που δημιούργησε χρεωκόπησε, 
ενώ η σχέση του με τον αυστηρό πατέρα 
του πάει από το κακό στο χειρότερο. Όταν 
η οικογένειά του απάγεται από μυστικούς 
πράκτορες, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν 
μια μυστηριώδη βαλίτσα, ο Ουίλ βρίσκεται 
ξαφνικά εν μέσω ενός ανελέητου κυνηγητού 
στους δρόμους της Μαδρίτης, προσπαθώντας 
να ξεσκεπάσει μια συνομωσία πριν είναι πολύ 
αργά. 

Σκηνοθεσία: Άνταμ Σάνκμαν 
Παίζουν: Τομ Κρουζ, 
Άλεκ Μπάλντουιν, Πολ Τζιαμάτι, Κάθριν Ζέτα Τζόουνς 

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μιούζικαλ του Broadway, το οποίο παρουσίασε σημαντικά 
rock κομμάτια από τα 70s και 80s.
Στον πρωταγωνιστικό ρόλο συναντάμε τον Tom Cruise, ο οποίος υποδύεται τον rock star 
Stacee Jaxx.
Ορισμένα από τα τραγούδια που ακούγονται στο "Rock Of Ages" είναι τα "Pour Some 
Sugar On Me" των Def Leppard, "Rock You Like A Hurricane" των Scorpions, "Wanted 
Dead Or Alive" των Bon Jovi και "Renegade" των Styx.
 
Στην ταινία θα πρωταγωνιστήσουν ακόμα και οι Alec Baldwin, Russell Brand, Catherine 
Zeta Jones, Paul Giamatti και Malin Akerman. 

30-31/7-1/8

ROCK OF AGES / ΒΡΑΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ

26-27-28-29/7

THE COLD LIGHT OF DAY
ΤΟ ΨΥΧΡΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΜΕΡΑΣ



Σκηνοθεσία: Τζον Χούρβιτζ, 
Χέιντεν Σλόσμπεργκ 
Παίζουν: Άλισον Χάνιγκαν, Τζον Τσο, Σον 
Γουίλιαμ Σκοτ, Καρίνα Μπάουντεν, Μένα 
Σουβάρι

Στην κωμωδία AMERICAN REUNION, 
όλοι οι χαρακτήρες του American Pie που 
συναντήσαμε πριν από μια δεκαετία και βάλε, 
επιστρέφουν στο Ανατολικό Great Falls 
για την σχολική τους επανένωση. Στο από 
καιρό πολυαναμενόμενο Σαββατοκύριακο, θα 
ανακαλύψουν τι άλλαξε, ποιός δεν άλλαξε και 
πως ο χρόνος και απόσταση δεν μπόρεσαν 
να σπάσουν τους δεσμούς φιλίας. Ήταν 
καλοκαίρι του 1999, όταν τέσσερα αγόρια 
από το Michigan άρχισαν την αναζήτηση 
για να χάσουν την παρθενιά τους. Στα 
χρόνια που πέρασαν, ο Τζιμ και η Μισέλ 
παντρεύτηκαν, ενώ ο Κέβιν και η Βίκυ αποχαιρετίστηκαν. Ο Οζ και η Χίδερ μεγάλωσαν 
χώρια, αλλά ο Φιντς αποζητά ακόμα για τη μαμά του Στίφλερ. Τώρα οι φίλοι μιας ζωής, 
έξανασυνατιούνται ως ενήλικες αναπολώντας την έμπνευση που είχαν στα εφηβικά νιάτα 
τους όταν ξεκίνησε η κωμωδία θρύλος.

Σκηνοθεσία: Ακι Καουρισμάκι  
Παίζουν: Αντρέ Βιλμς, Κάτι Ούτινεν, 
Ζαν-Πιερ Νταρουσέν 

Ο Marcel Marx είναι ένας μποέμ τύπος 
που κάποτε φιλοδοξούσε να πιάσει 
την καλή ως συγγραφέας στο Παρίσι. 
Πλέον όμως έχει αποτραβηχτεί στη 
Χάβρη, το δεύτερο πιο πολυσύχναστο 
λιμάνι της Γαλλίας. Εκεί περνά τις 
μέρες του καθαρίζοντας παπούτσια 
των περαστικών, ενώ τα απογεύματα 
συχνάζει στο αγαπημένο του μπαρ 
και φροντίζει την Arletty τη βαριά 
άρρωστη σύζυγό του. Ο Marcel θα 
συναντήσει τυχαία τον Idrissa, ένα 
ανήλικό αγόρι από την Αφρική που 
έχει φτάσει στη Χάβρη λαθραία και το 
αναζητά η αστυνομία. Ο ηλικιωμένος 
άνδρας θα βοηθήσει το νεαρό αγόρι 
και αποφασίζει να το πάρει μαζί 
του σπίτι... ακόμα κι αν χρειαστεί να 
υποστεί τις συνέπειες των πράξεών 
του.

9-10-11-12/8

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΧΑΒΡΗΣ

6-7-8/8

AMERICAN REUNION

Σκηνοθεσία: Φρεντερίκ Μπεγκμπεντέ
Παίζουν: Λουίζ Μπουρζουά, Γκασπάρ 
Προυστ, Τζόι Σταρ, Τζόναθαν 
Λάμπερτ

O Marc Marronnier το πρωί είναι 
κριτικός λογοτεχνίας και το βράδυ 
καλύπτει το κοσμικό ρεπορτάζ. 
Μόλις έχει πάρει διαζύγιο από την 
Anne. Τώρα πια είναι σίγουρος πως 
ο έρωτας δεν κρατάει παρά μόνο τρία 
χρόνια. Έχει μάλιστα γράψει και ένα 
αιχμηρό βιβλίο για να το αποδείξει, 
όμως η συνάντησή του με την Alice 
πρόκειται να ανατρέψει οτιδήποτε 
πίστευε για σίγουρο.

13-14-15/8

L'AMOUR DURE TROIS ANS 
Ο ΕΡΩΤΑΣ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ



Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν
Παίζουν: Κρίστιαν Μπέιλ, 
Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ, 
Γκάρι Όλντμαν

Μετά το θάνατο του Χάρβεϊ Ντεντ, 
ο Μπάτμαν παίρνει τη ευθύνη για τα 
εγκλήματα του Ντεντ με σκοπό να 
προστατεψει τη φήμη του Ντεντ. Έτσι 
η αστυνομία της Γκόθαμ Σίτι κυνηγάει 
τον Μπάτμαν. Οκτώ χρόνια μετά, ο 
Μπάτμαν επιστρέφει στη Γκόθαμ όπου 
πρέπει να ανακαλύψει την αλήθεια 
σχετικά με τη μυστηριώδη Σελίνα 
Κάιλ, ενώ πρέπει να σταματήσει τα 
σχέδια του κακού Μπέιν, ο οποίος 
θέλει να καταστρέψει την πόλη

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

THE DARK NIGHT RISES
Ο ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ: Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Σκηνοθεσία: Μαρκ Γουεμπ
Παίζουν: Αντριου Γκάρφιλντ, Εμα Στόουν, 
Ρις Ιφανς, Μάρτιν Σιν, Ντένις Λίρι, Σάλι 
Φιλντ

Όταν ο Ουίλ φτάνει στην Ισπανία για 
διακοπές με ιστιοπλοϊκό, μαζί με την 
οικογένειά του, έχει ένα σωρό προβλήματα 
στο κεφάλι του: η εταιρεία που δημιούργησε 
χρεωκόπησε, ενώ η σχέση του με τον 
αυστηρό πατέρα του πάει από το κακό στο 
χειρότερο. Όταν η οικογένειά του απάγεται 
από μυστικούς πράκτορες, οι οποίοι 
προσπαθούν να βρουν μια μυστηριώδη 
βαλίτσα, ο Ουίλ βρίσκεται ξαφνικά εν 
μέσω ενός ανελέητου κυνηγητού στους 
δρόμους της Μαδρίτης, προσπαθώντας να 
ξεσκεπάσει μια συνομωσία πριν είναι πολύ 
αργά. 

Σκηνοθεσία: Daniel Cohen 
Παίζουν: Ζαν Ρενό, 
Μιχαήλ Youn, Ραφαέλ Agogue

Ο Jacky Bonnot, 32χρονος, οπαδός της 
haute κουζίνας και με σαφή ταλέντο, 
ονειρεύεται την επιτυχία και το άνοιγμα ενός 
μεγάλου και διάσημου εστιατορίου. Ωστόσο, 
η οικονομική κατάσταση του ίδιου και της 
συζύγου του τον υποχρεώνει να αποδεχθεί 
ταπεινωτικές δουλειές μαγειρέματος που δεν 
οδηγούν πουθενά ... Μέχρι την ημέρα που 
διασχίζει μονοπάτια με τον Alexandre Vau-
clair, ένα διάσημο σεφ, του οποίου η άνετη 
θέση απειλείται από τον χρηματοπιστωτικό 
όμιλο που κατέχει τα εστιατόρια του ...

20-21-22/8

LE CHEF / Ο ΣΕΦ

16-17-18-19/8

THE AMAZING SPIDER-MAN



Σκηνοθεσία: Πήτερ και Μπόμπυ Φάρελυ 
Παίζουν: Συν Χάυς, Χρήστος Διαμαντόπουλος, Γουίλ Σάσο 

Σκηνοθεσία: Ασγκάρ Φαραντί 
Παίζουν: Σαχάμπ Χοσεϊνί, 
Λεϊλά Χατάμι, Πέιμαν Μοάντι 

Ο Ναντέρ και η Σιμίν διαφωνούν για 
το αν πρέπει να συνεχίσουν τη ζωή 
τους στο Ιράν και σκέφτονται να 
χωρίσουν. Αναγκασμένος να βρει μια 
γυναίκα να προσέχει τον πατέρα του 
που πάσχει από Αλτσχάιμερ, ο Ναντέρ 
θα βρεθεί ξαφνικά μπλεγμένος σε μια 
μοιραία παρεξήγηση.

3-4-5/9

JODAEIYE NADER AZ SIMIN / A SEPARATION
ΕΝΑΣ ΧΩΡΙΣΜΟΣ

30-31/8-1-2/9

THE THREE STOOGES
ΟΙ ΤΡΕΙΣ STOOGES

Ενώ προσπαθούν να σώσουν το ορφανοτροφείο που πέρασαν τα παιδικά τους χρόνια, ο 
Moe, ο Larry, και ο Curly πέφτουν χωρίς να το θέλουν σε μια υπόθεση δολοφονίας και 
τελειώνουν σαν πρωταγωνιστές σ ένα τηλεοπτικό ριάλιτι.

Οι Moe, Curly και Larry, το ξεκαρδιστικό τρίο που έγινε διάσημο στην αμερικανική τηλεόραση 
για τις πλάκες και τις φάρσες τους, επιστρέφει στους κινηματογράφους, σε μια νέα ταινία, υπό 
τις σκηνοθετικές οδηγίες των Peter και Bobby Farrelly, οι οποίοι υπογράφουν και το σενάριο 
μαζί με τον Mike Cerrone.

Ακατάλληλη κάτω των 13 ετών

6/9

HAPPY FEET 2
ΜΕΤΑΓΛΩΤΙΣΜΕΝΟ

Σκηνοθεσία: Λουκ Μπεσόν
Παίζουν: Μισέλ ΓέοΝτέιβιντ 
ΘιούλιςΓουίλιαμ Χόουπ 

Όταν το 1947 ήταν τριών χρονών, ο 
πατέρας της, Aung San, που είχε οδηγήσει 
τη Βιρμανία στην ανεξαρτησία από τους 
Αγγλους, εκτελούταν στο εκτελεστικό 
απόσπασμα. Ως ενήλικη πια, η Aung San Suu 
Kyi (Michelle Yeoh) βρίσκεται στην Αγγλία, 
έχοντας μία ευτυχισμένη ζωή στο πλευρό του 
συζύγου της, Michael Aris (David Thewlis). Η 
κλονισμένη υγεία της μητέρας της τη φέρνει 
ξανά στη στρατοκρατούμενη γενέτειρά της. 
Εκεί, γίνεται μάρτυρας ενός μακελειού, καθώς 
το στρατιωτικό καθεστώς πνίγει στο αίμα τη 
γενικευμένη λαϊκή εξέγερση του 8888 (έλαβε 
χώρα στις 8/8/1988). Αποφασίζοντας 
να δράσει, ιδρύει κόμμα το οποίο κερδίζει 
πανηγυρικά τις εκλογές. Όμως το καθεστώς 
αγνοεί το αποτέλεσμα και υποχρεώνει τη Suu 
Kyi σε κατ' οίκον περιορισμό. Παρόλα αυτά, 
η μάχη της για δημοκρατία δε σταματά εκεί...

7-8-9/9

THE LADY
Η ΚΥΡΙΑ

Σκηνοθεσία: Τζορτζ Μίλερ 
Χαρίζουν τις φωνές τους: ΗΘΟΠΟΙΟΙ:Ελάιζα 
ΓουντΡόμπιν ΓουίλιαμςΜπραντ ΠιτΜατ 
ΝτέιμονΧιούγκο Γουίβινγκ
 
Ο Έρικ, γιος του δεινού χορευτή Μαρμπλ, δεν 
μπορεί να κουνήσει ρυθμικά τα πόδια του. Ο 
άγαρμπος μικρός αποφασίζει να το σκάσει με 
τους σκανταλιάρηδες φίλους του ανακαλύπτοντας 
ότι λίγα παγόβουνα παρακάτω υπάρχει ένας 
πιγκουίνος που πετάει! Την ίδια στιγμή το λιώσιμο 
των πάγων θα εγκλωβίσει την κοινότητα των 
αυτοκρατορικών πιγκουίνων και μοναδική ελπίδα 
σωτηρίας θα είναι η συλλογική προσπάθεια των 
πλασμάτων της Ανταρκτικής.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Μέλος του Συλλόγου Ακοοπροθετιστών Ελλάδας

Αγρίνιο: Ηλ. Ηλιού 10 (3ος όροφος)
τηλ. 26410 23150 - fax: 26410 23160

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑ    ΑΝΟΣ



Σκηνοθεσία: Olivier Marchal
Παίζουν: Gérard Lanvin, Tchéky 
Karyo, 
Daniel Duval, Etienne Chicot, Valeria 
Cavalli

Ο Edmond Vidal, που όλοι τον 
φωνάζουν Momon, πέρασε τα 
νιάτα του μέσα στη μιζέρια ενός 
τσιγγάνικου καταυλισμού. Από 
αυτή την περίοδο έχει κρατήσει την 
αίσθηση της οικογένειας, την πλήρη 
αφοσίωσή του σ’ αυτήν και την 
περηφάνια για την καταγωγή του. 
Κυρίως έχει διατηρήσει τη φιλία 
του με τον Serge Suttel. Μαζί του 
βούλιαξε στον κόσμο των μεγάλων 
ληστειών και γνώρισε το απόγειο 
της συμμορίας της Λιόν, της ομάδας 
που σχημάτισαν μαζί και που τους 
ανέδειξε ως τους πιο διάσημους 
ένοπλους ληστές στη δεκαετία του 
‘70. Η ακαταμάχητη άνοδός τους 
σταματάει το 1974 με μια θεαματική 
σύλληψή τους. Σήμερα, καθώς 
πλησιάζει τα εξήντα, ο Momon 
προσπαθεί να ξεχάσει εκείνο το 
διάστημα της ζωής του. Αντίθετα ο Serge Suttel, παρά τα τόσα χρόνια που πέρασαν, δεν 
έχει αποποιηθεί τίποτε από την πορεία του...
 

Σκηνοθεσία: Σάιμον Γουέστ
Παίζουν: Σιλβέστερ Σταλόνε, Τζέισον 
Στέιθαμ, Μπρους Γουίλις, Τζετ Λι, Ντολφ 
Λούντγκρεν, Τσακ Νόρις, Άρνολντ 
Σβαρτσενέγκερ, Ζαν Κλοντ Βαντάμ, Ράντι 
Κουτίρ

Μετά την εισπρακτική, επιτυχία του The Ex-
pendables», ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποφάσισε 
να γυρίσει και τη συνέχεια των λεγόμενων 
στα ελληνικά Αναλώσιμων».
 
Αυτή τη φορά το καστ είναι πιο πλούσιο, 
με τους προηγούμενος Αναλώσιμους» 
να παραμένουν, αλλά με εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσες προσθήκες. Με ονόματα 
όπως Jason Statham, Bruce Willis, Liam 
Hemsworth, Arnold Schwarzenegger, Syl-
vester Stallone, Jean-Claude Van Damme, 
Chuck Norris, Jet Li και Dolph Lundgren, το 
The Expendables 2», υπόσχεται πολύ δράση, 
σασπένς και φυσικά αρκετό ξύλο!
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THE EXPENDABLES / ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ 2 
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Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΗΣ LYON
GANG STORY

Σκηνοθεσία: Λάρi Τσάρλς
Παίζουν: Σάσα Μπαρόν Κοέν, 
Μέγκαν Φοξ, Άνα Φάρις, Τζον Σ. Ράιλι, 
Μπεν Κίνγκσλεϊ

Ο Πρόεδρος Obama το είπε ξεκάθαρα. 
Εδώ και 40 χρόνια ο λαός της Wadija 
ζει υπό το τυραννικό καθεστώς του. Η 
Hillary σήμανε την ώρα για να πληρώσει 
το τίμημα. Ο πρωθυπουργός Cameron 
υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης 
των νατοϊκών επιχειρήσεων εναντίον 
του. Κι όμως, σε πείσμα της Δύσης, ο 
στρατηγός Aladeen (Sasha Baron Cohen) 
είναι ακόμη εδώ και είναι διατεθειμένος να 
κάνει τα πάντα προκειμένου η Δημοκρατία 
να μην εγκαθιδρυθεί ποτέ στη χώρα που 
τόσο αγαπά να καταπιέζει...

Ο μέγας προβοκάτορας Sasha Baron Co-
hen προετοιμάζει μεθοδικά το επόμενο 
χτύπημα. Όχι, δεν πρόκειται για κάποια 
τρομοκρατική επίθεση στο Empire State 
Building, όπως αναμένει ο John C. Reilly 
από τον δικτάτορα Aladeen και το σόι του. 
Πρόκειται για τη νέα μοκουμενταρίστικη 
σάτιρα από τον Cohen που ακούει στον 
ηχηρό τίτλο «The Dictator», με θέμα έναν 
μισότρελο τύραννο κάποιας φανταστικής χώρας της Μέσης Ανατολής. Έμπνευση για 
το σενάριο αποτελεί το best-seller "Zabibah And The King", συγγραφέας του οποίου 
φέρεται να είναι ο ίδιος ο Σαντάμ Χουσεΐν. Ωστόσο, είναι εμφανές τόσο από το poster/
πορτραίτο όσο κι από το trailer πως - εξαιρώντας το πλούσιο α λα Μπιν Λάντεν μούσι 
- πρωταρχική πηγή έμπνευσης του χαρακτήρα που υποδύεται ο Cohen αποτελεί ο πρώην 
ηγέτης της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι. 
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THE DICTATOR
Ο ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ

σαντε





ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
ΟΔΥΣΣΕΒΑΧ της Ξένιας Καλογεροπούλου
Σκηνοθεσία: Κώστας Γάκης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙ Η ΝΑ ΜΗ ΖΕΙ
Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαθανασίου - Μιχάλης Ρέππας

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
ΤΙ ΒΟΥΛΗ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙΣ ΜΩΡΗ
Σκηνοθεσία: Άννα Παναγιωτοπούλου

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΝΥΧΤΑΣ
σε διασκευή για παιδιά
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αδάμης

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
ΝΤΟΡΑ Η ΜΙΚΡΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΧΑΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 
ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥ
Σκηνοθεσία: Σπύρος Παπαδόπουλος

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
¨Ο ΤΖΙΜ ΤΟ ΤΖΙΤΖΙΚΙ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟΥ ΤΥΦΛΟΠΟΝΤΙΚΑ¨
του Ευγένιου Τριβιζά
Σκηνοθεσία: Νανά Νικολάου

ΤΡΙΤΗ 17 ΚΑΙ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
ΟΡΝΙΘΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΚΡΗΤΗΣ
Σκηνοθεσία: Γιάννης Κακλέας

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ του Αριστοφάνη
Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪ ΓΚΟΓΚΟΛ
Σκηνοθεσία: Λίλλυς Μελεμέ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ' ΑΥΛΙΔΙ
Σκηνοθεσία: Θέμης Μουμουλίδης

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012
ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Η προπώληση των εισιτηρίων θα πραγματοποιείται στα γραφεία της 
Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Αγρινίου
Δαγκλή 27 - τηλ.: 26410 55655 - 55700
από 10.00π.μ. - 13.00


