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ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ



ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέλη

Υπεύθυνη του Δημοτικού Κινηματογράφου

Επιμέλεια προγράμματος

Μηχανικός Κινηματογράφου:

Ταμείο - Πληροφορίες:

Υπεύθυνος Αιθουσών:

Τηλ. επικοινωνίας:

Εκτύπωση: Χ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε.
              www.typenet.gr

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

Τριανταφύλλου Τασία

Ευθυμίου Ευθύμιος

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



Παύλος Π. Μοσχολιός

Δήμαρχος Αγρινίου

Κωνσταντίνα Θ. Κατσαρή

Αντιδήμαρχος

Η γοητεία και η αίγλη που αποπνέει το "ΕΛΛΗΝΙΣ", ο θερινός 
κινηματογράφος της πόλης μας, κάνει την όλη διαδικασία της 
παρακολούθησης μιας ταινίας υπαίθρια... μαγική.
Ατμόσφαιρα ξεχωριστή και ιδιαίτερη για όσους ζούμε στο 
Αγρίνιο, το "ΕΛΛΗΝΙΣ" αποτελεί ακόμα γνώριμο έδαφος  για το 
καλοκαίρι.
Εύχομαι και φέτος να γίνει σημείο συνάντησης και να υποδεχτεί 
με τον καλύτερο τρόπο τους φίλους του καλού σινεμά. 
Καλό καλοκαίρι.           

Φίλες και φίλοι
Οι θερινοί κινηματογράφοι παραμένουν και σήμερα μοναδικές 
οάσεις πολιτισμού, ψυχαγωγίας και επικοινωνίας, με μοναδικά 
τους όπλα την αμεσότητα, το αγιόκλημα, το γιασεμί, τον κισσό, 
το δροσερό αεράκι και τις προβολές κάτω απο το βλέμμα του 
φεγγαριού και των αστεριών.
Σας προσκαλούμε λοιπόν ακόμη μια χρονιά να καλωσορίσουμε 
το καλοκαίρι στο Δημοτικό κινηματογράφο "Ελληνίς", να 
επικοινωνήσουμε και να μοιραστούμε τη μαγεία της Έβδομης 
Τέχνης.
Καλές κινηματογραφικές βραδιές και Καλό καλοκαίρι!!!!



ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Λειτουργούν τμήματα: 

1.  ζωγραφικής 
     (μαθητών Δημοτικού - εφήβων 
     & ενηλίκων) 

2.  αγιογραφίας 
     (εφήβων & ενηλίκων)

3.  κεραμεικής 
     (μαθητών Δημοτικού - εφήβων 
     & ενηλίκων)

4.  φωτογραφίας 
     (εφήβων & ενηλίκων) 

5.  κόμικ 
     (εφήβων & ενηλίκων)

Έναρξη μαθημάτων 2 Οκτωβρίου.

6.  ολιγομελή τμήματα προετοιμασίας 
     γραμμικού & ελεύθερου σχεδίου 
     για τις εισαγωγικές εξετάσεις 
     σε ΤΕΙ, ΑΕΙ & ΑΣΚΤ.  

Έναρξη από  2 Σεπτεμβρίου 2013 
έως 4 άτομα / τμήμα, 
6 ώρες / εβδομάδα

Καλλιτεχνικός Διευθυντής: 
Χρήστος Γαρουφαλής

εγγραφές: από 16 Σεπτεμβρίου 2013
Παπαστράτου 83, Αγρίνιο
τηλ. & fax: 26410 48372

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

e-mail:  eikastiko@agrinio.gr                      



• Φιλαρμονική

• Παραδοσιακών χορών

• Παραδοσιακών οργάνων

• Κινηματογραφική Λέσχη

• Κουκλοθεάτρου

• Λέσχη Ανάγνωσης

• Σκακιού

• Εκμάθησης μπριτζ

• Αγωνιστικό μπριτζ

• Παιδικής & νεανικής χορωδίας

• Ερασιτεχνικού θεάτρου

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

e-mail: politismos@agrinio.gr

Λειτουργούν τμήματα:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΣ

Κάθε Παρασκευή 
στο ΕΝΑ εισιτήριο ΕΙΣΟΔΟΣ για ΔΥΟ άτομα



ΙΟΥΝΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

• 10-11-12/6
• 13/6
• 14-15-16/6
• 17-18-19/6
• 20-21/6
• 22-23/6
• 24-25/6
• 26/6

• 27-28-29-30/6

• 1-2-3/7
• 4-5-6-7/7
• 8-9-10/7
• 11-12-13-14/7
• 15-16-17/7
• 18-19-20-21/7
• 22-23-24/7
• 25/7
• 26-27-28/7
• 29-30-31/7

• 1/8
• 2-3-4/8
• 5-6-7/8
• 8-9-10-11/8
• 12-13-14/8
• 15/8
• 16-17-18/8
• 19-20-21/8
• 22-23-24-25/8
• 26-27-28/8
• 29-30-31/8-1/9

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΣ

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
SAMMY 2
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
THE GREAT GATSBY - Ο ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΓΚΑΤΣΜΠΥ 
DJANGO Ο ΤΙΜΩΡΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ARGO
SKYFALL
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗ ΚΑΙ  
ΤΗ ΘΕΛΜΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
THE HANGOVER 3

ΤΑ ΜΥΘΙΚΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
IRON MAN 3 
STAND UP GUYS - ΝΟΜΟΤΑΓΕΙΣ ΤΥΠΟΙ
MAN OF STEEL - SUPERMAN
A RESPECTABLE FAMILY 
AFTER EARTH - ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΗ
FAST AND FURIOUS 6
LIFE OF PI - Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΙ 
TWO MOTHERS - ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
NOW YOU SEE ME - Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΝΕΡΑΪΔΟΦΤΕΡΩΝ
THE BIG WEDDING - Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
BEFORE MIDNIGHT - ΠΡΙΝ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
THE COMPANY YOU KEEP
WORLD WAR Z
BRAVE
MONSIEUR LAZHAR 
ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ
THE LONE RANGER - Ο ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ
ON THE OTHER SIDE OF THE TRACKS
POPULAIRE - ΧΤΥΠΟΚΑΡΔΙΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

FLY ME TO THE MOON
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΠΕΛΛΕ
RED 2
ΧΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
HOTEL TRANSILVANIA
BLANCANIEVES - Η ΧΙΟΝΑΤΗ
IT HAPENNED IN ST. TROPEZ

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: Ντέρεκ Σιανφράνς
Παίζουν: Ράιαν Γκόσλινγκ, Μπράντλεϊ 
Κούπερ

Ο Λουκ (Ράιαν Γκόσλινγκ) είναι ένας 
μοτοσυκλετιστής κασκαντέρ που 
περιοδεύει με έναν θίασο από πόλη σε 
πόλη, κάνοντας τον λεγόμενο "γύρο 
του θανάτου". Στο πέρασμα του από το 
Σενέκταντι, στα βόρεια της πολιτείας της 
Νέας Υόρκης, θα θελήσει να ξαναβρεί 
μια χαμένη του αγάπη, τη Ρομίνα (Εύα 
Μέντες). Εκεί θα ανακαλύψει ότι, όσο 
έλειπε, απέκτησε έναν γιο, τον Τζέισον.
Αποφασίζει να εγκαταλείψει τη ζωή στους 
δρόμους και να βρει μια νέα δουλειά 
για να συντηρήσει την οικογένεια που 
μόλις ανακάλυψε ότι έχει. Ο νέος του 
εργοδότης (Μπεν Μέντελσον) βλέπει 
φιλοδοξία και ταλέντο στον νέο του 
υπάλληλο και τον εμπλέκει σε μία σειρά 
τραπεζικών ληστειών, κάτι που θα τον 
τοποθετήσει υπό τη στενή επίβλεψη ενός 
φιλόδοξου αστυνομικού, του Έιβερι 
Κρος (Μπράντλεϊ Κούπερ). Ο Έιβερι 
εργάζεται σε ένα πλήρως διεφθαρμένο 
αστυνομικό τμήμα, δεχόμενος εντολές 
από το Ντε Λούκα (Ρέι Λιότα).
Παλεύει κι εκείνος με τη σειρά του να βρει ισορροπίες μεταξύ της επαγγελματικής 
και προσωπικής του ζωής και να στηρίξει τη σύζυγό του και το μικρό τους παιδί. Η 
αντιπαράθεση των δύο αντρών θα αντηχήσει και στις επόμενες γενιές. Οι γιοι τους θα 
βρεθούν αντιμέτωποι με τη μοιραία κοινή κληρονομιά τους.

10-11-12/6

THE PLACE BEYOND THE PINES
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Ζ Ω Η  Σ ΤΑ Ι Ν Ε Ρ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

ΚΥΠΡΟΥ 21 ΑΓΡΙΝΙΟ
Τ | 2641052551   Κ | 6989455745
EMAIL | zesteiner@gmail.comdS

diet



ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

SAMMY 2 / ΣΑΜΜΥ 2
ΜΕΤΑΓΛΩΤΙΣΜΕΝΟ

13/6

Σκηνοθεσία: Μπεν Στάσεν 
Παίζουν: Ρόμπερτ Σίαν, Γιούρι Λόβενθαλ

Οι θαλάσσιες χελώνες Σάμι και Ρέι μαζί 
με δύο μικρά χελωνάκια παγιδεύονται από 
λαθροκυνηγούς και καταλήγουν σε ένα 
γιγάντιο ενυδρείο του Ντουμπάι. Μαζί με 
τα υπόλοιπα ψάρια, καταστρώνουν ένα 
σχέδιο απόδρασης.

Για την ελεύθερη είσοδο στις ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΤΑΙΝΙΕΣ και για λόγους ασφαλείας θα 
διανέμονται ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, μέχρι εξαντλήσεως 
του αριθμού θέσεων του κινηματογράφου 
το τριήμερο πριν την ορισμένη ημερομηνία 
προβολής της παιδικής ταινίας.

14-15-16/6

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ

Σκηνοθεσία:  Μάρκος Μάρκου
Παίζουν: Στίβεν Ντιλέιν, Τζόρτζια 
Γκρουμ, Γιώργος Χωραφάς  

Ο αυτοδημιούργητος, Χάρης Πα-
παδόπουλος τα έχει όλα: μια έπαυ-
λη, βραβεία και ένα υπέρ-πλούσιο 
τρόπο ζωής. Οταν όμως η οικο-
νομική κρίση χτύπησε, ο Χάρης 
και η οικογένειά του τα χάνουν 
όλα! Ολα εκτός από ένα αδρανές 
και ξεχασμένο κατάστημα Fish & 
Chip “Tα Τρία Αδέλφια”, που έχει 
εξ’ αδιαιρέτου με τον, αποξενω-
μένο εδώ και χρόνια από την 
οικογένεια, αδελφό του, Σπύρο. 
Μην έχοντας άλλη εναλλακτική, ο 
Χάρης και η οικογένειά του ανα-
γκάζονται να πάρουν τις βαλίτσες 
τους και απρόθυμα, πάνε να μεί-
νουν με τον "Θείο Σπύρο", πάνω 
από το εγκαταλελειμμένο εστιατό-
ριο "Τα Τρία Αδέλφια". Ολοι μαζί 
πια, ξεκινάνε να αναστήσουν το 
εστιατόριο, κάτω από το ύποπτο 
βλέμμα του παλαιού τους αντίπα-
λου από το απέναντι Τούρκικο κε-
μπάπ μαγαζί, του Χασάν, του οποί-
ου ο γιος έχει μάτια μόνο για την 
κόρη του Χάρη, την Κέιτι. Καθώς 
κάθε μέλος της οικογένειας αρχί-

ζει να συμφιλιώνεται με την νέα τους ζωή, ο Χάρης προσπαθεί να ξανακερδίσει την παλιά 
του αυτοκρατορία. Ομως, καθώς το εστιατόριο επανέρχεται στην ζωή, παλιές αναμνήσεις 
έρχονται στην επιφάνεια και ο Χάρης ανακαλύπτει ότι η πραγματική ευτυχία είναι η χαρά 
που σου δίνουν τα μικρά πράγματα...



Σκηνοθεσία: Μπαζ Λούρμαν 
Παίζουν: Λεονάρντο Ντι Κχάπριο, 
Τόμπι Μαγκουάρι, Κάρι Μάλιγκαν, 
Τζόελ Έγκερτον, Τομ Μπιουκάναν, 
Ίσλα Φίσερ, Τζέισον Κλαρκ, Ελίζα-
μπεθ Ντεμπίκι, Αμιτάμπ Μπαχτσάν

"Ο Υπέροχος Γκάτσμπυ" ακολουθεί 
τον επίδοξο συγγραφέα Νικ Κάρα-
γουεϊ (στα πρότυπα του ίδιου του 
Φιτζέραλντ), που φεύγει από τις Με-
σοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ για να 
πάει στην Νέα Υόρκη της άνοιξης του 
1922, μιας εποχής που χαρακτηρίζε-
ται από τα χαλαρά ήθη, την πομπώδη 
τζαζ, την κυριαρχία του λαθρεμπο-
ρίου και της ακμής του χρηματιστη-
ρίου. Κυνηγώντας το δικό του Αμε-
ρικανικό Όνειρο, ο Νικ θα βρεθεί 
δίπλα στον μυστηριώδη και κοσμικό 
εκατομμυριούχο Τζέι Γκάτσμπυ, και 
κοντά στην ξαδέρφη του Ντέζι και 
τον ερωτύλο γαλαζοαίματο σύζυγό 
της, Τομ Μπιουκάναν. Κάπως έτσι ο 
Νικ θα χαθεί στον ελκυστικό κόσμο 
των κροίσων, της ψευδαίσθησης, του 
έρωτα και της απάτης τους. Καθώς ο 
Νικ βιώνει τα όσα συμβαίνουν μέσα 
και έξω από τον κόσμο στον οποίο 
πλέον ζει, καταγράφει την ιστορία 
του ατελέσφορου έρωτα, των αδιάφθορων ονείρων που αποτελούν σημεία αναφοράς 
για τη σύγχρονη εποχή. 

17-18-19/6

THE GREAT GATSBY
Ο ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΓΚΑΤΣΜΠΥ

φ σ μ αα
Δ. Σταϊκου 1, ΑΓΡΙΝΙΟ  Ι  26410-55424  Ι  www.fasma-f.gr  Ι  info@fasma-f.gr



Σκηνοθεσία: Κουεντίν Ταραντίνο
Παίζουν: Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Κέρι 
Γουάσινγκτον, Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, 
Σάσα Μπαρόν Κοέν, Κερτ Ράσελ, Κριστόφ 
Γουόλτζ, Τζέιμι Φοξ, Ντον Τζόνσον, RZA 

Δύο χρόνια πριν ξεσπάσει ο αμερικανικός 
εμφύλιος, ο Django, ένας μαύρος σκλάβος 
από τον Νότο (Τζέιμι Φοξ) συναντά τον 
Γερμανό κυνηγό επικηρυγμένων/οδοντία-
τρο Dr. King Schultz (Κριστόφ Γουόλτζ), 
ο οποίος ακολουθεί τα ίχνη των φονικών 
αδελφών Brittles. Καθώς μόνο ο Django 
μπορεί να τον οδηγήσει σε αυτούς, ο ανορ-
θόδοξος Schultz συνεργάζεται μαζί του με 
την υπόσχεση ότι θα τον ελευθερώσει με 
το πέρας της αποστολής. Αφού πετύχουν 
το σκοπό τους, ο Schultz απελευθερώνει 
τον Django και οι δύο τους αποφασίζουν 
να συνεχίσουν την καταδίωξη των πιο 
γνωστών εγκληματιών του νότου.  Εν τω 
μεταξύ ο Django ακονίζει τα μαχαίρια του 
για τον δικό του σκοπό: τη σωτηρία της 
Broomhilda (Κέρι Γουάσινγκτον), της γυ-
ναίκας του που έχασε σε σκλαβοπάζαρο 
πριν από καιρό. Η έρευνα του Django και του Schultz τους οδηγεί στον Calvin Candie 
(Λεονάρντο Ντι Κάπριο), τον ιδιοκτήτη της "Candyland" μιας κακόφημης φυτείας, όπου οι 
σκλάβοι παλεύουν μεταξύ τους μέχρι θανάτου. Η παρουσία των δύο πρωταγωνιστών τρα-
βάει την προσοχή του Stephen (Σάμιουελ Λ. Τζάκσον), που είναι ο έμπιστος του Candie. 
Ο κλοιός αρχίζει να σφίγγει γύρω τους και οι δυο σύντροφοι θα πρέπει να διαλέξουν 
ανάμεσα στη θυσία και την επιβίωση.

20-21/6

DJANGO
Ο ΤΙΜΩΡΟΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ OSCAR ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

ΒΡΑΒΕΙΟ OSCAR ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ,
ΒΡΑΒΕΙΟ OSCAR ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ, 

ΒΡΑΒΕΙΟ OSCAR ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΜΟΝΤΑΖ

ΒΡΑΒΕΙΑ OSCAR 2013

ΒΡΑΒΕΙΑ OSCAR 2013

Σκηνοθεσία: Μπεν Άφλεκ
Παίζουν: Μπεν Άφλεκ, Άλαν Άρκιν, Μπράιαν Κράνστον, Τζον Γκούντμαν 

Όταν τον Νοέμβριο του 1979 οι επαναστατημένοι Ιρανοί καταλαμβάνουν την αμερικανική 
πρεσβεία στην Τεχεράνη, έξι υπάλληλοι διαφεύγουν και βρίσκουν καταφύγιο στο σπίτι 
του Καναδού πρέσβη. Με απόλυτη μυστικότητα η CIA και το Χόλιγουντ καταστρώνουν ένα 
κινηματογραφικό σχέδιο διάσωσής τους.

22-23/6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ARGO



Σκηνοθεσία:  Σαμ Μέντες 
Παίζουν: Ντάνιελ Κρεγκ, Ναόμι 
Χάρις, Χαβιέ Μπαρδέμ, Τζούντι 
Ντεντς, Μπερενίς Μαρλό 

Η τελευταία αποστολή του Μποντ 
στην Τουρκία δεν έχει καθόλου καλή 
κατάληξη και μερικοί από τους πιο 
σημαντικούς μυστικούς πράκτορες 
του κόσμου εκτίθενται ανεπανόρθω-
τα. Τα γραφεία της MI6 δέχονται 
βομβιστική επίθεση και η M, υπό κα-
θεστώς πίεσης κι αμφισβήτησης από 
τον νέο πρόεδρο της Επιτροπής Μυ-
στικών Υπηρεσιών και Ασφάλειας, 
Μάλορι, αναγκάζεται να λάβει δρα-
στικά μέτρα. Η MI6 απειλείται από 
μέσα και απ’ έξω και η M δεν μπορεί 
να εμπιστευτεί κανέναν άλλο, εκτός 
από τον Μποντ. O 007 βυθίζεται στο 
σκοτεινό παρελθόν, με μόνη βοηθό 
την πράκτορα Ιβ, για να ακολουθήσει 
τα ίχνη του μυστηριώδους Σίλβα, τα 
κίνητρα του οποίου πρέπει να ανα-
καλύψει. 

Δύο νέοι καλλιτέχνες, ο Νίκος Καρακαλπάκης και η 
Θέλμα Καραγιάννη με σημαντικές μουσικές σπουδές 
και συνεργασίες στο ενεργητικό τους, επέλεξαν να 
τραγουδήσουν αγαπημένα "γυναικεία τραγούδια"γεμάτα 
με ευαισθησία, χρώματα αλλά και λόγο μεστό. 
Με τη συμβολή του Γιώργου Τσοκάνη στα πλήκτρα, 
της Αρετής Κοκκίνου στην κιθάρα και το μαντολίνο 
και του Λευτέρη Ανδριώτη στη λύρα, παρουσιάσουν 
μια υπέροχη επιλογή τραγουδιών με την υπογραφή 
αξιόλογων συνθετριών, στιχουργών και ποιητριών, 
παλαιότερων και σύγχρονων.

Θα ακουστούν στίχοι και μουσικές που έγραψαν οι: 
Χάρις Αλεξίου, Αρλέτα, Νένα Βενετσάνου, Ελένη Βι-
τάλη, Δήμητρα Γαλάνη, Aνδριαννή Ζαγγανά, Τασούλα 
Θωμαΐδου, Ελένη Καραΐνδρου, 
Αρετή Κοκκίνου, Μπέτυ Κομνη-
νού, Μαρίζα Κώχ, Πηγή Λυκού-
δη, Αφροδίτη Μάνου, Μυρτιώ-
τισσα, Λίνα Νικολακοπούλου, 
Ευθυμία Πανταζοπούλου, Ευτυ-
χία Παπαγιαννοπούλου, Λένα 
Παππά, Λένα Πλάτωνος, Ευαν-
θία Ρεμπούτσικα, Σαπφώ, Σωτία 
Τσώτου.
 
Επιμέλεια προγράμματος: 
Νίκος Καρακαλπάκης
Μουσική επιμέλεια: 
Αρετή Κοκκίνου

24-25/6

26/6 - ΏΡΑ 9.30 μ.μ.

SKYFALL

ΣΥΝΑΥΛΙΑ 
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗΣ - ΘΕΛΜΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

"ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ"

ΒΡΑΒΕΙΟ OSCAR ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
ΒΡΑΒΕΙΟ OSCAR ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ

ΒΡΑΒΕΙΑ OSCAR 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 7 ΕΥΡΩ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



Σκηνοθεσία: Τοντ Φίλιπς 
Παίζουν: Μπράντλει Κούπερ, Ζακ Γα-
λιφιανάκης, Εντ Χελμς, Μελίσα Μα-
κάρθι, Τζάστιν Μπάρθα, Τζον Γκού-
ντμαν, Χίδερ Γκρέιχαμ

Ο Τοντ Φίλιπς συνεχίζει το σερί των 
επιτυχιών του με το τρίτο μέρος του The 
Hangover. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει 
γάμος. Ούτε μπάτσελορ πάρτυ. Άρα, 
όλα καλά θα πάνε, σωστά; Νομίζετε. 
Όταν η "αγέλη" θα βγει στο δρόμο, όλα 
είναι πιθανά και όλα ανατρέπονται. 

Σκηνοθεσία: Μπεν Τσάιτλιν
Παίζουν: Κουβεντσανέ Γουάλις, Ντουάιτ Χένρι, 
Λέβι Ιστερλι 

Η Χασπάπι, ένα ατρόμητο εξάχρονο κορίτσι, 
μένει με τον πατέρα της, τον Γουίνκ σε μια κοι-
νότητα στο Δέλτα του Μισσισιπή. Ο Γουίνκ με 
τον σκληρό του τρόπο την προετοιμάζει για τις 
δυσκολίες της ζωής όταν αυτός δεν θα είναι 
πια εκεί για να την προστατεύει. Η στιγμή αυτή 
φτάνει γρήγορα καθώς ο Γουίνκ αρρωσταίνει 
μυστηριωδώς και αρχίζουν να λαμβάνουν χώρα 
ακραία καιρικά φαινόμενα∙ η θερμοκρασία ανα-
βαίνει, οι πάγοι λιώνουν απελευθερώνοντας 
προϊστορικά τέρατα. Στη δύσκολη αυτή συγκυ-
ρία, η Χασπάπι στρέφεται στην αναζήτηση της 
χαμένης της μητέρας.

1-2-3/7

THE BEASTS OF THE SOUTHERN WILD
ΤΑ ΜΥΘΙΚΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

27-28-29-30/6

THE HANGOVER 3 
Ο ΧΑΝΓΚ ΚΥΒΕΡΝΑ 3



4-5-6-7/7

IRON MAN 3

Στο "Iron Man 3" ο εκκεντρικός και ιδιοφυής βιομήχανος Tony Stark θα αναμετρηθεί 
με τον χειρότερο μέχρι τώρα εχθρό του, τον σατανικό Μανδαρίνο. Όταν ο κόσμος του 
απειλείται, ο Iron Man ξεκινάει μια εξαντλητική έρευνα για να βρει τους υπεύθυνους. Στο 
ταξίδι αυτό, το κουράγιο του δοκιμάζεται, αφού πρέπει να τα βγάλει πέρα ολομόναχος με 
μοναδικό όπλο την επινοητικότητα του. Έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου και ο Tony 
Stark θα δώσει επιτέλους απάντηση στο ερώτημα που τον απασχολεί χρόνια τώρα. Τι είναι 
αυτό που μετράει; Η στολή η ο άνθρωπος που τη φοράει;

Σκηνοθεσία: Σέιν Μπλακ
Παίζουν: Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Γκουίνεθ Πάλτροου, Μπεν Κίνγκσλεϊ

8-9-10/7

STAND UP GUYS
ΝΟΜΟΤΑΓΕΙΣ ΤΥΠΟΙ

Σκηνοθεσία: Φίσερ Στίβενς
Παίζουν: Αλ Πατσίνο, Κρίστοφερ Γουόκεν, Τζου-
λιάνα Μάργκουλις, Βανέσα Φερλίτο, Άλαν Άρκιν
 
Ο ψύχραιμος Βαλ, παίρνει εξιτήριο από τη φυλα-

 κή, αφού έχει εκτίσει την σχεδόν τριακονταετή
ποινή του, αρνούμενος να καταδώσει τους συ-

 νεργούς του στην αστυνομία. Στην ελεύθερη ζωή
 του τον περιμένει ο κολλητός του, ο Ντοκ και
 σύντομα οι δυο τους συναντιούνται με τον τρίτο
της παρέας, τον Χιρς. Το δέσιμο των τριών φί-

 λων παραμένει πολύ δυνατό, και παρά την ηλικία
 τους, η ικανότητά τους να προκαλούν το χάος
 δείχνει το ίδιο ζωντανή όπως παλιά. Σφαίρες
πάνε και έρχονται, θεότρελα ξενύχτια βουτηγμέ-

 να στις εγκληματικές σκανδαλιές αγκαλιάζουν
τις μεγαλύτερες παρανομίες που μπορείτε να φα-

 νταστείτε και ατελείωτες καταχρήσεις με άφθονο
σεξ γεμίζουν τα μερόνυχτα τις παλιοπαρέας, κα-
θώς οι ανάγωγοι αλλά θεωρητικά νομοταγείς τύ-
ποι προσπαθούν να θυμηθούν τους παλιούς κα-

 λούς καιρούς. Μέσα στο απόλυτο χάος και ενώ
 ο χρόνος κυλά, ένας από τους τρεις γκάνγκστερ
 δείχνει να κρατά ένα επικίνδυνο μυστικό, το οποίο τον βάζει σε τρομερό δίλημμα καθώς
 ο χρόνος για να βρει τη λύση όλο και λιγοστεύει. Καθώς ο ήλιος ανατέλλει και η θρυλική
 τριάδα δείχνει να ζει στιγμές αιώνιας δόξας και έκστασης, οι παλιόφιλοι έρχονται ευθέως
αντιμέτωποι με μια πτυχή του σκοτεινού τους παρελθόντος που απαιτεί λύση εδώ και τώρα .



Σκηνοθεσία: Ζακ Σνάιντερ 
Παίζουν: Χένρι Καβίλ, Έιμι Άνταμς, 
Κέβιν Κόστνερ, Νταιάν Λέιν, 
Ράσελ Κρόου, Μάικλ Σάνον

Ένα μικρό αγόρι ανακαλύπτει ότι έχει 
υπερφυσικές δυνάμεις και ότι δεν προέρχεται 
από τη Γη. Ως νεαρός, θα ξεκινήσει μια 
εντυπωσιακή περιπέτεια, αναζητώντας τις 
ρίζες του και την αποστολή του σ’ αυτό τον 
κόσμο. Αν όμως, θέλει να σώσει τον κόσμο 
από τον αφανισμό και να αποτελέσει το 
σύμβολο της ελπίδας για την ανθρωπότητα, 
θα πρέπει να αφήσει τον ήρωα που κρύβει 
μέσα του να λάμψει. 

15-16-17/7

Α RESPECTABLE FAMILY - ΜΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

11-12-13-14/7

MAN OF STEEL - SUPERMAN

Σκηνοθεσία: Μασούτ Μπακσί 
Παίζουν: Μπάμπακ Χαμίντιαν, Μερντάτ Σεντι-
γκιάν, Μεχράν Αχμαντί 

Ο Αράς επιστρέφει στη πατρίδα του το Ιράν μετά 
από 22 χρόνια που ζει στο εξωτερικό για να 
διδάξει στο Πανεπιστήμιο. Όμως τίποτα δεν είναι 
εύκολο. Ούτε η επανασύνδεση της οικογένειας 
είναι απλή υπόθεση. Η μητέρα του αρνείται να 
συναντήσει τον ετοιμοθάνατο πατέρα του, ενώ 
μια περιουσία που του παραδίδεται δεν έχει 
αποκτηθεί με νόμιμο τρόπο. Η επιστροφή του 
στην χώρα που γεννήθηκε και μεγάλωσε θα έχει 
καταλυτικές συνέπειες στη ζωή του. 



Σκηνοθεσία: Μ. Νάιτ Σιάμαλαν 
Παίζουν:  Γουίλ Σμιθ, Τζέιντεν 
Σμιθ, Ιζαμπέλ Φερμαν, Ζόι 
Κράβιτ

Βρισκόμαστε στο μέλλον, σε ένα 
πλανήτη που εγκαταλείφθηκε 
από τους ανθρώπους πριν χίλια 
χρόνια, λόγω μιας μεγάλης κα-
ταστροφής. Ο Στρατηγός Cipher 
Raige (Γουίλ Σμιθ) επιστρέφει στο 
σπίτι μετά από μια μακρόχρο-
νη αποστολή και αποφασίζει να 
κερδίσει το χρόνο που έχασε με 
το γιο του. Το σκάφος στο οποίο 
επιβαίνουν θα χτυπηθεί από έναν 
αστεροειδή και θα προσγειωθεί 
ανώμαλα στον αφιλόξενο πια 
πλανήτη. Ο μικρός Kitai που πά-
ντα ήθελε να γίνει στρατιώτης, 
έχει την ευκαιρία να το αποδείξει 
σώζοντας τον πατέρα του...

18-19-20-21/7

AFTER EARTH
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ

Ε. ΚΟΣΜΑΣ

Εργοστάσιο - Έκθεση
Νεάπολη Αιτωλ/νίας Αγρίνιο
Τ & F Ι 26410 91015

www.marketgroup.gr
www.emporiokosmas.gr

• Έπιπλα Κουζίνας

• Έπιπλα Μπάνιου

• Ντουλάπες Υ/Δ

• Πόρτες Ασφαλείας

• Πόρτες Υ/Δ

• Υλικά Επιπλοποιϊας

• Ειδικές Κατασκευές



Σκηνοθεσία: Τζάστιν Λιν
Παίζουν: Βιν Ντίζελ, Πολ Γουόκερ, Ντουέ-
ιν Τζόνσον, Τζορντάνα Μπρούστερ, Μισέλ 
Ροντρίγκεζ, Τάιριζ Γκίμπσον, Κρις "Λούντα-
κρις" Μπρίτζες, Σουνγκ Κανγκ, Γκαλ Γκαντότ, 
Λιούκ Έβανς, Έλσα Πατάκι, Τζίνα Καράνο

Μετά τη ληστεία των εκατό εκατομμυρίων 
στο Ρίο, ο Ντομ, ο Μπράιαν κι η υπόλοιπη 
ομάδα τους βρίσκονται διασκορπισμένοι σε 
διάφορα μέρη του κόσμου (Κανάριοι Νήσοι, 
Χονγκ Κονγκ, Κόστα Ρίκα), αδυνατώντας να 
επιστρέψουν σπίτι τους και να ζήσουν μια 
κανονική ζωή.  Εν τω μεταξύ ο Χομπς κα-
ταζητεί μια οργάνωση "θανάσιμα" εκπαιδευ-
μένων οδηγών υπό την υπαρχηγία της φε-
ρόμενης -μέχρι σήμερα- νεκρής αγαπημένης 
του Ντομ, Λέτι, γι' αυτό και ζητά τη βοήθεια του Ντομ και της ομάδας του προκειμένου 
να μεταβούν στο Λονδίνο και να την εξαρθρώσουν, με αντάλλαγμα την πλήρη "άφεση 
αμαρτιών" τους, προκειμένου να επιστρέψουν με πλήρη ασυλία στην κανονική τους ζωή...

22-23-24/7

FAST AND FURIOUS 6
ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΩΝ 
ΔΡΟΜΩΝ 6

Σκηνοθεσία: Ανγκ Λι
Παίζουν: Σουράτζ Σάρμα, Ίρφαν Χαν, Αντίλ 
Χουσεϊν, Ρέιφ Σπολ

O Pi Patel πιστεύει σε πολλούς θεούς. Είναι 
φιλοπερίεργος, φιλομαθής και αγαπά την 
περιπέτεια. Από μικρός, στο ζωολογικό 
κήπου που συντηρούσε η οικογένειά του 
στην Ινδία, είχε πνευματικές αναζητήσεις 
που τον οδήγησαν σε περισσότερες από μία 
θρησκείες. Και αυτό που του έμαθαν -όχι ο 
κάθε θεός χωριστά, μα όλες οι θρησκείες 
στις οποίες στράφηκε μαζί- είναι ότι την 
πίστη μπορείς να την βρεις παντού και 
ότι η πίστη αυτή, η εσωτερική, μπορεί να 
κάνει τα πάντα δυνατά. Έτσι, όταν βρεθεί 
καραβοτσακισμένος μέσα σε μια σωσίβια 
λέμβο στη μέση του Ειρηνικού έχοντας χάσει 
τα πάντα στο ναυάγιο και με μοναδικούς 
συν-επιζώντες κάποια από τα άγρια ζώα 
του ζωολογικού κήπου, το μόνο που του 
απομένει είναι η πίστη. Και η φαντασία του. 

25/7

LIFE OF PI / Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΙ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Για την ελεύθερη είσοδο στις ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΤΑΙΝΙΕΣ και για λόγους ασφαλείας θα 
διανέμονται ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, μέχρι εξαντλήσεως 
του αριθμού θέσεων του κινηματογράφου 
το τριήμερο πριν την ορισμένη ημερομηνία 
προβολής της παιδικής ταινίας.



26-27-28/7

TWO MOTHERS
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

Η ιστορία εκτυλίσσεται γύρω από 
την ισχυρή και βαθιά φιλία που δένει 
δύο γυναίκες από την εφηβεία ως 
την ώριμη ηλικία, ακόμη και στις πιο 
παράδοξες καταστάσεις: ακόμη κι όταν 
ερωτεύεται η καθεμία τον γιο της άλλης 
και συνάπτουν σχέσεις μαζί τους, που 
κρατάνε πάνω από είκοσι χρόνια, ενώ 
οι γάμοι τους σταδιακά καταρρέουν.

Σκηνοθεσία: Αν Φοντέν
Παίζουν: Ρόμπιν Ράιτ, Ναόμι Γουοτς

29-30-31/7

NOW YOU SEE ME
Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

Σκηνοθεσία:  Λουί Λετεριέ 
Παίζουν:  Μόργκαν Φρίμαν, Ντέιβ Φράνκο, 
Άιλα Φίσερ
 

 Oι Τζέσε Άιζενμπεργκ, Γούντι Χάρελσον, Ίζλα
 Φίσερ και Ντέιβ Φράνκο είναι οι δεξιοτέχνες
"Τέσσερις Καβαλάρηδες", μια ομάδα ταχυδα-
κτυλουργών που ενώ παρουσιάζουν τα ριψο-

 κίνδυνα κόλπα τους στο κοινό, ταυτόχρονα
 πραγματοποιούν τις μεγαλύτερες τραπεζικές
ληστείες και μετά μοιράζουν τη λεία στους θε-

 ατές. Ο Μαρκ Ράφαλο και η Μελανί Λοράν
είναι οι εκπρόσωποι του Νόμου που προσπα-

 θούν επανειλημμένως - και ανεπιτυχώς να τους
 πιάσουν, με τη βοήθεια του πρώην illusionist
Μόργκαν Φρίμαν.



TINQUERBELL ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ 
ΤΩΝ ΝΕΡΑΪΔΟΦΤΕΡΩΝ
ΜΕΤΑΓΛΩΤΙΣΜΕΝΟ

1/8

Σκηνοθεσία: Μπεν Στάσεν 
Παίζουν: Αφροδίτη Αντωνάκη, Αλεξάνδρα 
Λέρτα, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος

Η Τίνκερμπελ ξέρει ότι το Δάσος του 
Χειμώνα είναι μια απαγορευμένη περιοχή, 
αφού αν βρεθεί εκεί, κινδυνεύει να καταστρέψει τα φτερά της.  Όμως η περιέργειά της την  
οδηγεί στον  μυστηριώδη αυτόν τόπο, όπου θα της συμβούν καταπληκτικά πράγματα. Τα 
φτερά της όχι μόνο δεν καταστρέφονται, αλλά αρχίζουν να λαμπυρίζουν. Κι όχι μόνο 
αυτό. Η Τίνκερμπελ θα συναντήσει την Κυάνεια της οποίας τα φτερά θα λαμπυρίσουν κι 
αυτά, μόλις οι δυο τους έρθουν κοντά. 

Σκηνοθεσία:  Ντάστιν Ζάκαμ
Παίζουν: Νταϊάν Κίτον, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, 
Σούζαν Σάραντον, Ρόμπιν Γουίλιαμς, Κάθριν 
Χέιγκλ, Αμάντα Σέιφριντ, Τόφερ Γκρέις  

Μετά από δέκα χρόνια, η Ελ επιστρέφει στο 
σπίτι της στο Κονέκτικατ, για πρώτη φορά από 
τότε που ο άντρας της, Ντον, την απάτησε με 
την καλύτερή της φίλη. Αιτία της επιστροφής 
είναι ο γάμος του υιοθετημένου γιου τους, 
Αλεχάνδρο. Τα πράγματα περιπλέκονται όταν 
ο Αλεχάντρο τους ενημερώσει ότι η βιολογική 
του μητέρα πρόκειται να παραστεί στο γάμο, 
η οποία - λόγω των αυστηρών θρησκευτικών 
της πεποιθήσεων - δε γνωρίζει ότι η Ελ και 
ο Ντον είναι χωρισμένοι. Τα κωμικοτραγικά 
περιστατικά δεν έχουν τελειωμό, καθώς όλα 
τα μέλη της οικογένειας προσπαθούν να 
κρατήσουν τα προσχήματα.

2-3-4/8

THE BIG WEDDING / Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Για την ελεύθερη είσοδο στις ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ και για λόγους ασφαλείας θα διανέμονται 
ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, μέχρι εξαντλήσεως του αριθμού 
θέσεων του κινηματογράφου το τριήμερο πριν την ορισμένη ημερομηνία προβολής της 
παιδικής ταινίας.



Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ
Παίζουν:  Ίθαν Χοκ, Ζιλί Ντελπί, 
Σίμους Ντέιβι Φιζπάτρικ 

Εννέα χρόνια μετά τη δεύτερη 
συνάντησή τους στο Παρίσι 
του "Before Sunset", ο Τζέσι και 
η Σελίν είναι ακόμα ζευγάρι, 
γονείς δίδυμων κοριτσιών. Τους 
βρίσκουμε στην Ελλάδα, όπου 
έχουν ολοκληρώσει έξι εβδομάδες 
διακοπών. Όπως και στις δυο 
προηγούμενες ταινίες, τους 
παρακολουθούμε σε μια ακόμα 
μεγάλη βόλτα τους να συζητούν 
σε διάστημα 24 ωρών τα θέματα 
που τους απασχολούν: τη σχέση 
του Τζέσι με τον γιο του από 
προηγούμενη σχέση, την καριέρα 
της Σελίν, τον έρωτα τους και τη 
ζωή γενικότερα.

Η ταινία εκτυλλίσεται στη Μεσ-
σηνία, συγκεκριμένα στην Πύλο, 
την Καρδαμύλη και την Κορώνη. 

5-6-7/8

BEFORE MIDNIGHT
ΠΡΙΝ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ



Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Ρέντφορντ 
Παίζουν: Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Σού-
ζαν Σαράντον, Νικ Νόλτε, Τζού-
λι Κρίστι, Σαμ Έλιοτ, Μπέρναρντ 
Γκλίσον, Ρίτσαρντ Τζένκινς, Κρις 
Κούπερ, Στάνλεϊ Τούτσι και μερι-
κοί νεότεροι όπως Σάια ΛαΜπεφ, 
Ανα Κέντρικ, Τέρενς Χάουαρντ

Ένας χήρος, πρώην μέλος της 
Weather Underground (οργάνωση 
της αριστεράς στις ΗΠΑ), κατα-
ζητείται για ληστεία μετά φόνου, 
αλλά μένει ελεύθερος εδώ και 
τριάντα χρόνια αφού καταφέρνει 
να ξεγελάσει τις αρχές, παριστά-
νοντας τον πετυχημένο δικηγόρο. 
Όταν ένας φιλόδοξος ρεπόρτερ 
αποκαλύπτει την αληθινή του ταυ-
τότητα, προσπαθεί να διαφύγει της 
σύλληψης και να βρει τον μόνο 
άνθρωπο που μπορεί να καθαρίσει 
το όνομά του.

8-9-10-11/8

THE COMPANY YOU KEEP



Σκηνοθεσία: Μαρκ Φόρστερ 
Παίζουν: Μπραντ Πιτ, Μιρέιγ Ίνος, 
Ντέιβιντ Μορς, Τζέιμς Μπατζ Ντέ-
ιλ, Μάθιου Φοξ, Έρικ Γουέστ

Στην ταινία αυτή, ο Μπραντ Πιτ 
υποδύεται έναν πρώην ερευνητή 
των Ηνωμένων Εθνών που σε 
έναν μελλοντικό, εφιαλτικό κόσμο 
έχει ως αποστολή να ταξιδέψει 
ανά τον κόσμο ώστε να σώσει 
εκατομμύρια ανθρώπους από τα 
ζόμπι σε μια μάχη που αρχικά, 
μοιάζει άνιση...

12-13-14/8

WORLD WAR Z

WWW.TROBOUKIS-CASUAL.BLOGSPOT.GR

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΤΖΙΝΑΔΙΚΟ-MAKERS OF ULTIMATE BLUE JEANS

TROBOUKIS



BRAVE
ΜΕΤΑΓΛΩΤΙΣΜΕΝΟ

15/8

Σκηνοθεσία: Μαρκ Άντριους, 
Μπρέντα Τσάπμαν 
Χαρίζουν τις φωνές τους: Σάκης Μπουλάς, 
Τηλέμαχος Κρεβαίκας , Βίνα Παπαδοπούλου, 
Χρήστος Θάνος, Ιωάννα Πηλίχου, Φοίβος 
Ριμένας, Στέλιος Ψαρουδάκης, Νίκος Νίκας 

"Μια φορά κι έναν καιρό μια πραγματικά θαρραλέα βασιλοπούλα πήρε το τόξο και τη 
ζωή της στα χέρια της"... Τα Χάιλαντς. Ενας τόπος τραχύς, αλλά σαγηνευτικός, με μια 
μακρά παράδοση που σφύζει από επικές μάχες και μυστικιστικούς θρύλους. Εκεί ακριβώς 
ζούσε μια φορά κι έναν καιρό η πριγκίπισσα Μερίντα, κόρη του Βασιλιά Φέργκους και 
της Βασίλισσας Ελινορ...

16-17-18/8

MONSIEUR LAZHAR / Ο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡ

Σκηνοθεσία:  Φιλίπ Φαλαρντό
Παίζουν: Μοχάμεντ Φελάγκ, Σοφί Νελίς, Εμιλιέν 
Νερόν, Ντανιέλ Προυλ 

Η αυτοκτονία μιας δασκάλας αναστατώνει 
ένα σχολείο στο Μόντρεαλ και ιδιαίτερα 
τους μαθητές και τις μαθήτριες. Η αυτόχειρας 
κρεμάστηκε μέσα στην τάξη και την βρήκε 
ένας μαθητής, ο Σιμόν. Κάποια μέρα 
εμφανίζεται στο σχολείο ο Μπασίρ Λαζάρ, 
ο οποίος είναι από την Αλγερία, και ζητά 
από τη διευθύντρια να προσληφθεί στη 
θέση της δασκάλας που αυτοκτόνησε. Μετά 
από μερικές μέρες πιάνει δουλειά μέσα σε 
μία τάξη, στην οποία πέφτει βαριά η σκιά 
του τραγικού γεγονότος. Ο κύριος Λαζάρ 
αρχίζει σιγά- σιγά να χτίζει τη σχέση του 
με τους μαθητές οι οποίοι είναι επηρεασμένοι 
από την αυτοκτονία. Στην προσπάθειά του 
να τους συμπαρασταθεί, δε διστάζει να 
μιλήσει για το γεγονός και να τους κάνει 
να προσεγγίσουν την έννοια της απώλειας. 
Άλλωστε όπως μαθαίνουμε στη συνέχεια κι 
ο ίδιος κουβαλά το βάρος της απώλειας μέσα 
του. Ο χαρακτήρας του ξεδιπλώνεται ακόμη 
περισσότερο όταν τον βλέπουμε να καταθέτει 
σε μία επιτροπή για να ζητήσει άσυλο στον 
Καναδά ως πρόσφυγας, με το επιχείρημα 
πως εάν επιστρέψει στην πατρίδα του κινδυνεύει να δολοφονηθεί από τους φανατικούς 
ισλαμιστές. Κουβαλώντας το δικό του σταυρό ο κύριος Λαζάρ συνεχίζει να δουλεύει με 
τους μαθητές με αγάπη κι επιμονή καταφέρνοντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Η 
ταινία καταλήγει σε ένα γλυκόπικρο και ελλειπτικό φινάλε με το παρελθόν να λειτουργεί 
καταλυτικά στις εξελίξεις.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Για την ελεύθερη είσοδο στις ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ και για λόγους ασφαλείας θα διανέμονται 
ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, μέχρι εξαντλήσεως του αριθμού 
θέσεων του κινηματογράφου το τριήμερο πριν την ορισμένη ημερομηνία προβολής της 
παιδικής ταινίας.

Μέλος του Συλλόγου Ακοοπροθετιστών Ελλάδος



Σκηνοθεσία: Μισέλ Γιουν
Παίζουν: Ζόσε Γκαρσία, Μισέλ Γιουν,
Μαξ Μπουμπλί, Αλάν Σαμπά, Σαντρίν 
Κιμπερλέν

Ο Τομά (Μαξ Μπουμπλί) μόλις αρραβω-
νιάστηκε την κοπέλα του Λολά (Μελανί 
Μπερνιέ), επισκέπτεται τους γονείς της 
Ζιλμπέρ (Αλάν Σαμπά) και Σουζάν (Σα-
ντρίν Κιμπερλέν) για να τους γνωρίσει 
και να τους ανακοινώσουν τα ευχάρι-
στα νέα. Ο Ζιλμπέρ, παραιτημένος και 
απογοητευμένος από την συμβατική του 
ζωή, ως οικογενειάρχης, αντιμετωπίζο-
ντας κρίση μέσης ηλικίας, προσπαθεί 
να πείσει τον μελλοντικό γαμπρό του 
να μην κάνει το ίδιο λάθος με εκείνον. 
Οι δυο τους λοιπόν, ξεκινούν μαζί μια 
νέα ζωή γεμάτη κραιπάλες και περιπέ-
τειες, πεπεισμένοι ότι η ελευθερία που 
ψάχνουν είναι κάπου εκεί έξω. 
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VIVE LA FRANCE
ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Μέλος του Συλλόγου Ακοοπροθετιστών Ελλάδος

Αγρίνιο: Μεγ. Αλεξάνδρου 2
τηλ. 26410 23150 - fax: 26410 23160
www.akoe.gr, e-mail: info@akoe.gr

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑ    ΑΝΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.



Σκηνοθεσία: Γκορ Βερμπίνσκι
Παίζουν:  Τζόνι Ντεπ, Άρμι Χάμερ

Ο Tonto (Τζόνι Ντεπ) είναι ένας εκκεντρικός 
ινδιάνος πολεμιστής που θυμάται την 
ιστορία του John Ried (Άρμι Χάμερ), ενός 
ανθρώπου του νόμου και της τάξης που 
μεταμορφώθηκε σε θρύλο της "παράνομης" 
δικαιοσύνης. Δύο εντελώς διαφορετικοί 
χαρακτήρες, που μέσα από μια σειρά 
περιπετειών και διασκεδαστικών διενέξεων, 
θα μάθουν να συνεργάζονται για να 
πατάξουν τη διαφθορά και την απληστία.

Το Lone Ranger αναμένεται να είναι 
μια συναρπαστική περιπέτεια με γερές 
δόσεις δράσης και χιούμορ στην οποία ο 
μασκοφόρος ήρωας μας παρουσιάζεται από 
μια νέα οπτική.

22-23-24-25/8

THE LONE RANGER
Ο ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ



Σκηνοθεσία: Ντέϊβιντ Σάρον
Παίζουν: Oμάρ Σι, Λορέντ Λαφίτ, 
Σαμπρίνα Ουαζάνι, Λάιονελ 
Αμπελάνσκι, Αντρι Μάρκον, Πατρικ 
Μπονελ 

Δύο εντελώς αταίριαστοι Γάλλοι αστυ-
νομικοί, ο τυπικός Φρανσουά και ο 
απροσάρμοστος Ουσμάν, καλούνται να 
αφήσουν κατά μέρος τις διαφορές τους 
και να συνεργαστούν στην διαλεύκανση 
ενός φόνου. Η συνεργασία αυτή όμως, 
θα έχει κωμικοτραγικά αποτελέσματα με 
τους δύο πρωταγωνιστές να αναστατώ-
νουν ολόκληρη την πόλη του Παρισίου 
καθώς ο Οσμάν - ο πασίγνωστος πλέον 
Ομάρ Σι από τους ΆΘΙΚΤΟΥΣ -  χρησι-
μοποιεί τις δικές του, όχι και τόσο παρα-
δοσιακές μεθόδους.

26-27-28/8

ON THE OTHER SIDE 
OF THE TRACKS



29-30-31/8-1/9

Σκηνοθεσία: Ρεζίς Ρουανσάρντ
Παίζουν: Μπέρενις Μπέτζο, Νικολά Μπεντό, 
Φρεντερίκ Πιερό, Μέλανι Μπερνιέρ, Ρόμεην 
Ντουρις, Ντέμπορα Φρανσουά, Σον Μπενσόν, 
Μίου-Μίου, Έντι Μίτσελ, Μάριους Κολούτσι, 
Εμελίν Μπαγιάρ, Γιάνικ Λαντρεάν, Ναστάσια 
Ζιράρ, Καρολίν Τιλέτ, Ζεν Κοχεντί

Νορμανδία, Άνοιξη του 1958. Η 21χρονη Ρόζι ζει 
με τον κατσούφη χήρο πατέρα της που διευθύνει 
το κεντρικό μαγαζί του χωριού. Αρραβωνιασμένη 
με τον γιο του μηχανικού, όλα δείχνουν ότι 
προορίζεται για την ήρεμη ζωή μιας νοικοκυράς. 
Όταν ταξιδεύει στο Λιζιέ για να βρει δουλειά ως 
γραμματέας, αλλά ενώ η συνέντευξη αποδεικνύεται 
καταστροφική, αποκαλύπτεται η ικανότητα της στη 
γρήγορη δακτυλογραφία. Το αφεντικό, ο Λουίς, 
νιώθει να ξυπνάει το αθλητικό πνεύμα μέσα του και ορίζει διαγωνισμό δακτυλογράφησης, 
τον οποίο αν νικήσει η Ρόζι θα πάρει και τη δουλειά. Μάλιστα, ο Λουίς προτίθεται να γίνει 
ο προσωπικός της προπονητής.

2-3-4/9

FLY ME TO THE MOON - ΠΗΓΑΙΝΕ ΜΕ ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

Σκηνοθεσία: Πασκάλ Σορμέιγ
Παίζουν: Νταϊάν Κρούγκερ, Ντάνι Μπουν, 
Ετιέν Σικό

Μια επιτυχημένη γυναίκα στον έρωτα προσπαθεί 
να σπάσει την κατάρα της οικογένειας κατά 
την οποία όλοι οι πρώτοι γάμοι καταλήγουν 
σε διαζύγιο, ρισκάροντας έναν δεσμό με ένα 
τυχαίο άγνωστο πριν παντρευτεί τον καλό της.

POPULAIRE
ΧΤΥΠΟΚΑΡΔΙΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Αγρίνιο  >  Γ. Καραπαπά 16,, τ - 26411 00315-16    www.funbox.gr



5/9 - ΏΡΑ 9.30 μ.μ.

Ο Αρχάγγελος της Κρήτης, ο Ανωγειανός λυράρης με την στεντόρεια, συγκλονιστική φωνή, την καθαρή ματιά 
και την ξεχωριστή ευαισθησία που έφυγε από τη ζωή στις 8 Φεβρουαρίου του 1980, άφησε τη σφραγίδα 
του στο ελληνικό τραγούδι. Απλός, λιτός και ειλικρινής όπως όλοι οι γνήσιοι λαϊκοί άνθρωποι φώτισε με 
το αξεπέραστο ηχόχρωμά του και με τη δύναμη της ψυχής του τόσο τα ριζίτικα του τόπου του, όσα και τα 

τραγούδια των μεγάλων συνθετών Μαρκόπουλου, Ξαρχάκου, Λεοντή, Χάλαρη, Ανδριόπουλου που έγραψαν 
μεγάλες μουσικές πάνω σε στίχους εξίσου μεγάλων ποιητών όπως ο Σεφέρης, ο Σολωμός, ο Ρίτσος, 

ο Κατσαρός, ο Γεωργουσόπουλος κ.α.
 

Αυτά τα σπουδαία τραγούδια θα ακούσει ο θεατής 
της παράστασης από τον Αλέξανδρο Μπελλέ  

που θα παρουσιάσει ένα από καρδιάς
αφιέρωμα στο Νίκο Ξυλούρη με ιδιαίτερες επιλογές και 

αναπάντεχες διασκευές τραγουδιών του, 
όπως τα "Χίλια μύρια κύμματα", "Γεννήθηκα", 

"Ήτανε μια φορά", "Φίλοι και αδέρφια", "Ζαβαρακατρανέμια", 
"Έβαλε ο θεός σημάδι" "Χρώματα και αρώματα" κ.α 

Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Σβέντκε
Παίζουν: Μπρους Γουίλις, Τζον Μάλκοβιτς, 
Έλεν Μίρεν

Ο Φρανκ Μόζες (Μπρους Γουίλις) θέλει να 
ξεφύγει από τη ζωή του ειδικού πράκτορα, 
αλλά τα ίδια τα γεγονότα δεν τον αφήνουν. Οι 
εκλεκτοί βετεράνοι ενώνονται και πάλι για να 
εντοπίσουν ένα πυρηνικό υπερόπλο που έχει 
κλαπεί. Οι έρευνες τους φέρνουν στην Ευρώπη, 
όπου θα έλθουν αντιμέτωποι με πληρωμένους 
μισθοφόρους, αποφασισμένους τρομοκράτες 
και εξουσιομανείς αξιωματούχους οι οποίοι 
θα προσπαθήσουν να μην τους αφήσουν 
να πάρουν αυτό το απειλητικό όπλο μαζικής 
καταστροφής νέας γενιάς.
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RED 2

ΣΥΝΑΥΛΙΑ - Αφιέρωμα στο Νίκο Ξυλούρη 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Αλέξανδρος

Μπελλές

Αγρίνιο  >  Γ. Καραπαπά 16,, τ - 26411 00315-16    www.funbox.gr



Σκηνοθεσία: Μιγκέλ Γκόμεζ
Παίζουν: Τερέσα Μαντρούγκα, Λάουρα Σοβέ-
ραλ, Άνα Μορέϊρα, Καρλότο Κοτα

Στη Λισσαβώνα του σήμερα η Πιλάρ περνά τα 
πρώτα χρόνια της σύνταξης της, προσπαθώντας 
να διορθώσει τον κόσμο και φροντίζοντας 
για τις ενοχές των άλλων, ένα πολύ δύσκολο 
έργο στις μέρες μας. Συμμετέχει σε αγρυπνίες 
για την ειρήνη, συνεργάζεται με καθολικές 
κοινωνικές ομάδες παρέμβασης, κατεβάζει κι 
ανεβάζει συνεχώς έναν πίνακα από τον τοίχο 
της, για να μη πληγώσει τα συναισθήματα 
του φίλου που της τον χάρισε... Περισσότερο 
απ' όλα την προβληματίζει η μοναξιά της 
γειτόνισσάς της, Αουρόρα, μια εκκεντρική κι 
ευέξαπτη ογδοντάχρονη, που πηγαίνει στο 
καζίνο μόλις βρίσκει λίγα λεφτά, μιλά συνεχώς 
για την κόρη της που απ' ότι δείχνει δε θέλει 
να τη δει, έχει συνεχή πονοκέφαλο από τα 
αντικαταθλιπτικά που παίρνει και υποψιάζεται 
ότι η υπηρέτρια της Σάντα από το Πράσινο 
Ακρωτήριο ασκεί βουντού επάνω της. Όταν η ηλικιωμένη Αουρόρα πεθαίνει, οι άλλες δύο 
θ' ανακαλύψουν ένα κεφάλαιο απ' το παρελθόν της: μια ιστορία έρωτα κι εγκλήματος, με 
φόντο μια Αφρική που μοιάζει βγαλμένη από ταινία δράσης.

Ένα ασπρόμαυρο σινεφίλ πείραμα που 
αποζημιώνει αισθητικά και συναισθη-
ματικά, ο "Χαμένος Παράδεισος" αποτε-
λεί μία πιο εκλεπτυσμένη και σοφιστικέ 
εκδοχή του προπέρσινου "The Artist" 
και, ταυτόχρονα, μια από τις πιο πρω-
τότυπες ταινίες που θα δείτε...

Βραβευμένη στην Μπερλινάλε, όπου απέσπασε τα βραβεία 
FIPRESCI και Alfred Bauer

9-10-11/9

ΧΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

Σκηνοθεσία: Τζέντι Ταρτακόφσκι 
Χαρίζουν τις φωνές τους: Άνταμ Σά-
ντλερ, Σελένα Γκομέζ, Στιβ Μπουσέμι, Κέ-
βιν Τζέιμς, Ντέιβιντ Σπέιντ

Ο Δράκουλας χτίζει στην Τρανσιλβανία 
έναν πύργο-πολυτελές θέρετρο για όλα 
τα τέρατα, κρύβοντας την ύπαρξή του 
από τους ανθρώπους. Στη γιορτή των 
γενεθλίων της κόρης του όμως ένας 
νεαρός ταξιδιώτης εμφανίζεται από το 
πουθενά. 
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HOTEL TRANSYLVANIA
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Για την ελεύθερη είσοδο στις ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ και για λόγους ασφαλείας θα 
διανέμονται ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, μέχρι εξαντλήσεως 
του αριθμού θέσεων του κινηματογράφου το τριήμερο πριν την ορισμένη ημερομηνία 
προβολής της παιδικής ταινίας.
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BLANCANIEVES
Η ΧΙΟΝΑΤΗ

16-17-18/9

IT HAPPENED IN ST.-TROPEZ
ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΟ ΣΕΝ ΤΡΟΠΕΖ 

Σκηνοθεσία: Πάμπλο Μπέργκερ 
Παίζουν: Μαριμπέλ Βερντού, Ντανιέλ Χιμένεζ Κά-
τσο, Άντζελα Μολίνα, Μακαρένα Γκαρσία
 
Το παραμύθι της Χιονάτης (τη γνωστότερη εκδοχή 
του οποίου έχουμε μάθει από τους αδελφούς Γκριμ) 
αποφάσισε να μεταφέρει ο σκηνοθέτης Πάμπλο 
Μπέργκερ στη Σεβίλλη του 1920. Στην εποχή 
του βωβού κινηματογράφου και στη χώρα του 
Φλαμένκο και των ταυρομαχιών, μια νεαρή κοπέλα 
υποφέρει από τη ζωή στα χέρια της μητριάς της 
και αποφασίζει να φύγει με μία ομάδα νάνων 
ταυρομάχων.

10 ΒΡΑΒΕΙΑ GOYA!

Σκηνοθεσία: Ντανιέλ Τόμσον
Παίζουν: Μόνικα Μπελούτσι, Έρικ Ελμοσνίνο

Πολύ  κακός  συγχρονισμός:  η  κηδεία  της  συ-
ζύγου  του  Zef  συμπίπτει με  το γάμο  της  κόρης  
του  αδελφού  του,  Roni.  Αυτό  το  αναπάντεχο 
γεγονός  επιδεινώνει  την  τεταμένη  ατμόσφαιρα  
ανάμεσα  στα  δύο αδέρφια.
Οι  καριέρες  τους,  οι  επιλογές τους  ακόμα  και  
οι  σύζυγοι  τους δε  θα  μπορούσαν  να  διαφέ-
ρουν  περισσότερο.  Από  τη  μια  επικρατεί ευλα-
βική  λιτότητα  κι  από  την  άλλη  μια  αχόρταγη  
απόλαυση  της  ζωής. Δεν  έχουν  τίποτα  κοινό  
πέρα  από  τον  γερασμένο  κι  όλο  και  πιο αδύ-
ναμο  πατέρα  τους  καθώς  και  τις  κόρες  τους  
που  είναι  πολύ δεμένες  μεταξύ  τους.  Από  το  
Λονδίνο  στο  Παρίσι,  από  τη  νέα  Υόρκη μέχρι  
το  Saint-Tropez,  οι  φιλονικίες,  οι  παρεξηγήσεις  
και οι  προδοσίες  θα  βομβαρδίσουν  το  οικογε-
νειακό  σκηνικό.  Αλλά  μέσα  από τα  συντρίμμια  
αυτής  της  σύγκρουσης  και  της  επιπόλαιης  
συμφιλίωσης, θα  ανθίσει  μία,  μπορεί  και  δύο  
πανέμορφες  ιστορίες  αγάπης.
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