
"ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ"
Με µεγάλη χαρά και ιδιαίτερη υπερηφάνεια καλωσορίζουµε στην µεγάλη οικογένειά µας, κάτι τελείως 
διαφορετικό, νέο αλλά ταυτόχρονα παλιό, διαχρονικό αλλά και µοντέρνο, πλούσιο σε αξία θρεπτική όχι για 
το σώµα, αλλά για τον νου, την καρδιά και την ψυχή, ένα προϊόν που έρχεται να εµπλουτίσει µε πλούσια και 
ζωογόνα στοιχεία το είναι του κάθε ανθρώπου και βεβαίως να εµπλουτίσει κατά πολύ και την µεγάλη «γκάµα» 
των προϊόντων µας.
Ένα προϊόν που θρέφει διαχρονικά γενιές και γενιές, που κυλάει ασταµάτητα στον χρόνο και που καλλιεργεί µε τον 
καλύτερο τρόπο τις αρετές και τα χαρίσµατα των ανθρώπων, διαµορφώνοντας την κουλτούρα της κοινωνίας µας.
Στο προϊόν αυτό δεν χρησιµοποιούµε σαν πρώτη ύλη το σιτάρι, ούτε πρωταγωνιστούµε µε τις µηχανές µας στην 
παραγωγή του, αλλά “βάζουµε µπροστά “, το µεράκι και την αγάπη µας για τους ανθρώπους και την ιστορία τους, 
σπέρνοντας τον σπόρο της δηµιουργίας και συλλέγοντας την σοδειά της αναγέννησης!!
Ένα προϊόν που µπορεί να µην πρωτοτυπούµε µε την παραγωγή του αλλά σε κάθε περίπτωση µας κάνει 
υπερήφανους που καταφέραµε να θέσουµε τις βάσεις για την υλοποίηση της παραγωγής του.

ΜΥΛΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
"Παράγουµε πολιτισµό"

Φέτος γιορτάζουµε µισό αιώνα και σας ανοίγουµε την πόρτα µας…
Ελάτε να γιορτάσουµε µαζί !!!

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
•  Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν στον πολιτιστικό χώρου του µύλου Γιαννακόπουλου στο 2ο χλµ Π.Ε.Ο. Γρεβενών-Κοζάνης 
 (Θέση 7 Λάκκοι) και είναι ∆ΩΡΕΑΝ.
•  Από τις 12 έως 30 Σεπτεµβρίου θα πραγµατοποιηθούν ξεναγήσεις σχολείων, φορέων, συλλόγων, κοινού από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, 
 τόσο στον πολιτιστικό χώρο του παλιού µύλου, όσο και στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας µας, για να γνωρίσουν µικροί και µεγάλοι 
 την παραγωγή του άρτου του επιούσιου.

17/8 | Ώρα 19:30 | Κυλινδρόµυλος Γιαννακόπουλου Α.Ε.
ΕΝΑΡΞΗ
Παρουσίαση του ιστορικού φωτογραφικού 
λευκώµατος Γρεβενά-Πόλη του Μόχθου 
του Βαγγέλη Νικολόπουλου 
Ώρα 20.30 | Εγκαίνια 2 εκθέσεων
Ώρα 21:00 | Συναυλία Μαίρη ∆ούτση and the Swingers

18/8 | Ώρα 19:30
2η ηµέρα παρουσίασης του ιστορικού 
φωτογραφικού λευκώµατος Γρεβενά-Πόλη του 
Μόχθου του Βαγγέλη Νικολόπουλου 
στο Κέντρο πολιτισµού ∆ήµου Γρεβενών.

Θα ακολουθήσουν τα εγκαίνια της έκθεσης 
επιχρωµατισµένης φωτογραγίας στον 
εκθεσιακό χώρο Αριστοτέλης Βαρσάµης του 
∆ήµου Γρεβενών & τα εγκαίνια της έκθεσης 
φωτογραφίας και αντικειµένων στον εκθεσιακό 
χώρο Νικολάου και Ελένης Καρναβά. 

Στις 21:00 ακολουθεί συναυλία 
µε τη Στέλλα Παπαλάµπρου & του Jim Politi 
σε ένα πρόγραµµα µε “Μουσικές του κόσµου”.

20/8 | Ώρα 20:30 | Κυλινδρόµυλος Γιαννακόπουλου Α.Ε.
Βωβός κινηµατογράφος και µουσική 
µε τη Γεωργία Συλλαίου
και τον Σάκη Παπαδηµητρίου

22/8 | Ώρα 20:30 Κυλινδρόµυλος Γιαννακόπουλου Α.Ε.
Συναυλία µε το κουαρτέτο Poesis Quartet

23/8 | Ώρα 21:00 | Κυλινδρόµυλος Γιαννακόπουλου Α.Ε.
Μουσική σύµπραξη του ντουέτου Tali Atzmon, 
Gilad Atzmon και “Λοζιος και Ανακατωσιά”.

24/8 |  Ώρα 21:00 | Κυλινδρόµυλος Γιαννακόπουλου Α.Ε.
Απρόσµενες µουσικές διαδροµές
µε τους Tali Atzmon, Gilad Atzmon

26/8 | Ώρα 21:00 | Κυλινδρόµυλος Γιαννακόπουλου Α.Ε.
Συναυλία µε το πενταµελές πολυφωνικό της 
Ηπείρου του Βαγγέλη Κώτσου, σε τραγούδια 
της Βορείου Ηπείρου

28/8 | Ώρα 21:00 | Κυλινδρόµυλος Γιαννακόπουλου Α.Ε.
Μοναδική παράσταση µε τους Tenorman, 
Βαγγέλη Καλαµάρα και Σταύρο Παργινό

31/8 | Ώρα 21:00 | Κυλινδρόµυλος Γιαννακόπουλου Α.Ε.

Παραδοσιακό γλέντι µε δηµοτική ορχήστρα 

των Γρεβενών

3-4/9 | Ώρα 10:00 | Μύλοι Γιαννακόπουλος ΑΕ

(1ο χλµ Γρεβενών-Ιωαννίνων)

Γιορτή ψωµιού-γλυκού µε τη συνεργασία 

του Σωµ.Αρτοποιών Ν.Γρεβενών.

16/9 | Ώρα 19:30 | Κυλινδρόµυλος Γιαννακόπουλου Α.Ε.

Πάρτυ Νεολαίας µε τον dj και συνθέτη Cayetano

24/9 | Ώρα 20:00 | Κυλινδρόµυλος Γιαννακόπουλου Α.Ε.

Χορωδιακό αφιέρωµα στον Μίκη Θεοδωράκη 

από την χορωδία Λίγεια του Συνδέσµου 

Γραµµάτων και Τεχνών Γρεβενών

30/9 | Ώρα 19:00 | Κυλινδρόµυλος Γιαννακόπουλου Α.Ε.

Συναυλία κλασικής µουσικής 

µε την Ε. Ντελέζου & τον Π. Ζαχαράκη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ “Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΕΠΙΟΥΣΙΟΥ”
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& συνεχίζουμε...
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    Ι σ τ ο ρ ί α

ΧΡΟΝΙΑ

   

    Δημιουργία

Συνδιοργάνωση & Αιγίδα
∆ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -ΟΡΦΕΥΣ

Συνδιοργάνωση & Υποστήριξη 
ΜΥΛΟΙ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 


