
 
Αγαπεηνί θίινη, 
 

Ο Γεκνηηθόο Κηλεκαηνγξάθνο μεθηλά! 
 

Όζνη αγαπάηε ηελ 7ε Τέρλε θαη ζέιεηε λα δήζεηε από θνληά ηε 
καγεία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ αιιά θη εζείο πνπ ζέιεηε λα 
απνδξάζεηε από ηε ξνπηίλα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο θαη λα 
απνιαύζεηε έλα μερσξηζηό απόγεπκα, θάληε κία ηαηλία ηελ 
επθαηξία ζαο λα βγείηε από ην ζπίηη.  
 

Κάζε Σάββαην θαη Κπξηαθή, απνιαύζηε  βξαδηέο 
θηλεκαηνγξάθνπ ζηελ αίζνπζα πξνβνιώλ ηνπ Σπλεδξηαθνύ 
Κέληξνπ Καξπελεζίνπ.  
 

Έληαζε θαη κπζηήξην, δξάζε θαη πεξηπέηεηα, γέιην, δξάκα θαη 
αίζζεκα, δηάζεκνη εζνπνηνί θαη ζθελνζέηεο, κεγάιεο 
παξαγσγέο, ιίγεο κόλν κέξεο κεηά ηελ πξώηε ηνπο πξνβνιή.. 
ππάξρνπλ όια εδώ, ζην Σπλεδξηαθό Κέληξν.  
 

Σαο πεξηκέλνπκε... ζην δηθό καο ζηλεκά! 
 

ηο σλεδρηαθό Κέληρο ζα ιεηηοσργήζεη αλαλεφκέλο 
θσιηθείο από ηο "Γισθοπιαζηείο" ηες πόιες κας κε δεζηό 
ποπ-θορλ,  αλαυσθηηθά θαη ροθήκαηα, όπφς…ηαηρηάδεη  
ζηης θηλεκαηογραθηθές βραδηές κας.  
 

(Γελ επηηρέπεηαη ε κεηαθορά ζλαθ ζηο τώρο ηοσ 
σλεδρηαθού Κέληροσ εθηός θσιηθείοσ). 

 

 
           

 

          
 

 
 

 

 
 

 
ΔΚΔΠΠΠΑΓΗΚ 

 

 
 
 
 

 

  

 
Καηάιιειο γηα όιες ηης ειηθίες 

 

Καηάιιειο, επηζσκεηή γοληθή 
ζσλαίλεζε 

 
Απαραίηεηε γοληθή ζσλαίλεζε 

 
Αθαηάιιειο θάηφ ηφλ 15 

 

Αθαηάιιειο γηα αλειίθοσς 

 
Γεληθή 
είζνδνο:6€ 
Φνηηεηηθό, 
καζεηηθό, 
άλεξγνη:4€ 
 
Μέιε ζπιιόγνπ 
ΑΜΔΑ δσξεάλ 



 

 
 
 

 
 
 

άββαηο 4 &  Κσρηαθή  5 Φεβροσαρίοσ  2017 
Ώρα: 18:00 

«Οη Πειαργοί»  
Κηλούκελα τέδηα, 89' 
θελοζεζία: Νίθνιαο Σηόιεξ, Νηαγθ Σνπίηιαλη 
 
Τπόζεζε: Ο Τδνύληνξ, θνξπθαίνο πειαξγόο-πσιεηήο πνπ πξόθεηηαη λα 
πάξεη πξναγσγή, ζέηεη θαηά ιάζνο ζε ιεηηνπξγία ηελ εγθαηαιειεηκκέλε 
Μεραλή Παξαγσγήο Μσξώλ, ε νπνία «γελλά» έλα κε εγθεθξηκέλν βξέθνο. 
Αζπγρώξεην ιάζνο, γηαηί ρξόληα ηώξα νη πειαξγνί έρνπλ ζηακαηήζεη λα 
θέξλνπλ ηα κσξά ζηνπο αλζξώπνπο θαη παξαδίδνπλ κόλν… παθέηα. 
 
 
Ώρα: 20:00  

«Σο ηληθό ηείτος»    
Φαληαζίας, 104'   
Παίδοσλ: Μαη Νηέηκνλ, Γνπίιεκ Νηαθόε, Άληη Λάνπ, Πέδξν Παζθάι 
θελοζεζία: Εαλγθ Γηκνύ 
 
Τπόζεζε: Δπνρή ηεο δπλαζηείαο ησλ Σνλγθ, 10νο αηώλαο κ.Χ. Όηαλ δύν 
κηζζνθόξνη πνιεκηζηέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαδήηεζήο ηνπο γηα ππξίηηδα, 
θπιαθίδνληαη ζην Σηληθό Τείρνο, δηαπηζηώλνπλ ηνλ πξαγκαηηθό ιόγν πνπ απηό 
θαηαζθεπάζηεθε. Καζώο θύκαηα επηδξνκώλ ππεξθπζηθώλ ηεξάησλ πνπ, 
ζύκθσλα κε ηνλ ζξύιν, «μππλνύλ» θάζε 60 ρξόληα πνιηνξθνύλ ην Τείρνο, ε 
αλαδήηεζή ηεο κνίξαο κεηαηξέπεηαη ζε έλα ηαμίδη εξσηζκνύ. Οη δύν 
κηζζνθόξνη ελώλνληαη κε έλαλ ηεξάζηην ζηξαηό επαλδξσκέλν κε ηνπο 
θαιύηεξνπο πνιεκηζηέο ηεο Κίλαο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ απηή ηε 
θαηλνκεληθά αζηακάηεηε δύλακε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

άββαηο 11  &  Κσρηαθή  12 Φεβροσαρίοσ 2017 
Ώρα: 20:00 

«Σέιεηοη Ξέλοη»  
Κοκεληί, 110'  
Παίδοσλ: Μαξία Ναππιηώηνπ, Μάθε Παπαδεκεηξίνπ, Σκαξάγδα Καξύδε, 
Θνδσξή Αζεξίδε, Άιθε Κνύξθνπιν 
θελοζεζία: Θνδσξήο Αζεξίδεο 

 
Τπόζεζε: Όηαλ έλα βξάδπ κε έθιεηςε Σειήλεο κηα παξέα επηά θίισλ 
ζπγθεληξώλεηαη γηα δείπλν, έλα παξάμελν παηρλίδη μεθηλά: όινη ζπκθσλνύλ 
λα αθήζνπλ ηα θηλεηά ηνπο ζην ηξαπέδη θαη λα κνηξάδνληαη κε ηνπο 
ππνινίπνπο ό,ηη θηάλεη ζε απηά. Καλείο, άιισζηε, δελ έρεη κπζηηθά γηα λα 
θνβάηαη… 
 
 
 
 
 

άββαηο 18  &  Κσρηαθή  19 Φεβροσαρίοσ 2017 
 

Ώρα: 20:00  

«Δθείλε» 

 

Γρακαηηθό Θρίιερ | 130' |  
Παίδοσλ: Ηδακπέι Ηπέξ, Λνξάλ Λαθίη, Αλ Κνζηλί, Σαξι Μπεξιίλγθ 
θελοζεζία: Πνι Βεξρόθελ 

 
Τπόζεζε: Ζ Μηζέι είλαη κηα επηηπρεκέλε επηρεηξεκαηίαο ε νπνία δέρεηαη 
επίζεζε ζην ζπίηη ηεο από έλα καζθνθνξεκέλν βηαζηή. Πξνζπαζεί λα 
μεπεξάζεη ςύρξαηκα ην ζπκβάλ, αιιά όηαλ εθείλνο ζπλερίδεη λα ηελ 
παξελνριεί κε κελύκαηα, απνθαζίδεη λα αλαθαιύςεη ηελ ηαπηόηεηά ηνπ, 
παξαζπξόκελε ζε έλα επηθίλδπλν παηρλίδη. 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 


