
    
 

 
 
 

Αγαπεηνί θίινη, 
 
Ο Γεκνηηθόο Κηλεκαηνγξάθνο μεθηλά! 
 
Όζνη αγαπάηε ηελ 7ε Σέρλε 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 άββαην θαη Κπξηαθή, απνιαύζηε  βξαδηέο θηλεκαηνγξάθνπ ζηελ 
αίζνπζα πξνβνιώλ ηνπ πλεδξηαθνύ 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 πλεδξηαθό Κέληξν.  
 
αο 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.  
 

 

 

 
           

 

          

 
 

 
 

 
 

 
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 27  &  Κσρηαθή  28 Ιαλοσαρίοσ 2018 
 

Ώρα: 18:00 
 
 

άββαηο 27 &  Κσρηαθή 28 Ιαλοσαρίοσ 2018 
 

Ώρα: 17:00 
 

«Φερδηλάλδος»  (Μεηαγιφηηηζκέλο)  
 

Κηλούκελα τέδηα, 106' 
Τπόζεζε: ηελ Ιζπαλία, έλαο κεγάινο ηαύξνο κε εμίζνπ κεγάιε θαξδηά, ν 
Φέξληηλαλη, εθιακβάλεηαη από ιάζνο γηα άγξην θηήλνο, θαη ηνλ αξπάδνπλ από 
ην ζπίηη ηνπ ξίρλνληαο ηνλ ζηελ αηρκαισζία. Απνθαζηζκέλνο λα επηζηξέςεη 
ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ, επηζηξαηεύεη κηα αηαίξηαζηε νκάδα γηα ηελ απόιπηε 
πεξηπέηεηα. 

 
 
 

άββαηο 3  &  Κσρηαθή  4 Φεβροσαρίοσ 2018 
 

Ώρα: 20:00 
 

«Σο Σειεσηαίο εκείφκα» 
 

Διιεληθό Ποιεκηθό Γράκα, 106' 
θελοζεζία: Παληειήο Βνύιγαξεο 
Παίδοσλ:  Αληξέα Κσλζηαληίλνπ, Αληξέ Χέληθε, Βαζίιε Κνπθαιάλη, Μειία 
Κξάηιηλγθ, Σάζν Γήκα  
Τπόζεζε: Η αιεζηλή ηζηνξία ηνπ 34ρξνλνπ Ναπνιένληα νπθαηδίδε, ν 
νπνίνο εθηεινύζε ρξέε δηεξκελέα γηα ηνλ Γεξκαλό δηνηθεηή ηνπ ζηξαηνπέδνπ 
Χατδαξίνπ Καξι Φίζεξ θαη ήηαλ έλαο από ηνπο 200 αγσληζηέο νη νπνίνη 
εθηειέζηεθαλ ζηελ Καηζαξηαλή ηελ 1ε Μαΐνπ 1944. 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

άββαηο 10 & Κσρηαθή 11 Φεβροσαρίοσ 2018 
 

Ώρα: 18:00 
 

 «Ο Γηος ηοσ Μεγαιοπαηούζα»  (Μεηαγιφηηηζκέλο)  

 
Κηλούκελα τέδηα,92'  
Τπόζεζε: Ο λεαξόο Άληακ μεθηλά έλα επηθό, παξάηνικν ηαμίδη γηα λα 
μεηπιίμεη ην κπζηήξην πίζσ από ηνλ ρακέλν γηα ρξόληα παηέξα ηνπ, πνπ δελ 
είλαη άιινο από ηνλ ζξπιηθό Μεγαινπαηνύζα! Κξπκκέλνο βαζηά κέζα ζην 
δάζνο γηα πνιύ θαηξό ώζηε λα πξνζηαηέςεη ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηελ νηθνγέλεηά 
ηνπ από ηε HairCo, κία εηαηξεία-θνινζζό πνπ ζέιεη λα θάλεη πεηξάκαηα 
ρξεζηκνπνηώληαο ην κνλαδηθό ηνπ DNA, ζα πξέπεη λα επαλαζπλδεζεί κε ηνλ 
γην ηνπ θαη καδί λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα ηνλ επεξρόκελν θίλδπλν. 
 

άββαηο 10 & Κσρηαθή  11 Φεβροσαρίοσ 2018 
 

Ώρα: 20:00 
«The Post: Απαγορεσκέλα Μσζηηθά»  

Ιζηορηθή, 115'  

θελοζεζία:ηίβελ πίικπεξγθ  
Παίδοσλ: Μέξηι ηξηπ, Σνκ Χαλθο, Σξέηζη Λεηο, άξα Πόιζνλ, Μπνκπ 
Όληελθεξθ 
Τπόζεζε: Έλα ζθάλδαιν πνπ πεξηιάκβαλε ηέζζεξηο πξνέδξνπο ησλ ΗΠΑ, 
νδεγεί ηελ πξώηε γπλαίθα εθδόηε εθεκεξίδαο, Κέη Γξάρακ, ηεο Οπάζηγθηνλ 
Πνζη, θαη ηνλ άηεγθην ζπληάθηε Μπελ Μπξάληιη ζε έλαλ δεκνζηνγξαθηθό 
πόιεκν απέλαληη ζηελ θπβέξλεζε, ώζηε λα δεκνζηεπηνύλ ηα Pentagon 
Papers. 
 

άββαηο 24 &  Κσρηαθή 25 Φεβροσαρίοσ 2018 
 

Ώρα: 20:00 
«Star Wars: Οη Σειεσηαίοη Jedi»  

  
Δπηζηεκοληθής Φαληαζίας, 152' 

θελοζεζία: Ρίαλ Σδόλζνλ  
Παίδοσλ: Νηέηδη Ρίληιετ, Άληακ Νηξάηβεξ, Μαξθ Χάκηι, Σδνλ Μπνγηέγθα, 
Όζθαξ Άηδαθ. 
Τπόζεζε: Δλώ ε Ρέη πξνζπαζεί λα πείζεη ηνλ απνζπξκέλν Λνπθ 
θάηγνπνθεξ λα επηζηξέςεη ζηε κάρε θαη λα ελσζεί κε ηνπο επαλαζηάηεο, νη 
ηειεπηαίνη από απηνύο βξίζθνληαη ζε δεηλή ζέζε, πνιηνξθεκέλνη από ην ζηόιν 
ηνπ Πξώηνπ Σάγκαηνο, πνπ είλαη έηνηκνο γηα ηελ ηειηθή επίζεζε. 
 
 
 

 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 
 


