
 
 
 

 

  



 

 

 

 
Σάββαηο 3 &  Κσρηαθή 4 Μαρηίοσ 2018, Ώρα: 20:00 

 

«The Bachelor 2»  
 

Διιεληθή Κφκφδία | 111' 
Σθελοζεζία: Γηάλλεο Παπαδάθνο  
Παίδοσλ: Γηάλλε Σζηκηηζέιε, Βαζηιηθή Σξνπθάθνπ, Θαλάζε Βηζθαδνπξάθε, 

Νίθν Βνπξιηώηε 
Υπόζεζε: Έλαο θίινο από ηα παιηά εηνηκάδεηαη λα 
παληξεπηεί, άξα κηα λέα επθαηξία γηα bachelor-party 
πξνθύπηεη θαη θπζηθά νη ήξσεο καο δελ ζα ηελ αθήζνπλ λα 
πάεη ρακέλε. Τπάξρεη όκσο κία ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ ζα 
δνθηκάζεη ηα όξηά ηνπο: ν γάκνο πξόθεηηαη λα γίλεη ζηελ 
Κξήηε θαη νη ζθαθηαλνί ζπγγελείο ηεο λύθεο δελ 
αζηεηεύνληαη. Νένη θίινη αιιά θαη ερζξνί ζα εληαρζνύλ ζηελ 
παξέα, ζα αληηκεησπίζνπλ θξεηηθέο βεληέηεο, αιιά θαη ηηο 
ζπλέπεηεο ηνπ πην επηθνύ bachelor-party.. 

 
 
 
 

Παραζθεσή 9  &  Κσρηαθή  11 Μαρηίοσ 2018, Ώρα: 17:00 
 

«Ο Άλζρφπος ηφλ ζπειαίφλ» (Μεηαγιφηηηζκέλο)  
Κηλούκελα Στέδηα | 89' 
Σθελοζεζία: Νηθ Παρθ 

Σθελοζεηηθή Δπηκέιεηα: Ζιίας Εερβός 
Υπόζεζε: ηηο απγέο ηεο αλζξσπόηεηαο, όηαλ πξντζηνξηθά 
πιάζκα θαη κακνύζ θαηαθιύδαλε ηε Γε, ν ηνικεξόο 
άλζξσπνο ησλ ζπειαίσλ Νηαγθ, καδί κε ην θηιαξάθη ηνπ ηνλ 
Υόγθλνκπ, ελώλεη ηε θπιή ηνπ ελάληηα ζηνπο πνιέκαξρνπο 
ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ, ζε κηα κάρε όπνπ ζέιεη λα ηνπο 
ληθήζεη κέζα ζην ίδην ηνπο ην παηρλίδη. Κη απηό δελ είλαη άιιν 
από ηνλ πξώην πνδνζθαηξηθό αγώλα ζηελ ηζηνξία 
. 

  



 

 
Σάββαηο 17 & Κσρηαθή 18 Μαρηίοσ 2018, Ώρα: 20:00 

 

 «Πελήληα Αποτρώζεης ηοσ Γθρη: Απειεσζέρφζε»  

Αηζζεκαηηθή, 105' 
Σθελοζεζία: Σδέηκο Φόιετ 
Παίδοσλ: Νηαθόηα Σδόλζνλ, Σδέηκη Νηόξλαλ, Κηκ Μπέηζηλγθεξ, 
Άξηει Κέκπει 
Υπόζεζε: Ό Κξίζηηαλ θαη ε Άλα είλαη ηώξα παληξεκέλνη. Όκσο, 
ε δσή ηεο Άλα απεηιείηαη όηαλ ην πξνεγνύκελν αθεληηθό ηεο, ν 
Σδαθ Υάηλη, νξθίδεηαη εθδίθεζε επεηδή απνιύζεθε από ην SIP. Η 
δε Έιελα επηζηέθεη γηα λα ζηνηρεηώζεη ηνλ Κξίζηηαλ, θαη θάλεη ηε 
δσή ηνπ δεπγαξηνύ αθόκα πην αλάζηαηε. 
 
 
 

Σάββαηο 24 & Κσρηαθή  25 Μαρηίοσ 2018, Ώρα: 18:00 

«Tad: Το Μσζηηθό ηοσ Βαζηιηά Μίδα» (Μεηαγιφηηηζκέλο)  
Κηλούκελα Στέδηα | 86'  
Σθελοζεζία: Δλρίθε Γθάηο 
Υπόζεζε: Ο Σαλη, έλαο πνιύ γιπθόο θαη θηιόηηκνο εξγάηεο πνπ ιαηξεύεη ηελ 

αξραηνινγία, πξνζθαιείηαη από ηε θίιε ηνπ, άξα, πνπ είλαη 
αλαγλσξηζκέλε αξραηνιόγνο θαη εμεξεπλήηξηα, ζην Λαο Βέγθαο, 
όπνπ ε άξα ζα παξνπζηάζεη ηελ ηειεπηαία ηεο αλαθάιπςε: έλα 
ζηνηρείν πνπ επηβεβαηώλεη ηελ ύπαξμε ηνπ πεξίθεκνπ 
πεξηδέξαηνπ ηνπ κπζηθνύ βαζηιηά Μίδα. Όηαλ ε άξα πέθηεη 
ζύκα απαγσγήο από εθείλνπο πνπ ζέινπλ λα θιέςνπλ ην 
πεξηδέξαην θαη λα απνθηήζνπλ ηηο κνλαδηθέο ηνπ δπλάκεηο, ν 
Σαλη ζα γπξίζεη ηνλ θόζκν γηα λα ηελ ζώζεη. 

 

 
Σάββαηο 31 Μαρηίοσ &  Κσρηαθή 1 Απρηιίοσ 2018, Ώρα: 20:00 

«Death Wish (2018)»  
Γράζε, 108'  

Σθελοζεζία: Ιιάη Ρνζ  
Παίδοσλ: Μπξνπο Οπίιηο, Βίλζελη Νη’ Ολόθξην, Διίδακπεζ 
νπ, Νηηλ Νόξηο, Κίκπεξιη Διίδ. 
Υπόζεζε: Ο Γξ. Πνι Κέξζη είλαη έλαο θηιήζπρνο 
νηθνγελεηάξρεο θαη επηηπρεκέλνο ρεηξνπξγόο πνπ βιέπεη από 
απόζηαζε ηε βία λα εμαπιώλεηαη ζηελ πόιε ηνπ. Μέρξη πνπ 
ε γπλαίθα ηνπ θαη ε λεαξή θόξε ηνπ βξίζθνληαη άγξηα 
δνινθνλεκέλεο ζην ζπίηη ηνπο ζηα πξνάζηηα. Με ηελ 
αζηπλνκία λα έρεη πξνο εμηρλίαζε δεθάδεο αθόκα εγθιήκαηα, 
ν Πνι, δηςαζκέλνο γηα εθδίθεζε, παίξλεη ηνλ λόκν ζηα ρέξηα 
ηνπ. Όκσο, θαζώο νη δνινθνλίεο απμάλνληαη ζηελ πόιε, νη 

θάηνηθνη θαη ηα κίληηα αξρίδνπλ λα αλαξσηηνύληαη αλ ν αλειέεηνο εθδηθεηήο 
είλαη έλαο θύιαθαο άγγεινο ή απιώο ν… Υάξνο. 



 

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

 

 

 
           

 

          

 
 

 
 

 
 

 
ΔΚΔΠΠΠΑΓΖΚ 

 
 

 
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 


