
 
 
 

 

  



 

άββαηο 2  &  Κσρηαθή  3 Φεβροσαρίοσ 2019 
 

Ώρα: 18:00 
«Ραιθ Ελαληίολ Ιληερλεη»  (Μεηαγιφηηηζκέλο)  

 

Κηλούκελα τέδηα, 112' 
Υπόζεζε: Παγηδεπκέλνη ζε έλα βηληενπαηρλίδη, ν Ραιθ θαη ε Βαλέινπη έρνπλ 
κόλν ιίγεο εκέξεο γηα λα ηαμηδέςνπλ ζην δηαδίθηπν, λα αγνξάζνπλ έλα ζπάλην 
ηηκόλη θαη λα επηζηξέςνπλ πξνηνύ βγνπλ νξηζηηθά από ηελ πξίδα. 

 
Ώρα: 20:00 

«Escape Room»   

Ψστοιογηθό Θρίιερ, 99' 
θελοζεζία: Άληακ Ρόκπηηει 
Παίδοσλ: Λόγθαλ Μίιεξ, Νηέκπνξα Αλ Γνι , Σέηινξ Ράζει 
Υπόζεζε: Έμη άγλσζηνη ζπλαληηνύληαη ζε έλα escape room, ην νπνίν είλαη 
γεκάην ζαλάζηκεο παγίδεο. Τπνρξεσκέλνη λα ζπλεξγαζηνύλ κεηαμύ ηνπο, 
πξνζπαζνύλ λα ιύζνπλ κηα ζεηξά από πεξίπινθνπο γξίθνπο θαη λα 
δξαπεηεύζνπλ. 

 
 

άββαηο 9  &  Κσρηαθή  10 Φεβροσαρίοσ 2019 
 

Ώρα: 20:00 
 

«Περηκέλοληας ηε Νολά»  
Ειιεληθή Κφκφδία, 96' 
θελοζεζία: Νίθνο Εαπαηίλαο  
Παίδοσλ:  Λεπηέξε Διεπζεξίνπ, Θαλάζε Σζαιηακπάζε, Νηέκη  
Υπόζεζε: Γύν θνιιεηνί μεθηλνύλ γηα ηε Νάμν, θαζώο πεξηκέλνπλ ηε βαξηά 
άξξσζηε λνλά ηνπ ελόο λα πεζάλεη. Δθεί θαηαθζάλεη από ηε Γεξκαλία θαη κηα 
λεαξή Διιελίδα, ε νπνία επηζθέπηεηαη γηα πξώηε θνξά ηελ παηξίδα ηεο.. 
 

 

 

άββαηο 16  &  Κσρηαθή  17 Φεβροσαρίοσ 2019 
 

Ώρα: 18:00 

 «Γοσίιη»  (Μεηαγιφηηηζκέλο)  

Κηλούκελα τέδηα,90'  
Υπόζεζε: Ο Γνπίιη είλαη έλα αγσληζηηθό απηνθίλεην πνπ ύζηεξα από έλα 
αηύρεκα, ην νπνίν ηνπ πξνμέλεζε ζνβαξή βιάβε, δνπιεύεη σο ηαμί. Όκσο κηα 
όκνξθε ζπνξ θνύξζα θαη κηα δηεζλήο ζπλσκνζία απαγσγήο ακαμηώλ ζα ηνλ 
μαλαβάινπλ ζηε γξήγνξε ισξίδα. 
 

 



 

 

 

άββαηο 16  &  Κσρηαθή  17 Φεβροσαρίοσ 2019 
 

Ώρα: 20:00 

 «Aquaman»   

 
Περηπέηεηα Φαληαζίας,143'  
θελοζεζία: Σδέηκο Γνπάλ 

Παίδοσλ:  Σδέηζνλ Μνκόα, Πάηξηθ Γνπίιζνλ, Άκπεξ Υεξλη, Νηθόι 
Κίληκαλ, Γνπίιεκ Νηαθόε 
Υπόζεζε: Ο Άξζνπξ Κάξη, γηνο ηεο βαζίιηζζαο ηεο Αηιαληίδαο θη ελόο θνηλνύ 
ζλεηνύ, απνθαζίδεη λα δηεθδηθήζεη ην ζξόλν ηνπ κπζηθνύ βαζηιείνπ γηα λα 
απνηξέςεη ηα θαηαζηξνθηθά ζρέδηα ηνπ αδεξθνύ ηνπ. 
 

 

 
άββαηο 23  &  Κσρηαθή  24 Φεβροσαρίοσ 2019 

 

Ώρα: 18:00 

 «Χοληρός θαη Ληγλός»  
  

Δρακαηηθή Κοκεληί Εποτής, 97' 
θελοζεζία: Σδνλ Μπεξλη  
Παίδοσλ: ηηβ Κνύγθαλ, Σδνλ .Ράηιη, Νίλα Αξηάληα, ίξιετ Υέληεξζνλ. 
Υπόζεζε: Οη θσκηθνί ηαλ Λόξει θαη Όιηβεξ Υάξληη, ύζηεξα από ρξόληα 
απξαμίαο, μεθηλνύλ κηα ζεαηξηθή ηνπξλέ ζηελ Αγγιία κε ηελ ειπίδα πσο έηζη 
ζα δώζνπλ ώζεζε ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηνπο θαξηέξα. 
 
 

 
 

άββαηο 23  &  Κσρηαθή  24 Φεβροσαρίοσ 2019 
 

Ώρα: 20:00 

 «Μηα Δεύηερε Εσθαηρία»   
 
Αηζζεκαηηθή Κοκεληί, 103' 
θελοζεζία: Πίηεξ ίγθαι  

Παίδοσλ: Σδέληθεξ Λόπεδ, Βαλέζα Υάηδελο, Μίιν Βεληηκίιηα 

Υπόζεζε: Μηα ππάιιεινο ζνύπεξ κάξθεη παξαπνηεί ην βηνγξαθηθό ηεο θαη 
πξνζιακβάλεηαη από κηα κεγάιε επηρείξεζε θαιιπληηθώλ. Γξήγνξα θαιείηαη 
λα απνδείμεη ηελ αμία θαη ηηο… ζπνπδέο ηεο. 

 

 

 



 

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.  
 

 

 

 
           

 

          

 
 

 
 

 
 

 
ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ 

 
 
 

 

 
Καηάιιειο γηα όιες ηης ειηθίες 

 

Καηάιιειο, επηζσκεηή γοληθή 
ζσλαίλεζε 

 
Απαραίηεηε γοληθή ζσλαίλεζε 

 
Αθαηάιιειο θάηφ ηφλ 15 

 

Αθαηάιιειο γηα αλειίθοσς 

 

Γεληθή είζνδνο: 6€ 
 

Φνηηεηηθό, 
Μαζεηηθό, Άλεξγνη, 
Πνιύηεθλνη : 4€ 
 
Μέιε ζπιιόγνπ 
ΑΜΔΑ δσξεάλ 


