
    
 
 
 



άββατο 26  &  Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019 

Ώρα: 20:00 

         «FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW»    
Διάρκεια:  136λεπτά 
κηνοθεσία: David Leitch 
Ηθοποιοί: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, 
Helen Mirren  
Τπόθεση: Από τότε που ο Φομπς (Σζόνσον), πιστός πράκτορας της 
Διπλωματικής Τπηρεσίας Ασφαλείας της Αμερικής, και ο παράνομος ο 
(τέιθαμ), πρώην επίλεκτο μέλος του Βρετανικού τρατού, ήρθαν 
αντιμέτωποι για πρώτη φορά το 2015 στο Fast & Furious 7, δεν έχουν 
σταματήσει οι συγκρούσεις μεταξύ τους, τα χτυπήματα και ένας αγώνας για την 
επικράτηση του πιο δυνατού. 
 

άββατο 2  &  Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 
Ώρα: 20:00 

 «JOKER»  
Δραματική Περιπέτεια, 122΄ 
κηνοθεσία: Σοντ Υίλιπς 
Ηθοποιοί: Φοακίν Υίνιξ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Ζάζι Μπιτζ, Υράνσις Κόνροϊ, 
Μαρκ Μάρον, Μπιλ Καμπ, Γκλέν Υλέσλερ, ι Γουίγκαμ, Μπρετ Κάλεν, 
Ντάγκλας Φοτζ, Σζος Πάις 
Τπόθεση: Ο Άρθουρ δουλεύει ως κλόουν το πρωί και ως stand up κωμικός τα 
βράδια. Πολύ γρήγορα συνειδητοποιεί ότι ο περίγελος είναι ο ίδιος και όχι αυτά 
που λέει ή κάνει. Ο Άρθουρ, ο οποίος είναι αφιερωμένος στη φροντίδα της 
"εύθραυστης" μητέρας του, είναι σε διαρκή αναζήτηση της πατρικής αγάπης που 
δεν είχε ποτέ.  
 

άββατο 9  &  Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 
Ώρα: 18:00 

                 «Μπάτε κύλοι Αλέστε 2»   
Κινούμενα χέδια, 86 λεπτά 
κηνοθεσία: Κρις Ρενό 
Με τις φωνές των: Φρήστου Θάνου, Κώστα Σερζάκη, Ειρήνης Χυχράμη, 
Ιφιγένειας τάικου, Λεωνίδα Κακούρη, Φρήστου Πλαΐνη  
Τπόθεση:. Η ιστορία του Μαξ και του Δούκα στην εξοχή είναι φυσικά η 
κεντρική, με τη φιγούρα του τσοπανόσκυλου με το όνομα Κόκκορας να 
έρχεται ως ο σοφός γκουρού με την ιστορία που δεν θα μάθουμε ποτέ για να 
διδάξει τον Μαξ ότι ο μόνος τρόπος για να σταματήσεις να φοβάσαι είναι να 
πέσεις, να χτυπήσεις, να τρομάξεις, να ριψοκινδυνεύσεις 
 
Ώρα: 20:00 

  «Angel Has Fallen: Ο Υύλακας Άγγελος Έπεσε»   
Θρίλερ, 121 λεπτά 
κηνοθεσία: Ρικ Ρόμαν Βο 
Πρωταγωνιστούν: Σζέραρντ Μπάτλερ, Μόργκαν Υρίμαν, Πάιπερ 
Περάμπο, Σζέιντα Πίνκετ μιθ, Υρέντερικ μιντ, Ντάνι Φιούστον 
Τπόθεση:. Η Ζέτα θέλει να αφανίσει πουλιά και γουρούνια με το υπερόπλο της 
για να κάνει τα νησιά τους δικό της τροπικό παράδεισο. Που σημαίνει πως οι 
πρώην αντίπαλοι πρέπει γρήγορα να κάνουν ανακωχή και να σχηματίσουν μια 
ομάδα κρούσης.  



 

άββατο 16 &  Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019 

Ψρα: 20:00 

«Mistress of Evil : Η Δύναμη του κότους»  
 
Υαντασίας, 109 λεπτά 
κηνοθεσία: Γιοακίμ Ρένινγκ 
Ηθοποιοί: Αντζελίνα Σζολί, Ελ Υάνινγκ, Σσιούετελ Έτζιοφορ, αμ Ράιλι, Φάρρις 
Ντίκινσον, Εντ κράιν, Ιμέλντα τόντον, Σζούνο Σεμπλ, Λέσλι Μάνβιλ, Μισέλ 
Υάιφερ 
Τπόθεση: Η κατακερματισμένη σχέση τους, που σέρνεται ανάμεσα στην εκδίκηση και την 
άδολη αγάπη δείχνει να ανθίζει, όσο η έχθρα ανάμεσα στους ανθρώπους και στις νεράιδες 
επιβιώνει.  

 

άββατο 23 Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 

Ώρα: 20:00 

«Ad Astra»  
Δραματική, 124’ 
κηνοθεσία: Σζέιμς Γκρέι 
Πρωταγωνιστούν: Μπραντ Πιτ, Ντίντι Γκάρντνερ, Σζέρεμι Κλάινερ, Σζέιμς Γκρέι, 
Άντονι Καταγάς, Ροντρίγκο Σεϊξέιρα, Άρνον Μίλτσαν 
Τπόθεση :Ο αστροναύτης Ρόι ΜακΜπράιντ (Μπραντ Πιτ) ταξιδεύει στα πέρατα του 
ηλιακού συστήματος για να βρει τον χαμένο πατέρα του και να διαλευκάνει ένα 
μυστήριο που απειλεί την επιβίωση του πλανήτη.  

 

 
άββατο 30 Νοεμβρίου  Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019 

Ώρα: 20:00 

«Ο Πύργος του Downton»  
Δραματική, 122 
κηνοθεσία: Μάικλ Ενγκλερ 
Πρωταγωνιστούν: Φιου Μπόνβιλ, Σζιμ Κάρτερ, Μισέλ Ντόκερι, Ελίζαμπεθ 
ΜακΓκάβερν, Ιμέλντα τόντον, Μάγκι μιθ 
Τπόθεση: Η ιστορία ξεκινά εκεί όπου τελείωσε η σειρά. τον Πύργο του Downton 
ζουν γαλήνια η οικογένεια του Λόρδου Γκράνθαμ (με τακτικές επισκέψεις από τη 
μητέρα του, τη Λαίδη Βάιολετ της Μάγκι μιθ), μόνο που τώρα τα ηνία έχει πάρει η 
πρωτότοκη κόρη Μέρι, με σίγουρο χέρι και στιγμές ανασφάλειας. το «κάτω πάτωμα», 
των υπηρετών, τίποτα δεν έχει αλλάξει:. Αυτή την περίοδο αρμονίας θα ταράξει η 
βασιλική επίσκεψη και θα φέρει τον κάθε ήρωα αντιμέτωπο με τη θέση που θέλει να έχει 
στο μέλλον του. 



 

Γενική είσοδος: 6,00€ 
 

Υοιτητικό, Μαθητικό, 
 Άνεργοι, Πολύτεκνοι :  
4,00€ 
 
Μέλη συλλόγου  
ΑΜΕΑ δωρεάν 

 

 
 

 
 

Πάμε σινεμά; 
 
Κάθε άββατο και Κυριακή στην αίθουσα προβολών του υνεδριακού 

Κέντρου Καρπενησίου. 

Ένταση, μυστήριο, δράση, περιπέτεια, γέλιο, δράμα, αίσθημα, διάσημοι 

ηθοποιοί και σκηνοθέτες, ήρωες της Walt Disney, όλα …. στη  μεγάλη οθόνη 

του Δημοτικού μας Κινηματογράφου. 

Ένα ταξίδι στην 7η τέχνη ξεκινάει … "θα έρθεις;" 

Παρεούλα… με ζεστό ποπ-κορν , nachos , αναψυκτικά και 

ροφήματα .  

 

Διατηρούμε την αίθουσα του υνεδριακού Κέντρου καθαρή 
 

         

 
 

 
  

 
 Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ. 

 

 

Κατάλληλο για όλους 

 
Κατάλληλο για άνω των 8 ετών 

 
Κατάλληλο για άνω των 12 ετών 

 
Κατάλληλο για άνω των 16 ετών 

 
Κατάλληλο για άνω των 18 ετών 


