
 
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.  
 

(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 



 
ΝΟΔΜΒΡΙΟ 

 

άββαηο 5  &  Κσρηαθή  6 Νοεκβρίοσ 2016 
Ώρα: 20:00 

«Jason Bourne»  
Μεηαθξαζκέλνο Σίηινο: Σδέηζνλ Μπνξλ 

Καηαζθοπηθή , 123΄ 
Παίδοσλ: Μαη Νηέηκνλ, Σόκη Λη Σδόνπλο, Αιίζηα Βηθάληεξ, Σδνύιηα ηάηιο 
θελοζεζία: Πνι Γθξίλγθξαο 
Τπόζεζε: Δθηά ρξόληα κεηά ηελ αλάθηεζε ηεο κλήκεο ηνπ θαη ηελ εμαθάληζή 
ηνπ, ν Σδέηζνλ Μπνξλ μαθληθά επηζηξέθεη ζε κηα επνρή πνπ ν θόζκνο είλαη 
πην αζηαζήο από πνηέ άιινηε, γηα λα απνθαιύςεη ηελ θξπκκέλε αιήζεηα γηα 
ην παξειζόλ ηνπ. Σελ ίδηα ζηηγκή, έλα λέν πξόγξακκα δεκηνπξγείηαη γηα λα 
ηνλ εληνπίζεη θαη λα ηνλ εμνπδεηεξώζεη. 
 

άββαηο 12  &  Κσρηαθή  13 Νοεκβρίοσ  2016 
Ώρα: 20:00  

«The Girl on the Train»    
Μεηαθξαζκέλνο Σίηινο: Σν Κνξίηζη ηνπ Σξέλνπ 

Μσζηερίοσ-Θρίιερ, 112' 
Παίδοσλ: Έκηιη Μπιαλη, Υέηιη Μπέλεη, Σδάζηηλ Θεξνύ, Ρεκπέθα Φέξγθηνπζνλ 
θελοζεζία:  Σέηη Σέηινξ 
Τπόζεζε: Υσξηζκέλε θαη αιθννιηθή, ε Ρέηηζει καζαίλεη πσο κηα λεαξή 
παληξεκέλε γπλαίθα ηελ νπνία βιέπεη θάζε κέξα από ην ηξέλν ηεο αγλνείηαη. 
Πξόθεηηαη γηα ηελ ληαληά ηεο λέαο νηθνγέλεηαο ηνπ πξώελ άληξα ηεο, ηελ 
νπνία είρε δεη ιίγεο κέξεο πξηλ αγθαιηά κε θάπνηνλ πνπ δελ ήηαλ ν ζύδπγόο 
ηεο. Απνθαζίδεη λα κάζεη ηελ αιήζεηα, κπιέθνληαο ζε έλα δσληαλό εθηάιηε. 
 

άββαηο 19  &  Κσρηαθή  20 Νοεκβρίοσ 2016 
Ώρα: 18:00 

«Μπάηε θύιοη Αιέζηε»  
Κηλούκελα τέδηα, 90'   
θελοζεζία: Κξηο Ρελό, Γηάξννπ Σζέλη 
Τπόζεζε: Ο Μαμ είλαη έλαο ζθύινο πνπ πξνηηκά λα πεξηκέλεη ππνκνλεηηθά 
πίζσ από ηελ πόξηα ηελ Κέηηη, ηελ θαιύηεξε αθεληηθίλα ηνπ θόζκνπ, όπσο 
πηζηεύεη ν ίδηνο. Όια απηά κέρξη λα έξζεη ζην ζπίηη ν λένο ζπγθάηνηθόο ηνπ, ν 
κεγαιόζσκνο αδέζπνηνο ζθύινο Γνύθαο. Η θόληξα ηνπο ζα θηάζεη ζηα άθξα, 
κε ηελ θαηάζηαζε λα παίξλεη αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο όηαλ νη δύν άζπνλδνη 
θίινη ραζνύλ ζηνπο επηθίλδπλνπο δξόκνπο ηεο Νέαο Τόξθεο. 
 
 

άββαηο 26  &  Κσρηαθή  27 Νοεκβρίοσ 2016 
Ώρα: 20:00 

«Cafe Society»  
Κοκεληί | 96'  
Παίδοσλ: Σδέζη Άηδελκπεξγθ, Κξίζηελ ηηνύαξη, ηηβ Καξέι, Μπιέηθ Λάηβιη, 
Κόξετ ηνι 
 

θελοζεζία: Γνύληη Άιελ 
Τπόζεζε: Γεθαεηία ηνπ 1930. Ο Μπόκπη Νηόξθκαλ είλαη έλαο λεαξόο πνπ 
θαηαθηάλεη ζην Υόιηγνπλη, ειπίδνληαο όηη ζα θαηαθέξεη λα δηεηζδύζεη ζηελ 
θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία. Απηό πνπ ζα βξεη πξώηα είλαη ν έξσηαο, θαη 
βξίζθεηαη, ινμνδξνκώληαο ησλ ζηόρσλ ηνπ, ζηελ παιινκέλε «θνηλόηεηα 
θαθέ» πνπ θαζνξίδεη ην πλεύκα ηεο επνρήο. 
 

 

 

 

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 
 

 

άββαηο  3  &  Κσρηαθή  4 Γεθεκβρίοσ  2016 
Ώρα: 20:00 

«Deepwater Horizon»    
Περηπέηεηα, 107'  
Παίδοσλ: Μαξθ Γνπόικπεξγθ, Νηίιαλ Ο'Μπξάηελ, Κεξη Ράζει, Κέηη Υάληζνλ  
θελοζεζία: Πίηεξ Μπεξγθ 
Τπόζεζε: Toλ Απξίιην ηνπ 2010 κηα δεμακελή άληιεζεο πεηξειαίνπ ζηα 
αλνηρηά ηνπ Κόιπνπ ηνπ Μεμηθνύ εθξήγλπηαη, πξνθαιώληαο κία από ηηο 
κεγαιύηεξεο ζύγρξνλεο νηθνινγηθέο θαηαζηξνθέο. 
 
 

Σεηάρηε 28 Γεθεκβρίοσ 2016 (ΔΙΟΓΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗ) 

Ώρα: 18:00 

«Ο λούπη θαη ο Σζάριη Μπράοσλ-Πίλαης»   
 

Κηλούκελα τέδηα, 93'   

θελοζεζία:  ηηβ Μαξηίλo 

Τπόζεζε: Ο αηδακήο θαη ζπλεζηαικέλνο Σζάξιη Μπξάνπλ εξσηεύεηαη ηε 
Μηθξή Κνθθηλνκάιια, ην θαηλνύξγην θνξίηζη ζηελ ηάμε ηνπ. Με ηε βνήζεηα ηνπ 
πηζηνύ ζθύινπ ηνπ λνύπη πξνζπαζεί λα βξεη ηξόπν λα ηελ πιεζηάζεη, αιιά 
απνηπγράλεη ζε ό,ηη θαη λα δνθηκάζεη. 
 
 

Ώρα: 20:00 

«Σο Σαλγθό ηφλ Υρηζηοσγέλλφλ» 
 

Γρακαηηθή, 102'  
Παίδοσλ: Γηάλλεο ηάλθνγινπ, Γηάλλεο Μπέδνο, Αληίλννο Αικπάλεο, Βίθπ 
Παπαδνπνύινπ 

θελοζεζία: Νίθνο Κνπηειηδάθεο  
Τπόζεζε: Σν 1970, ζε έλα ζηξαηόπεδν ηνπ Έβξνπ, έλαο ππνινραγόο 
αλαγθάδεη έλαλ θαληάξν λα ηνπ κάζεη ηαλγθό, ώζηε λα δεηήζεη ζηε γηνξηή ησλ 
Υξηζηνπγέλλσλ ζε ρνξό ηε ζύδπγν ηνπ αληηζπληαγκαηάξρε κε ηελ νπνία είλαη 
εξσηεπκέλνο. 


