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19o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΙΔΝΕΪ

10 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ για δύο άτομα
ONOMA .............................................................................

....................................................................................................

επωνυμο	 .............................................................................

....................................................................................................

τηλεφωνο	 .............................................................................

διευθυνση	 .............................................................................

....................................................................................................

Αποστείλλετε ταχυδρομικώς το κουπόνι 
στην εφημερίδα μας, στη διεύθυνση 503-
507 Marrickville Rd., Dulwich Hill, NSW 
2203 για να μπείτε στην κλήρωση για τα 10 
ειτήρια για δύο άτομα.

Τα εισιτήρια είναι για ταινία που θα προ-
βληθεί στο πλαίσιο του 19ου Φεστιβάλ 
Ελληνικού Κινματογράφου Σίδνεϊ (16/10-
4/11), το οποίο διατηρεί το δικαίωμα επι-
λογής της ταινίας. Τα εισιτήρια θα διατεθούν 
κατόπιν κλήρωσης, η οποία θα διεξαχθεί 
στα γραφεία μας την Τρίτη 23 Οκτωβρίου.

Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινω-
θούν στην έκδοση του «ΚΟΣΜΟΥ» την Τε-
τάρτη 24 Οκτωβρίου. 

18 Απριλίου 1961. Όσκαρ καλύτερου 
τραγουδιού στον έλληνα µουσικοσυνθέτη 
Μάνο Χατζιδάκι για το τραγούδι «Τα παιδιά 
του Πειραιά» της ταινίας  «Ποτέ την Κυρια-
κή». Η τελετή απονοµής γίνεται χωρίς τον 
Μάνο και το Όσκαρ για πρώτη φόρα στην 
ιστορία µένει ανεπίδοτο. Τα «Παιδιά του 
Πειραιά» θα ταλαιπωρήσουν για πολλά 
χρόνια τον µουσικό πατέρα τους µε τη φήµη 
τους. Εκείνος θα συνεχίσει να προβάλει τα 
οράµατά του στην πιο ακραία µορφή τους 
και  να φανερώνει µε κάθε τρόπο το βαθύ-
τερο νόηµα της τέχνης. 

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: Κυριακή
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 14:15
ΕΙ∆ΟΣ: Ντοκιµαντέρ 
για το Μάνο Χατζιδάκι
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ελλάδα - 2008
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 90 λεπτά
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: Αγγλικά
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ∆ηµήτρης Βερνίκος
ΜΟΥΣΙΚΗ: Μάνος Χατζιδάκις

ΛΑΡΙΣΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 
LARISSA CONFIDENTIAL  
Η ζωή σε δύο χωριά του νοµού Λαρίσης, 
στην Πεζούλα και τη Βρυσούλα, κυλούσε 
αρµονικά. Βοηθάει βεβαία το ότι υπήρχε 
ένας τοίχος ανάµεσα στα δυο χωριά, χτισµέ-
νος από άκρη σε άκρη, κι έτσι κανείς δεν 
ανακατευόταν στη δουλειά του αλλού. Όταν 
όµως έρχεται ο Καλλικράτης να ενώσει τα 
δυο χωριά, έρχονται τα πάνω-κάτω!
Ένας µεγαλοδηµοσιογράφος πεθαίνει, το 
εργοστάσιο βιολογικού καθαρισµού διχά-
ζει, ο υπουργός λαδώνεται, οι µίζες πάνε 
κι έρχονται, το Σ∆ΟΕ ανακατεύεται, οι άν-
θρωποι της νύχτας ενοχλούνται, ατοµικά 
και τοπικά συµφέροντα µπλέκονται, ενώ οι 
εκπλήξεις και οι ξεκαρδιστικές καταστάσεις 
διαδέχονται η µία την άλλη...

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: Κυριακή
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 16:15
ΕΙ∆ΟΣ: Κωµωδία
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ελλάδα - 2012
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 90 λεπτά
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: Όχι
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Στράτος Μακρίδης 

ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Τάσος Κωστής, 
Κατερίνα Παπουτσάκη, Μιχάλης Μαρίνος, 
∆ηµήτρης Τζουµάκης, 
Γεράσιµος Σκιαδαρέσης, 
Ελένη Γερασιµίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος, 
Κώστας Βουτσάς, ∆ηµήτρης Μαυρόπουλος, 
Θανάσης Τσαλταµπάσης, 
Έφη Παπαθεοδώρου, Γιάννης Ζουγανέλης.
SPECIAL EVENT: Πριν την ταινία 
(από τις 15:15) θα προσφερθούν 
παραδοσιακοί µεζέδες 
και ποτά της Θεσσαλίας.

∆ΕΜΕΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ
TIED RED THREAD
Μετά την συµφωνία της Βάρκιζας, σε ένα 
ορεινό χωριό της ελληνικής επαρχίας, ένο-
πλοι παρακρατικοί µε αρχηγό τον Μίχα  
προβαίνουν σε εκφοβισµούς, δολοφονίες 
και χυδαιότητες απέναντι στους αριστερούς 
που δεν έχουν δηλώσει την υποταγή τους. 
Ένας από τους αριστερούς είναι και ο Λά-
µπρος µε την γυναίκα του. Η ιστορία µας 
θα φέρει κοντά αυτά τα πρόσωπα και τον 
στενό τους πυρήνα και θα τα δέσει σε µια 
Κόκκινη Κλωστή. Μια ταινία για τον εµφύ-
λιο µε σκληρές σκηνές, εξαιρετική ανασύ-
σταση της εποχής κι ερµηνείες άµεσες και 
ουσιαστικές. 

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: Κυριακή
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 18:30
ΕΙ∆ΟΣ: ∆ράµα
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ελλάδα - 2011
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 106 λεπτά
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: Όχι
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κώστας Χαραλάµπους
ΣΕΝΑΡΙΟ: Κώστας Χαραλάµπους
ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Θάνος Σαµαράς, 
Τάσος Νούσιας, Στεφανία Γουλιώτη, 
Έφη Γούση, Βασίλης Χρηστίδης, Ντίνα 
Μιχαηλίδου, Γιώργος Γαρνάβος, Μαρία 
Φιλίππου, Χρήστος Λιακόπουλος, Γιώργος 
Γεροντιδάκης, Τάσος Παλαντζίδης, Ανέ-
στης Βλάχος, Σπύρος Μπιµπίλας.

Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
CITY OF CHILDREN
Μέσα από ένα κολλάζ γόνιµων ή άγονων 
ερώτων της Αθήνας, η ταινία προσπαθεί 

να εστιάσει στην ωριµότητά µας τη στιγµή 
που γεννάµε, όταν η ίδια µας η αντιφατι-
κή πολλές φορές πραγµατικότητα µετατρέ-
πει αυτό το θαύµα της ζωής σε θρίλερ. Η 
πρώτη µεγάλου µήκους ταινία του Γιώργου 
Γκικαπέππα, µια ανεξάρτητη παραγωγή, ει-
σχωρεί στις ζωές τεσσάρων ζευγαριών της 
πόλης και παρατηρεί το πώς ο ερχοµός 
ενός παιδιού επιδρά στη σχέση ή και στη 
ζωή τους. Ταυτόχρονα, η ταινία σκιαγραφεί 
την αλλαγή της ταυτότητας του παιδιού σε 
ενήλικα και του µεγάλου σε µικρό: όταν η 
χαριτωµένη παιδική αφέλεια γίνεται χαρα-
κτηριστικό των... γονιών, το αποτέλεσµα εί-
ναι καταστροφικό και για τους ίδιους και για 
τη µοίρα του ανθρώπου.

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: Κυριακή
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 20:45
ΕΙ∆ΟΣ: ∆ράµα
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ελλάδα - 2011
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 96 λεπτά
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: Αγγλικά
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιώργος Γκικαπέππας
ΣΕΝΑΡΙΟ: Γιώργος Γκικαπέππας
ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Κίκα Γεωργίου, 
Άννα Καλαϊτζίδου, Ναταλία Καληµερατζή, 
Μαρία Τσιµά, Υρώ Λούπη, 
Γιώργος Ζιόβας, Λεωνίδας Κακούρης, 
Βασίλης Μπισµπίκης, Ιωσήφ Πολυζωίδης
∆ηµήτρης Κοτζιάς, Μιχάλης Σαράντης.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Α∆ΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
UNFAIR WORLD
Ο Σωτήρης είναι προανακριτής της Αστυνο-
µίας. Μια µέρα αποφασίζει να γίνει δίκαιος. 
Θα αθωώνει όλους αυτούς που έπεσαν στο 
έγκληµα επειδή δεν είχαν «στον ήλιο µοί-
ρα». Στην προσπάθειά του να σώσει έναν 
ακόµα αθώο, σκοτώνει από λάθος έναν άν-
θρωπο. Η ∆ώρα είναι η µοναδική µάρτυρας 
στο έγκληµα. Η ∆ώρα είναι ο άνθρωπος του 
οποίου τη βοήθεια χρειάζεται ο Σωτήρης. 
Και ενώ δεν της περισσεύει η συµπόνια, ο 
Σωτήρης την νιώθει σαν τον µοναδικό του 
σύµµαχο. 

Η «άδικη» ∆ώρα θα σώσει τον «δίκαιο» 
Σωτήρη; Και ο έρωτας; Τι κάνουµε τώρα µε 
τον έρωτα;

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ∆ευτέρα
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 18:30
ΕΙ∆ΟΣ: Μαύρη Κωµωδία
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ελλάδα - 2011
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 107 λεπτά
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: Αγγλικά
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Φίλιππος Τσίτος 
ΣΕΝΑΡΙΟ: Φίλιππος Τσίτος, 
∆ώρα Μασκλαβάνου
ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Aντώνης Καφετζόπουλος, Θε-
οδώρα Τζήµου, Χρήστος Στέργιογλου, Μάκης 
Παπαδηµητρίου, Μηνάς Χατζησάββας, Γιώρ-
γος Τσεµπερόπουλος, Αχιλλέας Κυριακίδης.

ΤΑΝΓΚΣΤΕΝ
TUNGSTEN
∆ύο έφηβοι, ένας ελεγκτής εισιτηρίων, 
ένα ζευγάρι, µετανάστες, παιδιά, στρι-
µωγµένοι στον τοίχο ενός αδιέξοδου 
χωµατόδροµου στη καρδιά της Αθήνας. 
Μια ασπρόµαυρη σπονδυλωτή ταινία µε 
ιδιαίτερη αισθητική, λιτή αφήγηση και 
σκληρό λόγο. 

Αποκλεισµός, βία, ψυχολογικός κα-
νιβαλισµός και αλλεπάλληλες διακοπές 
ρεύµατος, σκιαγραφούν, µία κοινωνία 
στα όριά της, ξεχασµένη στο σκοτάδι, 
όπως λέει χαρακτηριστικά ένας από τους 
πρωταγωνιστές. 

Θύτες και θύµατα σε ρόλους που εναλ-
λάσσονται, αποκαλύπτουν µία µηχανή 
πιο ισχυρή από τη βούληση τους: Την 
κρεατοµηχανή των ληγµένων λογαρια-
σµών, των άδειων καρτών και των πτω-
χευµένων ονείρων, που κινεί τη δράση 
έως το αδιέξοδο.

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ∆ευτέρα
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 21:00
ΕΙ∆ΟΣ: ∆ράµα
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ελλάδα - 2011
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 99 λεπτά
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: Αγγλικά
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιώργος Γεωργόπουλος
ΣΕΝΑΡΙΟ: Γιώργος Γεωργόπουλος
ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Βαγγέλης Μουρίκης, 
Τάσος Νούσιας, Όµηρος Πουλάκης, 
Προµηθέας Αλιφερόπουλος, 
Κόρα Καρβούνη, 
Αγγελική Αναγνωστοπούλου.


