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ΣΗΜΕΡΑ, 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΤΟ ΤΑΝΓΚΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
CHRISTMAS TANGO
∆εκαετία του 1970, κατά τη διάρκεια της 
δικτατορίας. Είναι Χριστούγεννα και στο 
στρατόπεδο Βάτη, στον Έβρο, προετοιµά-
ζονται για την καθιερωµένη χριστουγεννιά-
τικη γιορτή. Οι σκέψεις, όµως, του υπολο-
χαγού Στέφανου Καραµανίδη είναι κάπου 
αλλού. Άνθρωπος κλειστός, χωρίς χαµό-
γελο, αγρίµι, έχει µόνο µία επιθυµία: να 
ζητήσει σε χορό τον κρυφό του έρωτα, την 
Ζωή, σύζυγο του Συνταγµατάρχη Μανώλη 
Λόγγου. ∆εν ξέρει, όµως, να χορεύει και 
γι’ αυτό θα ζητήσει κρυφά την βοήθεια ενός 
φαντάρου, η γνωριµία του µε τον οποίο θα 
είναι σύντοµη αλλά καταλυτική.

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: Σήµερα
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 18:45
ΕΙ∆ΟΣ:  ∆ράµα
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ελλάδα - 2011
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 102 λεπτά
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: Αγγλικά
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νίκος Κουτελιδάκης
ΣΕΝΑΡΙΟ: Γιάννης Ξανθούλης
ΗΘΟΠΟΙΟΙ:  Γιάννης Μπέζος,  
Αντίνοος Αλµπάνης, Γιάννης Στάν-
κογλου, Βίκυ Παπαδοπούλου, Ελένη 
Κοκκίδου.

WASTED YOUTH
Καλοκαίρι στην Αθήνα. Ο καύσωνας χτυ-
πάει την πόλη. Ένας έφηβος skateboarder 
ξεκινά για µία συνηθισµένη µέρα µε τους 
φίλους του. Ένας µεσήλικας προσπαθεί 
σκληρά για την επιβίωση της οικογένειάς 
του, κάνοντας µία δουλειά την οποία απε-
χθάνεται. Oι παράλληλες ιστορίες κατα-
γράφονται µε τρόπο επιτακτικό, καθώς η 
αποπνικτική αυγουστιάτικη ζέστη «τρελαί-
νει τους ανθρώπους» και ο χρόνος µετρά-
ει αντίστροφα, µέχρι την τελική έκρηξη 
που θα µπορούσε να κάψει µια ολόκληρη 

κοινωνία. Πρόκειται για ένα πορτρέτο της 
Αθήνας. Μία ταινία για µία πόλη και µία 
κοινωνία που βρίσκονται σε κρίση.

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: Σήµερα
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 21:00
ΕΙ∆ΟΣ:  ∆ράµα
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ελλάδα - 2011
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 122 λεπτά
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά, αγγλικά
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: Αγγλικά
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Αργύρης Παπαδηµητρό-
πουλος, Γιαν Φόγκελ.
ΣΕΝΑΡΙΟ: Αργύρης Παπαδηµητρόπουλος, 
Γιαν Φόγκελ.
ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Χάρης Μάρκου, Ιερώνυµος 
Καλετσάνος, Αρθούρος Κιβίλιοφ, Τζέισον 
Ουάστορ, Σύλλας Τζουµέρκας, Γιώργος  
Κακανάκης.

ΑΥΡΙΟ, 
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

FORTUNATE SON
Ο ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτης Τόνι 
Ασηµακόπουλος, στο ντεµπούτο του σε 
ντοκιµαντέρ µεγάλου µήκους αφηγείται την 
περιπέτεια του µε τα ναρκωτικά. Μία πε-
ριπέτεια που τον ανάγκασε να αποσυρθεί 
στην Οττάβα για δέκα χρόνια προκειµένου 
να αποτοξινωθεί και η επίδραση που είχε 
αυτό στους Έλληνες µετανάστες γονείς του. 
Η ταινία παρακολουθεί τη διαδικασία απο-
τοξίνωσης του Ασηµακόπουλου, αλλά και 
το ταξίδι του στην Ελλάδα και την επαφή 
του µε την πατρική γη.

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: Αύριο
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 14:00
ΕΙ∆ΟΣ:  Ντοκιµαντέρ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Καναδάς - 2011
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 78 λεπτά
ΓΛΩΣΣΑ: Αγγλικά
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: Όχι
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τόνι Ασηµακόπουλος

ΤΟΠΙΟ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ
LANDSCAPE IN THE MIST
Η Βούλα κι ο Αλέξανδρος είναι δύο αδέλ-
φια, που ο πατέρας τους δουλεύει µετανά-
στης στη Γερµανία. Αυτή, τουλάχιστον, είναι 

η απάντηση που τους δίνει η µητέρα τους 
όταν εκείνα τον αναζητούν. Μια µέρα, επι-
βιβάζονται σ’ ένα τρένο που νοµίζουν ότι 
θα τους µεταφέρει στη Γερµανία. Το ταξίδι 
τους δε φαίνεται να πραγµατοποιείται. Ο 
προορισµός αποµακρύνεται όσο τα παιδιά 
εµπλέκονται σε µια διαρκή αντιπαράθεση 
µε την πραγµατικότητα, που τους «καθυστε-
ρεί» σε διάφορους ενδιάµεσους σταθµούς 
κατά µήκος της χώρας. Μετά από µια σκλη-
ρή περιπλάνηση στη ζωή και την ενηλικίω-
ση, θα φτάσουν σ’ εκείνο το σύνορο, πέρα 
απ’ το οποίο πιστεύουν ότι θα βρουν τελικά 
έναν πατέρα, που αντιπροσωπεύει γι’ αυτά 
µια ελπίδα. Αν, µετά την έρηµη και παρακ-
µασµένη χώρα που διέτρεξαν, υπάρχει η 
«Γερµανία» πέρα απ’ αυτό το σύνορο, τότε 
υπάρχει ελπίδα τα παιδιά να βρουν µόνα 
τους το δρόµο για να βγουν απ’ τον δικό µας 
χαοτικό κόσµο.
 
ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: Αύριο
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 16:00
ΕΙ∆ΟΣ:  ∆ράµα
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ελλάδα - 1988
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 126 λεπτά
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: Αγγλικά
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Θόδωρος Αγγελόπουλος
ΣΕΝΑΡΙΟ: Θόδωρος Αγγελόπουλος
ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Τάνια Παλαιολόγου,  
Μιχάλης Ζέκε, Στράτος Τζώρτζογλου,  
∆ηµήτρης Καµπερίδης, Βασίλης Κολοβός, 
Γεράσιµος Σκιαδαρέσης, Νάντια Μουρού-
ζη, Σωκράτης Αλαφούζος, Ηλίας Λογοθέ-
της, Βάσια Παναγοπούλου, Εύα Κοταµανί-
δου, Αλίκη Γεωργούλη, Βαγγέλης Καζάν,  
Χριστόφορος Κ. Νέζερ.

POKER FACE
Η Νίκη είναι η κινητή απόδειξη της γκαντε-
µιάς. Όχι, δεν γεννήθηκε έτσι. Ήταν το παι-
δί θαύµα. Είχε το «χάρισµα», προς µεγάλη 
χαρά του πατέρα της Φανούρη και της πα-
ρέας του, που ζούσαν από τον τζόγο. Ποιο 
ήταναυτό το χάρισµα; Ένα λούτρινο παπα-
γαλάκι και γούρι της Νίκης, όταν ήταν µι-
κρή. Μέχρι τη µέρα που της το έκλεψε, ένας 
παιδικός της φίλος. Από εκείνη την ηµέρα, 
τόσο τη Νίκη, όσο και τον πατέρα της, µόνο 
τυχερούς δεν τους λες. Χρεοκοπία και φυ-
λακή για τον τζογαδόρο µπαµπά και µια σει-
ρά από ατυχή γεγονότα να τους συµβαίνουν 
διαρκώς. Και φτάνουµε στο σήµερα, όπου η 
Νίκη εργάζεται σε ένα life style περιοδικό. 
Όταν η εκδότρια του περιοδικού, της ζητάει 
να πάρει συνέντευξη από έναν πρωταθλητή 
του πόκερ, η τύχη της φαίνεται να αλλάζει.

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: Αύριο
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 19:00
ΕΙ∆ΟΣ:  Κωµωδία
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ελλάδα - 2012
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 126 λεπτά
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: Αγγλικά
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Χρήστος ∆ήµας
ΣΕΝΑΡΙΟ: Άσπα Καλλιάνη
ΗΘΟΠΟΙΟΙ:  Άλκης Κούρκουλος,  
Εύη Σαουλίδου, Αντώνης Καφετζόπουλος, 
∆ηµήτρης Πιατάς, Γιάννης Μποσταντζό-
γλου, Γιώργος Πυρπασόπουλος.

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: Αύριο, Σάββατο
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 21:00
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, 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΤΟ ΧΩΡΙΟ
THE VILLAGE
Μια ταινία 14 λεπτών γυρισµένη µε κούκλες 
και την τεχνική του stop-motion animation. 
Αφηγείται την ιστορία ενός γιατρού, που 
τον καλούν να προσφέρει τις υπηρεσίες του 
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