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σε ένα µακρινό χωριό, µόνο και µόνο για 
να ανακαλύψει ότι το χωριό είναι άδειο!

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: Κυριακή
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 11:30
ΕΙ∆ΟΣ: Κινούµενα σχέδια
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ελλάδα - 2010
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 14 λεπτά
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: Αγγλικά
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Στέλιος Πολυχρονάκης

ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΣΒΗΝΕΙ 
FADING LIGHT
Ένας δωδεκάχρονος ζει µε τη χωρισµένη 
µητέρα του στη Χάλκη. Ο µικρός χάνει την 
όρασή του, από µία σπάνια αρρώστια, αλλά 
αναπτύσσει µια ιδιαίτερη ακουστική ευαι-
σθησία ικανή να ξεδιπλώσει το ταλέντο του 
στη µουσική. Στο πρόσωπο του γέρου φα-
ροφύλακα του νησιού βρίσκει κατανόηση 
και δηµιουργείται µια βαθιά φιλική σχέση 
µεταξύ τους. Ο φαροφύλακας, αυτοδίδακτος 
µουσικός ο ίδιος, αντιλαµβάνεται το ταλέντο 
του µικρού και τον καθοδηγεί ως «πνευ-
µατικός δάσκαλος». Η µητέρα του αγοριού 
που είναι αντιµέτωπη µε τη δύσκολη καθη-
µερινότητα ενοχλείται από αυτήν την σχέ-
ση. Ωστόσο, ο ερχοµός στο νησί µιας νέας 
δασκάλας θα αλλάξει το σκηνικό. ∆είχνει 
µεγάλο ενδιαφέρον για τις ικανότητες του 
µικρού ήρωα και µε δική της πρωτοβουλία 
ο µικρός λαµβάνει µέρος σε ένα µουσικό δι-
αγωνισµό που διοργανώνεται στην Αθήνα.

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: Κυριακή
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 11:30
ΕΙ∆ΟΣ: ∆ράµα
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ελλάδα - 2000
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 100  λεπτά
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά, αγγλικά
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: Αγγλικά
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βασίλης Ντούρος
ΣΕΝΑΡΙΟ: ∆έσποινα Τοµαζάνη
ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Αλέκος Αλεξανδράκης, Βίκυ 
Βολιώτη, Ελισάβετ Νασλίδου, Βλαδίµηρος 
Γολοσίνσκι Τσερνόφ, ∆ηµήτρης Μαυρό-
πουλος, Μπάµπης Χατζιδάκης, Στέλλα 
Γιάννη, Άλκης Κούρκουλος

THE FOREIGNER
Ένα αποµακρυσµένο ελληνικό χωριό πρέ-
πει ν’ αυξήσει τον πληθυσµό του ώστε να 
αποφύγει τον αποκλεισµό από την τοπική 
αυτοδιοίκηση. Οταν ένας ξένος, ο Ερικ, 

φτάνει τυχαία στο χωριό, ο ∆ήµαρχος πιέ-
ζει τους αφιλόξενους κατοίκους να πείσουν 
τον Ερικ να παραµείνει.

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: Κυριακή
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 14:00
ΕΙ∆ΟΣ: Κωµωδία
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ελλάδα,Αµερική - 2012
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 16 λεπτά
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: Αγγλικά
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Αλήθεια Αβράµη 

WILD AND PRECIOUS
Η πρώτη ταινία µεγάλου µήκους του Ελλη-
νοαυστραλού παραγωγού Βασίλη Μουσού-
λη, η οποία γυρίστηκε στην Ευρώπη. Στην 
ταινία του ο Μουσούλης παρακολουθεί 
τον Ιταλό φωτογράφο Guilio ο οποίος 
βρίσκεται στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της  
οικονοµικό-πολιτικής κρίσης.

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: Κυριακή
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 14:00
ΕΙ∆ΟΣ: Ντοκιµαντέρ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ελλάδα, Ιταλία, Αυστραλία 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 87 λεπτά
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά, ιταλικά
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: Αγγλικά
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βασίλης Μουσούλης
ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Alessandro Figurelli, 
Emanuela Zocco, Jennifer Levy, Ilaria 
Andrea Malaraggia, Wayne Powrie and 
Yannis Foutou.

KRISIS
Krisis [ένα γεγονός που είναι -ή αναµένεται 
να εξελιχθεί - σε µια ασταθή και επικίνδυνη 
κατάσταση, που επηρεάζει τα άτοµα, ή το σύ-
νολο της κοινωνίας]. Προέλευση από την ελ-
ληνική λέξη κρίνω. Krisis: µία ταινία για την 
ελληνική κρίση. Το Krisis εξερευνά τις πο-
λυδιάστατες όψεις ενός πληγωµένου έθνους, 
µέσα από µια πολυφωνία χαρακτήρων που 
εκτείνονται από αριστερές επαναστατικές 
οµάδες νέων, σε νέους επιχειρηµατίες, σ’ ένα 
νεαρό ζευγάρι που εγκατάλειψε την πόλη για 
την απλότητα της ζωής σ’ ένα νησί, ώς το τα-
ραγµένο ταξίδι των µεταναστών καθώς προ-
σπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη. Ποιοι 
είναι οι «ήρωες» που αναδύονται µέσα από 
τα συντρίµµια και την σκόνη;

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: Κυριακή
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 15:15 
ΕΙ∆ΟΣ: Ντοκιµαντέρ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ελλάδα - 2012
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 63 λεπτά
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά, αγγλικά
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: Αγγλικά
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νίκος Κατσαούνης,  
Νίνα Μαρία Πασχαλίδου

ΝΗΣΟΣ 2: ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ 
ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ
Η Νήσος, η ταινία που έσπασε ταµεία τον 
∆εκέµβρη του 2009 κι ά΄νοιξε το Φεστιβάλ 
Ελληνικού Κινηµατογράφου Σίδνεϊ 2010 
επιστρέφει στην µεγάλη οθόνη του «Cinema 
Palace Norton Street Leichhardt». Μαζί 
της, όλοι οι αγαπηµένοι πρωταγωνιστές της 
πρώτης ταινίας που θα «συνασπιστούν» για 
ένα κοινό σκοπό: έναν χαµένο θησαυρό 
από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Ο χάρ-
της ενός χαµένου θησαυρού ενώνει ξανά 
τις τέσσερις εξουσίες του µικρού νησιού και 
βάζει τους κατοίκους του σε καινούργιες πε-
ριπέτειες.

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: Κυριακή
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 18:45
ΕΙ∆ΟΣ: Κωµωδία
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ελλάδα - 2011
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 109 λεπτά
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: Αγγλικά
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Αντώνης Αγγελόπουλος 
ΣΕΝΑΡΙΟ: Έλενα Σολωµού,
Κωστής Παπαδόπουλος
ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Ελένη Καστάνη, Τάνια Τρύπη, 
Βλαδίµηρος Κυριακίδης, Οδυσσέας Παπα-
σπηλιόπουλος, ∆ηµήτρης Τζουµάκης, Μιχά-
λης Μαρίνος, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Ζέτα 
∆ούκα, ∆άφνη Λαµπρόγιαννη.

POKER FACE
(βλέπε στο πρόγραµµα του Σαββάτου,  
στις 19:00)

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: Κυριακή
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 21:15

∆ΕΥΤΕΡΑ, 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΤΑΝΓΚΣΤΕΝ
TUNGSTEN
∆ύο έφηβοι, ένας ελεγκτής εισιτηρίων, ένα 
ζευγάρι, µετανάστες, παιδιά, στριµωγµένοι 
στον τοίχο ενός αδιέξοδου χωµατόδροµου 
στη καρδιά της Αθήνας. Μια ασπρόµαυρη 
σπονδυλωτή ταινία µε ιδιαίτερη αισθητική, 
λιτή αφήγηση και σκληρό λόγο. Αποκλει-
σµός, βία, ψυχολογικός κανιβαλισµός και 
αλλεπάλληλες διακοπές ρεύµατος, σκιαγρα-
φούν, µία κοινωνία στα όριά της, ξεχασµένη 
στο σκοτάδι, όπως λέει χαρακτηριστικά ένας 
από τους πρωταγωνιστές. Θύτες και θύµατα 
σε ρόλους που εναλλάσσονται, αποκαλύ-

πτουν µία µηχανή πιο ισχυρή από τη βούλη-
ση τους: Την κρεατοµηχανή των ληγµένων 
λογαριασµών, των άδειων καρτών και των 
πτωχευµένων ονείρων, που κινεί τη δράση 
έως το αδιέξοδο.

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ∆ευτέρα
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 18:30 
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, Αγγελι-
κή Αναγνωστοπούλου.

I’M NOT HERE TODAY
Μια ταινία µικρού µήκους, όπου ο ροµαντι-
σµός του 18ου αιώνα παρουσιάζεται  µέσα 
από ένα σύγχρονο πλαίσιο. Σηµαντική εργα-
σία από την φοιτήτρια του Σίδνεϊ, Χριστίνα 
Τσιλιώρη.

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ∆ευτέρα
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 21:00 
ΕΙ∆ΟΣ: Μικρού µήκους
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ελλάδα - 2012
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 6 λεπτά
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: Αγγλικά
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Χριστίνα Τσιλιώρη 

ΚΩΛΟΠΑΙ∆Α
JERKS
Αύγουστος. Εξάρχεια. Καλλιδροµίου, Θεµι-
στοκλέους, λόφος του Στρέφη. Τρεις κολλη-
τοί φίλοι ξενυχτάνε στις γνώριµες γειτονιές 
των Εξαρχείων όπου µεγάλωσαν, δώδεκα 
ώρες πριν εγκαταλείψουν µόνιµα την Αθή-
να. Ένα χρόνο πριν, είχαν ορκιστεί να µα-
ζέψουν χρήµατα για να εγκατασταθούν µαζί 
στο Βερολίνο, αναζητώντας νέες ευκαιρίες 
µε προοπτικές. Στη διάρκεια της βραδιάς και 
λίγο πριν το ταξίδι, απρόβλεπτα γεγονότα 
βγαίνουν στην επιφάνεια, που θα αποκαλύ-
ψουν άγνωστες πτυχές της ζωής των τριών 
φίλων. «Κωλόπαιδα» τιτλοφορεί την πρώτη 
του µεγάλου µήκους ο 28χρονος Στέλιος 
Καµµίτσης, γυρισµένη ως εξολοκλήρου ανε-
ξάρτητη παραγωγή και µε τη φιλοδοξία να 
είναι µια προσπάθεια για ένα νεανικό φιλµ 
πάνω στην «χαµένη» γενιά των ‘00s. Το 
πόσο κωλόπαιδα είναι οι ήρωες του µένει να 
το διαπιστώσουµε...

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ∆ευτέρα
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 21:00 
ΕΙ∆ΟΣ: Κοινωνικό
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ελλάδα - 2011
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 77 λεπτά
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: Αγγλικά
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Στέλιος Καµµίτσης
ΣΕΝΑΡΙΟ: Στέλιος Καµµίτσης
ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Γιώργος Καφετζόπουλος, Αι-
νεία Τσαµάτη, ∆ιογένης Σκαλτσάς, Ιωάννα 
Κολλιοπούλου, Πολυξένη Σάββα.


