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ΣΗΜΕΡΑ, 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 NOEMΒΡΙΟΥ

ΤΟ ΓΑΛΑ 
BURNING HEADS
Μια τραγική ιστορία τριών ηρώων, της Ρή-
νας (45 ετών) και των δύο γιων της, Αντώνη 
(25 ετών) και Λευτέρη (23 ετών). Έχοντας 
µεταναστεύσει εδώ και χρόνια από την Τι-
φλίδα, ο Αντώνης, φιλόδοξος και πρόθυµος 
να ανελιχθεί κοινωνικά και να γυρίσει την 
πλάτη στις ρίζες του,  διατηρεί σχέση µε την 
κόρη του αφεντικού του, την οποία και ετοι-
µάζεται να παντρευτεί. Ο Λευτέρης, από την 
άλλη, αρνείται να ζήσει στο σήµερα, παρα-
µένει αδύναµος και αφελής, ενώ η συµπε-
ριφορά του γίνεται όλο και πιο περίεργη. Η 
ιστορία ξεκινά όταν ο Αντώνης επισκέπτεται 
την µητέρα του και τον αδερφό του για να 
τους ανακοινώσει τον γάµο του και να τους 
γνωρίσει τη µέλλουσα γυναίκα του.

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: Σήµερα
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 19:00
ΕΙ∆ΟΣ:  ∆ράµα
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: 2011
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 99 λεπτά
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά, ρώσικα
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: Αγγλικά
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιώργος Σιγούρας
ΣΕΝΑΡΙΟ: Βασίλης Κατσικονούρης, 
Νίκος Βουτενιώτης
ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Όµηρος Πουλάκης, 
Προµηθέας Αλειφερόπουλος, 
Ιωάννα Τσιριγκούλη, Ηρώ Μπέζου, 
∆ηµήτρης Μαύρος.

ΑΛΠΕΙΣ
ALPS
Μια νοσοκόµα, ένας τραυµατιοφορέας, 
µια αθλήτρια ρυθµικής γυµναστικής και ο 
προπονητής της έχουν δηµιουργήσει µια 
οµάδα. Αντικαθιστούν νεκρούς ανθρώ-
πους. Προσλαµβάνονται από τους φίλους 
και τους συγγενείς των νεκρών. Η οµάδα 
ονοµάζεται Άλπεις και ο αρχηγός της, ο 
τραυµατιοφορέας, ονοµάζεται Mont Blanc. 
Τα µέλη της οµάδας είναι υποχρεωµένα να 
λειτουργούν σύµφωνα µε κάποιους κανό-
νες που έχει ορίσει ο αρχηγός. Η νοσοκόµα 
δεν υπακούει αυτούς τους κανόνες. 

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: Σήµερα
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 21:15
ΕΙ∆ΟΣ: ∆ράµα
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: 2011
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 93 λεπτά
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: Αγγλικά

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιώργος Λάνθιµος
ΣΕΝΑΡΙΟ: Ευθύµης Φιλίππου, 
Γιώργος Λάνθιµος
ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Αριάν Λαµπέντ, 
Αγγελική Παπούλια, Άρης Σερβετάλης.

ΑΥΡΙΟ, 
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

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
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 14:00
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.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ
PARADISE
Ένα Σαββατοκύριακο, µέσα στο χάος και στα 
χρώµατα του καρναβαλιού, στα εκτυφλωτι-
κά φώτα και στα φανταχτερά άρµατα, τέσσε-
ρα ζευγάρια προσπαθούν να βρουν τον δικό 
τους Παράδεισο. Η Μαριάννα  γυρίζει στην 
Πάτρα από το Λονδίνο αποφασισµένη να 
ζήσει για πάντα µε το Μιχάλη, ο Νίκος προ-
σπαθεί να εκδηλώσει τον κρυφό πόθο του 
για το αφεντικό του Σωκράτη τρέµοντας την 
ενδεχόµενη απόρριψη, η Ευγενία φοβάται 

να αντιµετωπίσει την κριτική της κόρης της 
για τη σχέση της µε τον κατά πολύ νεώτερό 
της Αντώνη και ο Ηλίας επιχειρεί µε κάθε 
τρόπο την επανασύνδεση µε την πρώην 
γυναίκα του Βίκυ. Όλοι µαζί βουτάνε χωρίς 
ανάσα στην «κολασµένη» ατµόσφαιρα της 
αποκριάς. Χάνονται σους ήχους της τέκνο 
και της σάµπα και περιτριγυρισµένοι από 
εξωτικά πουλιά, χρυσές στολές και γκλίτερ 
περούκες θα διεκδικήσουν το συναισθηµα-
τικό παράδεισό τους. 
 
ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: Αύριο
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 16:15
ΕΙ∆ΟΣ: ∆ράµα
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ελλάδα - 2011
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 105 λεπτά
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: Αγγλικά
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Παναγιώτης Φαφούτης
ΣΕΝΑΡΙΟ: Παναγιώτης Φαφούτης
ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Νατάσσα Ζάγκα, 
Μιχάλης Φωτόπουλος, Όλια Λαζαρίδου, 
Ερρίκο Λίτση, Χρήστος Λούλης, 
Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, 
Μαρία Σκουλά, Ανδρέας Κωνσταντίνου, 
Λίλα Μπακλέση.
SPECIAL EVENT: Πριν την ταινία 
θα προσφερθούν παραδοσιακοί µεζέδες 
και ποτά της Πάτρας.

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: Αύριο
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 18:30
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
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: 21:00
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 Μποσταντζόγλου, 
Γιώργος Πυρπασόπουλος.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΤΙΚΟ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
ΣΤΙΣ 11:30
Ύστερα από δυο επιτυχηµένους διαγωνι-
σµούς (το 2010 και το 2011) το Μαθητικό 
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου έχει πλέον 
καθιερωθεί σαν ένας σηµαντικός θεσµός. 
∆ίνει µια επιπλέον ευκαιρία σε µαθητές,  
φοιτητές και εκπαιδευτικούς να δραστηριο-
ποιηθούν, να εκφραστούν δηµιουργικά και 
να διασκεδάσουν χρησιµοποιώντας την ελ-
ληνική γλώσσα. Η συγκεκριµένη δραστηρι-
ότητα λειτουργεί παιδαγωγικά σε πολλούς 
τοµείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας προ-
ωθώντας την ελληνόγλωσση εκπαίδευση 
και τον πολιτισµό µας.  Ο διαγωνισµός έχει 
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