
παναυστραλιανή εµβέλεια και τελεί υπό την 
αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας. Το θέµα 
του φετινού διαγωνισµού είναι: «Πιστεύω 
στην Ελλάδα/Υποστηρίζω την Ελλάδα» και 
πήραν µέρος σε αυτόν 35 σχολεία. Φέτος 
υπήρξαν, για πρώτη φορά, και δύο συµµε-
τοχές από την περιοχή της Αδελαϊδας. 
Η παρουσίαση και η βράβευση των ταινι-
ών θα πραγµατοποιηθούν την Κυριακή 4 
Νοεµβρίου και ώρα 11:30, στο πλαίσιο του 
Ελληνικού Φεστιβάλ Κινηµατογράφου.  

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: Κυριακή
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 14:00
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 Στάνκογλου, 
Βίκυ Παπαδοπούλου, Ελένη Κοκκίδου.

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

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: Κυριακή
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 16:45
ΕΙ∆ΟΣ: Μικρού µήκους
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ελλάδα - 2012
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 6 λεπτά
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: Κυριακή
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 16:45 
ΕΙ∆ΟΣ: Κοινωνικό
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ελλάδα - 2011
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 77 λεπτά
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: Αγγλικά
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Στέλιος Καµµίτσης
ΣΕΝΑΡΙΟ: Στέλιος Καµµίτσης
ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Γιώργος Καφετζόπουλος, 
Αινεία Τσαµάτη, ∆ιογένης Σκαλτσάς, 
Ιωάννα Κολλιοπούλου, Πολυξένη Σάββα.

ΝΕΚΡΗ ΕΥΡΩΠΗ
DEAD EUROPE
Η ταινία βασίζεται στο διήγηµα του πολυ-
βραβευµένου Ελληνοαυστραλού συγγρα-
φέα Χρήστου Τσιόλκα «Νεκρή Ευρώπη», 
το οποίο µεταφέρεται στην οθόνη από τον 
Τόνι Κράβιτζ, κουβαλώντας µαζί του την βα-
ριά σκιά ενός πράγµατος που πεθαίνει. Ή 
που πρέπει να πεθάνει.

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: Κυριακή
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 19:00
ΕΙ∆ΟΣ: ∆ράµα
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Αυστραλία - 2012 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 84 λεπτά
ΓΛΩΣΣΑ: Αγγλικά, ελληνικά, 
ουγγαρέζικα και γαλλικά
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: Αγγλικά
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Tony Krawitz
ΣΕΝΑΡΙΟ: Louise Fox, 
Christos Tsiolkas (novel)
ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Ewen Leslie, 
Marton Csokas, Kodi Smit-McPhee, 
Jean-François Balmer, Yigal Naor, 
William Zappa, Françoise Lebrun, 
Thanos Samaras and Danae Skiadi.

∆ΕΥΤΕΡΑ, 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΛΑΡΙΣΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 
LARISSA CONFIDENTIAL  
Η ζωή σε δύο χωριά του νοµού Λαρίσης, 
στην Πεζούλα και τη Βρυσούλα, κυλούσε αρ-
µονικά. Βοηθάει βεβαία το ότι υπήρχε ένας 
τοίχος ανάµεσα στα δυο χωριά, χτισµένος 
από άκρη σε άκρη, κι έτσι κανείς δεν ανακα-
τευόταν στη δουλειά του αλλού. Όταν όµως 
έρχεται ο Καλλικράτης να ενώσει τα δυο χω-
ριά, έρχονται τα πάνω-κάτω!
Ένας µεγαλοδηµοσιογράφος πεθαίνει, το 
εργοστάσιο βιολογικού καθαρισµού διχάζει, 
ο υπουργός λαδώνεται, οι µίζες πάνε κι έρ-
χονται, το Σ∆ΟΕ ανακατεύεται, οι άνθρωποι 
της νύχτας ενοχλούνται, ατοµικά και τοπικά 
συµφέροντα µπλέκονται, ενώ οι εκπλήξεις 
και οι ξεκαρδιστικές καταστάσεις διαδέχο-
νται η µία την άλλη...

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ∆ευτέρα
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 19:00 
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 
θα προσφερθούν παραδοσιακοί 
µεζέδες και ποτά της Θεσσαλίας.
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ΠΡΟΒΟΛΕΣ 
ΚΑΤ’ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Οι ταινίες «Νήσος 2», «Λάρισα Εµπιστευτικό» και «∆εµένη Κόκκινη κλωστή» - όλες 
έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Λόγω της εξαντλήσεως των εισιτηρίων και κατό-
πιν της µεγάλης ζήτησης και οι τρεις ταινίες θα προβληθούν ξανά κατά τη διάρκεια 
του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου, από την ∆ευτέρα έως και την Τετάρτη, 
5-7 Νοεµβρίου, στους κινηµατογράφους Palace, Norton Street, Leichhardt.
«Οι ταινίες ήταν από τις πιο δηµοφιλείς προβολές µας και το κοινό ζητάει συνεχώς 
να τις προβάλλουµε ξανά», δήλωσε πρόεδρος του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατο-
γράφου, Ουρανία Καρτέρη.

Το πλήρες πρόγραµµα είναι διαθέσιµο στο διαδίκτυο και τα εισιτήρια πωλούνται 
τώρα µέσω του MCA Ticketing καλώντας στον αριθµό 1300 306 776 ή στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση www.greekfilmfestival.com.au.

Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου του Σίδνεϊ είναι µια εκδήλωση του 
Ελληνικού Φεστιβάλ του Σίδνεϊ, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινό-
τητας της Νέας Νότιας Ουαλίας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα www.greekfilmfestival.com.au.

ΛΑΡΙΣΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 
LARISSA CONFIDENTIAL  
∆ΕΥΤΕΡΑ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 19:00

∆ΕΜΕΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ
TIED RED THREAD
ΤΡΙΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 19:00
(Προσοχή: Αυτή η ταινία έχει εικόνες βίας)

ΝΗΣΟΣ 2: ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ,  19:00


