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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

7,00µµ
ΓΑΜΗΛΙΑ ΝΑΡΚΗ
Totally Married 
Σκηνοθέτης: ∆ηµήτρης Ινδαρές
Στη συναρπαστική αυτή κωµωδία ο Θωµάς είναι παντρεµέ-
νος µε τη Λίλη, εδώ και επτά χρόνια. Ενώ όλα φαίνονται να 
είναι υπό έλεγχο, η παραδουλεύτρα τους φεύγει, αφήνοντας 
τον πιτσιρικά στα χέρια του ζευγαριού. Το γεγονός αυτό ανα-
τρέπει τα πάντα, καθώς η Λίλη αρνείται να ασχοληθεί µε το 
παιδί και το σπίτι.
2003, Ελλάδα, 80 λεπτά
Ελληνική γλώσσα µε Αγγλικούς υπότιτλους
Ηθοποιοί: Φάνη Μουρατίδη, Ναταλία Στυλιανού, Αλέξαν-
δρος Λογοθέτης, Ana Dimitrijevic, Λεωνίδας Λεωνιδάκος

9,00µµ
Η ΑΓΑΠΗ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ
Love in the End
Σκηνοθέτης: Βασίλης Κεχαγιάς 
Τρεις µικρές ιστορίες για τα εµπόδια του έρωτα, αλλά και για 
την οµορφιά, τον ίλιγγο, τα µυστικά και τις αποκαλύψεις του. 
Τρεις αληθινές ιστορίες ανεκπλήρωτου έρωτα, αποκτούν το 
happy-end που ποτέ δεν είχαν.Τρεις ιστορίες για τον έρωτα 
που νικάει κάθε εµπόδιο. Στο τέλος.
2013, Ελλάδα, 89 λεπτά
Ελληνική γλώσσα µε Αγγλικούς υπότιτλους
Ηθοποιοί: Τζωρτζίνα Λιώση, Νικόλα Αγγελή, Λεωνίδα 
Καλφαγιάννη, Κατερίνα Γερονικολού

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

4,30µµ
Πολίτικη κουζίνα
A TOUCH OF SPICE 
Σκηνοθέτης:  Τάσος Μπουλµέτης
Πρόκειται για την ιστορία, ενός γοητευτικού σαραντάρη κα-
θηγητή αστροφυσικής µε µεγάλο ταλέντο στη µαγειρική. Με 
αφορµή την επερχόµενη επίσκεψη του παππού του από την 
Κωνσταντινούπολη και µέσα από την προετοιµασία του φα-
γητού, ο Φάνης µάς ταξιδεύει πίσω στα παιδικά του χρόνια 
και τον πρώτο του έρωτα….
Θα  γνωρίσουµε την ιστορία της Πόλης, την ιστορία του δι-
ωγµού, τα πολιτικά συµφέροντα, τις δυσκολίες, τον πόνο και 
τον αντίκτυπο που είχαν όλα αυτά.
2003, Ελλάδα, 108 λεπτά
Ελληνική/Τούρκικη γλώσσα µε Αγγλικούς υπότιτλους
Ηθοποιοί: Γιώργος Χωραφάς, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ρένια 
Λουιζίδου, Στέλιος Μάινας, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, 
Θόδωρος Έξαρχος, Tamer Karadagli, Bashak Köklükaya

7,00µµ
ΒΑΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ
Balkanisateur
Σκηνοθέτης: Σωτήρης Γκορίτσας
Ο τίτλος  υπονοεί το ελληνο-βαλκανικό αλαλούµ. ∆υο κολ-
λητοί φίλοι θα οργώσουν τα Βαλκάνια και τη ∆υτική Ευρώ-
πη µε σκοπό να πιάσουν την καλή. Τα πάντα είναι ζήτηµα 
συνδυασµού, δηλαδή κοµπίνας, στην γλώσσα της πιάτσας. 
Αυτοί όµως διαφωνούν συνεχώς και για τα πάντα. Οι συ-
ναντήσεις τους µε άλλους αξιοσηµείωτους Βαλκάνιους είναι 
ιλαροκωµικές. 
1997, Ελλάδα, 115 λεπτά
Ελληνική  γλώσσα µε Αγγλικούς υπότιτλους
Ηθοποιοί: Στέλιος Μάινας, Γεράσιµος Σκιαδαρέσης, Γιώτα 
Φέστα, Θάνος Γραµµένος, ∆ηµήτρης Μαυρόπουλος, Γιώργος 
Σαµπάνης, Jean Michel  Raeber, Sabine Berg

9,15µµ
ΆΝ…

What If….
Σκηνοθέτης: Χριστόφορος Παπακαλιάτης 
Πόσο  µπορεί µία στιγµιαία απόφασή µας, να καθορίσει όλη 
µας τη ζωή; Αν ο ∆ηµήτρης έβγαινε από το σπίτι του εκείνο 

το βράδυ θα γνώριζε τη Χριστίνα. Τον έρωτα της ζωής του.. 
Ένας έρωτας θα γεννηθεί και θα φτάσει µέχρι και σήµερα. Θα 
αντέξει; Είναι ο έρωτας η απάντηση σε όλο αυτό που ζούµε; 
Πόσο επηρεάζει µία οικονοµική κρίση και πόσο µπορεί να 
διαλύσει τη σχέση ενός ζευγαριού; 
2012, Ελλάδα, 111 λεπτά
Ελληνική γλώσσα µε Αγγλικούς υπότιτλους
Ηθοποιοί: Μαρίνα Καλογήρου, Μάρω Κοντού, Γιώργο 
Κωνσταντίνου, Μαρία Σολωµού, Χριστόφορο Παπακαλιάτη

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

11,30πµ
4ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟ-
ΓΡΑΦΟΥ  
4TH GREEK STUDENT FILM FESTIVAL 
Είσοδος ∆ωρεάν
Θα προβληθούν όλες οι ταινίες της Νέας Νότιας Ουαλίας 
µαζί µε της καλύτερες συµµετοχές από όλη την Αυστραλία. Οι 
συµµετοχές από την Νέα Νότιο Ουαλία  θα βραβευθούν και 
Θα απονεµηθούν τρία βραβεία σε κάθε µία από τις ακόλου-
θες κατηγορίες.

Κατηγορίες
- Μαθητές της 5ης και 6ης ∆ηµοτικού.
- Μαθητές της 7ης, 8ης και 9ης  τάξεως του της δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης.
- Μαθητές της 10ης, 11ης και 12ης τάξεως της δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης 
- Φοιτητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.

Έπαθλα
Θα απονεµηθούν τρία βραβεία σε κάθε κατηγορία
- 1ο βραβείο, $400
- 2ο βραβείο, $300
- 3ο βραβείο, $200
Όλοι οι συµµετέχοντες µαθητές θα λάβουν πιστοποιητικό 
συµµετοχής.

4,30µµ
Η ΑΓΑΠΗ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ
Love in the End
Σκηνοθέτης: Βασίλης Κεχαγιάς 
Τρεις µικρές ιστορίες για τα εµπόδια του έρωτα, αλλά και για 
την οµορφιά, τον ίλιγγο, τα µυστικά και τις αποκαλύψεις του. 
Τρεις αληθινές ιστορίες ανεκπλήρωτου έρωτα, αποκτούν το 
happy-end που ποτέ δεν είχαν.Τρεις ιστορίες για τον έρωτα 
που νικάει κάθε εµπόδιο. Στο τέλος.
2013, Ελλάδα, 89 λεπτά Ελληνική γλώσσα µε Αγγλικούς 
υπότιτλους Ηθοποιοί: Τζωρτζίνα Λιώση, Νικόλα Αγγελή, 
Λεωνίδα Καλφαγιάννη, Κατερίνα Γερονικολού

7,00µµ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ DELPHI BANK 20ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥ∆ΝΕΥ  «ΤΟ ΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟ»
Θα ακολουθήσει δεξίωση 
Tιµή εισιτηρίου $25.00 (Ταινία-∆εξίωση) 
ΤΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Capital 
Σκηνοθέτης: Κώστας Γαβράς
Η καριέρα ενός ευτυχισµένου οικογενειάρχη απογειώνεται 
όταν αναλαµβάνει τη διεύθυνση σε µια από τις πιο ισχυρές 
τραπεζικές µονάδες της Ευρώπης. Εκεί καλείται να παλέψει 
και να βγει νικητής, σε ένα σύστηµα που καταρρέει, ως ένας 
άνθρωπος που προσπαθεί να αναρριχηθεί.
Η τελευταία ταινία του βραβευµένου µε Όσκαρ και Χρυσό 
Φοίνικα, δηµιουργού, Κώστα Γαβρά (το “Ζ” (1969), “Η Οµο-
λογία” (1970), “Ο Αγνοούµενος” (1982), κ.α.)
2013, Ελλάδα, 89 λεπτά
Γαλλική γλώσσα µε Αγγλικούς υπότιτλους
Ηθοποιοί: Γκαντ Ελµαλέ,  Γκάµπριελ Μπερν,  Νατάσα Ρενιέ

Πάνω: Caputal. Αριστερά: Γαµήλια Νάρκη




