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Η
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κύκλο προβολών 

της (Ιανουάριος - Ιούλι-
ος 2015) αυτή την Πέµπτη 
29 Ιανουαρίου, στις 7 µµ, 
µε την ταινία του Γιάννη 
Φάγκρα «Πες στη Μορφί-
νη ακόµα την ψάχνω» 119’ 
(2001), µια ανεξάρτητη 
παραγωγή χαµηλού προϋ-
πολογισµού που έχει κερδί-
σει την αγάπη του κινηµα-
τογραφόφιλου κοινού στην 
Ελλάδα.

Σύνοψη: Η Ρίκυ, ένα αγο-
ροκόριτσο που ζει στον Πει-
ραιά, αναζητά την προσωπι-
κή της ελευθερία µέσα από 
µια ζωή εφηβικής παρανο-
µίας, µοιρασµένης ανάµεσα 

σε µικροκλεψιές, ναρκωτι-
κά και εφήµερες συνανα-
στροφές. Στη διάρκεια ενός 
τεµπέλικου καλοκαιριού, 
µια αναπάντεχη πράξη βίας 
φέρνει το τέλος της αθωό-
τητας και το πέρασµα στην 
ενηλικίωση. Ασπρόµαυρη 
ταινία µε ερασιτέχνες και 
επαγγελµατίες ηθοποιούς 
που καταφέρνει µε λιτά 
µέσα να αποδώσει τη ζωή 
ενός εφήβου στο περιθώριο 
της κοινωνίας.

Η ταινία ανακηρύχτηκε 
πρόσφατα ως µια από τις 
20 δηµοφιλέστερες ελλη-
νικές ταινίες, σε ψηφοφο-
ρία που έγινε στα πλαίσια 
αφιερώµατος για τα 100 
χρόνια ελληνικού σινεµά 
στο τελευταίο Φεστιβάλ Κι-

Για περισσότερες  

πληροφορίες,  

τηλεφωνήστε  

στο 0402564722   

& 0450155194  
ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  

http://greekfilmsocietysydney.com/

Οι προβολές απευθύνονται σε όλους και οι 
τιµές των συνδροµών για νέα µέλη έχουν ως 
εξής: ελάχιστη συνδροµή µέλους (µε δικαί-
ωµα µιας προβολής): $5, 3µηνη συνδροµή: 
$10, 6µηνη συνδροµή: $20, ετήσια συνδρο-
µή: $35.
Σηµείωση: Καθώς οι προβολές διακόπηκαν 
στη διάρκεια του ∆εκεµβρίου 2014, θα δοθεί 
παράταση ενός µήνα σε όλες τις συνδροµές 
των µελών.

Το πλήρες πρόγραµµα του εξαµήνου  
(Ιανουάριος - Ιούλιος 2015)  
θα ανακοινωθεί σύντοµα.

νηµατογράφου Θεσσαλο-
νίκης (Νοέµβριος 2014). 
Ο διευθυντής φωτογρα-
φίας, Παναγιώτης Σαλα-
πάτας, είναι γεννηµένος 
στο Σίδνεί και έχει κάνει 

σπουδές κινηµατογράφου 
στις ΗΠΑ.
Οι προβολές γίνονται στην 
επάνω αίθουσα της Κυ-
πριακής Λέσχης ΝΝΟ (58 
Stanmore Rd, Stanmore). 

Πάρκινγκ ελεύθερο εντός 
του χώρου.
Το εστιατόριο της Λέσχης 
είναι ανοιχτό από τις 6µµ 
και προσφέρει γεύµατα 
στην τιµή των $12.


