
18:00 WALK ON WATER / ¶∂ƒ¶∞∆ø¡∆∞™ ™∆√
¡∂ƒ√ (π™ƒ∞∏§, 103’) (E) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∂˚Ù·Ó ºÔÍ 

20:15 BORN INTO BROTHELS / °∂¡¡∏ª∂¡√π
™∆∞ ¶√ƒ¡∂π∞ (π¡¢π∞, ∏¶∞, 85') 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∑¿Ó· ªÚ›ÛÎÈ, ƒÔ˜
∫¿Ô˘ÊÌ·Ó 
Τα παιδιά των οίκων ανοχής της
Καλκούτας παίρνουν στα χέρια τους µια
φωτογραφική µηχανή και ξαφνικά όλα αλ-
λάζουν:ένας µαγευτικός κόσµος έρχεται
στο φως...Οσκαρ Ντοκιµαντέρ 2005.

22:30 SCREAMING MASTERPIECE /
∂∫∫øº∞¡∆π∫√ ∞ƒπ™∆√Àƒ°∏ª∞ (π™§∞¡¢π∞,
¢∞¡π∞, √§§∞¡¢π∞, 87’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: AÚÈ AÏÂÍ ª¿ÁÎÓÔ˘ÛÔÓ 
Αν η Μπιορκ και οι Sigur Ros είναι οι µο-
ναδικές ηχητικές εξαγωγές της Ισλανδίας
που ξέρετε, κρατήστε θέση για ένα ταξίδι
σε µια από τις πιο δηµιουργικές µουσικές
σκηνές στον πλανήτη.
¶·ÚÔ˘Û›·ÛË: ∏Ï›·˜ ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË˜

18:15 ABEL RAISES CAIN / √ ∞µ∂§ •∂™∫∂¶∞∑∂π
∆√¡ ∫∞π¡ (H¶∞, 82’) ∂.¶.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆˙¤ÓÈ ∂ÈÌÂÏ, ∆˙ÂÊ
ÃfiÎÂÙ
Πώς µπορείς να ξεγελάς τα µίντια για εξήντα
ολόκληρα χρόνια µε εξωφρενικές µεταµφιέ-
σεις;Ο µεγαλύτερος φαρσέρ όλων των επο-
χών µέσα από τα µάτια της κόρης του.

20:15 NINE LIVES / ∂¡¡π∞ ∑ø∂™ (∏¶∞, 112’) ¢.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ƒÔ‰Ú›ÁÔ °Î·ÚÛ›·
Εννιά γυναίκες, εννιά αµοντάριστες στιγ-
µές ζωής χωρίς τέλος και αρχή. All star
cast, Χρυσή Λεοπάρδαλη και βραβείο ερ-
µηνείας στο φετινό Λοκάρνο.
¶·ÚÔ˘Û›· ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡

22:45 BROTHERS QUAY SHORTS / √π ªπ∫ƒ√À
ª∏∫√À™ ∆ø¡ ∞¢∂§ºø¡ ∫√À∂´ (80’)
Εφτά παραισθησιογόνα αριστουργήµατα
από τους δίδυµους µαέστρους του stop
motion animation και της µινιατούρας.
STREET OF CROCODILES (21'), REHEARSALS
FOR EXTINCT ANATOMIES (14'), STILLE NACHT
I: DRAMOLET (1'), THE COMB (17'), STILLE
NACHT II: ARE WE STILL MARRIED? (3'),
STILLE NACHT III: TALES FROM THE VIENNA
WOODS (3'), IN ABSENTIA (20')
¶·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÛÎËÓÔıÂÙÒÓ

18:00 COAST GUARD / √ ∞∫∆√ºÀ§∞∫∞™
(¡√∆π∞ ∫√ƒ∂∞, 92’)
Ενα σκοτεινό πορτρέτο της µιλιταριστικής
παράνοιας,µια απελπισµένη κραυγή για τις
λεπτές ισορροπίες µεταξύ Βόρειας και
Νότιας Κορέας.
∞ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔÓ ∫ÈÌ ∫È ¡ÙÔ˘Î

20:00 CINDERELLA MAN (∏¶∞, 144’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ƒÔÓ Ã¿Ô˘·ÚÓÙ
H αληθινή πορεία του πυγµάχου Τζιµ
Μπράντοκ,από την απόγνωση στον πα-
γκόσµιο τίτλο.Ράσελ Κρόου,Ρενέ
Ζελβέγκερ και το πρώτο φαβορί για τα ε-
περχόµενα Οσκαρ.

23:00 THE GREAT YOKAI WAR / √ ¶√§∂ª√™
∆ø¡ °π√∫∞´ (π∞¶ø¡π∞, 124’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆·Î¿ÛÈ ª›ÈÎÂ
Ο ολοκαίνουριος,συναρπαστικός Μίικε ε-
ξαπολύει µια φαντασµαγορική πανδαισία
χαρακτήρων από το µαγικό βασίλειο των
ξωτικών στο κατόπι του σατανικού µάγου
Κάτο! Βενετία,Τορόντο 2005.

18:00 TONY TAKITANI (π∞¶ø¡π∞, 75’) (E) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆˙Ô˘Ó πÙÛÈÎ¿Ô˘· 

20:00 ∆ONI (°∞§§π∞, 81’) 
Ζεύγος καταραµένων εραστών βιώνει όλες
τις παραµέτρους ενός ολέθριου πάθους σε
ένα φιλµ αισθησιακό όσο και βαθιά µελαγ-
χολικό που έσπρωξε την καριέρα του σκη-
νοθέτη σε πιο φαταλιστικά µονοπάτια.
∞ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔÓ ∑·Ó ƒÂÓÔ˘¿Ú 

22:00 4 (ƒø™π∞, 126’) ¢. (E) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: πÏÈ· ∫Ú·ÓfiÊÛÎÈ 

18:00 L’ANNULAIRE / √ ¶∞ƒ∞ª∂™√™ 
(°∞§§π∞, 100’) ¢. ∂.¶.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡ÙÈ¿Ó ªÂÚÙÚ¿Ó 
Μπορείς πραγµατικά να ξεφορτωθείς τις
τραυµατικές αναµνήσεις του παρελθόντος;
Και µε τι τίµηµα;Μια µυστηριώδης φετιχι-
στική ταινία µε υπόκρουση τις υπνωτιστικές
µελωδίες της Μπεθ Γκίµπονς.

20:30 THE PIANO TUNER OF EARTHQUAKES / 
√ Ã√ƒ¢π™∆∏™ ¶π∞¡ø¡ ∆ø¡ ™∂π™ªø¡
(ª. µƒ∂∆∞¡π∞, 94’)
Η τελευταία ταινία των sui generis αδελφών
είναι ένα υπνωτιστικό µείγµα των κλασικών
έργων του φανταστικού,µε ηθοποιούς και
κούκλες να συγχρωτίζονται διαστροφικά.
Απλά αφεθείτε στη γοητεία της...
∞ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔ˘˜ ∞‰ÂÏÊÔ‡˜ ∫Ô˘¤È
¶·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÛÎËÓÔıÂÙÒÓ
23:00 LE TEMPS QUI RESTE / √ Ãƒ√¡√™ ¶√À
∞¶√ª∂¡∂π (°∞§§π∞, 90’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √˙fiÓ 
Ένας νεαρός φωτογράφος µόδας µαθαίνει
ξαφνικά ότι δεν του αποµένουν παρά µόνο λί-
γοι µήνες ζωής,και εγκαταλείπει τα πάντα προ-
σπαθώντας να ξανακερδίσει το χαµένο χρόνο.
¶·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ªÂÏ‚›Ï
¶Ô˘fi

17:30 REAL FICTION / ∞§∏£π¡∏ º∞¡∆∞™π∞
(¡√∆π∞ ∫√ƒ∂∞, 69’) 
Ενας καλλιτέχνης µεταµορφώνεται αναπά-
ντεχα σε αδίστακτο δολοφόνο.
∞ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔÓ ∫ÈÌ ∫È ¡ÙÔ˘Î 

19:00 MANHATTAN (ª.µƒ∂∆∞¡π∞, 10’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: §ÂÏÔ‡‰· ¶¤ÙÚÔ˘
Ενα ζευγάρι χωρίζει αλά... Γούντι Αλεν.
¶·ÚÔ˘Û›· ÙË˜ ÛÎËÓÔı¤ÙÈ‰Ô˜

RUDE AWAKENINGS / A°ƒπ√ •À¶¡∏ª∞
(ª.µƒ∂∆∞¡π∞, 12’) ¢.¶.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∞ÏÂÍ›· ª¤ÚÈÁÎÙÔÓ, §Ô‡ÛÈ
ª·˜ 
Ενα one night stand σ’ ένα άγνωστο σπίτι.

ELEPHANT SHOES / √™√ ¶∞∆∞∂π √ ∂§∂º∞¡∆∞™
(∫∞¡∞¢∞™, 79’) ∂.¶. 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ô˘ÚÏ›ÁÎ·˜ 
Ενας φλογερός έρωτας που γεννήθηκε
καθ’ οδόν και εξαντλήθηκε σε µια νύχτα.
¶·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË

21:30 NO DIRECTION HOME: BOB DYLAN 
(∏¶∞, ª. µƒ∂∆∞¡π∞, 240’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ª¿ÚÙÈÓ ™ÎÔÚÛ¤˙Â 
Ο Μποµπ Ντίλαν από το 1961 ως το 1966 µέσα
από το φακό του µεγαλύτερου θαυµαστή του.
¶·ÚÔ˘Û›·ÛË: ª·ÓÒÏË˜ º¿ÌÂÏÔ˜

18:00 RIZE (∏¶∞, 84’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡Ù¤È‚ÈÓÙ §·Û·¤Ï 
Ενα καταιγιστικό ντοκιµαντέρ για το
krumping, ένα είδος αφροαµερικανικού
χορού µε φιγούρες απίστευτης βιρτουοζι-
τέ και ασυναγώνιστης ταχύτητας από το
διάσηµο φωτογράφο Ντέιβιντ Λασαπέλ.

20:15 THE ISLE / ∆√ ¡∏™π (¡√∆π∞ ∫√ƒ∂∞, 90ã) 
Εικόνες επιβλητικής οµορφιάς και σοκαρι-
στικές ενέσεις σκληρότητας τοποθετούν
το υποβλητικό Νησί σε ένα σύµπαν εύ-
θραυστο και συνάµα επικίνδυνο,όπως κά-
θε πτυχή του έρωτα που περιγράφει η ται-
νία.
∞ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔÓ ∫ÈÌ ∫È ¡ÙÔ˘Î
¶·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË

23:00 TRANSAMERICA (∏¶∞, 103’) ¢.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡Ù¿ÓÎ·Ó ∆¿ÎÂÚ 
Μια τρανσέξουαλ έρχεται αντιµέτωπη µε
το παρελθόν της και ένα γιο που δεν ήξε-
ρε ότι είχε.Βραβείο ερµηνείας για την
πρωταγωνίστρια Φελίσιτι Χάφµαν στο φε-
στιβάλ της Τραϊµπέκα.

18:30 ACCUSED / ∫∞∆∏°√ƒ√Àª∂¡√™ 
(¢∞¡π∞, 103’) (E)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: °È¿ÎÔ ∆Ô‡Â˙ÂÓ 

21:00 UNE PARTIE DE CAMPAGNE / °∂Àª∞
™∆∏¡ ∂•√Ã∏ (°∞§§π∞, 40’) 
Ιµπρεσιονιστική ροµαντική ωδή στον χαµέ-
νο έρωτα και την απαράµιλλη σοφία της
φύσης µέσα σε σαράντα από τα οµορφό-
τερα λεπτά που ζήσατε ποτέ σε σκοτεινή
αίθουσα.

LA PETITE MARCHANDE D’ ALLUMETTES / 
∆√ ∫√ƒπ∆™∞∫π ª∂ ∆∞ ™¶πƒ∆∞ (°∞§§π∞, 29’) 
Σε απάντηση όσων ανέκαθεν τοποθετού-
σαν τον Ρενουάρ στην κατηγορία των ρεα-
λιστικών δηµιουργών,ένα µικρό κοµψοτέ-
χνηµα λυρισµού και µαγευτικής εξπρεσιο-
νιστικής εικονογράφησης.
∞ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔÓ ∑·Ó ƒÂÓÔ˘¿Ú 

22:30 IN MY FATHER’S DEN / 
™∆√ ∫ƒ∏™ºÀ°∂∆√ ∆√À ¶∞∆∂ƒ∞ ª√À
(¡∂∞ ∑∏§∞¡¢π∞, ª. µƒ∂∆∞¡π∞ 128’) (E)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ªÚ·ÓÙ ª·ÁÎ¿Ó

18:00 SOMETHING LIKE HAPPINESS / ∫∞∆π
™∞¡ ∂À∆ÀÃπ∞ (∆™∂Ãπ∞, °∂ƒª∞¡π∞, 102’) ¢.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ªfiÓÙ·Ó ™Ï¿Ì·
Η  Μόνικα αποχαιρετά κλαίγοντας το φί-
λο της,χωρίς να ξέρει οτι ο πραγµατικός
έρωτας της ζωής της βρίσκεται ακριβώς
δίπλα της.Σαν Σεµπαστιάν,Τορόντο 2005.

20:15 3- IRON / √§√ª√¡∞Ã√π ª∞∑π
(¡√∆π∞ ∫√ƒ∂∞, 88’) 
Τέσσερα βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας,
ανάµεσά τους και αυτό της σκηνοθεσίας,
για µια από τις οµορφότερες και πιο αντι-
συµβατικές ερωτικές ιστορίες που διηγή-
θηκε τελευταία το σινεµά.
∞ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔÓ ∫ÈÌ ∫È ¡ÙÔ˘Î 
¶·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË 

23:00 RIZE (∏¶∞, 84’) (E) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡Ù¤È‚ÈÓÙ §·Û·¤Ï 

01:00 KUNG FU HUSTLE / ∫√À¡°∫ º√À…∑π√
(∫π¡∞, Ã√¡°∫ ∫√¡°∫, 95’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ™Ù›‚ÂÓ ∆ÛfiÔ˘ 
Γουέστερν,µιούζικαλ,κωµωδία, ταινία φα-
ντασίας,παρωδία,έπος πολεµικών τεχνών
και καρτούν ενωµένα σε ένα οπτικό ντελί-
ριο που θα θυµάστε για καιρό.

18:15 DUET (18’), THE SANDMAN  (40’) 
Χορός, κινηµατογράφος και το ντελιριακό
σύµπαν των δύο εκκεντρικών δηµιουργών.
∞ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔ˘˜ ∞‰ÂÏÊÔ‡˜ ∫Ô˘¤È

20:00 AZADI (∞À™∆ƒ∞§π∞, 20’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∞ÓÙÔÓÈ ª¿Ú·˜ 
Μια οικογένεια απ’ το Αφγανιστάν «δρα-
πετεύει» στην Αυστραλία.

A PERFECT DAY / ªπ∞ π¢∞¡π∫∏ ª∂ƒ∞ (°∞§§π∞,
§πµ∞¡√™, 88’) ¢. 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆˙Ô¿Ó· Ã·Ù˙ËıˆÌ¿,
∫·Ï›Ï ∑ÔÚ¤ÈÁÎÂ 
Ενα µυσταγωγικό road movie στους υπό  ανα-
συγκρότηση δρόµους της Βηρυτού.Βραβεία
FIPRΕSCI και Don Quixote,Λοκάρνο 2005 
¶·ÚÔ˘Û›· ÙË˜ ÛÎËÓÔı¤ÙÈ‰Ô˜

22:15 DRAWING RESTRAINT 9 / ∫∞∆∞™∆√§∏ 
¡Ô 9 (∏¶∞, 145’) ¢. 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ª¿ıÈÔ˘ ª¿ÚÓÈ 
Μια ταινία κατάθεση για τη δύναµη της µε-
ταµόρφωσης.Από τον δηµιουργό του
Cremaster, µε τη σύζυγό του Μπιορκ στη
µουσική και τον πρώτο ρόλο.Βενετία 2005.

01:00 CHUCK JONES (80’) (∂) 

18:00 NINE LIVES / ∂¡¡π∞ ∑ø∂™ 
(∏¶∞, 112’)  ¢. (E)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ƒÔ‰Ú›ÁÔ °Î·ÚÛ›· 

20:00 HIDDEN BLADE / ∫ƒÀªª∂¡∏ §∂¶π¢∞
(π∞¶ø¡π∞, 132’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: °Èfi˙È °È·Ì¿ÓÙ· 
Ενας σαµουράι διχάζεται ανάµεσα στον έ-
ρωτα και µια τελευταία, επικίνδυνη αποστο-
λή.Ο υποψήφιος για Οσκαρ σκηνοθέτης
του Σαµουράι του Λυκόφωτος και η ταινία-
έκπληξη του φετινού Βερολίνου 

22:30 ∞°ƒÀ¶¡π∞ (∂§§∞¢∞, 99’) ¶.¶.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡›ÎÔ˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ 
∆ύο αδέλφια που τους χωρίζει µια δεκαε-
τία και ένα βαθύ χάσµα απόψεων.Ενα νυ-
χτερινό road movie,από τον σταθερά συ-
ναρπαστικό Νίκο Γραµµατικό.
¶·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË 

∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› ¿ÚÙÈ

18:30 ∆ONI (°∞§§π∞, 81’) (∂) 
∞ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔÓ ∑·Ó ƒÂÓÔ˘¿Ú

20:30 THE PIANO TUNER OF EARTHQUAKES / 
√ Ã√ƒ¢π™∆∏™ ¶π∞¡ø¡ ∆ø¡ ™∂π™ªø¡ (ª.
µƒ∂∆∞¡π∞, 94’) (∂)
∞ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔ˘˜ ∞‰ÂÏÊÔ‡˜ ∫Ô˘¤È

22:30 L’ANNULAIRE / √ ¶∞ƒ∞ª∂™√™ 
(°∞§§π∞, 100’) ¢. ∂.¶. (E) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡ÙÈ¿Ó ªÂÚÙÚ¿Ó 

°∞§§π∫√ π¡™∆π∆√À∆√
----------------Σίνα 31 ---------------

10:30 MELVIL POUPAUD SHORTS /
OI MIKƒ√À ª∏∫√À™ ∆√À ª∂§µπ§ ¶√À¶√
Μια επιλογή από τα καλύτερα µικρού 
µήκους ενός από τους πιο χαρισµατι-
κούς νέους ηθοποιούς της Γαλλίας.

QUI ES-TU JOHNNY MAC? (5’)
CES JOURS OU LES REMORDS VOUS FONT

VRAIMENT MAL AU COEUR (7’)
PRONOBIS (35’)
LE CINEMA (20’)

¶·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË 
-----------------------------------
∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂÏÂ‡ıÂÚË

18:00 LA GRANDE ILLUSION / ∏ ª∂°∞§∏
Ãπª∞πƒ∞ (°∞§§π∞, 108’) 
Βαθιά ουµανιστική ανατοµία των αντιθέσε-
ων που χωρίζουν ανθρώπους,τάξεις και χώ-
ρες ολόκληρες σε ένα από τα κλασικότερα
αντιπολεµικά αριστουργήµατα του σινεµά.
∞ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔÓ ∑·Ó ƒÂÓÔ˘¿Ú

20:15 YES / NAI (ª.µƒ∂∆∞¡π∞, ∏¶∞ 100’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ™¿ÏÈ ¶fiÙÂÚ 
Ενα απρόσµενα ποιητικό φιλµ για το πολι-
τισµικό χάσµα ανάµεσα σ’ ένα ζευγάρι πα-
ράνοµων εραστών,δια χειρός Σάλι Πότερ.
¶·ÚÔ˘Û›· ÙË˜ ÛÎËÓÔı¤ÙÈ‰Ô˜
23:00 WHAT IS IT? / ∆π ∂π¡∞π; (∏¶∞, 82’) ∂.¶. 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫Ú›ÛÈÓ °ÎÏfi‚ÂÚ 
Ο πιο cult ηθοποιός του µοντέρνου αµε-
ρικανικού σινεµά σκηνοθετεί µια φιλµική
εµπειρία καταδικασµένη να προκαλέσει
τις πιο ποικίλες και βίαιες αντιδράσεις.
¶·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË
01:00 THREE...EXTREMES / Tƒ∂π™ ∞∫ƒ√∆∏∆∂™
(Ã√¡°∫ ∫√¡°∫, ¡√∆π∞ ∫√ƒ∂∞, π∞¶ø¡π∞, 126’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ºÚÔ˘Ù ∆Û·Ó, ¶·ÚÎ
∆Û·Ó °Ô˘Î, ∆·Î¿ÛÈ ª›ÈÎÂ 
Τρεις δεξιοτέχνες σκηνοθέτες βάζουν τα
δυνατά τους να ξεπεράσουν ο ένας τον
άλλο αφηγούµενοι τρεις ιστορίες τρόµου.

15:30 NO DIRECTION HOME: BOB DYLAN
(∏¶∞, ª. µƒ∂∆∞¡π∞, 240’) (E) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ª¿ÚÙÈÓ ™ÎÔÚÛ¤˙Â 

20:30 ∏ «∂À∫√§∏»… §π∞ (∂§§∞¢∞, 83’) ¶.¶.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: µ·ÁÁ¤ÏË˜ ™Â˚Ù·Ó›‰Ë˜
Καµιά φορά τα σηµάδια είναι απλές συ-
µπτώσεις.Και ένα µοιραίο λάθος µπορεί
να αποδειχθεί το πιο µεγάλο µάθηµα… 
¶·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË 
∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› ¿ÚÙÈ
23:00 ∆√ ∫∞∫√ (∂§§∞¢∞, 84’) ¶.¶.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: °ÈÒÚÁÔ˜ ¡Ô‡ÛÈ·˜ 
Ορδές από ανεξέλεγκτα ζόµπι καταλαµβά-
νουν τους δρόµους της Αθήνας.
Κανιβαλισµός και ανελέητες καταδιώξεις σε
µια ανέλπιστα αιµατηρή ελληνική παραγω-
γή που θα έκανε περήφανο τον Τζορτζ
Ροµέρο.
¶·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË
∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› ¿ÚÙÈ
01:00 THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW
(∏¶∞, 100’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆˙ÈÌ ™¿ÚÌ·Ó 
Η διασηµότερη cult ταινία όλων των επο-
χών γιορτάζει µαζί µας τριάντα χρόνια α-
σταµάτητου fun µε ολοκαίνουρια κόπια.
Let’s do the time warp again! 

17:30 TRANSAMERICA (∏¶∞, 103’) ¢. (E) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡Ù¿ÓÎ·Ó ∆¿ÎÂÚ 

20:00 THE KING / √ µ∞™π§π∞™ (∏¶∞, 105’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆˙¤ÈÌ˜ ª·Ú˜
Ο Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ ως άγγελος- ε-
ξολοθρευτής της «αγίας αµερικανικής οι-
κογένειας» και όλων των αφελών νεοσυ-
ντηρητικών σ’ ένα αλληγορικό θρίλερ-έκ-
πληξη.Κάννες 2005.

22:30 THE BOW / TO ∆√•√ 
(¡√∆π∞ ∫√ƒ∂∞, π∞¶ø¡π∞, 90’) 
Ενα καράβι στη µέση του πουθενά,ένας
γεροκαπετάνιος, ένα νεαρό κορίτσι και ένα
τόξο που θα δώσει τη…ζεν λύση.Κάννες
2005.
∞ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔÓ ∫ÈÌ ∫È ¡ÙÔ˘Î

£· ÚÔËÁËıÂ› Ë ·ÔÓÔÌ‹ ÙË˜ ÃÚ˘Û‹˜
∞ıËÓ¿˜ ÛÙÔÓ ÛÎËÓÔı¤ÙË

18:15  BROTHERS QUAY SHORTS / √π ªπ∫ƒ√À
ª∏∫√À™ ∆ø¡ ∞¢∂§ºø¡ ∫√À∂´ (80’) (E) 
STREET OF CROCODILES (21'), REHEARSALS
FOR EXTINCT ANATOMIES (14'), STILLE NACHT
I: DRAMOLET (1'), THE COMB (17'), STILLE
NACHT II: ARE WE STILL MARRIED? (3'),
STILLE NACHT III: TALES FROM THE VIENNA
WOODS (3'), IN ABSENTIA (20')
∞ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔ˘˜ ∞‰ÂÏÊÔ‡˜ ∫Ô˘¤È

20:00 THE GREAT YOKAI WAR / √ ¶√§∂ª√™
∆ø¡ °π√∫∞´ (π∞¶ø¡π∞, 124’) (E) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆·Î¿ÛÈ ª›ÈÎÂ 

22:30 A PERFECT DAY / ªπ∞ π¢∞¡π∫∏ ª∂ƒ∞
(°∞§§π∞, §πµ∞¡√™, 88’)  ¢. (E)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆˙Ô¿Ó· Ã·Ù˙ËıˆÌ¿,
∫·Ï›Ï ∑ÔÚ¤ÈÁÎÂ 
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17:30 DRAWING RESTRAINT 9 / 
∫∞∆∞™∆√§∏ ¡√ 9 (∏¶∞, 145’)  ¢. (E)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ª¿ıÈÔ˘ ª¿ÚÓÈ 

20:30 HOWL’S MOVING CASTLE / 
∆√ ∫π¡√Àª∂¡√ ∫∞™∆ƒ√ (π∞¶ø¡π∞, 119’) (E) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: Ã·ÁÈ¿Ô ªÈÁÈ·˙¿ÎÈ

23:00 CIDADE BAIXA / ∫∞∫√º∏ª∏ ¶√§∏
(µƒ∞∑π§π∞, 110’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ™¤ÚÙ˙ÈÔ ª·ÙÛ¿‰Ô 
Ενα φλογερό ερωτικό τρίγωνο στα περι-
θώρια της βραζιλιάνικης κοινωνίας,πυρε-
τικά σκηνοθετηµένο από τον πρωτοεµφα-
νιζόµενο Σέρτζιο Ματσάδο. Αξέχαστες
ερµηνείες και µία εκρηκτική πρωταγωνί-
στρια.Βραβείο Νεότητας στις φετινές
Κάννες.

17:00 SHORT PREMIERES / ªπ∫ƒ∂™
¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™ (∂§§∞¢∞, 125’) 
Ελληνικό διαγωνιστικό τµήµα µικρού µή-
κους µε την υποστήριξη του κινηµατογρα-
φικού τµήµατος του Ι.Ε.Κ.ΑΚΜΗ.
∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂÏÂ‡ıÂÚË 

21:00 PARADISE NOW / ¶∞ƒ∞¢∂π™√™ ∆øƒ∞
(°∞§§π∞, °∂ƒª∞¡π∞, √§§∞¡¢π∞, π™ƒ∞∏§,
90’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: Ã·Ó› ∞ÌÔ‡ ∞Û·ÓÙ
To 24ωρο πριν από µια αποστολή αυτο-
κτονίας και η διαδροµή Παλαιστίνη-
Παράδεισος,µε ενδιάµεσο σταθµό την
κόλαση.Βερολίνο 2005.

23:00 SCREAMING MASTERPIECE /
∂∫∫øº∞¡∆π∫√ ∞ƒπ™∆√Àƒ°∏ª∞ (π™§∞¡¢π∞,
¢∞¡π∞, √§§∞¡¢π∞, 87’) (E) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: AÚÈ AÏÂÍ ª¿ÁÎÓÔ˘ÛÔÓ 

17:30 LORDS OF DOGTOWN / √π ∞ƒÃ∏°√π ∆∏™
DOGTOWN (H¶∞, 107’) (E) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫¿ıÚÈÓ Ã¿ÚÓÙÁÔ˘ÈÎ 

20:00 ON A CLEAR DAY / ªπ∞ ∏§π√§√À™∆∏
ª∂ƒ∞ (ª.µƒ∂∆∞¡π∞, 98’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: °Î¿ÌÈ ¡ÙÂÏ¿Ï 
Τι κάνεις αν σε απολύσουν απ’ τη δουλειά
σου; Ο Φρανκ (Πίτερ Μάλεν) αποφασίζει
να διασώσει την αξιοπρέπειά του κολυ-
µπώντας το Κανάλι της Μάγχης και οι φί-
λοι του αναλαµβάνουν να τον προπονή-
σουν.

22:00 THE BROTHERS GRIMM / √π ∞¢∂§º√π
°∫ƒπª (∏¶∞, 118’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆¤ÚÈ °Î›ÏÈ·Ì 
Ο πιο δαιµόνιος εικονογράφος του σινεµά
πραγµατοποιεί µια εντυπωσιακή βουτιά
στο παραµύθι,σε µια από τις πιο φαντα-
σµαγορικές ταινίες της χρονιάς.

∂ÈÛËÌË ∆ÂÏÂÙ‹ §‹ÍË˜ - ∞ÔÓÔÌ‹
‚Ú·‚Â›Ô˘ ÃÚ˘Û‹ ∞ıËÓ¿

∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› ¿ÚÙÈ

18:00 UNE PARTIE DE CAMPAGNE / °∂Àª∞
™∆∏¡ ∂•√Ã∏ (°∞§§π∞, 40’) (E) 

LA PETITE MARCHANDE D’ ALLUMETTES / 
∆√ ∫√ƒπ∆™∞∫π ª∂ ∆∞ ™¶πƒ∆∞ (°∞§§π∞, 29’) (E) 
∞ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔÓ ∑·Ó ƒÂÓÔ˘¿Ú

19:30 BORN INTO BROTHELS / °∂¡¡∏ª∂¡√π
™∆∞ ¶√ƒ¡∂π∞ (π¡¢π∞, ∏¶∞, 85') (E) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∑¿Ó· ªÚ›ÛÎÈ, ƒÔ˜
∫¿Ô˘ÊÌ·Ó 

22:00 SOMETHING LIKE HAPPINESS / ∫∞∆π ™∞¡
∂À∆ÀÃπ∞ (∆™∂Ãπ∞, °∂ƒª∞¡π∞, 102’) ¢. (E) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ªfiÓÙ·Ó ™Ï¿Ì· 
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Filmcenter ¢∞¡∞√™ 1 ¢∞¡∞√™ 2

Filmcenter ¢∞¡∞√™ 1 ¢∞¡∞√™ 2

Filmcenter ¢∞¡∞√™ 1 ¢∞¡∞√™ 2

Filmcenter ¢∞¡∞√™ 1 ¢∞¡∞√™ 2

Filmcenter ¢∞¡∞√™ 1 ¢∞¡∞√™ 2

°∞§§π∫√ π¡™∆π∆√À∆√
----------------Σίνα 31 ---------------

20:00 °∞§∞∑π√ ∫∞π ¶√ƒ∆√∫∞§π 
(∂§§∞¢∞, 45’)

™ÎËÓÔıÂÛ›·: ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ÈÙ·Ú¿˜
Ενα εντυπωσιακό ντεµπούτο! Μια ταινία

για τον ξεριζωµό,βασισµένη στην
«Αιολική Γη» του Ηλία Βενέζη.Σας πα-
ρουσιάζουµε ένα νέο ταλέντο,µόλις 

14 χρόνων!!!

¶·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË 
-----------------------------------
∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂÏÂ‡ıÂÚË



18:00 BULLET BOY (ª. µƒ∂∆∞¡π∞, 89’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ™ÔÏ ¡ÙÈÌ
Κατάβαση στις κακόφηµες συνοικίες του
Ανατολικού Λονδίνου µε τη ρυθµική συνο-
δεία των Massive Attack και οδηγό τον
πρόσφατα αποφυλακισµένο Ρίκι.

20:15 LORDS OF DOGTOWN / √π ∞ƒÃ∏°√π ∆∏™
DOGTOWN (H¶∞, 107’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫¿ıÚÈÓ Ã¿ÚÓÙÁÔ˘ÈÎ 
Καλιφόρνια,αρχές του ’70.Τα Z-Boys ορ-
γώνουν τις άδειες πισίνες των γειτόνων
τους µε τα σκέιτµπορντ να ουρλιάζουν εκ-
κωφαντικά στα καυτά πεζοδρόµια της
Σάντα Μόνικα,που σύντοµα θα τους ανα-
κηρύξει σε τοπικό θρύλο.

22:30 CRYING FIST / √ƒ°π™ª∂¡∏ °ƒ√£π∞
(¡√∆π∞ ∫√ƒ∂∞, 133’) ¢. 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ƒ›Ô˘ ™¤Ô˘ÓÁÎ °Ô˘¿Ó 
Ο αξέχαστος πρωταγωνιστής του Oldboy
σε ένα µίνι έπος για καταραµένους ήρωες,
χαµένες ζωές και το δικαίωµα σε µια δεύτε-
ρη ευκαιρία.Βραβείο FIPRESCI,Κάννες 2005.

18:30 THE DEVIL’ S MINER / ∆√ √ƒÀÃ∂π√ 
∆√À ¢π∞µ√§√À (H¶∞, 82’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫ÈÊ ¡Ù¤È‚ÈÓÙÛÔÓ,
ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ §·ÓÙÎ¿ÓÈ 
Στα κλειστοφοβικά αργυρωρυχεία της
Βολιβίας,µοναδικός προστάτης του
14χρονου Μπαζίλιο είναι ο Σατανάς.

20:30 CITY PARADISE / ∞™∆π∫√™ ¶∞ƒ∞¢∂π™√™
(ª. BƒETANIA, 6’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: °Î·¤Ï ¡ÙÂÓ› 
Η Τοµόκο ανακαλύπτει µια µυστηριώδη υ-
πόγεια ζωή στο βάθος µιας πισίνας.
TONY TAKITANI (π∞¶ø¡π∞, 75’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆˙Ô˘Ó πÙÛÈÎ¿Ô˘· 
Μια µελαγχολική ελεγεία στην ανθρώπινη
µοναξιά και τον εµµονοληπτικό έρωτα,ένα
µινιµαλιστικό κοµψοτέχνηµα.

22:15 FROZEN LAND / ¶∞°øª∂¡∏ °∏
(ºπ¡§∞¡¢π∞, 130’) ¢. 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∞ÎÔ˘ §Ô˘¯›ÌÈÂ˜
Ενα πλαστό χαρτονόµισµα συνδέει στιγµι-
αία τις ζωές 7 διαφορετικών χαρακτήρων.

01:00 I∑O (π∞¶ø¡π∞, 128’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆·Î¿ÛÈ ª›ÈÎÂ
Ενα σαρωτικό τελετουργικό αίµατος φτιαγ-
µένο µε την υπερβατική διάθεση του πιο α-
πρόβλεπτου δηµιουργού στον πλανήτη.

18:15 SPRING, SUMMER, FALL, WINTER… AND
SPRING / ∞¡√π•∏, ∫∞§√∫∞πƒπ, º£π¡√¶øƒ√,
Ã∂πªø¡∞™ ∫∞π... ∞¡√π•∏ 
(¡√∆π∞ ∫√ƒ∂∞, 103’) 
Η ενηλικίωση ενός µαθητευόµενου µονα-
χού και ο αέναος κύκλος της ζωής, της φύ-
σης, του θανάτου.Η ταινία-ορόσηµο στην
καριέρα του µεγάλου Κορεάτη δηµιουρ-
γού.
∞ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔÓ ∫ÈÌ ∫È ¡ÙÔ˘Î

20:30 DALECARLIANS / ∂¶π™∆ƒ√º∏ ™∆∏¡
¡∆∞§∂∫∞ƒ§π∞ (™√À∏¢π∞, 98’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ª·Ú›· ªÏÔÌ 
Η Μία επιστρέφει κάθε χρόνο στην
Νταλεκάρλια για το,συνήθως επεισοδιακό,
πάρτι γενεθλίων του πατέρα της.Φέτος ό-
µως τα πράγµατα ξεφεύγουν από κάθε έ-
λεγχο! 

22:30 LE CRIME DE MONSIEUR LANGE / 
∆√ ∂°∫§∏ª∞ ∆√À ∫Àƒπ√À §∞¡∑ (°∞§§π∞, 76’) 
Αρµονικός συνδυασµός χιούµορ,θρίλερ
και συναισθήµατος,σηµάδι ενός πολιτικά
ευαισθητοποιηµένου καλλιτέχνη, ένα φιλµ
γυρισµένο µε την αισιοδοξία ότι όλα µπο-
ρούν να γίνουν και µάλιστα καλύτερα.
∞ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔÓ ∑·Ó ƒÂÓÔ˘¿Ú 

18:00 4 (ƒø™π∞, 126’) ¢. 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: πÏÈ· ∫Ú·ÓfiÊÛÎÈ 
Κλώνοι, γουρούνια και µεθυσµένες γριές...
Απερίγραπτα γκροτέσκ εικόνες σκιαγρα-
φούν ένα εφιαλτικό πορτρέτο της σύγ-
χρονης Ρωσίας.Ενα από τα πιο εντυπω-
σιακά ντεµπούτα των τελευταίων ετών,
βραβευµένο σε Ρότερνταµ και Σιάτλ.

21:00 WHEN WILL I BE LOVED / ¶√∆∂ £∞
∞°∞¶∏£ø (∏¶∞, 81’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆˙¤ÈÌ˜ ∆fiÌ·Î 
Μια µοιραία γυναίκα, ένας µεγιστάνας των
media και ένας µικροαπατεώνας σ’ ένα ε-
πικίνδυνο παιχνίδι σεξουαλικής κυριαρ-
χίας.Η Νεβ Κάµπελ σ’ ένα «αποκαλυπτι-
κό» ρόλο...

23:00 CRONICAS (ª∂•π∫√, ∂∫√À∞¢√ƒ, 98’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ™ÂÌ·ÛÙÈ¿Ó ∫ÔÚ‰¤ÚÔ 
Τηλεοπτικός παρουσιαστής επιχειρεί να ε-
πιλύσει σειρά δολοφονιών.Ενα θρίλερ µε
µεγάλη φεστιβαλική διαδροµή (Κάννες,
Σαν Σεµπαστιάν,Σάντανς) και ένας ρόλος
ζωής για τον Τζον Λεγκουιζάµο.

18:30 FIRST ON THE MOON / ¶ƒø∆√π ™∆√
º∂°°∞ƒπ (ƒø™π∞, 75’) ¢. 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∞ÏÂÍ¤È ºÂÓÙÔÚÙÛ¤ÓÎÔ 
Η µυστική ιστορία της πρώτης ρωσικής α-
ποστολής στο φεγγάρι. Ένα ψευδοντοκιµα-
ντέρ µε ειρωνεία και νοσταλγική διάθεση
που µας συστήνει ένα πολλά υποσχόµενο
νέο ταλέντο.Βενετία 2005.

20:15 JUNEBUG (H¶∞, 108') 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ºÈÏ ªfiÚÈÛÔÓ 
Η επιστροφή στη γενέτειρα ξυπνάει παλιές
οικογενειακές πληγές... Μια εξονυχιστική
ανατοµία των ανθρωπίνων σχέσεων.

22:30 ODETE (¶√ƒ∆√°∞§π∞, 101’) ¢. 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∑Ô¿Ô ¶¤‰ÚÔ ƒÔ‰Ú›ÁÂ˜ 
Μια κοπέλα αναζητά ανύπαρκτους δεσµούς
µε ένα gay νεαρό που θρηνεί το χαµένο ερα-
στή του.Μια ιστορία αγάπης που καταπατά
ακόµη και τον ίδιο το θάνατο.Κάννες 2005.
¶·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË
01:00 HAUTE TENSION / Àæ∏§∏ ∂¡∆∞™∏
(°∞§§π∞, 87’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∞ÏÂÍ¿ÓÙÚ ∞˙¿ 
Ενας serial killer στο κατόπι δυο γυναικών.
Σκηνές σοκ,στιγµές ανοµολόγητης αγω-
νίας και µια ανατροπή- καταπέλτης.
Προβάλλεται χωρίς περικοπές.

18:15 YOUNG REBELS / ¡∂∞ƒ√π ∂¶∞¡∞™∆∞∆∂™
(∏¶∞, ∫√Àµ∞, 89’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: AÓ· ªfiÓÙÂÓ, ƒ¿È·Ó ºÏÂÎ
Η κουλτούρα της κουβανέζικης χιπ-χοπ
σκηνής,ως αφύπνιση µιας ολόκληρης γενιάς.
¶·ÚÔ˘Û›·ÛË: ª¿ÓÔ˜ ∆˙·Ó·Î¿ÎË˜
20:30 CITY PARADISE / ∞™∆π∫√™ ¶∞ƒ∞¢∂π™√™
(ª. BƒETANIA, 6’) (∂)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: °Î·¤Ï ¡ÙÂÓ› 
MIRRORMASK / ª∞™∫∞ ∞¶√ ∫∞£ƒ∂º∆∏
(ª. µƒ∂∆∞¡π∞, ∏¶∞, 101’) ¢. 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡Ù¤È‚ ª·Î›Ó
Ενα 15χρονο κορίτσι παγιδεύεται ανάµεσα
σε δυο φανταστικά βασίλεια.

23:00 GEORGE MICHAEL: A DIFFERENT STORY /
∆∑√ƒ∆∑ ª∞π∫§: ªπ∞ ¢π∞º√ƒ∂∆π∫∏ π™∆√ƒπ∞
(ª. µƒ∂∆∞¡π∞, 95’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ™¿Ô˘ı·Ó ªfiÚÈ˜ 
Ο µεγαλύτερος αστέρας της ποπ ανοίγει τις
πόρτες της ιδιωτικής και επαγγελµατικής του
ζωής µέσα από µια σειρά εξοµολογήσεων.
¶·ÚÔ˘Û›·ÛË: ª¿ÚÎÔ˜ ºÚ¿ÁÎÔ˜
01:00 A HOLE IN MY HEART / ∆ƒÀ¶∞ ™∆∏¡ ∫∞ƒ-
¢π∞ (™√À∏¢π∞, ¢∞¡π∞, 98’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: §Ô‡Î·˜ ªÔ‡ÓÙÈÛÔÓ 
Πορνό,διαστροφή και µια από τις πιο σο-
καριστικές ταινίες που είδατε ποτέ.

18:00 THE SOUTHERNER / √ ∞¡£ƒø¶√™ ∆√À
¡√∆√À (∏¶∞, 92’) 
Από όλες τις ταινίες που υπέγραψε ο
Ρενουάρ σε αµερικανικό έδαφος,αυτό το
λυρικό αγροτικό δράµα των απλών,καθηµε-
ρινών ηρώων είναι ίσως η καλύτερή του.
∞ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔÓ ∑·Ó ƒÂÓÔ˘¿Ú

20:15 ∆∏∂ DYING GAUL / √ £¡∏™∫ø¡ °∞§∞∆∏™
(∏¶∞, 101’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫ÚÂÁÎ §Ô‡Î·˜ 
Νεαρός σεναριογράφος ξεπουλάει τη µνή-
µη του νεκρού εραστή του σε χολιγουντιανό
µεγαλοπαραγωγό.Μια επικίνδυνη ερωτική
σχέση αρχίζει...Βερολίνο,Σάντανς 2005.

22:30 LE COUPERET / ∆√ ∆™∂∫√Àƒπ 
(°∞§§π∞, µ∂§°π√, 122’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫ÒÛÙ·˜ °·‚Ú¿˜ 
Ενας χηµικός αντιµετωπίζει την ανεργία µε
τον πιο…δραστικό τρόπο.Θρίλερ,µαύρο
χιούµορ και πολιτικό σχόλιο από τον καλύ-
τερο Γαβρά των τελευταίων χρόνων.
¶·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË

18:15 DALECARLIANS / ∂¶π™∆ƒ√º∏ ™∆∏¡
¡∆∞§∂∫∞ƒ§π∞ (™√À∏¢π∞, 98’) (∂)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ª·Ú›· ªÏÔÌ 

20:30 BAD GUY (¡√∆π∞ ∫√ƒ∂∞, 100’) 
Φτιαγµένη για να προκαλέσει όσο και να
συνεπάρει,µια εντυπωσιακή και άκρως
προκλητική καταβύθιση σε απαγορευµένα
πάθη,παιχνίδια σεξουαλικής εξουσίας και
εκτός ελέγχου έρωτες.
∞ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔÓ ∫ÈÌ ∫È ¡ÙÔ˘Î 

23:00 THE SYRIAN BRIDE / ∏ ¡Àº∏ ∞¶√ ∆∏
™Àƒπ∞ (π™ƒ∞∏§, °∞§§π∞, °∂ƒª∞¡π∞, 97’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∂Ú·Ó ƒ›ÎÏÈ˜
Η ηµέρα του γάµου της Μόνα είναι ηµέρα
ελευθερίας και αποχωρισµού.Ενα γλυκόπι-
κρο φιλµ για τον παραλογισµό του
Μεσανατολικού και την ελπίδα της υπέρ-
βασης ως µοναδικού τρόπου επιβίωσης.

18:00 CHUCK JONES (80’)
Ο πατέρας του Μπαγκς Μπάνι, του Κογιότ
και του Ντάφι Ντακ σε ένα αφιέρωµα ά-
φθονου γέλιου για µικρούς και µεγάλους! 

20:00 LA R∂GLE DU JEU / √ ∫∞¡√¡∞™ ∆√À
¶∞πÃ¡π¢π√À (°∞§§π∞, 110’) 
Ιδιοφυές πορτρέτο ενός ολόκληρου κό-
σµου στο χείλος της αβύσσου.Μια από τις
δέκα καλύτερες ταινίες όλων των εποχών.
∞ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔÓ ∑·Ó ƒÂÓÔ˘¿Ú 

22:30 BROKEN FLOWERS / ∆™∞∫π™ª∂¡∞
§√À§√À¢π∞ (∏¶∞, 105’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆˙ÈÌ ∆˙¿ÚÌÔ˘˜
Ενας ανεπανάληπτος Μπιλ Μάρεϊ ξανασυ-
ναντά τους παλιούς του έρωτες σε ένα ξε-
καρδιστικό αλλά και µελαγχολικό road-
movie.Μεγάλο Βραβείο Φεστιβάλ Καννών.

∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› ¿ÚÙÈ

01:00 BEYOND THE VALLEY OF THE DOLLS /
¶∂ƒ∞ ∞¶√ ∆∏¡ ∫√π§∞¢∞ ª∂ ∆π™ ∫√À∫§∂™
(∏¶∞, 110’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ƒ·˜ ª¿ÁÈÂÚ 
Sex,drugs & rock ‘n’ roll στην πιο ντελιρια-
κή στιγµή του σκηνοθέτη.Επετειακή προ-
βολή µε αποκατεστηµένη κόπια.

18:00 ADDRESS UNKNOWN / ∞°¡ø™∆√™
¶∞ƒ∞§∏¶∆∏™ (¡√∆π∞ ∫√ƒ∂∞, 117’) 
H καταπιεσµένη οργή ενός νεαρού Κορεάτη
αλλάζει για πάντα τη ζωή των γύρω του.
∞ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔÓ ∫ÈÌ ∫È ¡ÙÔ˘Î

20:30 EGG / ∞µ°√ (∏¶∞, 9’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ªÂÓ ∆Û¿ÈÙÏÈÓ
Ο Μόµπι Ντικ στο εσωτερικό ενός...αβγού.
¶·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË
INSTITUTE BENJAMENTA / π¡™∆π∆√À∆√
ª¶∂¡∆∑∞ª∂¡∆∞ (ª. µƒ∂∆∞¡π∞, 105’)
Ο Γιάκοµπ καταφτάνει στη µυστηριώδη σχο-
λή εκπαίδευσης υπηρετών Μπεντζαµέντα.
∞ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔ˘˜ ∞‰ÂÏÊÔ‡˜ ∫Ô˘¤È

23:00 THE FAN AND THE FLOWER (∏¶∞, 7’) 
Μια ιστορια αγάπης ανάµεσα σε ένα λου-
λούδι και έναν ανεµιστήρα.. .
HAIR HIGH / ª∂ ∆∞ ª∞§§π∞ ™∆∞... ∫∞°∫∂§∞
(∏¶∞, 78’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ªÈÏ ¶Ï›ÌÙÔÓ
Ενα τυπικός χορός αποφοίτησης µετατρέ-
πεται σε νύχτα των ζωντανών νεκρών.

01:00 NIGHT WATCH / √π ºÀ§∞∫∂™ ∆∏™
¡ÀÃ∆∞™ (ƒø™π∞, 114’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆›ÌÔ˘Ú ªÂÎÌ·Ì¤ÙÔÊ 
Κυνήγι βρικολάκων σε ένα ξέφρενο θρίλερ
που έσπασε ρεκόρ εισιτηρίων στη Ρωσία.

17:30 MAD HOT BALLROOM / ∞π£√À™∞ Ã√ƒ√À
(∏¶∞, 105’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ª¤ÚÈÏÈÓ ∞ÁÎÚ¤ÏÔ
Αφοπλιστική ανάγνωση του αµερικανικού
ονείρου µέσα απ’ τα µάτια µιας παρέας
παιδιών που προετοιµάζεται πυρετικά για
ένα διαγωνισµό χορού.Η εισπρακτική έκ-
πληξη του καλοκαιριού στις ΗΠΑ.

20:00 THE BALLAD OF JACK AND ROSE / ∆∑∞∫
& ƒ√√À∑: ª¶∞§∞¡∆∞ °π∞ ¢À√ (∏¶∞, 112ã) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ƒÂÌ¤Î· ª›ÏÂÚ 
Στ’ αποµεινάρια ενός κοινοβίου ένας άντρας
προσπαθεί να κρατήσει την 16χρονη κόρη
του µακριά από τον έξω κόσµο.Η εποχή της
αθωότητας,όµως,έχει περάσει οριστικά.

∂È‰ÈÎ‹ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎ‹ ÚÔ‚ÔÏ‹, ·ÚÔ˘Û›·
ÙÔ˘ ¡Ù¿ÓÈÂÏ ¡Ù¤È §ÈÔ‡È˜. ∆ÈÌ‹ 25 Â˘ÚÒ. 

∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÎÔÎÙ¤ÈÏ

23:30 FACTOTUM / ∞¡£ƒø¶√™ °π∞ √§∂™ ∆π™
¢√À§∂π∂™ (¡√ƒµ∏°π∞, ∏¶∞, °∂ƒª∞¡π∞, 93') 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ªÂÓÙ Ã¿ÌÂÚ 
Η καλύτερη κινηµατογραφική µεταφορά
του Μπουκόφσκι µε όπλο την ανέλπιστη
ερµηνεία του Ματ Ντίλον.Κοφτερό µαύρο
χιούµορ και άγνωστες τρυφερές διαστά-
σεις ενός καταραµένου συγγραφέα.

18:15 GEORGE MICHAEL: A DIFFERENT STORY /
∆∑√ƒ∆∑ ª∞π∫§: ªπ∞ ¢π∞º√ƒ∂∆π∫∏ π™∆√ƒπ∞
(ª. µƒ∂∆∞¡π∞, 95’) (E) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ™¿Ô˘ı·Ó ªfiÚÈ˜ 

20:15 SHORT STORIES / ªπ∫ƒ∂™ π™∆√ƒπ∂™
(138’) 
Επιλογή από τις καλύτερες ταινίες µικρού
µήκους της χρονιάς.

23:00 FIRST ON THE MOON / ¶ƒø∆√π ™∆√
º∂°°∞ƒπ (ƒø™π∞, 75’)  ¢. (E)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∞ÏÂÍ¤È ºÂÓÙÔÚÙÛ¤ÓÎÔ 

17:30 SHORT STORIES / ªπ∫ƒ∂™ π™∆√ƒπ∂™ 
(138’) (E) 
Επιλογή από τις καλύτερες ταινίες µικρού
µήκους της χρονιάς.

20:30 HAWAIπ, OSLO / Ã∞µ∞∏, √™§√ (¢∞¡π∞,
™√À∏¢π∞, ¡√ƒµ∏°π∞, 125’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∂ÚÈÎ ¶fiÔ˘
Την πιο ζεστή µέρα του χρόνου στο
Οσλο,οι ζωές µιας χούφτας ανθρώπων
διασταυρώνονται µ’ έναν αναπάντεχο -
άλλοτε αστείο,άλλοτε δραµατικό - τρόπο.
Το ταξίδι έως τη Χαβάη παραµένει για ό-
λους µακρινό όνειρο...

23:00 DARK WATER / ™∆√πÃ∂πøª∂¡√ ¡∂ƒ√
(∏¶∞, 105’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: µ¿ÏÙÂÚ ™¿ÏÂ˜ 
Με ένα υποβλητικό αγγλόφωνο ντεµπού-
το,ο Βάλτερ Σάλες επιβεβαιώνει πως τα
πιο τροµακτικά πράγµατα είναι µερικές
φορές αυτά που δεν µπορείς να δεις.

18:00 THE BIRDCAGE INN / ∆√ •∂¡√¢√Ã∂π√
∆ø¡ ∫§√Àµπø¡ (¡√∆π∞ ∫√ƒ∂∞, 105’) 
Σε ένα οικογενειακό ξενοδοχείο,δυο κο-
πέλες διαφορετικού χαρακτήρα έρχονται
κοντά χάρη σε ένα απρόβλεπτο γεγονός.
Μια γοητευτική αλληγορία για την ελευθε-
ρία που πηγάζει από µέσα µας.
∞ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔÓ ∫ÈÌ ∫È ¡ÙÔ˘Î 

20:30 EGG / ∞µ°√ (∏¶∞, 9’) (E)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ªÂÓ ∆Û¿ÈÙÏÈÓ
¶·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË

STOLEN / ∆√ ∫§∂ªª∂¡√ ∫√¡™∂ƒ∆√
(∏¶∞, 90’) ¢. 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ƒÂÌ¤Î· ¡ÙÚ¤ÈÊÔ˘˜ 
Ο κόσµος της τέχνης όπως δεν τον έχετε
φανταστεί ποτέ! Ενα ντοκιµαντέρ που ξε-
τυλίγεται σαν αστυνοµικό µυθιστόρηµα.
Βραβείο στο φεστιβάλ της Αβινιόν.

23:00 PUNK: ATTITUDE (∏¶∞, 88’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡ÙÔÓ §ÂÙ˜ 
Velvet Underground,Stooges,MC5,
Ramones,Television,Clash,Sex Pistols,
Fugazi και The Damned πρωταγωνιστούν σε
ένα συναρπαστικό χρονικό της ανόδου και
πτώσης του πιο εκρηκτικού ροκ κινήµατος.
¶·ÚÔ˘Û›·ÛË: ¡›ÎÔ˜ ¶ÂÙÚÔ˘Ï¿ÎË˜

17:30 HOWL’S MOVING CASTLE / ∆√
∫π¡√Àª∂¡√ ∫∞™∆ƒ√ (π∞¶ø¡π∞, 119’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: Ã·ÁÈ¿Ô ªÈÁÈ·˙¿ÎÈ 
Πλάνα απαράµιλλης οµορφιάς,υπέροχες
οπτικές συνθέσεις, ένα µαγευτικό και από-
λυτα εκθαµβωτικό παραµύθι για µικρούς
και µεγάλους φτιαγµένο από τον Ασιάτη
µαέστρο του κινούµενου σκίτσου.

20:00 CRASH (∏¶∞, 113’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¶ÔÏ Ã¿ÁÎÈ˜
∆ύο µέρες στο χαοτικό Λος Αντζελες του
ρατσισµού, της τυφλής οργής και των ό-
πλων.Ενα all star cast στη µεγαλύτερη φετι-
νή εισπρακτική επιτυχία του ανεξάρτητου
σινεµά στις Η.Π.Α.

22:30 §π™∆∞ °∞ª√À (∂§§∞¢∞, 83’) ¶.¶.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜
¶ÔÚÙÔÎ·Ï¿ÎË˜ 
Πέντε κολλητοί,η λίστα ενός γάµου που
δεν πρόκειται να γίνει, µια γυναίκα- νύφη εν
αγνοία της.Κωµωδία µε άρωµα παλιού κα-
λού ελληνικού σινεµά.
¶·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ 

∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› ·ÚÙÈ

18:00 MIRRORMASK / ª∞™∫∞ ∞¶√ ∫∞£ƒ∂º∆∏
(ª.µƒ∂∆∞¡π∞, ∏¶∞, 101’)  ¢. (E)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡Ù¤È‚ ª·Î›Ó

20:00 CRYING FIST / √ƒ°π™ª∂¡∏ °ƒ√£π∞
(¡√∆π∞ ∫√ƒ∂∞, 133’) ¢. (E)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ƒ›Ô˘ ™¤Ô˘ÓÁÎ °Ô˘¿Ó 

22:45 BULLET BOY (ª. µƒ∂∆∞¡π∞, 89’) (E) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ™ÔÏ ¡ÙÈÌ

17:30 ∆∏∂ DYING GAUL / √ £¡∏™∫ø¡ °∞§∞∆∏™
(∏¶∞, 101’) (E) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫ÚÂÁÎ §Ô‡Î·˜ 

20:00 MANUALE D’AMORE / ∆√ ∂°Ã∂πƒπ¢π√
∆√À ∂ƒø∆∞ (π∆∞§π∞, 111’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆˙ÈÔ‚¿ÓÈ µÂÚÔÓ¤˙È 
Τα τέσσερα στάδια του έρωτα - γνωριµία,
ευτυχία,προδοσία,χωρισµός - µέσα από
τη χαρισµατική µατιά ενός ιταλού µαέ-
στρου της κωµωδίας.
¶·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË

22:30 SOY CUBA / ∂πª∞π ∏ ∫√Àµ∞ 
(∂.™.™.¢., ∫√Àµ∞, 134’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ªÈ¯·‹Ï ∫·Ï·Ùfi˙ÔÊ 
Στην πλήρη του διάρκεια,µε ολοκαίνουρια
κόπια,για όσους θέλουν να το ξαναδούν,
για εκείνους που δεν είχαν ποτέ την τύχη
να το ανακαλύψουν.Ενα από τα κρυφά α-
ριστουργήµατα του παγκόσµιου µεταπο-
λεµικού σινεµά.

18:15 MOONGLOW / ™∂§∏¡√ºø™ (µ∂§°π√, 15’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¶›ÙÂÚ °Î¤ÛÎÈÂÚ
Το φεγγάρι γίνεται το τελευταίο καταφύγιο
ενός οκτάχρονου αγοριού.Κάννες 2005.

REBIRTH ISLAND / ∆√ ¡∏™π ∆∏™
∞¡∞°∂¡¡∏™∏™ (∫∞∑∞∫™∆∞¡, 80’) ¢. 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ƒÔ‡ÛÙÂÌ ∞ÌÓÙÚ¿ÛÔÊ 
Ενας παρεξηγηµένος παιδικός έρωτας σε έ-
να αποµονωµένο χωριό του Καζακστάν.Η
πιο αυθεντικά ποιητική στιγµή του φεστιβάλ.

21:00 ∆∏∂ APPROACHING OF THE HOUR
(∂§§∞¢∞, 103’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: °ÎÚ·ÙÛÈ¤ÏÏ· ∫·Ó¤ÏÏÔ˘ 
Οι Raining Pleasure,η ελληνική ροκ σκηνή
και ένα µουσικό ντοκιµαντέρ µε νέο µοντάζ.
¶·ÚÔ˘Û›· ÙË˜ ÛÎËÓÔı¤ÙÈ‰·˜ 
∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› ¿ÚÙÈ ÌÂ ÙÔ˘˜ Raining Pleasure 
23:00 TOP SPOT  (ª. µƒ∂∆∞¡π∞, 63’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆Ú¤ÈÛÈ ∂ÌÈÓ 
Η πιο προκλητική Βρετανίδα εικαστικός
και οι εξοµολογήσεις έξι κοριτσιών στο
τέλος της σεξουαλικής αθωότητας.

PHANTOM LIMB / ∞√ƒ∞∆√ ª∂§√™ (∏¶∞, 28’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆˙¤È ƒfi˙ÂÓÌÏ·Ù 
Μια συνταρακτική σπουδή πάνω στην ο-
δύνη της απώλειας.

17:30  IN MY FATHER’S DEN / ™∆√
∫ƒ∏™ºÀ°∂∆√ ∆√À ¶∞∆∂ƒ∞ ª√À
(¡∂∞ ∑∏§∞¡¢π∞, ª. µƒ∂∆∞¡π∞ 128’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ªÚ·ÓÙ ª·ÁÎ¿Ó
Ένας διάσηµος φωτογράφος αναµειγνύεται
στη µυστηριώδη εξαφάνιση ενός δεκαεξά-
χρονου κοριτσιού.Τι σχέση µπορεί να έχει
µ’ όλα αυτά το κρησφύγετο του πατέρα του;
Βραβεία σε Σαν Σεµπαστιάν και Τορόντο.

20:15 ∏ ∫∞ƒ¢π∞ ∆√À ∫∆∏¡√À™ (∂§§∞¢∞, 82’) ¶.¶.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ƒ¤ÓÔ˜ Ã·Ú·Ï·Ì›‰Ë˜ 
∆ύο παλιοί συµµαθητές αποφασίζουν να
ληστέψουν µια τράπεζα,για να διαπιστώ-
σουν τελικά ότι «όλα τα λεφτά» βρίσκονται
κρυµµένα... κάπου αλλού.
¶·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË

∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› ·ÚÙÈ 

22:30 ACCUSED / ∫∞∆∏°√ƒ√Àª∂¡√™ 
(¢∞¡π∞, 103’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: °È¿ÎÔ ∆Ô‡Â˙ÂÓ 
Μια δεκατετράχρονη κατηγορεί τον πατέρα
της για σεξουαλική κακοποίηση.Ποιος λέει α-
λήθεια και ποιος ψέµατα; Ένα συγκλονιστικό
ψυχόδραµα οικογενειακών διαστάσεων κα-
τευθείαν απ’ το διαγωνιστικό του Βερολίνου.

18:15 THE SYRIAN BRIDE / ∏ ¡Àº∏ ∞¶√ ∆∏
™Àƒπ∞ (π™ƒ∞∏§, °∞§§π∞, °∂ƒª∞¡π∞, 97’) (E) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∂Ú·Ó ƒ›ÎÏÈ˜ 

20:30 SAMARITAN GIRL / ∆√ ∫√ƒπ∆™π 
ª∂ ∆√ ∞°°∂§π∫√ ¶ƒ√™ø¶√
(¡√∆π∞ ∫√ƒ∂∞, 96’)
Ενα συγκλονιστικό δράµα σε τρεις πρά-
ξεις,µια βιβλική παραβολή για τη φιλία και
τα ανεκπλήρωτα χρέη που σε σηµαδεύουν
για πάντα.Βραβείο σκηνοθεσίας,Βερολίνο
2004.
∞ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔÓ ∫ÈÌ ∫È ¡ÙÔ˘Î

22:45 FROZEN LAND / ¶∞°øª∂¡∏ °∏
(ºπ¡§∞¡¢π∞, 130’) ¢. (E)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∞ÎÔ˘ §Ô˘¯›ÌÈÂ˜ 
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18:00 SOY CUBA / ∂πª∞π ∏ ∫√Àµ∞ 
(∂.™.™.¢., ∫√Àµ∞, 134’) (E) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ªÈ¯·‹Ï ∫·Ï·Ùfi˙ÔÊ 

21:00 LAST DAYS / ∆∂§∂À∆∞π∂™ ª∂ƒ∂™ 
(∏¶∞ , 97’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: °Î·˜ µ·Ó ™·ÓÙ 
To τέλος ενός ροκ σταρ,µιας µουσικής
σκηνής,µιας ολόκληρης εποχής.Ο Κερτ
Κοµπέιν δεν ήταν παρά µόνο η αφορµή...

∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› ¿ÚÙÈ

23:15 CONEJO EN LA LUNA / ∫√À¡∂§π ™∆√
º∂°°∞ƒπ (ª∂•π∫√, ª. µƒ∂∆∞¡π∞, 112’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ÃfiÚ¯Â ƒ·Ì›ÚÂ˜ ™Ô˘¿ÚÂ˜ 
Ενα ζευγάρι εµπλέκεται στις συνωµοσίες
µιας διεφθαρµένης πολιτικής εξουσίας.
Καλοκουρδισµένο πολιτικό θρίλερ που
δεν σε αφήνει να πάρεις ανάσα.Βερολίνο
2005.

17:30 STOLEN / ∆√ ∫§∂ªª∂¡√ ∫√¡™∂ƒ∆√
(∏¶∞, 90’) ¢. (E) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ƒÂÌ¤Î· ¡ÙÚ¤ÈÊÔ˘˜ 

19:15 WILD ANIMALS / ∞°ƒπ∞ £∏ƒπ∞ 
(¡√∆π∞ ∫√ƒ∂∞, 105’) 
Μια ιστορία πάθους και εµµονής µε φό-
ντο τον υπόκοσµο και την καλλιτεχνική
ζωή του Παρισιού.Ο Κιµ Κι Ντουκ αποκα-
λύπτει τη σκοτεινή του θεµατολογία.
∞ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔÓ ∫ÈÌ ∫È ¡ÙÔ˘Î 

21:30 GIGI 12X5 (∏¶∞, 92’) ¢. ¶.¶. 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∂ÚÈÎ ∆Ú¤ÙÌ·Ú 
Η Gigi έχει µπλέξει τα αισθηµατικά της για τα
καλά,δε χάνει όµως το κέφι της...Ενα ανεπι-
τήδευτο πορτρέτο νεανικής ανεµελιάς που
θυµίζει τις παλιές καλές µέρες του πραγµατι-
κά ανεξάρτητου αµερικανικού σινεµά.
¶·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË 

23:30 JEFF BUCKLEY: AMAZING GRACE (∏¶∞, 61’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡¿ÈÏ· AÓÙ·Ì˜, §fiÚÈ
∆ÚfiÌÏÂ˚
Η µετεωρική πορεία και ο πρόωρος θάνατος
ενός από τους πιο χαρισµατικούς καλλιτέ-
χνες της σύγχρονης µουσικής σκηνής.
¶·ÚÔ˘Û›·ÛË: ™‹ÏÈÔ˜ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜

18:00 LA BETE HUMAINE / ∆√ ∞¡£ƒø¶π¡√
∫∆∏¡√™ (°∞§§π∞, 96’) 
Τολµηρή,για την εποχή,διασκευή µυθιστο-
ρήµατος του Ζολά,εξιστόρηση ενός µοι-
ραίου ερωτικού τριγώνου,πεσιµιστικό φιλµ
πάνω στις αόρατες δυνάµεις που οδηγούν
τις ανθρώπινες ζωές σε µια τυφλή πορεία
προς τον χαµό.
∞ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔÓ ∑·Ó ƒÂÓÔ˘¿Ú

20:15 WALK ON WATER / ¶∂ƒ¶∞∆ø¡∆∞™ ™∆√
¡∂ƒ√ (π™ƒ∞∏§, 103’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∂˚Ù·Ó ºÔÍ 
Ενας πράκτορας της Μοσάντ,ένας ναζί ε-
γκληµατίας και ένα καλά κρυµµένο µυστικό.
Ο σπουδαιότερος Ισραηλινός σκηνοθέτης
ανακαλύπτει µε «θαυµατουργό» τρόπο τον
εχθρό που κρύβουµε µέσα µας… 
¶·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹

23:00 DOWN IN THE VALLEY / ∏ ∫√π§∞¢∞ ∆√À
¶√£√À (∏¶∞, 125’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ∆˙¤ÈÎÔÌÛÔÓ
O Εντουαρντ Νόρτον και η Ιβαν Ρέιτσελ
Γουντ,ένα µοντέρνο γουέστερν και ένα νε-
ανικό ροµαντικό δράµα.Η διαπίστωση ότι
το αµερικανικό όνειρο έχει προ πολλού ε-
γκαταλείψει την «κοιλάδα»… Κάννες 2005.

18:15 THE FAN AND THE FLOWER (∏¶∞, 7’) 
HAIR HIGH / ª∂ ∆∞ ª∞§§π∞ ™∆∞... ∫∞°∫∂§∞
(∏¶∞, 78’) (E) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ªÈÏ ¶Ï›ÌÙÔÓ 

20:15 INSTITUTE BENJAMENTA / π¡™∆π∆√À∆√
ª¶∂¡∆∑∞ª∂¡∆∞ (ª. µƒ∂∆∞¡π∞, 105’) (E)
∞ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔ˘˜ ∞‰ÂÏÊÔ‡˜ ∫Ô˘¤È
¶·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÛÎËÓÔıÂÙÒÓ

22:30 LE CRIME DE MONSIEUR LANGE / 
∆√ ∂°∫§∏ª∞ ∆√À ∫Àƒπ√À §∞¡∑ 
(°∞§§π∞, 76’) (E) 
∞ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔÓ ∑·Ó ƒÂÓÔ˘¿Ú 
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Filmcenter ¢∞¡∞√™ 1 ¢∞¡∞√™ 2

Filmcenter ¢∞¡∞√™ 1 ¢∞¡∞√™ 2

Filmcenter ¢∞¡∞√™ 1 ¢∞¡∞√™ 2

Filmcenter ¢∞¡∞√™ 1 ¢∞¡∞√™ 2

Filmcenter ¢∞¡∞√™ 1 ¢∞¡∞√™ 2

Filmcenter ¢∞¡∞√™ 1 ¢∞¡∞√™ 2


