
ABOUT THE GREEK FILM SOCIETY SYDNEY (GFSS)
Aims to provide members with a stimulating program of films from old and new Greek 
Cinema in a variety of genres, as well as films that relate to Greek diasporic life and its 
contact with other cinemas.

All films have English subtitles and projection is in DVD format. Screenings are followed by 
discussion and films are introduced by members or special guest speakers. The Society’s 
activities are conducted in both English and Greek. 

For those who want to catch a meal before the screening, the Cyprus Community Club 
restaurant is open for tasty and affordable meals.

Membership with screening subscriptions are as follows:
 
• minimum membership fee: $5 (one-off screening)
• 3 month membership: $10
• 6 month membership: $20
• annual membership: $35

The GFSS acknowledges the support of the Cyprus Community Club of NSW, the films’ 
directors & producers, Athina Rachel Tsangari and the Short Film Festival in Drama.

ΛΕΣΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΙΔΝΕΙ 
Η Λέσχη Ελληνικού Κινηματογράφου Σίδνεϊ είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός που έχει στόχο να καλλιεργήσει το ενδιαφέρον για τον κινηματογράφο 
προσφέροντας στα μέλη του ένα ποιοτικό πρόγραμμα παλιών και νέων ελληνικών ταινιών, 
αλλά και ξένων ταινιών που αφορούν σε ελληνικά θέματα, στη ζωή του Ελληνισμού της 
διασποράς και στις επαφές του με την κουλτούρα άλλων χωρών.

Όλες οι ταινίες έχουν αγγλικούς υπότιτλους και η προβολή γίνεται σε DVD. Τις ταινίες 
προλογίζουν μέλη ή προσκεκλημένοι ομιλητές. Μετά την προβολή ακολουθεί συζήτηση 
μεταξύ του κοινού. Οι δραστηριότητες της λέσχης γίνονται στα Αγγλικά ή τα Ελληνικά 
ανάλογα με την περίπτωση.

Το εστιατόριο της Κυπριακής Κοινότητας είναι ανοιχτό πριν την προβολή και προσφέρει 
φαγητό σε προσιτές τιμές.

Οι προβολές απευθύνονται σε μέλη της Λέσχης. Οι συνδρομές για το πρόγραμμα έχουν 
ως εξής: 

• ελάχιστη συνδρομή μέλους (με δικαίωμα μιας προβολής): $5
• 3μηνη συνδρομή: $10
• 6μηνη συνδρομή: $20
• ετήσια συνδρομή: $35

Για το παρόν πρόγραμμα, η Λέσχη Ελληνικού Κινηματογράφου Σίδνεϊ αναγνωρίζει την 
συνεισφορά της Κυπριακής Κοινότητας ΝΝΟ, των σκηνοθετών και παραγωγών των 
ταινιών, της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη και του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Screenings take place at the:
###################, ############,#######

7pm Thursday 21 February - 7μμ Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου

Aliki’s Long Walk (Ο μεγάλος περίπατος της Άλκης) (2017) 88’
(Dir. Margarita Manda/Σκ. Μαργαρίτα Μαντά)  

An engaging documentary about the life and times of fiction writer Alki Zei, an author with a 
huge cross-generational readership. At ninety-two, Zei narrates her tumultuous life, spanning 
dictatorships, wars and exile, in an articulate and lively manner. The documentary uses archi-
val footage and interviews with fellow artists and friends, illuminating fascinating aspects of 
Greece’s 20th century life. 
Australian premiere screening.

Ένα απολαυστικό ντοκιμαντέρ για τη ζωή της μυθιστοριογράφου Άλκης Ζέη, μιας συγγραφέα 
με τεράστιο αναγνωστικό κοινό που διατρέχει γενιές. Η Ζέη, 92 ετών, διηγείται με εύγλωττο 
και ζωντανό τρόπο την πολυτάραχη ζωή της, η οποία περνά μέσα από δικτατορίες, πολέμους 
και εξορίες. Το ντοκιμαντέρ χρησιμοποιεί αρχειακό υλικό και συνεντεύξεις με φίλους και 
συναδέλφους φωτίζοντας συναρπαστικές πλευρές της Ελλάδας του 20ου αιώνα. 
Αυστραλιανή Πρεμιέρα.

7pm Thursday 31 January - 7μμ Πέμπτη 31 Ιανουαρίου

Attenberg (2010) 93΄
(Dir. Athina Rachel Tsangari/Σκ. Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη)

 Screenings take place at the:
Cyprus Club, 58 - 76 Stanmore Road, Stanmore

Program 
January - June 2019

issue #14

A coming-of-age story about a clever but socially autistic young woman who is teaching her-
self about the ways of the world, while her father, a company architect and her only family, is 
dying of cancer. The film’s industrial landscape frames themes of discovery, loss and a lone 
journey into the future.
Winner Best Actress, Venice Film Festival.

Ιστορία ενηλικίωσης για μια έξυπνη, αλλά κοινωνικά ιδιόρρυθμη νέα κοπέλα, η οποία 
εξερευνά τον εαυτό της και τον κόσμο, ενώ ο πατέρας της που εργάζεται ως αρχιτέκτονας 
και είναι ο μοναδικός της συγγενής πεθαίνει από καρκίνο. Το βιομηχανικό τοπίο της ταινίας 
πλαισιώνει τα θέματα της εξερεύνησης, της απώλειας και του μοναχικού ταξιδιού στο μέλλον 
με τα οποία ασχολείται η ταινία.  
Βραβείο Γυναικείου Ρόλου, Φεστιβάλ Βενετίας.



7pm  Thursday 21 March - 7μμ Πέμπτη 21 Μαρτίου

One Breath (Ein Atem/Μια ανάσα) (2015) 97΄  
(Dir. Christian Zübert/Σκ. Κρίστιαν Ζούμπερτ)

A young educated woman facing chronic unemployment and an unresolved relationship, 
leaves Greece to work as a nanny for a well-off couple in Germany. A tragic turn of events 
brings into sharp focus the different worlds of the two female protagonists - one from Europe’s 
north, juggling her professional life with motherhood, and the other from the south, juggling an 
unplanned pregnancy with financial insecurity.

Μια νέα μορφωμένη γυναίκα, αντιμέτωπη με τη χρόνια ανεργία και μια αβέβαιη σχέση, 
εγκαταλείπει την Ελλάδα για να δουλέψει ως νταντά σε μια ευκατάστατη οικογένεια στη 
Γερμανία.  Μια τραγική εξέλιξη φέρνει στο προσκήνιο τους διαφορετικούς κόσμους των δύο 
προταγωνιστριών· η μία, Βόρειο-Ευρωπαία, παλεύει να ισορροπήσει την επαγγελματική της 
ζωή με τη μητρότητα, ενώ η άλλη, Νότιο-Ευρωπαία, βρίσκεται αντιμέτωπη με την οικονομική 
ανασφάλεια και μια απρόσμενη εγκυμοσύνη.

7pm Thursday 18 April - 7μμ Πέμπτη 18 Απριλίου

A documentary about the Trikala Prison in Thessaly that closed down after 110 years of use. 
Seven individuals, whose lives have been shaped by the prison, return to trace its past. Each 
of their stories constitutes a piece of recent Greek history. An unexpected discovery reveals 
the site’s hidden secret and poses a crucial question: How do we deal with historical memory? 
Best Direction and Music Awards, DocFest Chalkida, 2016.

 
Ένα ντοκιμαντέρ για τη φυλακή των Τρικάλων στη Θεσσαλία, η οποία έκλεισε ύστερα από 110 
χρόνια λειτουργίας. Εφτά άνθρωποι, των οποίων οι ζωές έχουν καθοριστεί από τη φυλακή, 
επιστρέφουν στον τόπο αυτό αναζητώντας το παρελθόν του. Η ιστορία του καθενός είναι 
κομμάτι της πρόσφατης ιστορίας της Ελλάδας. Μια απροσδόκητη ανακάλυψη φέρνει στο φώς 
το κρυμμένο μυστικό του μέρους και θέτει ένα κρίσιμο ερώτημα: Τι κάνουμε με την ιστορική 
μνήμη; 
Βραβεία Σκηνοθεσίας και Μουσικής, Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας, 2016.

7pm Thursday 23 May - 7μμ Πέμπτη 23 Μαΐου

The Festival on the Road (Το Φεστιβάλ Δράμας Ταξιδεύει)

A selection of award-winning short films from the 41st Greek Short Film Festival in Drama, 
September 2018. Details to be advertised.

Επιλογή από τις βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους του 41ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους στη Δράμα, Σεπτέμβριος 2018. Το πλήρες πρόγραμμα προσεχώς.

7pm Thursday 20 June - 7μμ Πέμπτη 20 Ιουνίου

Ashes (Καύση) (2016) 70΄
(Dir.  Stratos Tzitzis/Σκ. Στράτος Τζίτζης)

Ιn a city burning with political unrest, five relatives and friends are confined in a house as they 
fight over how to farwell the corpse of a loved one. A film that plays as an allegorical microcosm 
for Greece’s domestic discord and cultural idiosyncrasies, Tzitzis (Save Me, 45m2) has turned 
his theatrical work into a tight chamber piece. A black comedy that airs many of the frustrations 
and tensions of the country’s economic crisis.

Σε μια πόλη σε πολιτικό αναβρασμό, πέντε συγγενείς και φίλοι είναι κλεισμένοι σ’ ένα σπίτι 
και μαλώνουν για το πώς να αποχαιρετήσουν το νεκρό σώμα ενός αγαπημένου προσώπου.  
Ο Τζίτζης (Σώσε με, 45τμ) φτιάχνει εδώ έναν αλληγορικό μικρόκοσμο που καθρεφτίζει τις 
εσωτερικές αντιφάσεις και ιδιαιτερότητες της ελληνικής κουλτούρας, διασκευάζοντας τη 
θεατρική του παράσταση σ’ ένα σφιχτό έργο δωματίου. Μαύρη κωμωδία που απηχεί πολλές 
από τις εντάσεις και απογοητεύσεις της ελληνικής οικονομικής κρίσης.

For enquiries, or to receive 
our regular email bulletins,

write to:
greekfilmsocietysydney@gmail.com

Telephone contact:
0402 564 722
0450 155 194

For further information on our 
programs, special events, aims 
and constitution, visit our blog at

http://greekfilmsocietysydneycom/

 Screenings take place at the:
Cyprus Club, 58 - 76 Stanmore Road, Stanmore

Silent Witness (Σιωπηλός μάρτυρας) (2016) 72′
(Dir. Dimitris Koutsiabasakos/Σκ. Δημήτρης 

Κουτσιαμπασάκος)


