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TO MAΓΑΖΙ ΤΩΡΑ 
ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΕΡΙΑ

φρεσκότατα ψάρια 
και θαλασσινά κάθε µέρα

Οι νέοι ιδιοκτήτες είναι οι: 
Τζιµ ∆ούκας, Τζων Μερτζανάκης, 
Κων ∆ούκας και Τζων Χρυσάφης
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Experience seafood at its best
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Ο συµπάροικος σκηνοθέ-
της Κώστας Νίκας, ολο-
κλήρωσε πριν από λίγες 

ηµέρες τα γυρίσµατα της νέας 
του ταινίας, η οποία ονοµά-
ζεται «Η γιορτή της µητέρας» 
(Mother’s Day). Πρόκειται για 
ένα δεικτικό δράµα που εξε-
ρευνά τη σχέση ενός αγοριού 
µε τον πατέρα και τον πατριό 
του, καθώς προσπαθεί να 
βρει δουλειά για να εξοικονο-
µήσει χρήµατα και να αγορά-
σει κάποιο δώρο στην µητέρα 
του.  Στο φιλµ πρωταγωνιστεί 
ο 10χρονος Νίκος Καλαµβό-
κης από το Bass Hill και συµ-
µετέχουν µερικοί σπουδαίοι 
Αυστραλοί ηθοποιοί, όπως 
ο Λεξ Μαρίνος, η Ντέµπορα 
Τζόουνς, ο Ουίλιαµ Πιπερί-
τις, ο Τόνι Νικολακόπουλος, 
ο Σάλµαν Σαντ και ο Νικ Κά-
λης. «Είµαι πολύ τυχερός που 
είχα ένα τόσο σπουδαίο καστ 
ηθοποιών για να δουλέψω 
µαζί του. ∆εν θα µπορούσα 
να ζητήσω πιο ταλαντούχα 
οµάδα για να συνεργασθώ. Η 

συνεισφορά τους στην ταινία 
είναι ανυπολόγιστη», τονίζει 
ο σκηνοθέτης και συγγραφέ-
ας της ταινίας, Κώστας Νίκας. 
«Ο νεαρός Νίκος Καλαµβό-
κης ήταν η µεγάλη έκπληξη», 
συνεχίζει ο Κώστας Νίκας. 
«Είναι ένα νεαρό αγόρι που 
δεν είχε ξαναπαίξει ποτέ και 
το ταλέντο του ξεδιπλώθηκε 
όταν άρχισε να νοιώθει αυτο-
πεποίθηση. Ήταν απόλαυση 
να δουλεύω µαζί του και µας 
εντυπωσίασε όλους µε την 
ικανότητά του να θυµάται τα 
λόγια όλων των ηθοποιών»! 
Ο Κώστα Νίκας εξηγεί στον 
«ΚΟΣΜΟ» γαιτί έκανε αυτήν 
την ταινία: «Η πρώτη µου ται-
νία (2007) ήταν µαύρη κω-
µωδία κι η δεύτερη (2011) 
πειραµατική. Θέλησα να κάνω 
ένα κοινωνικό δράµα που 
καταπιάνεται µε κοινωνικά 
θέµατα και να δω τον κόσµο 
µέσα από τα µάτια και την ζωή 
ενός 10χρονου. Μέσα από τις 
ανθρώπινες σχέσεις βγαίνουν 
στην επιφάνεια σοβαρά κοι-

νωνικά ζητήµατα, όπως ο ρα-
τσισµός, η οικογενειακή βία, ο 
αντισηµιτισµός κ.α.», µας λέει.

Η ταινία είναι διάρκειας 
30 λεπτών κι αναµένεται να 
προβληθεί στο κοινό τον Ιού-
νιο, ενώ από τα τέλη Μαϊου 
θα αρχίσει να προβάλλεται 
σε διεθνή Φεστιβάλ Κινηµα-
τογράφου. Ο Κώστας Νίκας 
ελπίζει να γνωρίσει την ίδια 
επιτυχία που είχε κι η προη-
γούµενη ταινία του, «Light», 
η οποία προβλήθηκε πέρυσι 
στο Λος Άντζελες στο παγκό-
σµιο φεστιβάλ ταινιών µικρού 
µήκους. Οι συντελεστές της 
ταινίας ευχαριστούν για τη 
συνδροµή τους: το Colonial 
State Realty (Marrickville), το 
Bianca’s Deli (Rose Bay), το 
Zisti Chickens (Alexandria), 
το Zoe Vokis Concept και το 
Enmore Theatre.

Επιφυλλασόµασθε για περια-
τέρω προβολή και συνεντεύξεις 
σε µελλοντικές µας εκδόσεις κι 
ευχόµαστε καλή επιτυχία στον 
συµπάροικο σκηνοθέτη. 

Η ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΙΚΑ

Mother’s Day

Ο Κώστας Νίκας
µε τον µικρό
Νίκο Καλαµβόκη


