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Ο Μετά από µια περίοδο προε-
τοιµασίας και δοκιµαστικών 
προβολών για τρεις µήνες, 

ξεκίνησε και επίσηµα πλέον την 
λειτουργία της, η νεοϊδρυθείσα 
Λέσχη Ελληνικού Κινηµατογρά-
φου Σίδνεϊ. Πρόκειται για µια ανε-
ξάρτητη πρωτοβουλία φίλων του 
ελληνικού κινηµατογράφου που 
φιλοδοξεί να εξελιχτεί σε έναν ζω-
ντανό χώρο κοινωνικής επαφής, 
διαλόγου και ανταλλαγής εµπει-
ριών σε σχέση µε τον ελληνικό 
κινηµατογράφο. Η αυλαία άνοιξε 
µε την ταινία «Το Τελευταίο Ψέµα» 
του µεγάλου Έλληνα σκηνοθέ-
τη Μιχάλη Κακογιάννη το βράδυ 
της Τετάρτης 18 Ιουλίου, όπου  η 
προσέλευση φίλων του ελληνικού 
κινηµατογράφου για να γραφτούν 
µέλη και να παρακολουθήσουν την 
ταινία έναρξης αλλά και τις υπόλοι-
πες ταινίες του προγράµµατος στο  

µέλλον, κρίθηκε πολύ ενθαρρυντι-
κή και ελπιδοφόρα για τη συνέχεια  
του νέου αυτού θεσµού στην ελλη-
νική παροικία του Σίδνεϊ.

Η  ταινία που εγκαινίασε την 
έναρξη της πρώτης περιόδου λει-
τουργίας της λέσχης, ήταν ένας 
µικρός φόρος τιµής στον πριν ένα 
χρόνο εκλιπόντα µεγάλο σκηνοθέ-
τη Μιχάλη Κακογιάννη. Η ταινία  
πραγµατευόταν  την οικονοµική 
κατάρρευση µιας αριστοκρατι-
κής Αθηναϊκής οικογένειας που 
στις µέρες µας φαντάζει παράξενα 
συµβολική. Με την Λαµπέτη στον 
πρωταγωνιστικό ρόλο, τον Μάνο 
Χατζιδάκη στη µουσική και τον 
Τσαρούχη στα κοστούµια, η ταινία 
έφτασε το 1958 µέχρι τις Κάννες 
διεκδκώντας τον Χρυσό Φοίνικα. 

Τα µέλη της λέσχης θα έχουν την 
δυνατότητα να παρακολουθούν σε 
συστηµατική βάση, µία φορά ανά 

δεκαπενθήµερο και ηµέρα Τετάρ-
τη, µία επιλεγµένη ελληνική ταινία. 
Οι προβολές θα γίνονται σε DVD 
µε τη χρήση ψηφιακού προτζέ-
κτορα. Τις ταινίες θα προλογίζουν 
µέλη ή προσκεκληµένοι οµιλητές 
και µετά την προβολή θα ακολου-
θεί ανοιχτή συζήτηση. 

Οι προβολές γίνονται στο πρό-
σφατα ανακαινισµένο Πολιτιστι-
κό Κέντρο του Εργατικού Συν-
δέσµου «ΆΤΛΑΣ», 96 Illawarra 
Rd, Marrickville. Το ιστορικό 
κτίριο του παλιού δηµαρχείου 
του Marrickville, βραβευµένο για 
το έργο της αρχιτεκτονικής του 
αποκατάστασης, προσφέρει την 
ιδανική ατµόσφαιρα για τις δρα-
στηριότητες της Λέσχης. Ο χώρος 
παραχωρήθηκε γενναιόδωρα για 
να φιλοξενήσει τους φίλους της 
έβδοµης τέχνης. Στον ίδιο χώρο, 
πριν την ταινία, όσοι επιθυµούν 

θα µπορούν να απολαύσουν σπι-
τική ελληνική κουζίνα σε προσιτές 
τιµές. Η λέσχη έχει εξασφαλίσει για 
το µέλλον τα δικαιώµατα δηµόσιας 
προβολής µιας σειράς σηµαντικών 
ταινιών  και είναι σε θέση να ανα-
κοινώσει το πρόγραµµα  του πρώ-
του εξαµήνου που περιλαµβάνει 
ταινίες µυθοπλασίας όπως Βίος 
και πολιτεία (Ν. Περάκης),  Θα το 
µετανοιώσεις (Κ. Ευαγγελάκου), 
Η δοκιµή (Ζ. Ντασσέν), Αµέρικα 
Αµέρικα (Η. Καζάν), Γλυκιά συµ-
µορία (Ν. Νικολαΐδης) και ντοκυ-
µαντέρ όπως Αγέλαστος Πέτρα (Φ. 
Κουτσαφτής), Άλλος δρόµος δεν 
υπήρχε (Σ. Ψυλλάκης) και άλλα.  

Στόχος της λέσχης είναι να προ-
σφέρει ένα ποιοτικό πρόγραµµα 
παλιών και νέων ελληνικών ται-
νιών, αλλά και ταινιών διαφορε-
τικής προέλευσης που σχετίζονται 
µε ελληνικά θέµατα, µε τη ζωή του 

Ελληνισµού της διασποράς και τις 
επαφές του µε την κουλτούρα άλ-
λων χωρών.  Οι ταινίες έχουν αγ-
γλικούς υπότιτλους, όπου αυτό εί-
ναι δυνατό, και οι δραστηριότητες 
της λέσχης γίνονται στα Ελληνικά 
ή τα Αγγλικά ανάλογα µε την περί-
πτωση, στοχεύοντας στο άνοιγµα 
του ελληνικού κινηµατογράφου 
προς το ευρύτερο, ελληνόφωνο και 
µη, κοινό. 

Η λέσχη είναι µη κερδοσκοπικός 
οργανισµός. ∆εν προβλέπεται εισι-
τήριο στην είσοδο, αλλά για να πα-
ρακολουθήσει κανείς τις προβολές 
πρέπει να γίνει µέλος της λέσχης, 
επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω:

• Ετήσια εγγραφή και συνδρο-
µή για το πρόγραµµα (περίπου 22 
προβολές) - $50

• Εξάμηνη συνδρομή (περίπου 
11 προβολές) - $30 (φοιτητές και 
συνταξιούχοι $25)
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Μια όαση για τους φίλους 
του ελληνικού κινηµατογράφου


