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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 6 ∆ΙΣ. ∆ΟΛΑΡΙΩΝ

Η Μάχη της Κρήτης στη µεγάλη οθόνη 

H Μάχη της Κρήτης θα ανα-
βιώσει στη µεγάλη οθόνη. 
Πρόκειται για µια κινηµα-

τογραφική παραγωγή, συνολικού 
κόστους 6 εκατοµµυρίων δολαρί-
ων, µε κεντρικό της θέµα το Νεο-
ζηλανδό στρατιώτη Ντάντλεϊ Πέρ-
κινς, που πολέµησε στην Κρήτη, 
συνελήφθη από τους Ναζί, δρα-
πέτευσε, έζησε στα κρητικά βουνά 
επί ένα χρόνο και στη συνέχεια 
διέφυγε στη Μέση Ανατολή.

Εντυπωσιασµένος από την αυ-
τοθυσία του κρητικού λαού, ο 
Πέρκινς επέστρεψε στην Κρήτη 
επικεφαλής των ειδικών βρετα-
νικών δυνάµεων και ανέλαβε 
επικεφαλής των ανταρτών στη 
δυτική Κρήτη πολεµώντας τους 

κατακτητές. Το 1944 έπεσε στα 
χέρια των Γερµανών και τον εκτέ-
λεσαν. Στους Κρήτες ήταν γνω-
στός ως «Βασίλης - το λιοντάρι της 
Κρήτης». Ο τίτλος της ταινίας είναι 
«The Straggler», θα στηρίζεται στο 
βιβλίο που έγραψε ο Μάρι Έλιοτ 
στην δεκαετία του ‘80 και θα χρη-
µατοδοτείται από την Αυστραλία 
και τη Νέα Ζηλανδία. Είναι, όµως, 
πιθανόν να µη γυριστεί στην Κρή-
τη αλλά στην Αλεξάνδρεια της 
Νέας Ζηλανδίας που έχει πολλές 
οµοιότητες. Οι παραγωγοί ζητούν 
και τη συµβολή της οµογένειας 
στην παραγωγή της ταινίας µε 
αναµνήσεις, ενθύµια κλπ.

Λεπτοµέρειες ανακοινώθηκαν 
σε δεξίωση που δόθηκε στο εστια-

τόριο Philhellene της Μελβούρνης 
παρουσία πολιτικών, παραγόντων 
της οµογένειας, καλλιτεχνών και 
επιχειρηµατιών. Ανάµεσά τους 
ήταν και ο οµογενής Γιώργος 
Πατεράκης, 81 χρόνων, που σαν 
παιδί στο χωριό Κουστογεράκο, 
όπου έδρασε ο Πέρκινς, λέει πως 
τον θυµάται πολύ καλά. «Μάλιστα 
κάποτε µου έδωσε και χρυσά νοµί-
σµατα για να αγοράσω λουλούδια 
στη µάνα µου. Ήταν επικεφαλής 
200 παλικαριών και τα πρόσεχε 
όλα», θυµάται ο κ. Πατεράκης και 
προσθέτει: «Χαίροµαι που η ζωή 
του θα γίνει ταινία».

Ένα 13χρονο αγόρι στην Αντί-
σταση ήταν ο Γιώργος Πατερά-
κης, που γεννήθηκε στη Σούγια 

της επαρχίας Σελήνου του νοµού 
Χανίων. Όταν εισέβαλαν οι Γερ-
µανοί στην Κρήτη ο Γιώργος Πα-
τεράκης ήταν 10 χρονών αγόρι. 
Έζησε την εισβολή του εχθρού 
στο νησί του, γεύτηκε την αγριό-
τητα και την απειλή του θανάτου 
σε καθηµερινή βάση. 

Όλοι οι άντρες της οικογένειας, 
όλοι οι συγγενείς του ήταν στο 
βουνό κι εκείνος παρά το νεα-
ρό της ηλικίας του, δε γινόταν 
να µείνει αµέτοχος. Αναλάµβανε 
από 13 χρόνων πολύ δύσκολες 
και επικίνδυνες αποστολές. Ο 
ίδιος λέει ότι µόλις µετανάστευσε 
στην Αυστραλία, τον Απρίλιο του 
1959, έψαξε να βρει Αυστραλούς 
που είχαν παγιδευτεί στην Κρήτη. 

«Η επιθυµία µου να εντοπίσω πε-
ρισσότερους ήταν µεγάλη. Πήγα 
και στη Ν. Ζηλανδία. ∆εν ξεχνά-
νε και µας θεωρούνε αδέλφια», 
σηµειώνει. Πολλά τα αναµνηστι-
κά µετάλλια και οι τιµητικές δι-
ακρίσεις που έχει λάβει για τον 
ρόλο του στην Αντίσταση, στην 
περίθαλψη των συµµάχων στην 
Κρήτη, αλλά και τη δραστηριότη-
τα που επέδειξε πάνω από µισό 
αιώνα στην Αυστραλία, προκειµέ-
νου να µείνουν ζωντανά τα ιδεώ-
δη της Ελλάδας και της Κρήτης, 
ιδιαίτερα να σφυρηλατηθούν και 
να µείνουν άτρωτοι οι δεσµοί µε-
ταξύ των παλαιών πολεµιστών 
Αυστραλών και Νεοζηλανδών µε 
τους Κρήτες της Αυστραλίας.

Tο έναυσµα για ένα νέο ΣΑΕ έτσι όπως 
το οραµατίζεται ο απόδηµος Ελληνι-
σµός, αλλά και η µητροπολιτική Ελλά-

δα σηµατοδότησε η πρώτη συνάντηση του 
προεδρείου του ΣΑΕ µε τον υφυπουργό Εξω-
τερικών της Ελλάδας, Κωνσταντίνο Τσιάρα.
Ένα νέο ΣΑΕ, στο οποίο θα συµµετέχει µε 

λόγο και ρόλο ο οικουµενικός Ελληνισµός.
Ένα νέο ΣΑΕ, µε σύγχρονη και κάθετη ορ-

γάνωση που θα εκπροσωπεί κάθε απόδηµο 
Έλληνα όπου κι αν βρίσκεται. Ένα νέο ΣΑΕ, 
αυτοχρηµατοδοτούµενο, µε απόλυτη διαφά-
νεια στην λειτουργία του, µε πιστή εφαρµογή 
των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, 
που θα ανταποκρίνεται στις ιδρυτικές αρχές 
και διαχρονικές αξίες του για την προσέγγι-
ση, οργάνωση και αποτελεσµατική εκπρο-
σώπηση των Ελλήνων της διασποράς. 
Στη συνάντηση που διεξήχθη σε εγκάρδιο 

και φιλικό κλίµα αποφασίστηκε από κοι-
νού ανάµεσα στην ελληνική Πολιτεία και το 
προεδρείο να προχωρήσουν άµεσα οι διαδι-
κασίες, ώστε γρήγορα και σε συγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα να έχουµε την έναρξη λει-

τουργίας του νέου ΣΑΕ. Πιο συγκεκριµένα 
αποφασίστηκε: 
1) Η άµεση σύσταση µιας ολιγοµελούς επι-
τροπής απαρτιζόµενης από εκπροσώπους 
του προεδρείου του ΣΑΕ, στελέχη του υπουρ-
γείου Εξωτερικών και της Γενικής Γραµµατεί-
ας Απόδηµου Ελληνισµού υπό την προεδρία 

εκπροσώπου του Νοµικού Συµβουλίου του 
κράτους, η οποία θα καταρτίσει εντός διµή-
νου το σχέδιο νόµου για το νέο ΣΑΕ, ενσω-
µατώνοντας αποφασιστικά της αναγκαίες το-
µές και αλλαγές στη λειτουργία του.
2) Το νέο σχέδιο νόµου να δοθεί για δια-
βούλευση µε την οµογένεια, ώστε στη συνέ-

χεια να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόµε-
νες διαδικασίες για την ψήφισή του από την 
ελληνική Βουλή.
3) Μετά την ψήφιση του νέου νόµου από το 
ελληνικό Κοινοβούλιο να ξεκινήσουν άµεσα 
και χωρίς καµία καθυστέρηση οι διαδικασίες 
ανάδειξης νέου προεδρείου, βάσει των προ-
βλεποµένων στο νέο νόµο διατάξεων.
Στη συνάντηση µε τον Έλληνα υφυπουργό 

Εξωτερικών, στην οποία συµµετείχε και ο 
Γενικός ∆ιευθυντής Απόδηµου Ελληνισµού, 
πρέσβης Π. Παναγιωτόπουλος, εκ µέρους 
του προεδρείου του ΣΑΕ παραβρέθηκαν ο 
πρόεδρος Στέφανος Ταµβάκης, η γραµµατέ-
ας ∆ρ. Όλγα Σαραντοπούλου, ο συντονιστής 
περιφέρειας ΗΠΑ Θεόδωρος Σπυρόπουλος, 
ο συντονιστής Περιφέρειας Κεντρικής και 
Νότιας Αµερικής Νικηφόρος Νικολαϊδης, 
ο συντονιστής Περιφέρειας Αφρικής και 
Εγγύς/Μέσης Ανατολής Χάρης Γκουβέλης, 
ο συντονιστής Περιφέρειας χωρών πρώην 
ΕΣΣ∆ Ιβάν Σαββίδης, ο εκπρόσωπος του συ-
ντονιστή Περιφέρειας Καναδά Ιωάννης ∆ρα-
γώνας κι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Στα σκαριά το νέο ΣΑΕ
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