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O ιστορικός αυτός πλέον θεσµός, 
που φέτος συµπληρώνει 19 χρό-
νια ζωής, παραµένει σταθερά µία 

από τις πιο αξιόλογες πρωτοβουλίες της 
παροικίας, δείγµα ελληνικού πολιτισµού 
και δηµιουργίας στο εξωτερικό. Αυτή τη 
χρονιά οι λάτρεις του κινηµατογράφου, 
Έλληνες και µη, θα έχουν τη δυνατότητα 
να απολαύσουν συνολικά: 25  ελληνικές 
ταινίες µεγάλου µήκους, 5 ντοκιµαντέρ  
καθώς και 4 ταινίες µικρού µήκους.

Για την έναρξη του φετινού φεστιβάλ 
οι διοργανωτές έχουν επιλέξει την προ-
βολή της ταινίας «Νήσος 2». Πρόκειται 
για τη συνέχεια της πιο επιτυχηµένης 
εµπορικά ελληνικής κωµωδίας της τε-
λευταίας πενταετίας. Μέσα από το κυνήγι 
ενός χαµένου θησαυρού στη  µαγευτική 
Σίφνο, τις συµπτώσεις και τα κωµικοτρα-
γικά γεγονότα, ο σκηνοθέτης Αντώνης 
Αγγελόπουλος και µία αξιόλογη οµάδα 
ηθοποιών, χαρίζουν στο θεατή αµέτρη-
τες στιγµές αστείρευτου γέλιου.

Μεταξύ των ταινιών που θα προβλη-
θούν είναι και η ταινία «Άλπεις» του 
Γιώργου Λάνθιµου. Μία ταινία, που 
εκτός από τις πολύ θετικές κριτικές που 
έχει λάβει κατά καιρούς, εκτός από το 
βραβείο Osella για το πρωτότυπο σενά-
ριό της, κατάφερε πρόσφατα να αποσπά-

σει και το βραβείο καλύτερης ταινίας στο 
φεστιβάλ κινηµατογράφου Sydney 2012. 
Ο δηµιουργός του επιτυχηµένου «Κυνό-
δοντα» έρχεται τώρα µε τις «Άλπεις» να 
παρουσιάσει στο κοινό µία πραγµατικά 
πρωτότυπη ιστορία: µία κοινωνία που 
έχει προ πολλού χάσει τον προσανατο-
λισµό της αγγίζοντας τη συναισθηµατική  
ανισορροπία. 

Από τη φετινή ωστόσο διοργάνωση δε 
θα ήταν δυνατό να απουσιάζει και κά-
ποιο από τα έργα του Θεόδωρου Αγγε-
λόπουλου. Του Έλληνα σκηνοθέτη µε τη 
µεγάλη διεθνή αποδοχή,  που άφησε την 
τελευταία του πνοή σε τροχαίο στις αρχές 
του τρέχοντος έτους. Η ταινία του «Το-
πίο στην Οµίχλη» που επελέγη φέτος να 
προβληθεί εις µνήµην του, κατάφερε να 
κερδίσει το 1988 το βραβείο «Felix Κα-
λύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας της Χρο-
νιάς». Απέσπασε επίσης το 1988 πέντε 
βραβεία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινη-
µατογράφου της Βενετίας καθώς και δύο 
ακόµη βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηµατο-
γράφου στο Σικάγο την ίδια χρονιά. Μία 
ταινία που συνδυάζει πολλά στοιχεία 
από την καθηµερινότητα, τα ήθη και έθι-
µα του ελληνικού λαού, τα βάσανα και 
τις κακουχίες που οδήγησαν ένα µεγάλο 
µέρος αυτού, στη µετανάστευση.

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ 
Αρκετό οµογενειακό… χρώµα συνα-

ντά κανείς φέτος τόσο στην κατηγορία 
των ταινιών µικρού µήκους όσο και 
στην κατηγορία των ντοκιµαντέρ. Ο λό-
γος για ταινίες Ελλήνων δηµιουργών 
του εξωτερικού, πολλοί µάλιστα από 
τους οποίους έχουν ήδη βραβευτεί και 
διεθνώς. Πιο συγκεκριµένα, το φιλοθέ-
αµον κοινό µπορεί να απολαύσει τρεις 
ταινίες µικρού µήκους: Τον «Ξένο» («The 
Foreigner») της Αlethea Avramis, «Το 
ανάκτορο» («Τhe Palace») του αυστρα-
λογεννηµένου Anthony Maras και «Το 
χωριό» («The Village») του Στέλιου Πο-
λυχρονάκη. 

Έλληνες του εξωτερικού όµως «υπο-
γράφουν» και δύο από τα τέσσερα ντοκι-
µαντέρ που θα προβληθούν φέτος. Ανα-
λυτικά οι συµµετοχές στην κατηγορία 
αυτή είναι οι εξής: 

α) Το «Children of the Riots» («Παιδιά 
των Ταραχών») του Χρήστου Γεωργίου 
είναι µία ταινία που δίνει το λόγο στους 
εφήβους που βίωσαν τη δολοφονία του 
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου το ∆εκέµ-
βρη του ’08 στην Αθήνα. 

β) Το «Fortunate Son» αποτελεί το 
κινηµατογραφικό ντεµπούτο του ελλη-
νικής καταγωγής σκηνοθέτη από τον 

Για 19η χρονιά 
η «µεγάλη οθόνη» 
γεµίζει Ελλάδα!

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: 

Της ΜΑΡΙΑΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗ

Ατέλειωτες ώρες ποιοτικής 
κινηµατογραφικής απόλαυσης 
υπόσχεται για ακόµη µία 
χρονιά το Φεστιβάλ Ελληνικού 
Κινηµατογράφου που ανοίγει 
αυλαία για το φιλοθέαµον κοινό 
στις 16 Οκτωβρίου στο Σίδνεϊ, 
στις 17 Οκτωβρίου 
στην Μελβούρνη 
και την 1η Νοεµβρίου 
στην Αδελαϊδα 
και το Μπρίσµπαν.

Dead Europe


