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Καναδά, Tόνι Ασηµακόπουλου (Toni 
Asimakopoulos). Πρόκειται για µία αυτο-
βιογραφική ταινία κατά την οποία ο  ίδιος 
ο δηµιουργός αφηγείται την περιπέτεια 
του µε τα ναρκωτικά που τον ανάγκασε να 
αποσυρθεί στην Οττάβα για δέκα χρόνια 
προκειµένου να αποτοξινωθεί αλλά και 
την επίδραση που είχε αυτό, στους Έλλη-
νες µετανάστες γονείς του. Η ταινία παρα-
κολουθεί τη διαδικασία αποτοξίνωσης του 
Ασηµακόπουλου, αλλά και το ταξίδι του 
στην Ελλάδα και την επαφή του µε την πα-
τρική γη.                                                                                        

γ) Άκρως επίκαιρο, το ντοκιµαντέρ 
«Krisis» των Νίκου Κατσαούνη και Νίνας 
Μαρία Πασχαλίδου πραγµατεύεται τις επι-
πτώσεις της πολυσυζητηµένης οικονοµικής 
κρίσης στο ελληνικό έθνος. 

δ) Το «Wild and precious» υπογράφει ο 
Ελληνοαυστραλός Βασίλειος Μουσούλης 
(Bill Mousoulis), ένας από τους πιο δηµι-
ουργικούς σκηνοθέτες της Αυστραλίας κα-
θώς τα τελευταία και µόνο 30 χρόνια έχει 
σκηνοθετήσει περισσότερες από 100 ταινί-
ες. Στην ταινία του αυτή, ο Μουσούλης πα-
ρακολουθεί τον Ιταλό φωτογράφο Guilio ο 
οποίος βρίσκεται στην Αθήνα κατά τη δι-
άρκεια της  οικονοµικό-πολιτικής κρίσης.

 
ΑΥΛΑΙΑ

Την αυλαία των κινηµατογραφικών προ-
βολών θα κλείσει στις 4 Νοεµβρίου η ταινία 
«Νεκρή Ευρώπη» που είναι βασισµένη στο 
πολυβραβευµένο µυθιστόρηµα του Ελληνο-
αυστραλού συγγραφέα Χρήστου Τσιόλκα. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι στην συγκεκριµένη 
ταινία παραγωγός είναι ο Iain Canning που 
µεταξύ άλλων έχει βάλει την υπογραφή του 

σε δηµοφιλή έργα όπως τα «Control», «The 
king’s speech» («Ο λόγος του βασιλιά»), 
«Shame» κ.ά.. Η µεταφορά του εν λόγω µυ-
θιστορήµατος στη µεγάλη οθόνη έγινε υπό 
τις σκηνοθετικές οδηγίες του Tony Krawitz. 
Γεννηµένος στη Μελβούρνη το 1965, παιδί 
Ελλήνων µεταναστών, ο Χρήστος Τσιόλκας 
έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους κορυ-
φαίους σύγχρονους µυθιστοριογράφους της 
Αυστραλίας. Το φθινόπωρο του 2009, µε το 

βιβλίο του «Το χαστούκι» (The Slap), κέρ-
δισε το βραβείο του καλύτερου συγγραφέα 
των χωρών-µελών της Βρετανικής Κοινο-
πολιτείας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Εκτός από την προβολή των ταινιών, 

κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, διοργα-
νώνονται και διάφορες περιφερειακές 
εκδηλώσεις. Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 

και πριν την προβολή της ταινίας «Λάρισα 
Εµπιστευτικό», η Πανθεσσαλική Φιλαν-
θρωπική Οµοσπονδία Σύδνεϋ και Ν.Ν.Ο. 
«Ο Καραϊσκάκης»  διοργανώνει µία µικρή 
εορταστική εκδήλωση. Ανάλογη είναι και 
η πρωτοβουλία του Συλλόγου Πατρινών, 
την Κυριακή 4 Νοεµβρίου πριν την προβο-
λή της ταινίας «Παράδεισος» που σχετίζεται 
µε το πατρινό καρναβάλι. Την ίδια ηµέρα, 
4 Νοεµβρίου και ώρα 11:30, η Ελληνική 
Ορθόδοξη Κοινότητα Ν.Ν.Ο. σε συνεργα-
σία µε το Γραφείο Εκπαίδευσης που τελεί 
υπό την αιγίδα της Πρεσβείας στην Ελλά-
δα, διοργανώνουν το 2ο Ελληνικό Μαθη-
τικό Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Σίδνεϊ. Στο 
πλαίσιο αυτού, θα διεξαχθεί διαγωνισµός 
για την καλύτερη ταινία µικρού µήκους 
από τους  µαθητές των Νέων Ελληνικών 
της πρωτοβάθµιας έως και της τριτοβάθµι-
ας εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Αυστρα-
λία. Πάντα συνδεδεµένο µε την επικαιρό-
τητα, το φετινό Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 
φέρνει επί της οθόνης δεκάδες ταινίες που 
αντανακλούν τη σύγχρονη πραγµατικό-
τητα: τις µεγάλες µάστιγες του αιώνα µας 
όπως τα ναρκωτικά αλλά και την ανασφά-
λεια, την οικονοµική κρίση, τους φόβους, 
τις κωµικοτραγικές αλλά και τις όµορφες 
όψεις της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. 
Το 19ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογρά-
φου που ξεκινάει στο Σίδνεϊ στις 16 Οκτω-
βρίου και ολοκληρώνεται στις 4 Νοεµβρί-
ου, συνιστά µία αναµφίβολα αξιέπαινη 
πρωτοβουλία της Ελληνικής Κοινότητας. 
Σε πείσµα των καιρών, έρχεται για ακόµη 
µία χρονιά να προσφέρει σε Έλληνες και 
ξένους έναν ισχυρό, σταθερό δεσµό µε την 
Ελλάδα και τον πολιτισµό της.

Alps


