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Tο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηµατο-
γράφου αποτίει φόρο τιµής στον 
Θεόδωρο Αγγελόπουλο, έναν από 

τους κορυφαίους σκηνοθέτες της γε-
νιάς του στην Ελλάδα, ο οποίος έχασε 
µε τραγικό τρόπο τη ζωή του στις αρχές 
του έτους, ενώ εργάζονταν για το τελευ-
ταίο κεφάλαιο της τριλογίας του. Μετά 
την προβολή της ταινίας «Τοπίο στην 
οµίχλη (1988)», το Σάββατο 27 Οκτω-
βρίου, θα επακολουθήσουν ερωτήσεις 
στον Καθηγητή του Τµήµατος Νέων Ελ-
ληνικών του Πανεπιστηµίου του Σίδνεϊ 
κ. Βρασίδα Καραλή.

Ο Αγγελόπουλος θεωρείται ως ένας 
από τους πλέον σηµαίνοντες και διε-
θνώς αναγνωρισµένους σκηνοθέτες 
στον κόσµο. Ο διάσηµος και πολυβρα-
βευµένος αυτός σκηνοθέτης κυριάρχησε 
στην ελληνική κινηµατογραφική τέχνη 
από το 1975.  Ο Αγγελόπουλος που 
χαρακτηρίσθηκε από τον Μάρτιν Σκορ-
τσέζε ως «ένας αριστοτεχνικός σκηνο-
θέτης», ανέπτυξε ένα µοναδικό κινηµα-
τογραφικό όραµα, που χαρακτηρίζεται 
από την πιο παραµικρή κίνηση, την 
παραµικρή αλλαγή στην απόσταση, πε-
ρίπλοκες αλλά προσεκτικά επιλεγµένες 
σκηνές, προσφέροντας µια υπνωτική, 
και βαθιά συναισθηµατική κινηµατο-
γραφική σκηνοθεσία.

Η ταινία «Τοπίο στην οµίχλη» είναι η 
πρώτη από τις ταινίες του µε πρωταγω-
νιστές παιδιά, όπου ένα δεκατετράχρο-
νο κορίτσι κι ο µικρός αδερφός της ξε-
κινούν ένα µακρινό ταξίδι για να βρουν 
τον πατέρα τους, που πιστεύουν ότι βρί-
σκεται στη Γερµανία. Στην πραγµατικό-
τητα, είναι µια υπαρξιακή οδύσσεια, ένα 

ταξίδι προς το ανέφικτο. Η είσοδος της 
Ελλάδας το 1988 στα Βραβεία Ακαδηµί-
ας Τµήµα Κινηµατογράφου Εξωτερικού, 
απέφερε το Αργυρό Λιοντάρι καλύτερης 
Σκηνοθεσίας για το 1988 στο Φεστιβάλ 
της Βενετίας και το 1989 στο Ευρωπα-
ϊκό Βραβείο Κινηµατογράφου την αση-
µένια πλακέτα για την καλύτερη ταινία 
στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου του Σι-
κάγο. Η ταινία «Τοπίο στην οµίχλη» θα 
προβληθεί µόνο µια φορά και σας δίνε-
ται η σπάνια ευκαιρία να δείτε αυτή την 
κλασική ταινία στη µεγάλη οθόνη. 

Τα εισιτήρια της πρώτης αίθουσας 
έχουν ήδη εξαντληθεί, της δε δεύτερης 
αίθουσας πωλούνται πολύ γρήγορα και 
επειδή δεν θα υπάρξει άλλη αίθουσα,  
ένας περιορισµένος αριθµός θεατών θα 
έχει την ευκαιρία να  είναι µέρος αυ-
τής της εξαιρετικής κινηµατογραφικής 
εµπειρίας. 

Το πλήρες πρόγραµµα είναι διαθέσι-
µο στο διαδίκτυο και τα εισιτήρια πω-
λούνται τώρα µέσω του MCA Ticketing 
καλώντας τον αριθµό 1300 306 776 
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.
greekfilmfestival.com.au.

Το Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηµατογρά-
φου του Σίδνεϊ (από 16 Οκτωβρίου έως 
4 Νοεµβρίου 2012 στους κινηµατογρά-
φους Palace, Norton Street, Leichhard) 
είναι µια εκδήλωση του Ελληνικού Φε-
στιβάλ του Σϊδνεϊ υπό την αιγίδα της 
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της 
Νέας Νότιας Ουαλίας µε χορηγό την 
Τράπεζα της Κύπρου στην Αυστραλία.

Για περισσότερες πληροφορίες επι-
σκεφθείτε την ιστοσελίδα:
www.greekfilmfestival.com.au 

Mαγευτική ήταν τριγύρω η φύση που στόλιζε µε το πολύχρωµο πέπλο 
της και ένα ολόδροσο αγέρι της ανοιξιάτικης εποχής που σκορπούσε 
παντού το ευωδιαστό άρωµα του. Που; Στο Canterbury Racecourse, 

την Κυριακή 7 Οκτωβρίου από τις 11:00 έως τις 17:30. 
Ο Ελληνισµός διασκέδασε µε την καρδιά του, το νησιωτικό γλέντι είχε ανά-

ψει κιόλας από την έναρξη του. Η Νάσια Κονιτοπούλου, ο Μιχάλης Γαµπιερά-
κης, ο Τσούµπος και οι υιοί του από την Πάτµο, µε τα βιολιά τους, τα νησιω-
τικά τραγούδια τους, δεν υπάρχουν λόγια ευχαριστιών και συγχαρητήριων 
να τους δώσουµε, ήταν πραγµατικά µια άριστη εκδήλωση που διοργάνωσαν 
φέτος ο υιός του αείµνηστου Πώλ Μπερτούτσι, Ιωάννης Μπερτούτσης και ο 
Πατήρ Ιωάννης Γρύλλης.

Η ελληνική παροικία του Σίδνεϊ βοηθάει κάθε ανθρωπιστικό σκοπό και 
ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την προώθηση των ιατρικών ερευνών, ώστε να 
βρεθεί επιτέλους η θεραπεία στην αρρώστια που έχει ταλαιπωρήσει την αν-
θρωπότητα και που είναι αιτία να χάνονται τόσες ζωές - βεβαίως µιλάµε για 
τον καρκίνο. Ετσι, και φέτος όλα τα χρήµατα αυτής της εκδήλωσης είναι για να 
βοηθήσουµε το Καρκινολογικό τµήµα του νοσοκοµείου  PRINCE ALFRED στο 
τµήµα LIFE HOUSE. Είναι καθήκον µας σαν µια ζωτική µειονότητα που εί-
µαστε να πρωτοστατούµε στην προώθηση ευγενών σκοπών που αποβλέπουν 
στο καλό όλων των ανθρώπων.

Θερµά συγχαρητήρια στους διοργανωτές, στα τρία χορευτικά συγκροτήµατα 
των παιδιών, σε όλους όσους δούλεψαν να στηθεί και φέτος µε µεγάλη επιτυ-
χία αυτή η διοργάνωση και βέβαια σε όλους εσάς που δώσατε το παρόν ώστε 
η ηµέρα αυτή να µας µείνει αξέχαστη. 

Tην υποστήριξή του εκφράζει στους 
Έλληνες οµογενείς στην Αυστραλία 
ο αρχηγός της αξιωµατικής αντι-

πολίτευσης, Τόνι Άµποτ. «Στη σκιώδη 
κυβέρνησή µου συµµετέχουν δύο µέλη 
ελληνικής καταγωγής. 

Ο Αθανάσιος Συνοδινός και η Σόφη 
Μιραµπέλα Πανοπούλου. Και οι δύο εί-
ναι µέλη της οµογένειας και την αφου-
γκράζονται προσεκτικά», είπε ο κ. Άµποτ 
σε συνάντηση που είχε µε τον πρόεδρο 
της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, 
Βασίλη Παπαστεργιάδη και τα µέλη του 
συµβουλίου του Κώστα Τσουµπάκο και 
Νικ Πάρθηµο.

Οι παράγοντες της Κοινότητας ευχα-
ρίστησαν επίσης τον κ. Άµποτ που, για 
άλλη µια φορά, δεσµεύτηκε ότι αν η πα-
ράταξή του γίνει κυβέρνηση, θα βοηθή-
σει τους Έλληνες που επιθυµούν να µε-
ταβούν στην Αυστραλία για εργασία. Του 
έθεσαν όµως και άλλα θέµατα, όπως για 
παράδειγµα ότι θα πρέπει και η κυβέρνη-
ση να διαθέτει κονδύλια για την πρόσλη-

ψη υπαλλήλου που θα εξυπηρετεί τους 
νεοφερµένους Έλληνες. Ο κ. Άµποτ είπε 
ακόµα πως θέλει να εξετάσει τρόπους 
προώθησης της ελληνοµάθειας, στο αυ-
στραλιανό πανεπιστηµιακό επίπεδο. Οι 
εκπρόσωποι της Κοινότητας ενηµέρω-
σαν τον κ. Άµποτ για την πορεία των 
έργων ανέγερσης του ελληνικού πύργου, 
14 ορόφων, στο κέντρο της Μελβούρνης 
που θα στεγάσει και το Ελληνικό Πολιτι-
στικό Κέντρο της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτώριας. 
Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση αλλά και 
η πολιτειακή κυβέρνηση της Βικτώριας 
ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν από δύο 
εκατοµµύρια για την οικονοµική ενίσχυ-
ση του Κέντρου. Υπολογίζεται ότι άλλα 
δύο εκατοµµύρια έχουν συγκεντρωθεί 
από δωρεές οµογενών επιχειρηµατιών 
και ιδιωτών, οι οποίοι αναγνωρίζοντας 
τη σπουδαιότητα που έχει η οικοδόµηση 
του νέου κτιρίου και το Πολιτιστικό Κέ-
ντρο προσέφεραν ως και 250.000 δολά-
ρια ο καθένας για το σκοπό αυτό.

Tο Εφετείο της Ν.Ν.Ουαλίας, τριπλα-
σίασε την ποινή που επιβλήθηκε σε 
µια γυναίκα, η οποία παρέσυρε και 

σκότωσε µε το αυτοκίνητό της δύο γυναίκες, 
αφού προηγουµένως κάπνισε κάνναβη.

Η 45χρονη Κάρεν Γουίντερ, είχε αρχικά 
καταδικαστεί από το Επαρχιακό ∆ικαστήριο 
σε φυλάκιση δύο χρόνων, αφού οµολόγη-
σε την ενοχή της στις κατηγορίες που την 
επιβάρυναν για τον θάνατο της Τζάνετ Σάρ-
πολς και της Ρεµπέκα Γουίαρ στην περιοχή 
Edgeworth - κοντά στο Νιούκαστλ - στις 10 
Οκτωβρίου 2010.

Στο δικαστήριο είχε αναφερθεί ότι η Γουί-
ντερ, που εργαζόταν ως οδηγός βαν σε εται-
ρία µεταφορών, είχε ηµικρανίες και λιποθύ-
µησε την µοιραία εκείνη µέρα και οι γιατροί 
της έκαναν ένεση µορφίνης, απαγορεύοντάς 

της να οδηγήσει. Η Γουίντερ όµως οδήγησε 
το υπηρεσιακό της βαν αφού πρώτα κάπνι-
σε κάνναβη. Καθ’ οδόν, προσέκρουσε σε 
φανάρι ελέγχου κυκλοφορίας πριν παρασύ-
ρει και σκοτώσει τις δύο γυναίκες.

Φόρος τιµής σε έναν θρύλο 
του παγκόσµιου κινηµατογράφου

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΙ∆ΝΕΪ 
ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΘΕΟ∆ΩΡΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ 

Στο πλευρό της ομογένειας 
ο Τόνι Άμποτ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ BELMORE ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ

Με την παρούσα γνωρίζουμε στους Eνορίτες Ομογενείς της Παροικίας μας ότι αύριο 
Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012, Εορτήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του 
Μυροβλήτου εις τον Ιερόν Ναόν των Αγίων Πάντων θα ιερουργήσει ο ευρισκόμενος στο 
Σίδνεϊ Μητροπολίτης Κυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ:

Όρθρος και Θεία Λειτουργία 7.30 – 10.00 π.μ.

Επίσης γνωρίζουμε ότι δεν θα γίνει αυριανό Προσκύνημα της Φιλοπτώχου Αδελφότητάς 
μας στον Ιερόν Ναόν του Αγίου Δημητρίου στο Queanbean NSW.

Eκ του γραφείου του Ιερού Ναού

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Το Νησιώτικο Γλέντι

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΚΑΙ ΜΕΛΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ

ΠΑΡΕΣΥΡΕ ΚΑΙ ΣΚΟΤΩΣΕ ∆ΥΟ ΠΕΖΕΣ

Το Εφετείο τριπλασίασε 
την ποινή φυλάκισης 45χρονης 

H Kάρεν Γουίντερ


