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H Ουρανία Καρτέρη ανοίγει τις πύλες  
του 33ου Ελληνικού Φεστιβάλ

Τ
ο 33ο Ελληνικό Φεστιβάλ του 
Σίδνεϊ είναι γεγονός. Το φεστι-
βάλ έκανε την επίσηµη έναρξη 
του την Περασµένη Πέµπτη 

στο The Grand Roxy, αλλά περισό-
τερα για αυτό θα διαβάσετε στο ση-
µερινό ρεπορτάζ. Σήµερα ο Κόσµος 
φιλοξενεί αποκλειστική συνέντευξη 
της Προέδρου του Φεστιβάλ, κας Νια 
Καρτέρη που µας µιλάει για τις φετινές 
εκδηλώσεις, τις προσδοκίες αλλά και 
τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει µαζί 
µε την αφοσιωµένη οµάδα της για τη 
πραγµατοποίηση, τη διατήρηση και τη 
συνέχεια ενός από τους σηµαντικότε-
ρους και πιο επιτυχηµένους θεσµούς 
της παροικίας και γενικότερα της οµο-
γένειας.

Όπως ανέφερε η κα Καρτέρη “το φε-
στιβάλ δεν είναι µόνο οι δύο µέρες της 
έναρξης στο Ντάρλινγκ Χάρµπορ κα-
θώς οι εκδηλώσεις του θα διαρκέσουν 
για αρκετούς µήνες και για την ακρί-
βεια µέχρι τις 17 Απριλίου. Συνολικά 
οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν περισσότερες από 
30 εκδηλώσεις. 

Το Κόστος του Φεστιβάλ
Το κόστος του φεστιβάλ είναι τεράστιο. 
Τα οικονοµικά του φεστιβάλ είναι γνω-
στά σε όλους. Η κοινότητα έχει µέλη 
και καθένας µπορεί να έχει πρόσβαση 
και να ενηµερώνεται για τα έσοδα και 
τα έξοδα του φεστιβάλ. Πάντως είναι 
αλήθεια ότι το φεστιβάλ δεν έχει κέρ-
δος. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος 
η κοινότητα βάζει το χέρι βαθειά στην 
τσέπη. Η κριτική βέβαια δεν σταµατά-
ει ποτέ και είναι καλοδεχούµενη όταν 
έχει αγνές προθέσεις. Έχουµε ακούσει 
διάφορα, όπως, παραδείγµατος χάριν, 
ότι για να κάνουµε το φεστιβάλ χρησι-
µοποιούµε τα χρήµατα των ηλικιωµέ-
νων. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ! Άλλο 
το γηροκοµείο και το έργο του γηροκο-
µείου και άλλο το φεστιβάλ. 

Η κυβέρνηση της ΝΝΟ πρέπει  
να αναθεωρήσει την απόφαση της
∆εν έρχονται πάντα όλα στη ζωή όπως 
τα περιµένουµε. ∆υστυχώς ενώ υπο-
λογίζαµε ότι η κυβέρνηση της Νέας 
Νότιας Ουαλίας θα υποστηρίξει το φε-
στιβάλ και φέτος, όπως έκανε τα τελευ-
ταία δύο χρόνια, καθώς και πριν από 
αυτήν, η προηγούµενη κυβέρνηση του 
εργατικού κόµµατος, αυτό δεν θα γίνει. 
Η απάντηση πήραµε από την κυβέρνη-
ση ήταν αρνητική. Το ύψος της οικο-
νοµικής βοήθειας για τα προηγούµενα 
χρόνια ήταν 50.000 δολάρια. 

Ήταν µία δυσάρεστη έκπληξη, ειδικά 
αν σκεφτεί κανείς ότι φέτος θα έχουµε 
εκλογές και ο ελληνικός πληθυσµός 
της Νέας νΝότιας Ουαλίας είναι ο 
δεύτερος µεγαλύτερος µετά τον Ιταλι-
κό. Το Ελληνικό Φεστιβάλ του Σίδνεϊ 
είναι το µεγαλύτερο πολιτιστικό φεστι-
βάλ που οργανώνει µια µεταναστευτι-
κή κοινότητα στην Νέα Νότια Ουαλία 
καθώς και ένας πολιτιστικός θεσµός 
µε µεγάλη ιστορία.  Οι περισσότερες 
από 30 εκδηλώσεις και η µεγάλη γιορ-
τή στο Ντάρλινγκ Χάρµπορ είναι µεγά-
λης σηµασίας για τους ανθρώπους που 
ασχολούνται µε τον πολιτισµό. Επίσης 
πρέπει να λάβουµε υπόψη τη σηµασία 
τπ στην Πολιτειακή οκονοµία. Προ-
σφέρει εργασία σε πολλούς ανθρώ-
πους. Από το Ντάρλινγκ Χάρµπορ θα 
περάσουν πάνω από 180.000 άνθρω-
ποι αυτές τις δύο ηµέρες και θα αφή-
σουν χρήµατα σε όλες τις επιχειρήσεις 
που βρίσκονται στην περιοχή. Παράλ-
ληλα έχουµε εξαιρετική συνεργασία µε 
τις δηµαρχίες που κι αυτό νοµίζω είναι 
σηµαντικό για τις τοπικές κοινότητες.  
Υπενθυµίζω ότι το κόστος του φεστι-
βάλ είναι γύρω στις 500, 000 δολάρια 
κάθε χρόνο. 

Η συµβολή των χορηγών
Οι χορηγοί µε µεγάλη δυσκολία δί-
νουν χρήµατα για τον πολιτισµό. Για 
αυτό το λόγο θέλω να ευχαριστήσω 
από καρδιάς χωρίς αυτούς δεν θα 
µπορούσε να πραγµατοποιηθεί το φε-
στιβάλ.  Η Κοινότητα δεν θα µπορούσε 
να βάζει όλα αυτά τα χρήµατα.

Οι Έλληνες χορηγοί γνωρίζει πολύ 
καλά τις δυσκολίες που αντιµετωπί-
ζουµε φέτος και είναι προς τιµήν τους, 

που έβαλλαν ακόµη πιο βαθιά το χέρι 
στην τσέπη. ∆εν είναι πάντα οικονοµι-
κής φύσεως η βοήθεια που λαµβάνου-
µε.  Σηµαντική είναι για παράδειγµα η 
βοήθεια της Emirates και της εφηµερί-
δας ο Κόσµος. Θέλω να ευχαριστήσω 
την εφηµερίδα ο Κόσµος γιατί στηρί-
ζει και το φεστιβάλ του Σίδνεϊ και το 
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου αλλά και 
όλους όσους κάνουν ότι µπορούν για 
να γνωρίσει περισσότερος κόσµος το 
φεστιβάλ, για να το παρακολουθήσει 
περισσότερος κόσµος.

Είµαι αιδιόδοξη για το µέλλον,  
πιστεύω στο µέλλον
∆εν θέλω να είµαι αρνητική, θέλω να 
είµαι θετική, γιατί και το φεστιβάλ είναι 
ένα θετικό πράγµα που το περιµένουν 
χιλιάδες άνθρωποι κάθε καταγωγής 
όπως κάθε χρόνο. Είναι υπερήφανη 
για το πρόγραµµα που έχουµε φτιά-
ξει. Κάθε χρόνο είναι ακόµα πιο δύ-
σκολο να ξεπεράσουµε τις προσδοκίες 
που δηµιούργησαµε την προηγούµενη 
χρονιά, καθώς το φεστιβάλ έχει φτάσει 
σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αυτό το απο-
δεικνύει το γεγονός ότι λαµβάνουµε 
προτάσεις όχι µονάχα από τους Έλλη-
νες καλλιτέχνες της Αυστραλίας αλλά 
και από καλλιτέχνες από τον Καναδά, 
την Αµερική, την Ευρώπη… Είναι 
πάρα πολύ δύσκολη η επιλογή αυτών 
που θα συµµετάσχουν στο φεστιβάλ.

∆ηµήτρης Μπάσης, Λέκκας, Τζορτζ 
Έλλις και Άξιον Εστί!
Ανάµεσα στους καλλιτέχνες που θα έρ-
θουν για το φεστιβάλ είναι ο ∆ηµήτρης 
Μπάσης. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό 
για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότη-
τα ότι µπορεί να προσφέρει υψηλού 

επιπέδου συναυλίες δωρεάν. Ξέρουµε 
πολύ καλά πόσο κοστίζουν τέτοιου εί-
δους συναυλίες, αλλά χάρη στη συνερ-
γασία των δύο Κοινοτήτων, του Σίδνεϊ 
και της Μελβούρνης, θα µπορέσουµε 
να δώσουµε κάτι σηµαντικό στην Πα-
ροικιά. Η άλλη µεγάλη έκπληξη είναι 
το κλείσιµο του φεστιβάλ. Εδώ και αρ-
κετό καιρό επιχειρούµε να κάνουµε 
ένα έργο που θα αφήσει ιστορία στην 
Αυστραλία, ένα έργο που δεν έχει ξα-
ναγίνει. Με αφορµή τα 90 χρόνια από 
τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, σε 
συνεργασία µε το City Recital Hall, 
θα παρουσιάσουµε το άξιον εστί µε 
τον Βασίλη Λέκκα. Tην διεύθυνση της 
40µελούς συµφωνικής ορχήστρας έχει 
αναλάβει ο Τζορζ Έλλις. Θα υπάρχει, 
επίσης, λαϊκή ορχήστρα µε τον Γιώργο 
∆ούκα, ενώ η αφήγηση θα γίνει στα 
αγγλικά. Τονίζω ότι θα παρουσιαστεί 
ολόκληρο το έργο στις 17 Απριλίου 
που θα κλείσει το φεστιβάλ. Οι τιµές 
είναι πάρα πολύ λογικές. Τα εισιτήρια 
ξεκινάνε από τα 69δολάρια.

Οργάνωση και σκληρή δουλειά
Για να γίνουν όλα αυτά απαιτείται 
πολύ µεγάλη οργάνωση. ∆εν είχε τε-
λειώσει καλά-καλά το φεστιβάλ κινη-
µατογράφου και είχαµε ξεκινήσει την 
προεργασία για το φεστιβάλ του Σίδ-
νεΐ. Απευθυνόµαστε σε όλους και ζη-
τάµε την υποστήριξη της Παροικιάς. 
Πιστεύουµε ότι για µία ακόµα χρονιά 
όλοι όσοι παρακολουθήσουν το φε-
στιβάλ θα µείνουν απόλύτα ευχαρι-
στηµένοι. Κρατήσαµε τις τιµές όπως 
κάθε χρόνο σε λογικά επίπεδα γιατί 
για µένα ο πολιτισµός δεν είναι µόνο 
για τους πλούσιους, είναι για όλους 
ανεξάρτητα από την οικονοµική τους 
κατάσταση. Είναι περήφανη σαν πρό-
εδρος της οργανωτικής επιτροπής που 
θα παρουσιάσουµε αυτό το πρόγραµµα 
και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους 
καλλιτέχνες, όλους του χορηγούς, και 
όλους τους εθελοντές.

Ελληνόπουλα της τρίτης γενιάς  
στην επιτροπή
Στην επιτροπή του φεστιβάλ έχουν 
έρθει πολλά νέα παιδιά όπως ο Μπιλ 
Κότσης, και η Υβόννη Τσιλίµος. Έχου-
µε επίσης καινούργια συντονίστρια, 
την Πάµελα Προεστός. Όπως βλέπετε 
στην επιτροπή έχουµε και ελληνόπου-
λα της τρίτης γενιάς. ∆εν φοβάµαι για 
το µέλλον του φεστιβάλ… Και να µην 
ξεχνάµε: πρόκειται για µια εθελοντι-
κή προσπάθεια, δεν πληρώνεται κα-
νείς εκτός από την συντονίστρια και 
η αµοιβή της δεν είναι αντίστοιχη την 
απίστευτη δουλειά που χρειάζεται για 
να γίνει ένα τέτοιο φεστιβάλ…
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