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23ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου

Τ ο 23ο Delphi Bank Φεστιβάλ 
Ελληνικού Κινηματογράφου, 
εξέχον γεγονός του ετήσιου πο-
λιτιστικού Ελληνο-Αυστραλια-

νού ημερολογίου, φέτος θα ταξιδέψει 
σε μήκη και σε πλάτη, κάνοντας επί-
σημη έναρξη στον Κινηματογράφο 
Πάλας στο Σύδνεϋ, Norton Street, 
την Τρίτη 11 Οκτωβρίου.

Ως επίσημος χορηγός με Δικαιώμα-
τα Ονοματοδοσίας, η Delphi Bank 
βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να 
συνεχίσει μια μακροχρόνια και απο-
δοτική σχέση με το Φεστιβάλ, και τις 
κοινότητες που παρουσιάζουν αυτό 
το δημοφιλές γεγονός σε κάθε συμ-
μετέχουσα πόλη, το οποίο σταθερά 
προσελκύει ένα συνεχώς αυξανόμε-
νο, πιστό κοινό σε όλη τη χώρα.

Ο Δημήτριος Σαρρής, βασικό στέλε-
χος της Delphi Bank, βεβαιώνει ότι 
«Η συνεργασία της Delphi Bank με το 
Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου 

κατά τα τελευταία οκτώ χρόνια έχει 
βοηθήσει να παρουσιαστεί ό,τι καλύ-
τερο έχει να προσφέρει ο ελληνικός 
κινηματογράφος στηρίζοντας μια τολ-
μηρή γενιά κινηματογραφιστών με 
ένα νέο όραμα για την Ελλάδα.»

Το Φεστιβάλ θα ανοίξει με την πο-
λυαναμενόμενη πρεμιέρα της ταινί-
ας του Χριστόφορου Παπακαλιάτη 
‘Ένας άλλος Κόσμος’ (αγγλικός τίτλος 
‘Worlds Apart’) - μια βαθιά τρυφερή 
ιστορία αγάπης ανάμεσα σε ανθρώ-
πους από διαφορετικές ηπείρους.

Τοποθετημένη στην Ελλάδα του σή-
μερα, η ταινία κάνει το ντεμπούτο 
της με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο 
καστ ηθοποιών από τρεις διαφορε-
τικές χώρες, περιλαμβανομένου του 
βραβευμένου με Όσκαρ Β’ Ανδρι-
κού Ρόλου, JK Simmons (Whiplash, 
2015) και του βραβευμένου από 
την Ελληνική Ακαδημία Κινηματο-
γράφου με το βραβείο Β’ Ανδρικού 

Ρόλου (ο πρόσφατα χαμένος Μηνάς 
Χατζησάββας). Ο σκηνοθέτης Χρι-
στόφορος Παπακαλιάτης, ο οποίος 
είναι γνωστός για την εμπνευσμένη 
ταινία του ‘Αν...’ (2013) που έσπασε 
τα ταμεία των κινηματογράφων στην 
Ελλάδα κάνοντας ρεκόρ εισιτηρίων, 
συνεχίζει να ενισχύει το βεληνεκές 
του ελληνικού κινηματογράφου με 
την τελευταία ταινία του.
 
Ένθερμος υποστηρικτής της Ελληνο-
Αυστραλιανής παροικίας,ο Δημήτρι-
ος Σαρρής με μεγάλη ικανοποίηση 
βλέπει το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινη-
ματογράφου να ετοιμάζει το έδαφος 
για τον ελληνικό κινηματογράφο για 
να «σημειώσει νέα ανάπτυξη και ση-
μαντική παρουσία στην παγκόσμια 
σκηνή.» Καθώς και οι δύο οργανι-
σμοί διανύουν πορεία ανάπτυξης, η 
Delphi Bank περιμένει με ανυπομο-
νησία το Φεστιβάλ να παρουσιάσει 
για άλλη μια φορά δείγματα εκλε-
κτών ταινιών ανεξάρτητου κινημα-

τογράφου.

Προγραμματισμένο να διεξαχθεί 
από τις 11 Οκτωβρίου έως τις 20 
Νοεμβρίου 2016, το Φεστιβάλ ταξι-
δεύει σε Σύδνεϋ, Μελβούρνη, Αδε-
λαΐδα, Μπρισμπέιν, Περθ και Κα-
μπέρα παρουσιάζοντας ένα ποικίλο 
ρεπερτόριο από σύγχρονες ταινί-
ες μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ, 
ταινίες μικρού μήκους και ένα 
αφιέρωμα στον πιο αγαπημένο 
κωμικό ηθοποιό της Ελλάδας τον 
Θανάση Βέγγο.

Το πλήρες πρόγραμμα των ταινιών θα 
ανακοινωθεί την Τρίτη 13 Σεπτεμ-
βρίου, όταν τα εισιτήρια για το πρό-
γραμμα του Σύδνεϋ και της Μελβούρ-
νης θα είναι επίσης προς πώληση.
  
Για εισιτήρια και περισσότερες 
πληροφορίες, παρακαλούμε επι-
σκεφθείτε την ιστοσελίδα www.
greekfilmfestival.com.au

ÈÅÓÅÉÓÈÅÓÅÉÓ

ÔÏ ÂÇÌÁ THÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ 2016ÓÅËÉÄÁ 6

Guardian: Öïâïý ôïí åêëåãìÝíï äéêôÜôïñá
Ôï êýñéï áíõðüãñáöï Üñèñï ôçò âñåôáíéêÞò åöçìåñßäáò

«To áðïôõ÷çìÝíï ðñáîéêüðçìá óôçí Ôïõñêßá èá ìðï-
ñïýóå íá åßíáé êáé ÷åéñüôåñá íÝá. Èá ìðïñïýóå íá Ý÷åé
ðåôý÷åé. Ìéá óôñáôéùôéêÞ äéêôáôïñßá åßíáé ìéá áðü ôéò
÷åéñüôåñåò ìïñöÝò äéáêõâÝñíçóçò. ÁëëÜ ìéá åêëåãìÝ-
íç äéêôáôïñßá äåí åßíáé ðïëý ìéêñüôåñï êáêü, êáé ï êßí-
äõíïò åßíáé ðëÝïí óáöÞò üôé ç Ôïõñêßá ïäåýåé ðñïò ìéá
ôÝôïéá êáôÜóôáóç», ãñÜöåé ôï êýñéï áíõðüãñáöï Üñèñï
ôçò âñåôáíéêÞò åöçìåñßäáò The Guardian. Áêïëïõèïýí
áðïóðÜóìáôá:

«Ïé óõëëÞøåéò 8.000 áíèñþðùí êáé ïé áðïëýóåéò 2.700
äéêáóôþí åßíáé ðïëý êáêÜ óçìÜäéá ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü
Ýíá êáèåóôþò, ôï ïðïßï Ý÷åé Þäç êáôáâÜëåé êÜèå äõíá-
ôÞ ðñïóðÜèåéá ãéá íá åêöïâßóåé ôçí êïéíùíßá ôùí ðïëé-
ôþí ìÝóá áðü ôçí ðáñåíü÷ëçóç êáé äßùîç äçìïóéïãñÜ-
öùí. Ç åêêáèÜñéóç ôùí åíüðëùí äõíÜìåùí åßíáé áíáðü-
öåõêôç óôïí áðüç÷ï åíüò áðïôõ÷çìÝíïõ óôñáôéùôéêïý
ðñáîéêïðÞìáôïò, áëëÜ äåí Þôáí ïé äéêáóôÝò ðïõ îå-
óçêþèçêáí åíáíôßïí ôçò åêëåãìÝíçò êõâÝñíçóçò. Ç
åðßèåóç êáôÜ ôïõ äéêáóôéêïý óþìáôïò åßíáé éäéáßôåñá
áíçóõ÷çôéêÞ õðü ôï öùò ôçò ðåñéöñüíçóçò ôïõ ÑåôæÝð
Ôáãßð ÅñíôïãÜí ãéá ôá áíèñþðéíá äéêáéþìáôá êáé ôï
êñÜôïò äéêáßïõ.

Êáé üìùò, áõôüò ï áõôáñ÷éêüò êáé öéëüäïîïò Üíèñù-
ðïò óôÝêåôáé óå ìéá èÝóç ìåãÜëçò éó÷ýïò, Þ ôïõëÜ÷éóôïí
óå ìßá èÝóç áðü üðïõ ìðïñåß íá êÜíåé ìåãÜëç æçìéÜ.
ÐáñÜ ôï ãåãïíüò üôé õðÜñ÷åé Ýíá ôåñÜóôéï ÷Üóìá ìåôá-
îý ôïõ éóëáìéóìïý ôïõ êüììáôïò AKP ôïõ ÅñíôïãÜí êáé
ôïõ Éóëáìéêïý ÊñÜôïõò, ç óéùðçñÞ õðïóôÞñéîç ôïõ Þôáí
åîáéñåôéêÜ óçìáíôéêÞ ãéá ôçí åíßó÷õóç ôùí ÷åéñüôåñùí
óôïé÷åßùí ôùí óõñéáêþí äõíÜìåùí ôçò áíôéðïëßôåõóçò.
Ôçí ßäéá óôéãìÞ, ç Ôïõñêßá åßíáé Ýíá æùôéêÞò óçìáóßáò
ìÝëïò ôïõ ÍÁÔÏ, ìå Ýíïðëåò äõíÜìåéò ìåãáëýôåñåò

áðü ïðïéáäÞðïôå Üëëç ÷þñá ôçò Óõììá÷ßáò, åêôüò áðü
ôéò ÇÐÁ.

¼ôé óôïé÷åßá ôïõ óôñáôïý êáé ôçò áåñïðïñßáò óõã-
êñïýïíôáé ìåôáîý ôïõò åßíáé åîáéñåôéêÜ áíçóõ÷çôéêü. Ç
áðïöáóéóôéêüôçôá ôçò êõâÝñíçóçò ÅñíôïãÜí íá áðïäþ-
óåé üëï ôï öôáßîéìï ãéá ôï ðñáîéêüðçìá óôï áíôßðáëï
éóëáìéêü äßêôõï ìå åðéêåöáëÞò ôïí ÖåôïõëÜ÷ ÃêéïõëÝí,
éåñïêÞñõêá ðïõ æåé åîüñéóôïò óôçí ÐåíóõëâÜíéá, Ý÷åé
èÝóåé ôéò ó÷Ýóåéò ÇÐÁ-Ôïõñêßáò õðü óçìáíôéêÞ ðßåóç.
Ëßãïé åîùôåñéêïß ðáñáôçñçôÝò ðéóôåýïõí üôé ïé óõíùìü-
ôåò äåí Þôáí ùò åðß ôï ðëåßóôïí ðáëáéïìïäßôåò õðÝñìá-
÷ïé ôïõ êïóìéêïý êñÜôïõò óôçí ðáñÜäïóç ôùí ôïõñêé-
êþí åíüðëùí äõíÜìåùí.

Ìßá áðü ôéò åéñùíåßåò ôïõ ðñáîéêïðÞìáôïò êáé ôçò
áðïôõ÷ßáò ôïõ åßíáé üôé ï ÅñíôïãÜí ìðïñåß íá ïöåßëåé
ôçí åðéâßùóÞ ôïõ óôá áðïêåíôñùìÝíá êïéíùíéêÜ äßêôõá
ðïõ ðñïóðáèåß åäþ êáé ÷ñüíéá íá êÜìøåé êáé íá õðïôÜ-
îåé óôç èÝëçóç ôçò êõâÝñíçóÞò ôïõ. Ïé óõíùìüôåò,

ðñïöáíþò êáëÜ ðñïåôïéìáóìÝíïé ãéá Ýíá ðñáîéêüðçìá
ôïõ 20ïõ áéþíá, áêñéâþò üðùò ïé óôñáôçãïß åßíáé óõíÞ-
èùò ðñïåôïéìáóìÝíïé ãéá íá êåñäßóïõí ôïí ôåëåõôáßï
ðüëåìï, êáôÝëáâáí ôïí óôáèìü ôçò êñáôéêÞò ôçëåüñá-
óçò, áëëÜ áìÝëçóáí íá åîáóöáëßóïõí ôï Äéáäßêôõï. Ìå
ôç ÷ñÞóç éäéùôéêþí ôçëåïðôéêþí óôáèìþí êáé ôç äýíáìç
ôùí ìÝóùí êïéíùíéêÞò äéêôýùóçò, ï ÅñíôïãÜí Þôáí óå
èÝóç íá óõóðåéñþóåé ôïõò õðïóôçñéêôÝò ôïõ êáé íá
ôïõò âãÜëåé Ýîù óôïõò äñüìïõò.

Áõôü åßíáé ìüíï Ýíá ðáñÜäåéãìá ôïõ ôñüðïõ ìå ôïí
ïðïßï ôá èåóìéêÜ üñãáíá ôçò êïéíùíßáò ôùí ðïëéôþí,
ðïõ ëåéôïõñãåß óôï ðëáßóéï ôïõ êñÜôïõò äéêáßïõ, Ýóù-
óáí Ýíáí Üíèñùðï ðïõ ôüóï óõ÷íÜ öáßíåôáé íá ôá áðåé-
ëåß. Ïé Üíèñùðïé ðïõ îå÷ýèçêáí óôïõò äñüìïõò ãéá íá
íéêÞóïõí ôéò äõíÜìåéò ôïõ ðñáîéêïðÞìáôïò äåí Þôáí
üëïé åêåß ãéá íá õðåñáóðéóôïýí ôïí ÅñíôïãÜí. Ðïëëïß
Þôáí åêåß ãéá íá õðåñáóðéóôïýí ôçí ßäéá ôçí äçìïêñá-
ôßá. Ç ðñïóÝëåõóç ôùí äéáäçëùôþí Þôáí õøçëÞ, áêüìç
êáé óå ðüëåéò üðùò ç Óìýñíç, üðïõ ôï êüììá AKP åßíáé
áäýíáìï.

¼ëá ôá ðïëéôéêÜ êüììáôá, áêüìç êáé ôï êõñßùò êïõñ-
äéêü HDP, óõóðåéñþèçêáí ðßóù áðü ôç äçìïêñáôßá, ÷ù-
ñßò êáíÝíá äéóôáãìü. ¹ôáí Ýíáò áãþíáò ìåãáëýôåñïò
áðü ôïí ðñüåäñï. Ôï åñþôçìá ãéá ôï ìÝëëïí åßíáé ôï êá-
ôÜ ðüóïí ï ÅñíôïãÜí ôï êáôáíïåß áõôü. Ôï ôé èá åðáêï-
ëïõèÞóåé èá áðáéôÞóåé ìåôñéïðÜèåéá áðü ôçí íéêçöüñá
êõâÝñíçóç, óåâáóìü ôùí áíèñùðßíùí äéêáéùìÜôùí êáé
ìéá åðáíáâåâáßùóç ôïõ êñÜôïõò äéêáßïõ. Äåí Þôáí ãíù-
ñßóìáôá ôçò êõñéáñ÷ßáò ôïõ ÅñíôïãÜí ìÝ÷ñé ôþñá, áëëÜ
ç Ôïõñêßá óðÜíéá ôá ÷ñåéÜæåôáé ðåñéóóüôåñï».

TO BHMA (18/7/2016)

ÖÝñïìåí åéò ãíþóéí ðÜíôùí ôùí öéëåüñôùí Ïñèïäüîùí ×ñéóôéáíþí ôçò Ðáñïéêßáò ìáò üôé ôï ÓÜââáôï 17 Óåðôåìâñßïõ 2016
ÐÁÍÇÃÕÑÉÆÅÉ ï Éåñüò Íáüò ôçò Áãßáò ÌÁÑÔÕÑÏÓ ÓÏÖÉÁÓ ÊÁÉ ÔÙÍ ÔÑÉÙÍ ÈÕÃÁÔÅÑÙÍ ÁÕÔÇÓ, ÐÉÓÔÅÙÓ, ÅËÐÉÄÏÓ êáé

ÁÃÁÐÇÓ, 411A Bourke Street, Darlinghurst, Óýäíåû.

ÔÏ ÅÏÑÔÁÓÔÉÊÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ Å×ÅÉ ÙÓ ÁÊÏËÏÕÈÙÓ:
Ôçí ðáñáìïíÞ ôçò ÅïñôÞò, ôçí ÐáñáóêåõÞ 16çí Óåðôåìâñßïõ 2016, èá

øáëåß ÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÏÓ ÌÅÃÁÓ ÐÁÍÇÃÕÑÉÊÏÓ ÅÓÐÅÑÉÍÏÓ ìåô’
Áñôïêëáóßáò, ìå ôç óõììåôï÷Þ ôùí ÉåñÝùí ôçò Í.Í.Ïõáëßáò, áðü þñáò 7.00
ì.ì. 

Áêïëïýèùò ç Öéëüðôù÷ïò Áäåëöüôçò ôçò Åíïñßáò èá åôïéìÜóåé ôï ÔñáðÝ-
æé ôçò ÁãÜðçò ãéá ôï Åêêëçóßáóìá óôï ÷ùë ôçò Åêêëçóßáò.

ÌåôÜ ôçí Áêïëïõèßá ôïõ Åóðåñéíïý, üóï êáé êáôÜ ôçí çìÝñá ôçò ÅïñôÞò,
èá ôåèïýí åéò ðñïóêýíçóéí ôá ÉåñÜ Ëåßøáíá ôùí Áãßùí ôá ïðïßá öõëÜóóïí-
ôáé åíôüò ôïõ Éåñïý Íáïý ùò ðïëýôéìïò èçóáõñüò.

Ôï ÓÜââáôï 17 Óåðôåìâñßïõ 2016, êõñéþíõìïí çìÝñá ôçò ÅïñôÞò, èá
ôåëåóèåß ÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÇ ÐÁÍÇÃÕÑÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ éåñïõñãïýí-

ôïò ôïõ ÈåïöéëåóôÜôïõ Åðéóêüðïõ Ìéëçôïõðüëåùò, ê. Éáêþâïõ, âïçèïõìÝ-
íïõ õðü ôïõ Éåñ. ÐñïúóôáìÝíïõ Ïéêïíüìïõ ð. Ðáíáã. Ìðáóêïýôá êáé ìå ôç
óõììåôï÷Þ Üëëùí ÉåñÝùí ôïõ Óýäíåû (8-11 ð.ì.). 

Åðßóçò, ôçí çìÝñá ôçò ÅïñôÞò, ìåôÜ ôçí È. Ëåéôïõñãßá, èá óåñâéñéóôïýí
óïõâëÜêéá êáé Üëëá öáãçôÜ êáé ðïôÜ åéò ôï ÷ùë ôçò Åêêëçóßáò êáé óôï ðñï-
áýëéï, ìå ôéìÞ $20.

¼ëïé åßóôå åõðñüóäåêôïé åéò ôéò åïñôáóôéêÝò åêäçëþóåéò ôçò Åêêëçóßáò
ìáò, äéá íÜ ëÜâåôå åõëïãßáí äéÜ ðñåóâåéþí ôçò Áãßáò ÌÜñôõñïò Óïößáò êáé
ôùí Ôñéþí ÈõãáôÝñùí ÁõôÞò, äéÜ ôçí õãåßáí ôçí éäéêÞí óáò êáé ôùí ïéêåßùí
óáò.

ÉÅÑÁ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ ÁÕÓÔÑÁËÉÁÓ

ÅÍÏÑÉÁ ÁÃÉÁÓ ÓÏÖÉÁÓ ÊÁÉ ÔÙÍ ÈÕÃÁÔÅÑÙÍ ÁÕÔÇÓ
ÐÉÓÔÅÙÓ, ÅËÐÉÄÏÓ ÊÁÉ ÁÃÁÐÇÓ

411a BOURKE STREET, DARLINGHURST N.S.W. 2010 TEL: (02) 93315031

ÐÁÍÇÃÕÑÉÓ ÔÏÕ ÉÅÑÏÕ ÍÁÏÕ 
ÔÇÓ ÁÃÉÁÓ ÌÁÑÔÕÑÏÓ ÓÏÖÉÁÓ 

ÊÁÉ ÔÙÍ ÔÑÉÙÍ ÈÕÃÁÔÅÑÙÍ ÁÕÔÇÓ: 
ÐÉÓÔÅÙÓ, ÅËÐÉÄÏÓ ÊÁÉ ÁÃÁÐÇÓ

ÔÏ ÓÁÂÂÁÔÏ 17 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2016

μια έκρηξη της ελληνικής έκφρασης
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