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     Καλέστε το 1300 660 550
ή επισκεφθείτε το delphibank.com.au

Delphi Bank - Τμήμα της Bendigo και Adelaide Bank Limited, ABN 11 068 049 178 AFSL/Αριθμός Αυστραλιανής Χρηματοπιστωτικής Άδειας 237879.

Περήφανα υποστηρίζουμε The Zarax Association of NSW. 
Στηρίξτε την τράπεζα που στηρίζει την παροικία.
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Δικαστής του Σίδνεϊ κατηγορείται 
για σεξουαλικά αδικήματα

Ερωτηματικά για τον ρόλο  
της Gina Rinehart στην αγροτική 
πολιτική μετά το βραβείο  
στον Barnaby Joyce

Πούτιν: τέλος οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις στη Συρία

Κρίσιμες ώρες για τη Μέρκελ - 
πάνε για εκλογές στη Γερμανία

Υποψήφιος των Εργατικών 
επιτέθηκε σε αντίπαλό του  
από το One Nation 
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ΔΙΕΘΝΗ

για όλη την εβδομάδα

Το πρόγραμμα 
της τηλεόρασης

ΣΕΛ. 21-22 & 27-28

«Απόρρητα» έγγραφα  
Λοβέρδου για τον Καμμένο -  
Τη Δευτέρα η συζήτηση  
στη βουλή για τις οβίδες

Από τον Πρόεδρο της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας
Προκόπη Παυλόπουλο εγκαινιάστηκε αυτό
τον µήνα, στο Ίδρυµα Θεοχαράκη των Αθηνών,
η έκθεση µε τον τίτλο «Όταν το φως χορεύει,
µιλώ δίκαια. Ο Γιώργος Σεφέρης και η ποί-
ησή του µέσα από τη ζωγραφική και τη φω-
τογραφία», η οποία και θα παραµείνει ανοικτή
για το κοινό έως τις 21 του Ιανουαρίου. ∆ια κά-
θε ενδιαφερόµενο που θα βρεθεί στην Αθήνα
την περίοδο αυτή, οι ώρες λειτουργίας καθηµε-
ρινώς είναι 10 πµ - 6 µ.µ.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο ϊδρυµα Θεοχαράκη
έχουν προηγηθείοι εκθέσεις για τον «Κόσµο του
Οδυσσέα Ελύτη: Ποίηση και Ζωγραφική», το
2011 και η έκθεση «Κ. Π. Καβάφης–Ζωγραφι-
σµένα: 40 Σύγχρονοι Έλληνες ∆ηµιουργοί» που
εκτέθηκε στην Αθήνα το 2013.

Η παρούσα έκθεση, που αποτελεί αφιέρωµα
στον πρώτο νοµπελίστα ποιητή µας (ο Ελύτης
ακολούθησε) πραγµατοποιείται σε επιµέλεια του
Τάκη Μαυρωτά, ∆ιευθυντή του Εικαστικού Προ-
γράµµατος του Ιδρύµατος Β. & Μ. Θεοχαράκη,
µε τη συµπαράσταση του Παναγιώτη Ροϊλού,
καθηγητή Νεοελληνικών Σπουδών και Συγκριτι-
κής Λογοτεχνίας, κάτοχο της Έδρας «Γιώργος
Σεφέρης» στο Πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ
(από την ίδρυση της οποίας συµπληρώνονται
σαράντα χρόνια).

Έτσι, «Σαράντα Έλληνες καλλιτέχνες, µε φαν-
τασία και ζωντάνια, µοιράζονται τη δηµιουργία
τους µε την ποίηση του Σεφέρη. Καλλιτέχνες,
που αξιοποιούν τις δυνατότητές τους να δουν
πιο µακριά, µε ένα βαθύτερο τρόπο, αµεσότερο
και, σ’ αρκετές περιπτώσεις, πρωτότυπο, τον

ποιητικό του λόγο», αναφέρει ο επιµελητής της
έκθεσης στο εισαγωγικό του σηµείωµα.
.
Η έκθεση περιλαµβάνει τις ενότητες: α) χειρό-
γραφα του Σεφέρη, τις πρώτες εκδόσεις του,
καθώς και το βραβείο Νόµπελ Λογοτεχνίας που
του απονεµήθηκε από τη Σουηδική Βασιλική
Ακαδηµία των Επιστηµών το 1963, έργα και αν-
τικείµενα (κολοκύθες, βότσαλα, ένα ξύλινο ερ-
µάριο κ.ά.), που ο ποιητής έχει ζωγραφίσει β)
ασπρόµαυρες φωτογραφίες, που τράβηξε από

τα φοιτητικά του χρόνια στο Παρίσι, την πε-
ρίοδο 1918-1924, έως τα τελευταία του ταξίδια,
και οι οποίες ανήκουν στις συλλογές του ΜΙΕΤ
από τις δωρεές της Μαρώς Σεφέρη και της κυ-
ρίας Άννας Λόντου («Ο φωτογράφος Γιώργος
Σεφέρης» - διοργάνωση & επιµέλεια Μορφω-

τικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης / Φωτογραφικό
Αρχείο Γ. Σεφέρη) γ) αποσπάσµατα από κεί-
µενα του ποιητή, µε σχόλια για το έργο των Πα-
ναγιώτη Ζωγράφου (1790-1840 ή 1843) και
Θεόφιλου Χατζηµιχαήλ (1870-1934), µε αντί-
στοιχους πίνακές τους δ) εικονογραφήσεις ποι-
ηµάτων του από τους Γιάννη Τσαρούχη, Γιάννη
Μόραλη, Τάσσο και Γιάννη Ψυχοπαίδη ε) έργα
διακεκριµένων σύγχρονων Ελλήνων καλλιτε-
χνών εµπνευσµένα από την ποίησή του, όπως
των Αδαµάντιου ∆ιαµαντή (1900-1994), Σπύρου
Βασιλείου (1902-1985), Νίκου Χατζηκυριάκου-
Γκίκα (1906-1994), Γιάννη
Τσαρούχη (1910-1989), Τάσσου (1914-1985),
Γιάννη Μόραλη (1916-2009), Γιώργου Σικε-
λιώτη (1917-1984), Παναγιώτη Τέτση (1925-
2016), Βασίλη Θεοχαράκη (1930-), Χρίστου
Καρά (1930-), Κώστα Τσόκλη (1930-), Αλέκου

Φασιανού (1935-), Σωτήρη Σόρογκα (1936-),
Μιχάλη Μακρουλάκη (1940-), Θόδωρου Παπα-
γιάννη (1942-), Αλέκου Λεβίδη (1944-), Πλά-
τωνα Ριβέλλη (1945-), Απόστολου Φανακίδη
(1945-), Γιάννη Ψυχοπαίδη (1945-), Βίκυς Τσα-
λαµατά (1948-), Βάνας Ξένου (1949-), Γιάννη
Αδαµάκου (1952-), Στέφανου ∆ασκαλάκη
(1952-), Αφροδίτης Λίτη (1953-), Μιχάλη Αρ-
φαρά (1954-), Θανάση Μακρή (1955-), Χρή-
στου Μποκόρου (1956-), Εδουάρδου Σακαγιάν
(1957-), Νίκου Τρανού (1957-), Κώστα Παπανι-
κολάου (1959-), Μανώλη Χάρου (1960-), Αλε-
ξάνδρας Αθανασιάδη (1961-), Γιώργου Ρόρρη
(1963-), Αλέξη Βερούκα(1968-), Λήδας Κοντο-
γιαννοπούλου (1971-), Ασπάσιου Χαρωνιτάκη
(1972-), Βένιας Μπεχράκη (1974-) και Βασίλη
Σελιµά (1983-).

Ο Γιώργος Σεφέρης είναι ο κατεξοχήν Έλλη-
νας ποιητής, που έχει βιώσει σε βάθος το
δράµα του νέου ελληνισµού. Ξεριζωµένος ο
ίδιος, σύγχρονος Οδυσσέας, αναζητά την
ταυτότητα της νέας πατρίδας, µελετώντας
και προβάλλοντας την αυθεντική παρά-
δοση, χωρίς µεγάλα λόγια, χωρίς κούφιες
εξάρσεις προγονοπληξίας. Στοχαστικά, µε
ήθος και βαθιά θλίψη, καταγράφει και εκφρά-
ζει το σύγχρονο πρόσωπο της Ελλάδας.»

Τα εγκαίνια της έκθεσης για τον Γ. Σεφέρη
κι οι δηλώσεις του κ. Προκ. Παυλόπουλου
στην συνεργάτιδά µας για την Οµογένεια

Με τα καλύτερα λόγια για την Οµογένεια
µίλησε στην συναργάτιδά µας Α. ∆άφνη
ο πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας
δηλώνοντας ότι θέλει να µάς επισκεφθεί

Η συνεργάτιδά µας Αλέξα ∆άφνη Ταίηλορ, µε
τον Πρόεδρο της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας Προ
κόπη Παυλόπουλο,µετά την συνοµιλία που εί-
χαν στα εγκαίνια της Έκθεσης για τον Σεφέρη.
Η κα Ταίηλορ θα µιλήσει την Κυριακή στην
ραδιοφωνική εκποµπή του Γιώργου Τσερδάνη

Greeks Today (12-2, στο 1683 ΑΜ)

ΣΠΟΥ∆ΑΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥ∆ΑΙΑ
ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΤΩΝ 40 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝ
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Για για την Ομογένεια  
μίλησε στην συνεργάτιδά μας 
Α. Δάφνη ο Προέδρος  
της Ελληνικής Δημοκρατίας 

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΩΡΕΣ
ΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο μέσος εργαζόμενος κάνει 5.1 ώρες την εβδομά-
δα απλήρωτη εργασία, σύμφωνα με έρευνα του 
Australia Institute’s Centre for Future Work, η 
δημοσιοποίηση της οποίας συμπίπτει με την ετήσια 
ημέρα «Go Home On Time Day», που ενθαρρύνει 
τους εργαζομένους να μη μένουν παραπάνω στον 
χώρο εργασίας τους. Σελ. 3


