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Τι περιλαμβάνει το φετινό φεστιβάλ;
Το πρόγραμμα φέτος περιλαμβάνει 40 εκδηλώσεις, 
το 60 τοις 100, ίσως και το 70 τοις 100 είναι δωρε-
άν. Αυτές που δεν είναι δωρεάν έχουν ένα εισιτήριο 
που είναι σε πολύ λογική τιμή γιατί ο πολιτισμός 
χρειάζεται υποστήριξη κι αυτό γίνεται όλο και πιο 
δύσκολο κάθε χρόνο. Έχουμε πλέον παιδιά τέταρτης 
και πέμπτης γενιάς και πρέπει να τα αγκαλιάσουμε 
και να τους δείξουμε ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος 
κι ένας άλλος πολιτισμός που δεν είναι εμπορικός. 
Στις εκδηλώσεις θα συμμετέχουν καλλιτέχνες από 
την Αυστραλία, καλλιτέχνες από την Ελλάδα, από το 
χώρο του θεάτρου και της μουσικής, μια γκάμα που 
περιλαμβάνει από την παραδοσιακή μουσική μέχρι 
το rock and roll… Ο στόχος του φεστιβάλ είναι να 
δείξει το καλό πρόσωπο της Ελλάδος και να δώσει τη 
δυνατότητα σ’ ένα Έλληνα μετανάστη που δεν μπορεί 
να επισκεφθεί την Ελλάδα να πάρει μια γεύση από 
όσα γίνονται στην πατρίδα στο χώρο του πολιτισμού 
αλλά και να γνωρίσει νέα παιδιά που ασχολούνται 
με τον ελληνικό πολιτισμό στην Αυστραλία. Παιδιά 
που συνεχίζουν να τον αγαπάνε και να τον αγκαλιά-
ζουν.

Πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα της προώθη-
σης του πολιτισμού για την Ελληνική Ορθόδοξη 
Κοινότητα ΝΝΟ;
Η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα γνωρίζει πάρα πολύ 
καλά πόσο σημαντικό ζήτημα είναι η προώθηση του 
ελληνικού πολιτισμού και παρά το υψηλό οικονο-
μικό κόστος που έχει ένα φεστιβάλ είναι αποφασι-
σμένη να συνεχίσει και να αναλάβει το ρίσκο που 
έχει μια τέτοια προσπάθεια. Πριν από μερικά χρόνια 
ξεκινήσαμε τις συναυλίες στο City Recital Hall και 
αποδείχτηκε ότι παρόλο που ήταν ένα μεγάλο ρίσκο 
για την κοινότητα, oικονομικό ρίσκο, το Διοικητικό 
Συμβούλιο πήρε τη σωστή απόφαση και σήμερα βρι-
σκόμαστε στον τέταρτο χρόνο τι κάνουμε ένα μεγάλο 
αφιέρωμα στον μεγάλο συνθέτη Γιάννη Μαρκόπου-
λο. Η κοινότητα πάντα παίρνει μεγάλα ρίσκα όταν 
έχει να κάνει με τον πολιτισμό. Αν κοιτάξουμε πίσω, 

πριν από 36 χρόνια θα δούμε ότι έφερνε στην Αυ-
στραλία σημαντικούς καλλιτέχνες.

Ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου στη συ-
ναυλία της Παρασκευής με τον Γιάννη Χαρούλη, 
όπου υπάρχει εισιτήριο;
Καταρχήν να πω ότι και σε αυτή την περίπτωση το 
συμβούλιο της κοινότητας πήρε μία πολύ σωστή 
απόφαση και έτσι έχουμε ένα πολύ χαμηλό εισιτή-
ριο, μόλις 50 $. Η ανταπόκριση είναι εντυπωσιακή. 
Σήμερα που μιλάμε, λίγες μέρες πριν από την συ-
ναυλία, (σ.σ, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε την 
περασμένη Τρίτη) έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια. 
Ακούμε την παροικία, ακούμε τις ανάγκες της και 
έτσι είδαμε ότι το κοινό ήθελε να συναντηθεί με τη 
μουσική του Γιάννη Χαρούλη και σε ένα άλλο χώρο, 
σε ένα διαφορικό περιβάλλον. Έτσι προχωρήσαμε 
σε αυτή την κίνηση. Με αυτή την αφορμή ήθελα να 
ευχαριστήσω τον Βασίλη Ηλιάδη γιατί η συναυλία 
αυτή γίνεται σε συνεργασία με το Factory. Να πού-
με επίσης ότι η διάρκεια της συναυλίας είναι δυό-
μιση ώρες και τον ίδιο καλλιτέχνη την Κυριακή θα 
τον απολαύσουμε δωρεάν όλοι όσοι βρεθούμε στο 
Ντάρλινγκ Χάρμπορ. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κι 
άνθρωποι που έχουν οικονομικές δυσκολίες αλλά 
πιστεύουμε ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να 
απολαύσει τα πολιτισμικά αγαθά.

Ποιοι βρίσκονται δίπλα στην Κοινότητα και στη-
ρίζουν το πολιτιστικό της έργο;
Εδώ και 36 χρόνια συνεχίζουμε το έργο μας αλλά 
πρέπει να πω ότι αν δεν υπήρχαν και οι χορηγοί να 
μας υποστηρίζουν αυτό το έργο θα ήταν πολύ πιο δύ-
σκολο. Ο κύριος χορηγός είναι η Delphi Bank. Είναι 
ο έκτος χρόνος που μας στηρίζει η Delphi Bank. Επί-
σης η Qatar Airways, o Βασίλης Μούγιος, η οικογέ-
νεια Κοσπέτα, ο Βασίλης Ηλιάδης, το M&J Chickens 
κ.α. Επίσης να πω ότι και η πολιτειακή κυβέρνηση 
θα προσφέρει φέτος για το φεστιβάλ 25.000 $. Θέλω 
να ευχαριστήσω την Πρέμιερ, Γκλάντις Μπερετζι-
κλιάν, που θα είναι μαζί μας την Κυριακή, ιδιαίτε-

ρα τον Μαρκ Κούρι που από την πρώτη φορά που 
εξελέγη βουλευτής υποστηρίζει το φεστιβάλ και τον 
υπουργό πολυπολιτισμού Ρέι Γουίλιαμς. Πάντα είμαι 
χαρούμενη όταν η κυβέρνηση δείχνει την εκτίμηση 
της στην ελληνική παροικία και αναγνωρίζει το έργο 
της κοινότητας αλλά πιστεύω ότι το φεστιβάλ αξίζει 
πολύ μεγαλύτερη υποστήριξη. Ειλικρινά εκφράζω 
τις ευχαριστίες μου στην κυβέρνηση αλλά κάνω έκ-
κληση να το ξανακοιτάξουν το θέμα γιατί νομίζω ότι 
ένα φεστιβάλ τέτοιων διαστάσεων έχει μεγάλο όφε-
λος για το Σύδνεϋ και αξίζει περισσότερη βοήθεια.

Είχατε βοήθεια από την Ελληνική Πολιτεία;
Καταλαβαίνουμε και σεβόμαστε την κρίση που περ-
νάει η Ελλάδα, πόσο υποφέρουν οι πολίτες, αλλά 
με τον τρόπο τους και το υπουργείο τουρισμού και ο 
ΕΟΤ, και το υπουργείο εξωτερικών, ο υφυπουργός 
Τέρενς Κουίκ, έχουν υποστηρίξει το ελληνικό φεστι-
βάλ. Δεν ζητάμε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, αλλά 
ένα μικρό ποσό για να μπορέσουμε να προωθήσου-
με και τον τουρισμό προς την Ελλάδα.

Που οφείλεται η επιτυχία και η διάρκεια του 
φεστιβάλ;
Είμαι πρόεδρος του ελληνικού φεστιβάλ, αν δεν 
κάνω λάθος, από το 2003. Το φεστιβάλ δεν έχει να 
κάνει με καμία Νία Καρτέρη. Δεν μπορεί ένα άτομο 
να κάνει ένα τέτοιο φεστιβάλ. Υπάρχει μια ολόκληρη 
ομάδα. Υπάρχει ένα Διοικητικό Συμβούλιο πως σε 
υποστηρίζει σύσσωμο και σου δίνει την ευκαιρία να 
ανοιχτείς και να κάνεις καινούργια πράγματα. Αυτό 
σου δίνει φτερά. Αυτό γίνεται τα τελευταία 15 χρόνια 
και με κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξη για το μέλλον. Η  
Νία Καρτέρη θα φύγει κάποια μέρα αλλά σίγουρα θα 
βρεθεί κάποιος και θα συνεχίσει αυτό το έργο όπως 
και εγώ συνέχισα το έργο πολύ αξιόλογων ανθρώ-
πων που εργάστηκαν γι’ αυτό πριν από μένα. Έχω 
πάθος για το φεστιβάλ, είναι κάτι που το λατρεύω. 
Βάζω στην άκρη ένα κομμάτι της επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής για να μπορέσω να κάνω το κα-
λύτερο δυνατό που μπορώ για την παροικία. Αλλά 
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Το Ελληνικό Φεστιβάλ Σύδνεϋ  
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Το 36ο φεστιβάλ πιστεύω ότι θα είναι ένα από τα καλύτερα που έχει 
παρουσιάσει η Κοινότητα καθώς έχουν προγραμματιστεί περισσότερες 
από 40 εκδηλώσεις με σημαντικούς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και 
την Αυστραλία. Το φεστιβάλ δηλώνει την προσπάθεια που κάνουμε 
ως Κοινότητα να διατηρήσουμε τον πολιτισμό μας και να μπορέσουμε 
να τον κάνουμε γνωστό στη Νέα Νότια Ουαλία και κατ’ επέκταση στην 
Αυστραλία. Κι αυτό το φεστιβάλ όπως και όλα τ’άλλα δεν θα ήταν δυνα-
τόν να πραγματοποιηθεί χωρίς την υποστήριξη κόσμου, των χιλιάδων 
ανθρώπων που συμμετέχουν και παρακολουθούν της εκδηλώσεις, την 
σκληρή εργασία της Επιτροπής του Φεστιβάλ, και βέβαια τους χορη-
γούς που κάθε χρόνο μας ενισχύουν οικονομικά γι’ αυτό το σκοπό. 
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την Πολιτειακή Κυβέρνηση για την οι-
κονομική ενίσχυση του φεστιβάλ με το ποσό των 25.000 δολαρίων.

Το Ελληνικό Φεστιβάλ Σύδνεϋ είναι μία διαρκής γιορτή της νεολαίας και η ευκαι-
ρία των καλλιτεχνών της παροικίας μας, να φέρουν σε επαφή με την τέχνη τους 
την ευρύτερη παροικία και την Αυστραλιανή κοινωνία. Δίνει επίσης την ευκαιρία 
σε καλλιτέχνες από την Ελλάδα, να εμπλουτίσουν την παροικία μας με την εμπει-
ρία τους και να μεταφέρουν στην Αυστραλία τα νέα ρεύματα που αναπτύσσονται 
στην Ελλάδα. Ο πολιτισμός, είναι συνυφασμένος με τον Ελληνισμό και την πο-
ρεία του ανά τους αιώνες σαν δημιουργού, αναμορφωτού αλλά και συνεχιστή 
μακροχρόνιων παραδόσεων. Το Ελληνικό Φεστιβάλ Σύδνεϋ, με την υποστήριξη 
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Ν.Ο., των χορηγών και της παροικίας, 
φιλοδοξεί να αποτελέσει για 36η χρονιά,  το κορυφαίο πολιτιστικό Φεστιβάλ της 
χρονιάς. Καλώ τον Ελληνισμό του Σύδνεϋ, να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις, να 
απολαύσει τη δουλειά των καλλιτεχνών και των ανθρώπων του πνεύματος και να 
κρατήσει ζωντανή την πολιτιστική δημιουργία των Ελλήνων  στους Αντίποδες.
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Νια Καρτέρη: Ένα φεστιβάλ αντάξιο του ιστορικ ότερου φορέα της ομογένειας στην Αυστραλία...


