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ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ 
ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΕΘΗΣΑΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τ ο Delphi Bank 25ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου 
µε υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι έχουν προστεθεί πρό-
σθετες προβολές στο πρόγραµµα, λόγω της µεγάλης ζή-
τησης. Μετά από αρκετές προβολές, που τα εισιτήρια εξα-

ντλήθηκαν, από την Τρίτη 9 Οκτωβρίου έναρξη του Φεστιβάλ 
Κινηµατογράφου, έχουν προστεθεί επιπλέον προβολές για να 
έχουν την ευκαιρία οι φίλοι του κινηµατογράφου να παρακολου-
θήσουν τις πιο δηµοφιλείς ταινίες του Φεστιβάλ.
Το τελευταίο σηµείωµα του Παντελή Βούλγαρη προσέλκυσε 
πάνω από 800 άτοµα στην βραδιά έναρξης  και τα εισιτήρια 
έχουν προπωληθεί για τις επόµενες προβολές της ταινίες. Λόγω 
της ζήτησης, η ταινία θα προβληθεί 2 επιπλέον φορές από ό, τι 
είχε αρχικά προγραµµατιστεί.
«Είµαστε ενθουσιασµένοι που δίνουµε στο κοινό του Σύδνεϋ 
περισσότερες πιθανότητες να παρακολουθήσουν  το τελευταίο 
σηµείωµα και να βιώσουµε αυτό το κινηµατογραφικό αριστούρ-
γηµα σε µια πολύ σηµαντική εποχή στην ιστορία της Ελλάδας», 
λέει η πρόεδρος του Φεστιβάλ Νία Καρτέρη.
Το κοινό θα έχει επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθήσει µια 
επιπλέον προβολή της ταινίας Τζαµάικας, λόγω της µεγάλης τη-
λεοπτικής προσωπικότητας του Σπύρο Παπαδόπουλο και της 
ταινίας Πολυξένη, την επιλογή της Ελλάδας για την καλύτερη 
ξένη ταινία των Όσκαρ.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Κυριακή 21 Οκτωβρίου - Το τελευταίο Σηµείωµα - 2.00µµ
∆ευτέρα 22 Οκτωβρίου - Πολυξένη ¬- 7.00µµ
Τρίτη 23 Οκτωβρίου - Το τελευταίο Σηµείωµα - 6.30µµ
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου - Τζαµάικα - 7.00µµ

Τα εισιτήρια για το Delphi Bank 25ο Φεστιβάλ Κινηµατο-
γράφου είναι διαθέσιµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.
palacecinemas.com.au/
Τόπος:  Palace Norton Street
  99 Norton Street, Leichhardt, NSW 2040
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α: www.greekfilmfestival.com.au
FACEBOOK: www.facebook.com/GreekFilmFestival

Τραγική συνέπεια της φοβερής οικονοµικής κρί-
σης που µαστίζει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια 
είναι η άνθηση (για µία ακόµη φορά) του µετα-
ναστευτικού κύµατος σε χώρες του εξωτερικού 
για αναζήτηση µιας καλύτερης ζωής.
Σαφέστατα δεν είναι η πρώτη φορά που οι Έλ-
ληνες µεταναστεύουν. Ειδικά στις δεκαετίες του 
’20, του ‘50 και ’60, ανθρώπινα καραβάνια έφευ-
γαν από την Ελλάδα για το εξωτερικό και ειδικά 
για την Αυστραλία. 
Η µεγάλη φυγή του παρελθόντος µε το σήµερα 
έχει πολλά κοινά στοιχεία αλλά και ουσιαστικές 
διαφορές.
Το πιο σηµαντικό κοινό χαρακτηριστικό στοιχείο 
όλων των µεταναστών είναι το αίσθηµα απαισι-
οδοξίας για την κατάσταση της οικονοµίας στη 
χώρα µας και η υψηλή ανεργία οπότε η φυγή στο 
εξωτερικό µε στόχο εξεύρεσης εργασίας αποτελεί 
πολλές φορές µονόδροµο.
Ένα άλλο κοινό στοιχείο των προηγούµενων και 
νέων µεταναστών είναι τα προβλήµατα προσαρ-
µογής µε κυριότερα αυτό της γλώσσας, της από-
κτησης νόµιµων χαρτιών εργασίας και ανεύρεση 
εργασίας. Η διαφορά είναι πως τότε οι Έλληνες 
που µετανάστευαν ήταν στη µεγάλη τους πλειο-
ψηφία άνθρωποι φτωχοί, άνεργοι, αγράµµατοι 
– τα χρόνια εκείνα η εκπαίδευση θεωρούνταν εί-
δος πολυτελείας – µε αρκετούς να µην είναι γνώ-
στες κάποιας τέχνης. Σήµερα ο κοινωνικός χα-
ρακτήρας της µετανάστευσης έχει αλλάξει ριζικά 
καθώς από την Ελλάδα φεύγουν νέοι άνθρωποι, 
µορφωµένοι, πολλοί µε µεταπτυχιακές σπουδές, 
άνθρωποι µε δικό τους σπίτι στην πατρίδα, που 
µέχρι πρόσφατα εργάζονταν στην Ελλάδα και εί-
χαν ένα αξιοπρεπές  βιοτικό και κοινωνικό επί-
πεδο ζωής.
Οι πρώτοι Έλληνες µετανάστες που ήρθαν στην 
Αυστραλία δεν είχαν σπουδές και προσόντα για 
καριέρα, ήταν άνθρωποι απλοί, µεροκαµατιά-
ρηδες. Στα χρόνια που πέρασαν έκαναν λεφτά, 
αγόρασαν σπίτι, σπούδασαν τα παιδιά τους. Μία 
άλλη σηµαντική διαφορά είναι ότι οι µετανάστες 
του παρελθόντος µιλούσαν µε νοσταλγία και αγά-

πη για την Ελλάδα µε καθηµερινό όνειρο τη µε-
γάλη ηµέρα της επιστροφής στη µητέρα πατρίδα. 
Σήµερα οι νέοι µετανάστες µιλούν µε τα χειρότε-
ρα λόγια όχι βέβαια για την πατρίδα αλλά για τις 
κυβερνήσεις και τους πολιτικούς που ευθύνονται 
για την καταστροφή της Ελλάδας. Τους θεωρούν 
υπεύθυνους που αναγκάστηκαν να εγκαταλεί-
ψουν την γενέτειρα τους.  
Εξακολουθεί όµως η Αυστραλία να είναι η γη 
της απαγγελίας; η χώρα όπου όλα τα όνειρα και 
οι φιλοδοξίες γίνονται πραγµατικότητα; Είναι 
η σκληρή εργασία το κλειδί και το µυστικό για 
την επιτυχία; Έχουν όλοι όσοι ζουν στη µεγάλη 
αυτή χώρα τις ίδιες ευκαιρίες και πιθανότητες 
να ζήσουν µια καλύτερη ζωή; Θα έχουν οι νέοι 
Ελληνες µετανάστες τις ίδιες ευκαιρίες και πι-
θανότητες να βελτιώσουν τη ζωή τους όπως τα 
κατάφεραν τόσο καλά οι προηγούµενες γενιές 
Ελλήνων µεταναστών;
Οι απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά δεν είναι εύ-
κολες, καθώς άλλες ήταν οι κοινωνικό -οικονο-
µικές συνθήκες στην Αυστραλία  τις προηγούµε-
νες δεκαετίες και άλλες αυτές του σήµερα.
Κατά γενική οµολογία όλων των ειδικών και των 
επίσηµων στατιστικών στοιχείων, ναι µεν η Αυ-
στραλία εξακολουθεί να είναι µια από τις πλου-
σιότερες χώρες  στον κόσµο, όµως οι συνθήκες 
για κοινωνική επιτυχία και οικονοµική ευηµερία 
είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθούν σήµερα 
από ό,τι ήταν στο παρελθόν.
Όµως, τι σηµαίνουν στην πράξη όλα αυτά τα στα-
τιστικά στοιχεία για τους νέους µετανάστες που 
έρχονται από την Ελλάδα;
Σίγουρα οι καταστάσεις και οι ευκαιρίες που θα 
αντιµετωπίσουν στη νέα τους πατρίδα, την Αυ-
στραλία, θα είναι πολύ καλύτερες από αυτές που 
είχαν να αντιµετωπίσουν στην Ελλάδα µε διαλυ-
µένο κάθε κοινωνικό και οικονοµικό ιστό. Σίγου-
ρα η ζωή τους θα βελτιωθεί. Όµως, είναι επίσης 
βέβαιο ότι οι νέοι αυτοί µετανάστες, όπως όλοι 
οι νέοι µετανάστες από ολόκληρο τον κόσµο, δεν 
θα έχουν τις ίδιες πιθανότητες επιτυχίας και ανα-
βάθµισης του κοινωνικού στρώµατος και τάξεων 
όπως υπήρχαν στο παρελθόν, τουλάχιστον όσον 
αφορά το χρονικό διάστηµα για την επίτευξη αυ-
τής της επιτυχίας.
Ο <Κόσµος της τρίτης ηλικίας> θα συνοµιλεί 
κάθε Τέταρτη και θα ζητάει τη γνώµη Ελλήνων µε-
ταναστών που ήρθαν πρόσφατα στην Αυστραλία  
και θα καταγραφεί τις µέχρι τώρα εµπειρίες τους 
στη νέα τους πατρίδα. Θα δίδεται η ευκαιρία να 
εκφράζουν όλους εκείνους τους προβληµατισµούς  
τους για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν.
Όµως, κατά την προσωπική και ταπεινή µου άπο-
ψη, οι νέοι Έλληνες µετανάστες στην Αυστραλία, 
(στους οποίους ανήκω και εγώ) είναι βέβαιο ότι 
θα πετύχουν, όπως πέτυχαν και οι παλαιότεροι 
µετανάστες που ήρθαν από Ελλάδα, παρά το γε-
γονός ότι τα δεδοµένα και οι καταστάσεις στη µε-
γάλη αυτή χώρα έχουν αλλάξει.
Οι Έλληνες στη διάρκεια των αιώνων έχουν απο-
δείξει ότι µπορούν να πετύχουν παντού, ακόµη 
και εκεί που οι άλλες εθνικότητες απέτυχαν, να 
επιβιώσουν εκεί που οι άλλοι δεν τα κατάφεραν 
και να αποδείξουν ότι τα στατιστικά στοιχεία που 
αναφέρονται σε δυσκολίες δεν είναι τίποτα άλλο 
παρά απλοί άψυχοι αριθµοί που δεν έχουν απο-
λύτως καµία σηµασία και αξία για το µεγαλείο 
της ελληνικής ψυχής.

Άρης Χατζηγεωργίου 

ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΑΠΟΣΚΕΥΗ  
Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΝΕΟΑΦΙΧΘΕΝΤΑ 

Η μετανάστευση 
του χθες και του σήµερα…




