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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

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

Μεγάλη ήττα 
στο Γουέντγουορθ 
και στο βάθος 
πρόωρες εκλογές
Aν, όπως όλα δείχνουν, η ανεξάρτητη υποψήφια 
∆ρ Kerryn Phelps, καταφέρει να κερδίσει τελικά 
την έδρα του Wentworth τότε δεν είναι απίθανο 
να οδηγηθούµε σε πρόωρες εκλογές.  Οι βουλευτές 
του Συνασπισµού θεωρούν αιτία της ήττας τις συ-
γκρούσεις στο εσωτερικό του κόµµατος που οδή-
γησαν στην αλλαγή του πρωθυπουργού αλλά παρά 
την ιστορική ήττα θεωρούν ότι η ζηµιά θα περιο-
ριστεί στην απώλεια της συγκεκριµένης έδρας.  Η 
ανατροπή του Μάλκολµ Τέρνµπουλ ήταν η βασική 
αιτία της ήττας σύµφωνα µε τον υποψήφιο των Λί-
µπεραλ Dave Sharma. Ο κ. Sharma σε δηλώσεις 
του στο Sky News αργά την Κυριακή ανέφερε «Νο-
µίζω ότι οι Αυστραλοί έχουν δεν ανέχονται µια 
αλλαγή πρωθυπουργού και µάλιστα στο µέσον της 
θητείας του». Κριτική πάντως δέχεται και ο κ. Τέρ-
νµολ καθώς η βουλευτής των φιλελευθέρων Sarah 
Henderson δήλωσε απογοητευµένη από τον πρώ-
ην πρωθυπουργό «που δεν βοήθησε περισσότερο 
για να µπορέσει το Φιλελεύθερο Κόµµα να διατη-
ρήσει την έδρα του Wentworth». Να σηµειωθεί ότι 
ο κ. Τέρνµπουλ απουσίαζε στο εξωτερικό κατά τη 
διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.
Μέχρι χθες στις 3:30 η κα Φελπς προηγούνταν του 
κ. Σάρµα µε  1,613 ψήφους διαφορά.
Αν και το πιθανότερο είναι ότι ο  Συνασπισµός θα 
χάσει την πλειοψηφία του, η ανεξάρτητη βουλευ-
τής Cathy McGowan δήλωσε ότι δεν θέλει να δει 
πρόωρες εκλογές. «Η επιθυµία µου είναι αυτή της 
κυβέρνησης να ολοκληρώσει την θητεία της», δή-
λωσε η κ. McGowan.
Σύµφωνα µε την κα McGowan το µήνυµα των 
εκλογών όπως εκφράστηκε από το εκλογικό σώµα 
είναι ότι απαιτείται η αποµάκρυνση των παιδιών 
από το Ναουρού και ότι πρέπει να γίνουν περισ-
σότερα για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλα-
γής. Ο κ. Sharma δήλωσε επίσης ότι θα ήταν ήταν 
λάθος να αντληθούν γενικά συµπεράσµατα από το 
αποτέλεσµα των εκλογών στο Wentworth. Χαµηλή 
ήταν και η επίδοση του υποψηφίου του Εργατικού 
Kόµµατος, Tim Murray, που κατάφερε να συγκε-
ντρώσει ποσοστό γύρω στο 11%. Υποψήφια στις 
εκλογές για το Wentworth ήταν και η ελληνικής 
καταγωγής δηµοτική σύµβουλος στο ∆ήµο του Σίδ-
νεϊ, κα Άγκελα Βυθούλκας.

∆ιαγνώστηκε µε λευχαιµία ο πρώην 
αναπληρωτής πρωθυπουργός Tim Fischer

Ο πρώην αναπληρωτής πρω-
θυπουργός Tim Fischer 
δήλωσε ότι «αισθάνεται 
καλά», ενώ υποβάλλεται 

σε χηµειοθεραπεία σε νοσοκοµείο 
της Μελβούρνης για τη θεραπεία 
οξείας λευχαιµίας µε την οποία 
έχει διαγνωστεί.
Ο κ. Fischer, 72 ετών, δέχεται θε-
ραπευτική αγωγή στο Κέντρο για 
τον Καρκίνο Peter MacCallum της 
Μελβούρνης. «Μπορώ να επιβε-
βαιώσω ότι έχω διαγνωστεί µε 
οξεία λευχαιµία και ότι πλέον ολο-
κληρώνω έναν κύκλο 28 ηµερών 
θεραπείας στο νοσοκοµείο Peter 
Mac» δήλωσε στο AAP τη ∆ευτέ-
ρα. «Αισθάνοµαι καλά, αλλά πρό-
κειται να υποβληθώ και σε περαι-
τέρω γύρους χηµειοθεραπείας».
Ο κ. Fischer επαίνεσε το ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό του 
Peter Mac και του Κέντρου για τον 
Καρκίνο Albury Wodonga, όπως 
επίσης και το προσωπικό του Νο-
σοκοµείου Royal Melbourne, όπου 
και έχει υποβληθεί σε θεραπεία.
Ο πρώην ηγέτης των Nationals 
και πρέσβης της Αυστραλίας στο 
Βατικανό αποσύρθηκε από τους 
περισσότερους δηµόσιους ρόλους 
του και µετακόµισε µε τη σύζυγό 
του Judy σε ένα αγρόκτηµα µε βο-
οειδή στο Mudgegonga, κοντά στο 
Yackandandah στο βορειοανατολι-
κό τµήµα της Βικτώριας.
Τον περασµένο ∆εκέµβριο είπε ότι 
είχε υποβληθεί σε θεραπεία ήπι-
ας χηµειοθεραπείας για καρκίνο, 
µε τον οποίο είχε διαγνωστεί το 
2008.




