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Mε επιτυχία συνεχίζεται το Ελληνικό 
Φεστιβάλ Συγγραφέων 2019
Μ ε επιτυχία διοργανώθηκε το 

Σαββατοκυριακο που µας 
πέρασε το Ελληνικό Φεστι-
βάλ Λογοτεχνών 2019 και 

που συνεχίζεται ως το άλλο Σαββα-
τοκύριακο, από την Ελληνική Κοινό-
τητα Μελβούρνης, στο Ελληνικό Κέ-
ντρο Σύγχρονου Πολιτισµού.

Με ένα πλήθος δράσεων, συζητήσε-
ων και εργαστηρίων και µια σειρά 
από διακεκριµένους λογοτέχνες και 
ακαδηµαϊκούς, ακόµα και από διά-
φορες άλλες εθνικότητες, το φεστιβάλ 
ξεπέρασε κάθε προσδοκία ιδιαίτερα 
σε συµµετοχές και σε επίπεδο ποιό-
τητας συζητήσεων.

Για όσους είχαν την ευκαιρία να πα-
ρακολουθήσουν τις συζητήσεις ήταν 
πραγµατικά µια σηµαντική εµπειρία 
να ακούσουν τις απόψεις διαφόρων 
συγγραφέων για θέµατα που απασχο-
λούν τον σύγχρονο λογοτέχνη µέσα 
στην πολυπολιτισµική κοινωνία της 
Αυστραλίας. 

Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα σχόλια όσον 
αφορά τη συµµετοχή λογοτεχνών και 
ακαδηµαϊκών από άλλες εθνικότητες, 
καθώς 

όπως ανέφερε ο πρόεδρος της 
Κοινότητας κ. Βασίλης Παπα-
στεργιάδης στα εγκαίνια του 
Φεστιβάλ, την Παρασκευή το 
βράδυ, µε τον τρόπο αυτό υλο-
ποιείται ένας ακόµη στόχος της 
Κοινότητας και του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου να δηµιουργήσει 
έναν δίαυλο επικοινωνίας σε 
διάφορα επίπεδα µε τις άλλες 
εθνικότητες. 

Τα εγκαίνια του Φεστιβάλ έγιναν από 

τον αβορίγινα Γκέραν Στιλ, Πρόε-
δρο του ιδρύµατος Boon Wurrung 
Foundation, ενώ στη συνέχεια ακο-
λούθησε οµιλία του κ. Βασίλη Παπα-
στεργιάδη, που αναφέρθηκε στη ση-
µασία και τους στόχους του Φεστιβάλ 
και του συντονιστή του προγράµµατος 
του Φεστιβάλ κ. Γιώργου Μουρατίδη.

Η συζήτηση που ακολούθησε στη 
συνέχεια από τον Καθηγητή του 
Πανεπιστηµίου του Σίδνεϊ Βρασίδα 

Καραλή και τους συγγραφείς Μαρία 
Κατσώνη και Ντµίτρι Κάκµι εντυπω-
σίασε όλους όσους είχαν την ευκαι-
ρία να την παρακολουθήσουν.

∆ιασπορικοί διάλογοι 

Θέµα του Φεστιβάλ είναι οι «∆ιασπο-
ρικοί διάλογοι» και αποσκοπεί στην 
προώθηση της αντίληψης ότι λογο-

τέχνες από διαφορετικές εθνικότητες 
στην Αυστραλία έχουν πολλά να µοι-
ραστούν και να µάθουν ο ένας από 
τον άλλο, να ενθαρρύνουν και να 
καλλιεργήσουν πολιτιστικές και καλ-
λιτεχνικές σχέσεις.  
 
Το πρόγραµµα του Φεστιβάλ περι-
λαµβάνει πάνω από 30 εκδηλώσεις 
στο οποίο συµµετέχουν περισσότεροι 
από 50 λογοτέχνες και οµιλητές. Στο 
πρόγραµµα περιλαµβάνονται συζητή-

σεις, αναγνώσεις λογοτεχνικών κει-
µένων, παραστάσεις και εργαστήρια 
µε στόχο την καλλιέργεια ενός ευρύ-
τερου πολιτιστικού, πολιτικού και λο-
γοτεχνικού διαλόγου.
 
Ο κ. Παπαστεργιάδης το χαρακτήρισε 
ως ένα από τα µεγαλύτερα ελληνικά 
φεστιβάλ λογοτεχνών τόσο στην Αυ-
στραλία όσο και στο χώρο της δια-
σποράς, ενώ δήλωσε ικανοποιηµέ-

νος από το πλούσιο πρόγραµµα και 
τη µεγάλη συµµετοχή σηµαντικών 
λογοτεχνών και ακαδηµαϊκών.

«Είµαι πολύ ικανοποιηµένος 
τόσο από το πλούσιο και ενδι-
αφέρον πρόγραµµα του Φεστι-
βάλ, όσο και από τη συµµετο-
χή σηµαντικών λογοτεχνών και 
ακαδηµαϊκών όχι µόνο ελληνι-
κής καταγωγής, αλλά και από 
άλλες εθνικότητες. Πρόκειται 
για ένα από τα µεγαλύτερα λο-
γοτεχνικά φεστιβάλ και χαίρο-
µαι που εγκαινιάζεται τόσο δυ-
ναµικά το φεστιβάλ αυτό από 
την Κοινότητά µας,» δήλωσε.

 
«Με τον τρόπο αυτό η Κοινότητά µας 
υλοποιεί έναν ακόµα στόχο της, να 
δηµιουργήσει έναν δίαυλο επικοι-
νωνίας µε τις άλλες εθνικότητες της 
Αυστραλίας, ανταλλάσσοντας ιδέες, 
εµπειρίες και προγραµµατίζοντας 
από κοινού για το µέλλον.»
 
Ο κ. Παπαστεργιάδης πρόσθεσε ότι 

«στόχος µας είναι επίσης να 
αγκαλιάσουµε τους νέους λο-
γοτέχνες µας και να τους στη-
ρίξουµε µέσα από το Φεστιβάλ 
και τα πολιτιστικά προγράµµα-
τά µας, δίνοντάς τους τη δυνα-
τότητα να προβάλλουν τα έργα 
τους όχι µόνο στην ελληνική 
παροικία, αλλά και στον ευρύ-
τερο αυστραλιανό χώρο.»

Ο πρόεδρος της Κοινότητας κ. Βασίλης Παπαστεργιάδης ∆ηµήτρης Μποσινάκης Γιώργος Μουρατίδης

Μαρία Κατσώνη, ∆ηµήτρης Κακµής και ο καθηγητής Βρασίδας Καραλής




