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39ο Ελληνικό Φεστιβάλ Σίδνεϊ: Το Φεστιβάλ της Ελπίδας

Βικτώρια: Έσπασε τη σπονδυλική του στήλη ο πρωθυπουργός

Ο
πρωθυπουργός της Βικτώριας 
Daniel Andrews ίσως χρειαστεί 
να υποβληθεί σε χειρουργική 
επέμβαση, καθώς υπεβλήθη σε 

τομογραφίες που επιβεβαιώνουν ότι ύστε-
ρα από μια πτώση του σε σκάλες την Τρί-
τη, έχει σπάσει τη σπονδυλική του στήλη.
Έσπασε επίσης αρκετά πλευρά, ωστόσο 
οι φόβοι των γιατρών ότι μπορεί να είχε 
τρυπηθεί και ο ένας πνεύμονας δεν επα-
ληθεύτηκαν.
Η χειρουργική επέμβαση θα απαιτούσε 
την εισαγωγή βιδών ή καρφιτσών στη 
σπονδυλική του στήλη, και η ανάρρωση 
αναμένεται να διαρκέσει εβδομάδες.
Ο κ. Andrews μεταφέρθηκε στο νοσοκο-
μείο νωρίς την Τρίτη, όταν συνέβη το ατύ-
χημα και  γλίστρησε στις βρεγμένες σκάλες 
των ενοικιαζόμενων δωματίων όπου περ-
νούσε τις διακοπές του στο Mornington, 
καθώς ετοιμαζόταν για τη δουλειά του.

και να στηρίξει τους καλλιτέχνες.
Η διοργάνωση του Ελληνικού Φεστιβάλ 
Σίδνεϊ, του σημαντικότερου πολυπολιτι-
σμικού φεστιβάλ της Αυστραλίας, είναι 
από μόνη της μια δραστηριότητα που 
απαιτεί χρήματα, οργάνωση, αμέτρητες 
ώρες εργασίας.
Το φετινό Ελληνικό Φεστιβάλ Σίδνεϊ, εί-
ναι ένα φεστιβάλ της Ελπίδας. Μέσα από 
ένα πλήθος εκδηλώσεων, φιλοδοξεί να 
φέρει κάθε Αυστραλό πολίτη σε επαφή με 
σημαντικά επιτεύγματα του νεοελληνικού 
πολιτισμού, να δείξει το σύγχρονο πρό-
σωπο της Ελλάδας πέρα από ξεπερασμένα 
και αμφιβόλου εμπορικής αξίας στερεότυ-
πα και κυρίως να δώσει ελπίδα σε όλους 
μας, να μας προετοιμάσει για την επόμενη 
μέρα, που όλοι την θέλουμε καλύτερη. 
Με την συμμετοχή μας στηρίζουμε το 
πλήθος των καλλιτεχνών που συμμετέχει 
στο φεστιβάλ, στηρίζουμε την Επιτροπή 
και τους εθελοντές που ετοίμασαν ένα 
εξαιρετικό πρόγραμμα εκδηλώσεων, οι 
περισσότερες από τις οποίες μας προσφέ-
ρονται δωρεάν. Με την συμμετοχή μας 
τους απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ 
και τους ενθαρρύνουμε να συνεχίσουν το 
έργο τους. 
Το φετινό Φεστιβάλ δεν είναι ένα «φε-
στιβάλ σε κατάσταση ανάγκης», αλλά ένα 
από τα καλύτερα που θα γίνουν φέρος 
στην Αυστραλία, είτε από την Πολιτεία 
είτε από οποιαδήποτε άλλο φορέα. Ανά-
μεσα στις εκδηλώσεις, που θα καταγρα-
φούν στις σημαντικότερες που έγιναν 
μέσα στο 2021 παγκοσμίως, ξεχωρίζουν 
η παρουσίαση του «Ύμνου εις την Ελευ-
θερίαν» (Νικόλαος Μάντζαρος-Διονύσιος 
Σολωμός), με 30μελή συμφωνική ορχή-
στρα υπό την διεύθυνση του George Ellis, 
η συναυλία «200 Χρόνια Ελεύθερη Ελλά-
δα: Τσιτσάνης, Χατζηδάκης, Ξαρχάκος, 
Θεοδωράκης» με τον Δημήτρη Μπάση, 
συνοδεία ελληνικού λαϊκού συγκροτήμα-
τος, συμφωνικής ορχήστρας και χορωδί-

ας, υπό τη διεύθυνση του George Ellis, η 
συναυλία «200 Χρόνια – Γιορτή της Ελ-
ληνικής Μουσικής» με την ορχήστρα του 
Newtown Performing Arts High School, 
υπό τη διεύθυνση του Emlyn Lewis-Jones, 
το  Φεστιβάλ Ελληνοαυστραλιανών Συγ-
γραφέων στο οποίο θα παρουσιαστούν οι 
Nina Angelo, Katerina Cosgrove, Koraly 
Dimitridis, Peter Papathanasiou, Andrew 
Pippos, Cassi Plate και Peter Prineas και 
ένα πλήθος διαλέξεων από τους σημαντι-
κότερους Αυστραλούς ακαδημαϊκούς.
Το Ελληνικό Φεστιβάλ Σίδνεϊ είναι η ση-
μαντικότερη παρακαταθήκη μας για το 
μέλλον. Ο πολιτισμός είναι η μόνη θύρα 
χωρίς θυροφύλακα. Αυτοί που έρχονται 
στο κατόπι μας, θα την περάσουν ανεξάρ-
τητα από την καταγωγή τους ή τις πεποι-
θήσεις τους για να δουν και να μοιρα-
στούν μαζί κάποια από τα πολύτιμα υλικά 
με τα οποία φτιάχτηκε και συνεχίζει να 
φτιάχνεται αυτή η υπέροχη χώρα.

Γιάννης Δραμιτινός

Φ
έτος, περισσότερο από κάθε 
άλλη χρονιά, πρέπει να στηρί-
ξουμε το πολιτιστικό έργο της 
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινό-

τητας ΝΝΟ και το Ελληνικό Φεστιβάλ Σίδ-
νεϊ. Ένα φεστιβάλ με εκδηλώσεις που θα 
καταγραφούν ανάμεσα στις καλύτερες που 
θα γίνουν παγκοσμίως για τα 200 χρόνια 
της εθνικής μας ανεξαρτησίας.
Το 2020 ήταν η χρονιά που οι νεκροί 
δεν είχαν πια όνομα. Η πανδημία του 
Covid-19 άλλαξε όλα όσα θεωρούσαμε 
δεδομένα στην οικονομία, τη δημόσια 
υγεία, τον τρόπο διακυβέρνησης. Προ-
κάλεσε την κατάρρευση των μισθών και 
της απασχόλησης, κλόνισε την κοινωνική 
συνοχή, επέβαλε πρωτοφανείς περιορι-
σμούς στις μετακινήσεις και τα ταξίδια.
Η Αυστραλία εισήλθε σε ύφεση, για πρώ-
τη φορά από το 1991. Πολιτιστικοί φορείς 
και καλλιτέχνες βρέθηκαν στο περιθώριο. 
Παραστάσεις, συναυλίες, συνέδρια, εκθέ-
σεις και φεστιβάλ ακυρώθηκαν. Κινημα-
τογράφοι, θέατρα και μουσεία έκλεισαν 
τις πόρτες τους.
Ο καθολικός εγκλεισμός ανάγκασε μεγά-
λα καλλιτεχνικά ιδρύματα να σταματή-
σουν τις δραστηριότητες τους ή να ανα-
ζητήσουν νέους τρόπους επικοινωνίας με 
το κοινό.
Το πλήγμα ήταν ιδιαίτερα ισχυρό για τους 
ομογενειακούς οργανισμούς, που εκτός 
από τις προγραμματισμένες ετήσιες τους 
εκδηλώσεις, σχεδίαζαν τον εορτασμό της 
επετείου των 200 χρόνων από την Ελλη-
νική Επανάσταση.
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νέας 
Νότιας Ουαλίας κλήθηκε να αντιμετωπί-
σει προβλήματα σε κάθε τομέα των δρα-
στηριοτήτων της, καταστάσεις πρωτόγνω-
ρες στον χώρο της κοινωνικής πρόνοιας 
και της εκπαίδευσης.
Κλήθηκε, επίσης, να διαφυλάξει τον πολι-
τιστικό τομέα που βρίσκεται σε κατάσταση 
διάλυσης καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης 
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Η σοβαρότητα των τραυμάτων του έχει 
δημιουργήσει αμφιβολίες για την επι-
στροφή του στο κοινοβούλιο όταν θα 
συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα. Σε 
περίπτωση απουσίας του, θα λειτουργή-
σει ως πρωθυπουργός ο αναπληρωτής 
πρωθυπουργός James Merlino.

Ο κ. Andrews συμμετείχε σε 120 συνε-
χόμενες καθημερινές συνεντεύξεις τύπου 
κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος 
κορονοϊού της πολιτείας.
Είναι ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος 
της Βικτώριας από το 2010 και πρωθυ-
πουργός της πολιτείας από το 2014.


