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Π ΡΟ Σ ΚΛ Η Σ Η
Η Εταιρεία Φίλων Νίκου  Καζαντζάκη  (Τμήμα Μελβούρνης)  οργανώνei  διάλεξη  για  το  έργο  του  Νίκου
Καζαντζάκη με θέμα:

«Συμπόσιον: Το έργο του Καζαντζάκη με ένα ποτήρι κρασί»
Ομιλητής θα είναι ο κ. Howard Dossor

O κ. Dossor είναι μελετητής του Καζαντζακικού έργου και έχει δώσει ομιλίες και γράψει άρθρα γι’ αυτό.
Η ομιλία θα είναι στα Αγγλικά αλλά θα δοθεί περίληψη στα Ελληνικά. Θα αναγνωστούν επίσης αποσπάσματα
στα Αγγλικά και στα Ελληνικά από το έργο του Καζαντζάκη και ο ομιλητής θα απαντήσει σε ερωτήσεις.
Ημερομηνία:      Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014
΄Ωρα:  3.30 μμ.
Αίθουσα: Αίθουσα Ιθακησίων
     329 Elizabeth Street, Μελβούρνη

Είσοδος ελεύθερη.
Όλοι ευπρόσδεκτοι.

Χρήστος Ν. Φίφης        Πάνος Σταματόπουλος
Πρόεδρος            Γραμματέας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ



Σας προωθούμε ενημέρωση σχετικά με την πρωτοβουλία I’m an Aθenian too που έχει εγκαινιάσει η Marketing
Greece, με σκοπό την προώθηση και ανάδειξη της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού για όλο το χρόνο.

Μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες και υλικό από τη σχετική ιστοσελίδα www.imanathenian.com ενώ υπάρχει και
σχετικό video προς αξιοποίηση, στο youtube https://www.youtube.com/watch?v=BNvz5PYnvCw. Μέσω μιας
εφαρμογής για κινητά οι επισκέπτες της Αθήνας έχουν τη δυνατότητα να ανεβάζουν τις δικές τους φωτογραφίες και
να τις μοιράζονται στα κοινωνικά δίκτυα ενώ γίνεται και διαγωνισμός για την καλύτερη φωτογραφία.

Η Marketing Greece www.marketinggreece.com είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που λειτουργεί με
την υποστήριξη του ΣΕΤΕ και έχει στόχο να υποστηρίξει το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ στη δημιουργία
μιας νέας τουριστικής ταυτότητας για την Ελλάδα. Η Marketing Greece διαχειρίζεται και το portal
www.DiscoverGreece.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

The non-profit organisation Marketing Greece is launching the initiative I’m an Aθenian too. You are encouraged
to visit the website http://imanathenian.com/and download the app that allows you to express the Aθenian inside of
you, either by sharing your stamped photo from your experience in Athens on social media or by posting your photo
on Facebook using the #ImAnAthenian hashtag. You will automatically enter the competition for unique holidays
for two in Athens.

Additional info:

Marketing Greece S.A. is a not-for-profit organisation founded in 2013 established to promote tourism in Greece. A
private sector initiative, its shareholders include the Greek Tourism Confederation (SETE) (80%), the Hellenic
Chamber of Hotels (17.5%) and the Hellenic Association of Communication Agencies (2.5%). Its primary
objectives are to support tourism initiatives throughout Greece and assist in extending the country’s tourism season.
As well as focusing on digital, marketing and PR activities both internationally and locally to achieve its objectives,
it launched a consumer website, www.discovergreece.com, in February 2014.
Prior to the portal’s launch, Marketing Greece commissioned a report by McKinsey & Company called Tourism
Strategic Planning 2021, in which the management consultancy firm outlined a target for annual tourist arrivals into
Greece in 2021 to exceed 24 million, with a per capita expenditure of approximately 800 euros. This would generate
direct annual revenue of 18-19 billion euros and a total of 48-50 billion euros, taking into account all tourism-related
activities, compared to 32 billion euros in 2012. This, the report concluded, would add an additional nine points to
the country’s GDP. See more details at www.marketinggreece.com

www.DiscoverGreece.com is a destination- and experience-oriented travel portal launched in February 2014 by
Marketing Greece to help promote tourism in Greece. Originally launched in English and Greek, the travel portal
now exists in five languages (including Russian, German and French), amounting to approximately 120,000 words
in each language that describe more than 120 destinations and experiences across Greece. It uses around 3,000
photographs and produced 60 thematic videos that showcase all regions of the country.
As well as being thematically arranged by tourist type and travel preference, the portal offers events listings in
Greece and a price-comparison booking functionality for hotels and air tickets.
A pre-launch campaign for the website, entitled WeDiscoverGreece, won the Silver Award for best use of social
media at the Travel Awards 2014, for the portal’s innovative use of Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest and
Google+.

Press & Communication Office
Consulate General of Greece
Level 2, 219-223 Castlereagh Street
Sydney NSW 2000
Tel:  02 92670966
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξενάγηση εκπροσώπων ομογενειακών οργανισμών στο νέο κοινοτικό κτίριο

Η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης έχει προσκαλέσει τους ομογενειακούς συλλόγους να
συμμετάσχουν σε ειδική συγκέντρωση στο νέο κοινοτικό κτίριο, με σκοπό την ενημέρωση και
ξενάγησή τους στο Ελληνικό Κέντρο Σύγχρονου Πολιτισμού.

Συγκεκριμένα, στην ειδική αυτή εκδήλωση για τους παροικιακούς οργανισμούς, θα δοθεί η ευκαιρία
να ξεναγηθούν οι αντιπρόσωποι των οργανισμών στους χώρους του νέου πολυώροφου κοινοτικού
κτιρίου και να συζητηθεί μαζί τους η λειτουργικότητα του Ελληνικού Κέντρου Σύγχρονου Πολιτισμού.

Το Πολιτιστικό Κέντρο θα λειτουργεί στους τέσσερις πρώτους ορόφους του νέου κτιρίου και θα
προσφέρει χώρο για παραστάσεις, εκθέσεις και εργαστήρια, ενώ τους χώρους του θα μπορούν να
τους χρησιμοποιούν όλοι οι ομογενειακοί οργανισμοί. Μεταξύ άλλων, θα προσφέρει αίθουσες
συνεδριάσεων με οπτικοαουστικά βοηθήματα, αίθουσες συσκέψεων με ειδικό εξοπλισμό για
τηλεδιασκέψεις και οθόνες για παρουσιάσεις, καθώς και διάφορες αίθουσες για εκδηλώσεις με
χωρητικότητα 20 ως 180 ατόμων.

Η εκδήλωση θα γίνει την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014, στις 7.00μμ, στον πρώτο όροφο του νέου κτιρίου.

Αν δεν το έχουν ήδη κάνει, σύλλογοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή τηλεφωνώντας στο γραφείο
της Κοινότητας, στον αριθμό 96622722.
____________________

Πληροφορίες: (03) 9662 2722

Διάλεξη με θέμα «Η επικαιρότητα του ελληνικού πολιτισμού στον κόσμο» πρόκειται
να δώσει ο π. Πρύτανης και Καθηγητής της Πολιτικής Επιστήμης, κ.
Γεώργιος Κοντογιώργης, αυτή την Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014, στα πλαίσια της
σειράς Σεμιναρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού, που προσφέρει η Ελληνική
Κοινότητα Μελβούρνης. Η διάλεξη διοργανώνεται σε συνεργασία με το
Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών.

Ο διακεκριμένος ομιλητής, θα αναφερθεί αναλυτικά στα κύρια χαρακτηριστικά του
ελληνικού πολιτισμού και σε ποιό βαθμό παραμένει ο πολιτισμός αυτός επίκαιρος, ζωντανός και
πηγή αναφοράς και χρήσης από τους άλλους λαούς του πλανήτη μας.

Θα αναλύσει διεξοδικά το κοσμοσύστημα του ελληνικού πολιτισμού και πώς αυτό
χρησιμοποιήθηκε ως γνώση και πηγή αναφοράς από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Με άλλα λόγια
η σημερινή εξέλιξη του σύγχρονου κόσμου και πολιτισμού δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια
επανάληψη των δρώμενων και αξιών που έζησαν οι Έλληνες διαχρονικά 4.000 χρόνια ιστορίας.
Επομένως ο ελληνικός πολιτισμός και το κοσμοσύστημά του παραμένουν επίκαιρα και χθες και
σήμερα και αύριο, γι’ αυτό και ο Ελληνισμός παραμένει επίκαιρος και ζωντανός, αφού πρώτα από
όλους τους λαούς, οι Έλληνες βίωσαν την εξέλιξη του πολιτισμού και ήρθαν αντιμέτωποί του.

Η διάλεξη θα δοθεί στα Ελληνικά, στις 7:00μμ, στην αίθουσα του Φιλανθρωπικού Συνδέσμου Ιθακήσιων
(2ος όροφος, 329 Elizabeth Street, στο κέντρο της Μελβούρνης). Η είσοδος είναι ελεύθερη στο κοινό.



Greek Festival of Sydney / Greek Film Festival
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

TO 21Ο DELPHI BANK ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ
ΕΛΛΗΝΟΑΥΣΤΡΑΛΟΥΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Το 21ο Delphi BankΦεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου τιμά τις Ταινίες Μικρού Μήκους, και ο καλύτερος
τρόπος  είναι  μέσω  του  ΕλληνοΑυστραλιανού  Φεστιβάλ  Ταινιών  Μικρού  Μήκους  (GASFF).  Αυτή  η
προσπάθεια είχε ξεκινήσει το 2010 στο Μπαρ Loop στο CBD της Μελβούρνης, θέλοντας ο Τζιμ Κουτσούκος
και  η  Άντζυ  Αραμπατζής  να  παρέχουν  μια  ευκαιρία  για  τους  Έλληνες  σκηνοθέτες  της  Αυστραλίας  να
παρουσιάσουν τα έργα τους.

Σήμερα λοιπόν, πέντε χρόνια μετά την έναρξή του, το GASFF συνεργάζεται για δεύτερη συνεχή χρονιά με το
21ο Delphi Bank Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου πηγαίνοντας από το καλό στο καλύτερο, και για πρώτη
φορά φέτος  ανακοινώνεται  η  συμπερίληψη  ενός  διεθνούς  προγράμματος  με  ταινίες  από Ελλάδα, Κύπρο,
Γαλλία και ΗΠΑ.

Το Αυστραλιανό Πρόγραμμα Ταινιών Μικρού Μήκους που θα προβληθεί στον Κινηματογράφο Palace Norton
Street στο Leichhardt στις 29 Οκτωβρίου 07:00μμ, συμπεριλαμβάνει ένα πρόγραμμα 10 ταινιών και η καλύτερη
ταινία  θα  βραβευτεί  με  $1000,  μια  ευγενική  χορηγία  των  Ελληνικών Ορθόδοξων Κοινοτήτων ΝΝΟ  και
Βικτώριας. Οι φετινοί νικητές θα επιλεγούν από μια κριτική επιτροπή που θα περιλαμβάνεται από τουςGeorge
Donikian, Ντόρα Κιτίνας,  Άντζυ Αραμπατζή, Ολίβια Νίκου, Γιώργο Μακρή,Odette Ιωαννίδη και Paul Kαψή.

Θα παρευρεθεί ο Σωτήρης Δουνούκος, παραγωγός της ταινίας μικρού μήκους, A Single Body, που κέρδισε το
βραβείο Καλύτερης Διεθνής Ταινίας Μικρού Μήκους στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου το 2014 στο
Τορόντο και θα μοιραστεί μαζί μας τις εμπειρίες του ως δημιουργός ταινιών. Μετά το τέλος των ταινιών θα
προσφερθεί ποτό με μεζέδες μια ευγενική χορηγία της εταιρείας The Grey Elephants.

Το πλήρες πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο και τα εισιτήρια είναι τώρα διαθέσιμα προς πώληση
στο www.greekfilmfestival.com.au ή καλώντας στο Palace Norton Street (02) 9564 5620 μεταξύ 11:00πμ με
8:30μμ. Ισχύουν τέλη κρατήσεων.

Dimitra Lafazanos |Festival Manager
Greek Festival of Sydney / Greek Film Festival
PO Box 324, Lakemba NSW 2195

phone +61 2 9750 0440 | fax +61 2 9740 3522
mobile +61 (0)405 533 480
greekfestival@goc.com.au | www.greekfestivalofsydney.com.au | www.greekfilmfestival.com.au




