
 

 

   

  

 

   

  

 

    

   

 

    

 

   

 

 

  

  

 

  

 

   

 

   

  

 

    

 

    

 

 

 

 

    

 

 

  

 

   

  

 

   

  

“ΟΔΥΣΣΕΙΑ” 

ΕΛΛHNIKH OΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 
       

1st Floor, 262 Franklin Street Adelaide SA 5000   T: (08) 8231 4307   F: (08) 8118 2043 
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    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
                               
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ – ‘MY REMBETIKA BLUES’  ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟ 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
‘ΟΔΥΣΣΕΙΑ’ 

 
Μετά την επιτυχία του έργου «Τα Σκυλιά της Δημοκρατίας», η γνωστή 
κινηματογραφιστής  από το Σίδνεϊ, Μαρία Ζουρνάζη,  επιστρέφει με μια νέα δουλειά 
που θα μας ταξιδέψει στην νεότερη ιστορία της Ελληνικής μουσικής.  
 
Στη νέα ταινία ‘Τα Μπλουζ του Ρεμπέτικου’ η Μαρία Ζουρνάζη παρουσιάζει την 
ιστορία του Ρεμπέτικου και του υπόγειου ρεύματος στο οποίο άνθησε.  
 
Ένα είδος μουσικής που κάποτε είχε απαγορευτεί από τις αρχές λόγω του 
προκλητικού και αμφιλεγόμενου για την εποχή περιεχομένου του.  
 
Ωστόσο, αυτό το είδος μουσικής όχι μόνο ανέδειξε μερικά από τα μεγαλύτερα 
ονόματα της ελληνικής μουσικής, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες ενώνει τον απανταχού 
ελληνισμό.  
 
Η Μαρία Ζουρνάζη ταξιδεύει ανά τον κόσμο όπου υπάρχουν Έλληνες, από την 
Κωνσταντινούπολη μέχρι τη Βοστώνη και το Σίδνεϋ και ανακαλύπτει το ρεμπέτικο ως 
συνδετικό κρίκο της Ελληνικής Διασποράς.  
 
Φέτος φέρνουμε στην ομογένεια της Αδελαΐδας την ταινία «Τα Μπλουζ του 
Ρεμπέτικου» σε μια και μοναδική προβολή.   
 
Ύστερα από απόφαση, η  ταινία θα προβληθεί κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ 
Ελληνικού Κινηματογράφου στους κινηματογράφους Palace Nova και όχι του 
Φεστιβάλ Οδύσσεια ως Κινηματογραφική Βραδιά όπως ήταν αρχικά 
προγραμματισμένο.  
 
Για πληροφορίες σχετικά με ημερομηνίες και ώρες προβολής της ταινίας, 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Palace Nova www.palacenova.com.au 
 
 
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας 
 
 
Παναγιώτης Ππύρος 
Γενικός Γραμματέας 
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