
ΤΖΟΡΤΖ ΜΙΛΕΡ ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Μιλάει Ελληνικά και στηρίζει τις δράσεις της 
ομογένειας

Ο Τζορτζ Μίλερ γεννήθηκε στην πόλη Τσιντσίλα του 
Κουίνσλαντ, 3 Μαρτίου του 1945 με τον δίδυμο αδελφό 
του Γιάννη, ενώ η οικογένεια απέκτησε και άλλα δύο 
αγόρια, τον Χρήστο και τον Βασίλη.

Σε εκείνη την άκρη της Γης έπαιζε ινδιάνους και 
καουμπόηδες με τους φίλους του και παρακολουθούσε 
μερικά φιλμ της εποχής που εξάπτουν τη φαντασία των 
παιδιών. Αργότερα η οικογένεια έφτασε στο Σίδνεϊ, ενώ 
ο Τζορτζ μεταξύ άλλων υπήρξε και παπαδοπαίδι στον 
ναό του Αγίου Γεωργίου.

Ο σκηνοθέτης του «Mad Max» σπούδασε Ιατρική μαζί 
με τον δίδυμο αδελφό του, εργάστηκε σε νοσοκομείο 

GEORGE MILLER’S ROUSING RECEPTION 
FROM THE GREEKS OF AUSTRALIA 
He speaks Greek and supports the actions of the 
Diaspora

George Miller was born in the town of Chinchilla 
Queensland on 3 March, 1945 with his twin brother 
John, whilst the family had another two other boys, 
Christos and Vasili.

In this remote part of the world, he played cowboys and 
Indians with his friends and watched some films of the 
period that stirred the childish imagination. Later the 
family arrived in Sydney and George amongst others 
served as an altar boy at St. George’s church.

The director of «Mad Max» studied medicine along 
with his twin brother, worked in a hospital and won a 
prize in a competition for one minute films. For years 
he served as a doctor before the cinema won out and 
gradually he turned a professional page. His exposure to 
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και κέρδισε βραβείο σε διαγωνισμό μονόλεπτου φιλμ. 
Για χρόνια υπηρέτησε την Ιατρική πριν τον κερδίσει ο 
κινηματογράφος και σταδιακά γύρισε επαγγελματική 
σελίδα. Τα επείγοντα περιστατικά του δημόσιου 
νοσοκομείου όπου βίωσε δύσκολες καταστάσεις, 
τραυματισμούς και θανάτους, και η εξάσκηση του 
ιατρικού επαγγέλματος για χρόνια ήταν η αναγκαία 
προϋπόθεση για να υποστηρίξει την καριέρα του 
σκηνοθέτη.

Η πρώτη ταινία του είχε τίτλο «Βία στο σινεμά μέρος 
πρώτον», αν και δεν υπήρξε ποτέ η συνέχεια. Σημείο-
σταθμό βεβαίως αποτέλεσε ο «Mad Max». Ηταν το 
1979 όταν ο Μίλερ παρουσίασε τον ήρωά του, έναν 
αστυνομικό που μεταμορφώνεται σε εκδικητή για τον 
χαμό της οικογένειάς του. Πρωταγωνιστής ο άσημος 
τότε Μελ Γκίμπσον, ο οποίος τότε έγινε γνωστός στο 
ευρύ κοινό.

Την ταινία, η οποία έγινε παγκόσμια επιτυχία, απέφερε 
τεράστια κέρδη και απέσπασε βραβεία δημιούργησε ο 
Μίλερ σε συνεργασία με τον Β. Κένεντι. Ακολούθησε 
το δεύτερο μέρος το 1981 με πεδίο πάλι την Αυστραλία, 
ενώ το 1989 η τρίτη πράξη βρίσκει τον ήρωα Μαξ στη 
μέση της ερήμου σε ένα δυστοπικό μέλλον.

Εκτός από τον «Mad Max» ο Τζορτζ Μίλερ έχει 
υπογράψει σημαντικά έργα και έχει διακριθεί πολλές 
φορές. Κέρδισε το Οσκαρ κινουμένων σχεδίων με την 
ταινία «Happy Feet», ενώ είχε και τρεις υποψηφιότητες 
για Οσκαρ για το σενάριο της ταινίας «Lorenzo’s Oil» 
και την ταινία «Babe» στις κατηγορίες Καλύτερης 
Ταινίας και Σεναρίου. Μάλιστα έχει συνεργαστεί με 
πολλούς πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ, όπως οι Τζακ 
Νίκολσον, Μισέλ Φάιφερ, Σερ, Νικόλ Κίντμαν κ.ά.

Παράλληλα με την καλλιτεχνική καταξίωση όμως 
δεν ξεχνά ποτέ τις ελληνικές ρίζες. Στην Αυστραλία 
η πολυπληθής παροικία των Κυθηρίων με 50-60.000 
μέλη αναπτύσσει έντονη κοινωνική δράση και ο Τζορτζ 
Μίλερ δίνει συχνά το «παρών» λέει ο Γιώργος Πούλος 
γραμματέας στον Σύνδεσμο Κυθηρίων και εκπρόσωπος 
του Kythira family net όπου υπάρχει εκτενής αναφορά 
και φωτογραφίες απο την πορεία της οικογένειας.

emergencies in a public hospital where he experienced 
difficult situations, injuries and deaths, and the practice 
of the medical profession for years were the essential 
elements to support his career as a director.

His first film was titled “Violence at the cinema part 
one”, though there was never a sequel. A milestone 
certainly was the «Mad Max» movie.  It was in 1979 
when Miller presented his hero, a policeman who 
transforms into an avenger for the loss of his family. The 
protagonist, the then unknown Mel Gibson, went on to 
become famous to the general public.

The film, which became a global success, brought 
huge profits and won awards, was created by Miller in 
collaboration with Byron Kennedy. A second instalment 
followed in 1981 and was set in Australia again, then in 
1989 the third part finds Max the hero in the middle of 
the desert in a dystopian future.

Apart from “Mad Max” George Miller has signed off 
on important projects and has won many awards. He 
won the Academy Award for best animated film for 
“Happy Feet”, and received  three nominations for an 
Academy Award for the script of the movie “Lorenzo’s 
Oil” and the film “Babe” in the categories of Best Film 
and Screenplay. Indeed he has worked with many 
Hollywood actors such as Jack Nicholson, Michelle 
Pfeiffer, Cher, Nicole Kidman etc.

In addition to his artistic achievements he never forgets 
his Greek roots.  In Australia the large Kytherian 
community comprising 50-60,000 people, encourages 

strong social interaction and George Miller often 
donates, according to George Poulos, the secretary 
of the Kytherian Association and a representative of 
Kythera family net where there are extensive references 
and photos of the family.
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TΖΟΡΤΖ ΜΙΛΕΡ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ - ΘΡΥΛΟΣ 
ΤΟΥ ΣΙΝΕΜΑ
O Mad Max από τα Κύθηρα - Στην κορυφή του 
Χόλιγουντ με ρίζες από το Τσιρίγο...

Ο Τζορτζ Μίλερ κάθισε στα έδρανα της Ιατρικής, 
εργάστηκε στα επείγοντα, αλλά τελικά γνώρισε τη 
διεθνή καταξίωση μέσα από την τριλογία του «Mad 
Max». Μια καριέρα γεμάτη λάμψη, βραβεία, μεταξύ 
αυτών και ένα Οσκαρ, καλλιτεχνική αποδοχή και 
εισπρακτικές επιτυχίες. Ωστόσο, πίσω από την αίγλη 
της κινηματογραφικής βιομηχανίας και τη διεθνή 
καταξίωση ανακαλύπτει κανείς την ευαισθησία για την 
πατρίδα, το φως των προγόνων και τον νόστο για έναν 
τόπο που (αν και δεν γεννήθηκε εκεί) θεωρεί τη δική 
του Ιθάκη, δηλαδή τα Κύθηρα.

Ο Τζορτζ Μίλερ απολαμβάνει την επιτυχία της νέας 
του ταινίας «Mad Max ο δρόμος της οργής», η οποία 
έκανε προχθές παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ 
Κανών και συγχρόνως στις κινηματογραφικές αίθουσες 
όλου του κόσμου.

Ως σκηνοθέτης και παραγωγός επαναφέρει, έπειτα 
από πολλά χρόνια προετοιμασίας, στο προσκήνιο τον 
μύθο ο οποίος άλλαξε σελίδα στις ταινίες δράσης και 
εγκαινίασε ένα νέο είδος κινηματογράφου. Ελάχιστοι 
όμως γνωρίζουν ότι πίσω από τον δημοφιλή παραγωγό 
και σκηνοθέτη από την Αυστραλία συνυπάρχει ο γιος 
του μετανάστη από τα Κύθηρα, απόγονος του ιερέα στα 
Μητάτα, συνδεδεμένος με την Ελλάδα και την ιδιαίτερη 
πατρίδα του.

Ελληνας δεύτερης γενιάς, ο Τζορτζ Μίλερ μετέχει 
στις εκδηλώσεις που διοργανώνει η Αδελφότητα 
των Κυθηρίων στην Αυστραλία και συμβάλλει στις 
δράσεις της, ενώ παράλληλα διατηρεί ακατάλυτους 
δεσμούς με το χωριό απ’ όπου ξεκίνησε ο πατέρας 
του. Σημείο αναφοράς αποτελεί το παλαιό προγονικό 
σπίτι της οικογένειας, το οποίο σήμερα έχει μετατραπεί 
σε σύγχρονο ξενώνα. Εκεί κοντά στους συγγενείς 
απολαμβάνει την αίσθηση της πατρίδας.

Δεν έχασαν επαφή

«Οι γονείς του Τζορτζ αλλά και ο ίδιος κράτησαν 

GEORGE MILLER THE GREEK-LEGEND OF 
THE CINEMA
Mad Max from Kythera - 
At the top in Hollywood with roots from Tsirigo ...

George Miller sat on the benches of Medicine School, 
worked in the emergency room, but finally met his 
international recognition through the trilogy of “Mad 
Max”. A bright career with many awards, among them 
an Oscar, artistic acceptance and commercial success. 
But behind the glamour of the film industry and 
international recognition one discovers a sensitivity 
for his country, the light of his ancestors and the 
longing for a place (although not born there) which he 
considers his own Ithaca, ie Kythera. George Miller is 
enjoying the success of his new film “Mad Max Fury 
Road”, which made its world premiere yesterday at the 
Cannes Film Festival and simultaneously in cinemas 
around the world.

As a director and producer he returns, after many years 
of preparation, to the fore with the myth who turned 
the page on action movies and launched a new film 
genre. But few people know that behind the popular 
producer and director from Australia there is the son 
of immigrants from the island of Kythera, descendant 
of the priest in Mitata, connected with Greece and his 
hometown.

A second generation Greek, George Miller participates 
in events organised by the Kytherian Association 
of Australia and contributes to its activities, while 
maintaining enduring ties with the village where his 
father set out from.  The benchmark is the old ancestral 
family home, which has been converted into a modern 
guest house. There, near his relatives, he enjoys the 
sense of his homeland.

Has not lost contact

“George’s parents but also he always kept their link 
with Greece. From the early days his parents visited 
regularly.  They never stopped visiting Kythera. With 
them and George, as well as the brothers” according to 
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πάντοτε τη σχέση τους με την Ελλάδα. Από παλιά οι 
γονείς του έρχονταν τακτικά. Ποτέ δεν σταμάτησαν 
να επισκέπτονται τα Κύθηρα. Μαζί τους και ο Τζορτζ, 
όπως και τα αδέλφια του» λένε οι κοντινοί συγγενείς 
του, η οικογένεια του Θανάση και της Τούλας 
Σκλαβου και μοιράζονται με το “Εθνος” οικογενειακές 
φωτογραφίες. «Οταν μάλιστα κέρδισε το Οσκαρ, είχε 
υποσχεθεί ότι θα φέρει στο νησί όλη την οικογένεια. 
Και έτσι έγινε, ήρθε με τη μητέρα, τα παιδιά και τα 
αδέλφια του. Οποτε έρχεται μένει βεβαίως μαζί μας , 
εδώ, μαζί με τα παιδιά του.»

Άλλωστε ο τουριστικός ξενώνας που διατηρούν με 
την επωνυμία “Αμπράμης” περιλαμβάνει και την παλιά 
προγονική οικία του δημοφιλούς παραγωγού.

“Είναι ενα συγκρότημα τριών κτιρίων και ενα εξ 
αυτών ανάγεται στο 1887 ,είναι το πατρικό σπίτι της 
οικογένειας” λέει ο Βρεττός Σκλάβος και επισημαίνει 
την σύνδεση του Τζόρτζ Μίλερ με θείους και ξαδέλφια. 
Για αυτούς , δεν είναι ο διάσημος σκηνοθέτης αλλά 
κυρίως ο ξενιτεμένος συγγενής. Με την οικογένειά 
του επισκέπτεται όποτε μπορεί το νησί, απολαμβάνει 
τη θάλασσα και τη φύση, κάνει παρέα με τους 
χωριανούς και τους συγγενείς του, ενώ όπου απαιτείται 
συνεισφέρει στην τοπική κοινωνία, όπως συνέβη με 
την αναστήλωση της Αγίας Τριάδας. Στην ιστορική 
εκκλησία, στην καρδιά του χωριού, διετέλεσε ιερέας και 
ο προπάππος του.

Σημαντική οικονομική βοήθεια. «Παλαιότερα, στα 
τέλη της δεκαετίας του ‘90, είχε βοηθήσει οικονομικά 
στην αναστήλωση του ναού, στο βάψιμο και στην 
ανακεράμωση» τονίζει ο πατήρ Γεώργιος, ιερέας στην 
Αγία Τριάδα. Ωστόσο, ο ναός χτυπήθηκε από τον 
σεισμό του 2006 και έχει υποστυλωθεί για να μην 
υποστεί ακόμα μεγαλύτερες ζημιές, ενώ τα ιερά σκεύη 
μεταφέρθηκαν μόλις ολοκληρώθηκε η μελέτη.

«Είχε δώσει αρκετά χρήματα για να ανακαινίσουμε την 
εκκλησία και ενδιαφέρεται να μας υποστηρίξει ξανά. 
Κάποια στιγμή θα τον ενοχλήσουμε» λέει ο Αντώνης 
Πρωτοψάλτης, επίτροπος του ναού. «Ερχεται κατά 
καιρούς στο νησί και με την οικογένειά του. Θυμάμαι 
την πρώτη γνωριμία όταν έψαχνε να βρει τους τάφους 

close relatives, the family of Thanasis and Toula Sklavos 
who shared with “Ethnos” family photos. “Even when 
we won the Oscar, he promised that he would bring the 
whole family to the island.  And so he did, he came with 
his mother, his children and brothers. Whenever he 
comes he of course stays with us, with his children”. 

Besides the tourist guest house with the name “Abramis” 
includes the old ancestral home of the popular 
producer.

“It is a complex of three buildings and one of them goes 
back to 1887, it is the ancestral home of the family” 
according to Vrettos Sklavos and he emphasises the 
connection of George Miller with his uncles and 
cousins. For them, he is not the famous director but 
more importantly the relative from afar.  With his 
family he visits the island whenever he can, enjoys the 
sea and nature, makes friends with the villagers and 
his relatives, and where it’s needed he donates to the 
local community, as happened with the restoration of 
the church of Holy Trinity.  In that historic church in 
the heart of the village, his great-grandfather was also a 
priest.

Significant financial assistance. “Previously, in the late 
90s, he had helped finance the restoration of the church, 
the painting and retiling” according to Father George, 
the priest at the Holy Trinity. However, the church was 
hit by the earthquake of 2006 and has been stabilised so 
as to prevent further damage, while the sacred vessels 
were transferred until the engineering once the study 
was completed.

“He has given enough money to redecorate the Church 
and he is interested to support us again. At some point 
we will disturb him» according to Antonis Protopsaltis, 
a committeeman of the church. “Occasionally he comes 
to the island with his family. I remember making 
our first acquaintance when I was looking to find the 
graves of his grandparents. His great-grandfather was 
a priest in Mitata, named Myliotis. Later he came back 
again on other occasions” Mr. Protopsaltis said, who 
has repeatedly greeted the popular filmmaker at his 
restaurant ‘Skandia’.
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των παππούδων του. Ο προπάππος του ήταν ιερέας στα 
Μητάτα, ονόματι Μυλιώτης. Υστερα ήρθε και άλλες 
φορές» αναφέρει ο κ. Πρωτοψάλτης, που έχει υποδεχθεί 
κατ’ επανάληψη στο εστιατόριό του «Σκάνδεια» τον 
δημοφιλή σκηνοθέτη.

Η ιστορία της οικογένειας
Εκτός από το ελληνικό φαγητό, η οικογένεια Μίλερ 
εκτιμά ιδιαίτερα τη θάλασσα. Μαζί με τα παιδιά 
κολυμπούν στην παραλία της Καλαδής προς την 
Παλιόπολη. Η ιστορία της οικογένειας ξεκινά από το 
καταπράσινο χωριό των Μητάτων με το φαράγγι του 
Τσάκωνα, λίμνες, εκκλησάκια, τη γιορτή του κρασιού, 
τα περίφημα μηλοροδάκινα και πολλές πηγές. Κάποτε 
υπήρχαν αρκετοί νερόμυλοι στην περιοχή. Η οικογένεια 
Καστρίσιου σταδιακά υιοθέτησε το επώνυμο Μυλιώτης, 
παρονομασία, λόγω του επαγγέλματος. Οταν ο 
Δημήτριος Μυλιώτης μετανάστευσε στην Αυστραλία 
από τα Κύθηρα το 1921 ήταν μόλις 9 ετών και εντέλει 
το όνομα απλοποιήθηκε για ευκολία σε Μίλερ.

Ελληνική καταγωγή έχει και η μητέρα του σκηνοθέτη 
Ευαγγελία, γεννημένη στη Μικρά Ασία. Ξεριζώθηκε 
μαζί με την οικογένειά της στη Μικρασιατική 
Καταστροφή και έφτασε στην Αυστραλία. Μια 
εξαιρετικά αναλυτική περιγραφή του οικογενειακού 
δέντρου είναι καταχωρισμένη στην ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων kythera-family.net.

Γιώργος Αποστολίδης

gapostolidis@pegasus.gr

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2
&pubid=64187972

The history of the family
Besides the Greek food, the Miller family especially 
loves the sea. Along with the kids they swim at Kaladi 
beach near Paliopoli. The family story begins in the 
lush village of Mitata with the Tsakonas Gorge, lakes, 
chapels, the Wine Festival, the famous mandarins and 
many wells. Once there were several mills in the area.  
Gradually the Kastrisios family adopted the surname 
Myliotis, a derivative name, because of their occupation. 
When Demetrios Myliotis migrated to Australia from 
Kythera in 1921 he was only 9 years old and ultimately 
the name was simplified to Miller.

The Director’s mother, Evangelia, is of Greek heritage, 
born in Asia Minor.  She was uprooted with her family 
during the Asia Minor Catastrophe and arrived in 
Australia. An extremely detailed description of the 
family tree is recorded in the online database Kythera-
family.net.

George Apostolidis  
gapostolidis@pegasus.gr

English Translation George Vardas & Kalie Zervos 
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