
 
 
Με επιτυχία ξεκίνθςαν οι προβολζσ τθσ Κινθματογραφικισ Λζςχθσ Πρζβεηασ για τζταρτθ ςυνεχι 
χρονιά μετά τθν επαναδραςτθριοποίθςι τθσ. 
Φζτοσ αποκτοφν ιδιαίτερθ ςθμαςία οι προβολζσ, αφοφ εγκαινιάςτθκε για πρϊτθ φορά θ καινοφρια 
μθχανι προβολισ ςτθν αίκουςα του Πολιτιςτικοφ Κζντρου Πρζβεηασ, που χρόνια τϊρα περίμενε να 
...ξετυλίξει μια μπομπίνα και να απλϊςει ςτο πανί τθν μαγεία τθσ κινοφμενθσ εικόνασ. 
Ήταν προφανισ θ ανϊτερθ ποιότθτα τθσ εικόνασ και του ιχου ςε ςχζςθ με τθν μθχανι τθσ 
Θεοφανείου, που από καιρό ζδειχνε βραχνι και γεραςμζνθ. Ζτςι παρά τα προβλιματα, που 
εξακολουκοφν να υπάρχουν ςτθν αίκουςα, δόκθκε  θ ευκαιρία ςτουσ ςινεφίλ και όχι μόνο να δουν 
τθν ταινία τθσ αρεςκείασ τουσ, αλλά και να τθν απολαφςουν με υψθλισ απόδοςθσ εικόνα και ιχο ςε 
ζνα καλφτερο περιβάλλον.  
Όλα τα παραπάνω επιβεβαιϊκθκαν από τθν ιδιαίτερα μεγάλθ, παρά τθν βροχι, προςζλευςθ των 
κεατϊν (κόπθκαν πάνω από 120 ειςιτιρια) και τα κολακευτικά ςχόλια που ακοφςτθκαν. Ιδιαίτερα 
ςχολιάςτθκε θ επιλογι τθσ αριςτουργθματικισ ταινίασ του Καουριςμάκι "Το λιμάνι τθσ Χάβρθσ" που 
ενκουςίαςε το κοινό τόςο για τα αιςκιματα αγάπθσ και αλλθλεγγφθσ που πρόβαλε, όςο και για τα 
μυνιματα αιςιοδοξίασ που άφθςε, ςφμφωνα με τα λεγόμενα του Φιλανδοφ ςκθνοκζτθ  «Όταν πλζον 
δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει και λόγοσ για να είμαςτε απαιςιόδοξοι».... 
Είμαςτε αιςιόδοξοι λοιπόν και μεισ, ότι θ αυξθμζνθ προςζλευςθ κα ςυνεχιςτεί και κα μεγαλϊςει 
ακόμα περιςςότερο, αφοφ  φζτοσ οι ταινίεσ που επιλζχτθκαν είναι ακόμα πιο προςιτζσ, με κοινωνικά 
κζματα επίκαιρα και κα παρουςιάηονται ςε καλφτερθ αίκουςα με ολοκαίνουρια μθχανι!!! 
Καλοφμε λοιπόν τουσ Πρεβεηάνουσ, ιδιαίτερα αυτοφσ που δεν αφινουν τθν μοναξιά του ...καναπζ 
τουσ, να δίνουν από δω και πζρα το ραντεβοφ τουσ τισ Δευτζρεσ ςτο Πολιτιςτικό Κζντρο, τθν παλιά 
Όαςθ, και να τθν ξαναγεμίηουν, όπωσ τα παλιά καλά χρόνια.  
Καλοφμε όλουσ τουσ φίλουσ, που παλιά είχαν πρωτοςτατιςει να γίνει θ ΚΛΠ θ πολυπλθκζςτερθ 
Κινθματογραφικι Λζςχθ τθσ Ελλάδασ (!!!) να μασ ςυντροφεφουν και πάλι ςτισ Δευτεριάτικεσ 
ονειροπολιςεισ μασ... Καλοφμε τον τοπικό Τφπο να δϊςει μεγαλφτερθ προςοχι 
ςτισ δραςτθριότθτζσ μασ και τα θλεκτρονικά μζςα, που κάποια μασ αγνοοφν επιδεικτικά να ζρκουν 
και να μασ γνωρίςουν. Το χρζοσ τουσ είναι να προβάλουν τον πολιτιςμό και τθν ενθμζρωςθ και όχι 
τα κουτςομπολιά του διαδικτφου και τθσ τθλεόραςθσ. 
Με τθν ευκαιρία αυτι κζλουμε να ευχαριςτιςουμε τον Αντιδιμαρχο κ. Κορωναίο για τθν 
αποφαςιςτικι του ςυμπαράςταςθ να γίνουν επί τζλουσ κινθματογραφικζσ προβολζσ ςτο Πολιτιςτικό 
Κζντρο. Να ευχαριςτιςουμε ιδιαίτερα τθν Δθμοτικι Ραδιοφωνία, που μασ διακζτει για τρίτθ χρονιά 
τον αζρα τθσ για τθν εκπομπι μασ Sweet Movie, αλλά και το Radio Energy με το οποίο αρχίςαμε 
πρόςφατα μια εποικοδομθτικι ςυνεργαςία. 
Ευχαριςτοφμε και τον ιςτοχϊρο atpreveza που ιδθ διακζτει ειδικό ςφνδεςμο για τον κινθματογράφο 
Να ευχαριςτιςουμε και τουσ τεχνικοφσ του Διμου, που κατάφεραν να μετατρζψουν ςε ελάχιςτο 
χρόνο το κλουβί τθσ καμπίνασ ςτθν Όαςθ ςε ζναν άνετο χϊρο κινθματογραφικισ προβολισ και όχι 
μόνο... Τζλοσ ευχαριςτοφμε τουσ φίλουσ που ανελλιπϊσ 3 χρόνια τϊρα από κοντά παρακολουκοφν 
τισ προβολζσ μασ και μασ ςτθρίηουν με τθν παρουςία τουσ. Είμαςτε πάντα ανοιχτοί ςτθν καλόπιςτθ 
κριτικι τουσ και τισ προτάςεισ τουσ για βελτιϊςεισ. Εμείσ κα ςυνεχίςουμε τον δφςκολο, αλλά ωραίο 
δρόμο, που μόνο θ Τζχνθ και μάλιςτα θ Έβδομη μπορεί να μασ οδθγιςει... 
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