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ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΥΡΟΝΙΑ ΠΟΤ ΠΕΡΑΕ -ορθη επαναληψη 

Οινθιεξώζεθαλ κε ηελ ηαηλία «Σα παηδηά ηνπ Παξαδείζνπ» νη πξνβνιέο ηεο ΚΛΠ 

γηα ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν 2011-2012. πλνιηθά πξνβιήζεθαλ 29 ηαηλίεο θαη θόπεθαλ 

1455 εηζηηήξηα. Σα πην πνιιά (109) θόπεθαλ ζηελ ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ 

«Rango» – Όζθαξ ηαηλίαο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ - θαη ηα ιηγόηεξα (20) ζηελ ηαηλία 

«Wasted Youth». Ο κέζνο όξνο παξέκεηλε ρακειόο (50) ζηα επίπεδα ηεο πεξηόδνπ 

2010-2011. Αλάκεζα ζηηο ηαηλίεο, πνπ πξνβιήζεθαλ, μερώξηζαλ: «Έλαο ρσξηζκόο»-

Όζθαξ μελόγισζζεο ηαηλίαο, «Σα παηδηά ηνπ Παξαδείζνπ», «Πίλα Μπάνπο», «Μέζα 

από ηηο θιόγεο». Καηά γεληθή νκνινγία νη ηαηλίεο πνπ πξνβιήζεθαλ ήηαλ πςειήο 

αηζζεηηθήο, όιεο ζρεδόλ βξαβεπκέλεο, κε πνηθηιία ζεκάησλ κέζα από ηε δσή θαη 

αλακθηζβήηεηε θαιιηηερληθή πνηόηεηα. Αξθεηέο πξαγκαηεύηεθαλ δύζθνιεο 

αλζξσπηζηηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ πάληα παξακέλνπλ ζηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ησλ 

ζθεπηόκελσλ αλζξώπσλ.    

Φέηνο έγηλαλ θαη πξνβνιέο ηαηληώλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, θαζώο θαη ηαηληώλ κε 

εζνπνηνύο, πξννξηζκέλεο γηα λένπο, κε ζεαηέο καζεηέο ζρνιείσλ ζε ζπλεξγαζία κε 

ην «Νεαληθό Πιάλν».  

Γηα πξώηε θνξά  ζε ζπλεξγαζία κε ην Φεζηηβάι Γξάκαο πξνβιήζεθαλ κε δσξεάλ 

είζνδν νη βξαβεπκέλεο ηαηλίεο ηνπ 2011, ελώ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ιζπαληθή 

Πξεζβεία ζηελ Αζήλα πξαγκαηνπνηήζεθε δηήκεξν αθηέξσκα ζηνλ ηζπαληθό 

θηλεκαηνγξάθν.   

Αθηέξσκα έγηλε θαη ζηε κλήκε ηνπ κεγάινπ ζθελνζέηε Θόδσξνπ Αγγειόπνπινπ κε 

πξνβνιή ηεο ηαηλίαο ηνπ «Σαμίδη ζηα Κύζεξα».  

ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Πξέβεδαο πξνβιήζεθε ε ηαηλία «Σα νπσξνθόξα ηεο 

Αζήλαο»  θαη έγηλε ζπδήηεζε κε ηελ παξνπζία ηνπ ζθελνζέηε Νίθνπ 

Παλαγησηόπνπινπ θαη ηνπ ζπγγξαθέα σηήξε Γεκεηξίνπ. Πξόζθαηε είλαη θαη ε 

ζπκκεηνρή καο ζηελ εθδήισζε ηνπ Γήκνπ Πξέβεδαο θαη ηεο Πξεζβείαο ηεο 

Βελεδνπέιαο, όπνπ πξνβιήζεθε ην ληνθηκαληέξ «Να ηξαγνπδάο θαη λ’ αγσλίδεζαη» 

κε ζέκα ηελ Οξρήζηξα Νέσλ «ηκόλ Μπνιηβάξ». Πξνβιήζεθε αθόκα ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ Δπηηξνπή Αιιειεγγύεο ζηνλ Παιαηζηηληαθό Λαό Πξέβεδαο ην βξαβεπκέλν 

ληνθηκαληέξ «To shoot an elephant»  

Πέξα από ηηο θαζαξά θηλεκαηνγξαθηθέο ηεο δξαζηεξηόηεηεο ε ΚΛΠ πξαγκαηνπνίεζε 

κε κεγάιε επηηπρία ζπλαπιία κε ηελ Έιιε Παζπαιά θαη ηνλ Σάθε Φαξαδή. 

Δίλαη γεγνλόο όηη θαη θέηνο ε ΚΛΠ παξέκεηλε κηα πνιηηηζηηθή όαζε ζηε δσή ηεο 

πόιεο.  Όκσο ε πξνζέιεπζε ηνπ θόζκνπ εμαθνινπζεί λα είλαη κηθξή. Μηα αηηία είλαη 

βέβαηα ε νηθνλνκηθή θξίζε, είλαη όκσο θαη ε ζπλήζεηα ηεο ηειεόξαζεο, ν εζηζκόο ζε 

εύπεπηα ζεάκαηα, κε ιίγα ιόγηα ην επίπεδν ηεο παηδείαο καο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ καο, 

ε πεληρξή αληηκεηώπηζε ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ, αιιά θαη άιισλ ηερλώλ από ηελ 

Πνιηηεία.  

ηελ Πξέβεδα εκθαλίζηεθαλ θάπνηεο κεκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο από ηνλ καζεηηθό 

ρώξν, πνπ έηπραλ θαη βξάβεπζεο ζε αλάινγα θεζηηβάι. Αμίδεη ηνλ θόπν λα 



ελζαξξπλζνύλ θαη λα εληζρπζνύλ από ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηελ Δθπαηδεπηηθή 

Κνηλόηεηα. Δκείο γηα λα δηεπθνιύλνπκε ην ελδηαθέξνλ ησλ λέσλ, έρνπκε θαζηεξώζεη 

δσξεάλ είζνδν γηα ηνπο καζεηέο θαη κεησκέλν εηζηηήξην γηα ηνπο θνηηεηέο. 

Από ηε ζηηγκή πνπ ν Γεκνηηθόο Κηλεκαηνγξάθνο δηέθνςε ηηο πξνβνιέο ηνπ, ε ΚΛΠ 

είλαη ν κνλαδηθόο θηλεκαηνγξαθηθόο θνξέαο ηεο πόιεο. ηόρνο παξακέλεη ε αλάδεημε 

κέζα από ηνλ θηλεκαηνγξάθν ηεο θίλεζεο, ησλ αληηθάζεσλ, ηεο δπλακηθήο θαη ησλ 

ζπγθξνύζεσλ ηεο δσήο, ηεο αιήζεηαο, όπσο ηελ είδαλ κεγάινη ζθελνζέηεο, γλσζηνί 

θαη άγλσζηνη.  

Δπραξηζηνύκε θαη δεκόζηα γηα άιιε κηα θνξά ηνλ Γήκν Πξέβεδαο γηα ηελ αδηάιεηπηε 

παξαρώξεζε ησλ αηζνπζώλ ηεο Θενθαλείνπ θαη ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθδειώζεώλ καο. Ήδε έρνπκε δεηήζεη λα ζπλερίζνπκε ηηο 

πξνβνιέο καο ην θαινθαίξη ζηνλ ρώξν ηνπ ζεξηλνύ Γεκνηηθνύ Κηλεκαηνγξάθνπ ζηελ 

Κπαλή Αθηή θαη πεξηκέλνπκε ηελ απάληεζή ηνπ. 

Δπραξηζηνύκε ηα κέζα ελεκέξσζεο έληππα θαη ειεθηξνληθά θαη ηδηαίηεξα ηελ 

Γεκνηηθή Ραδηνθσλία, ηελ εθεκεξίδα Πξέβεδα, ηελ Σνπηθή Φσλή, ην πεξηνδηθό City 

Voice, ηηο ηζηνζειίδεο  atpreveza, cultzine,  lefkada slow guide γηα ηελ ζηήξημή ηνπο. 

Σέινο ζηεξίδνπκε θαη θέηνο ην 10
ν
 Preveza Jazz Festival κε ηελ ηαηλία «Εσή ζαλ 

ηξηαληάθπιιν» πνπ αλαθέξεηαη ζηε δσή ηεο δηάζεκεο Γαιιίδαο ηξαγνπδίζηξηαο 

Δληίζ Πηαθ.  

 


