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εποχής και κλείνοντας τα αυτιά Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
στις «σειρήνες» που μας
Ερωτηθείς ο δήμαρχος Ροδίων
θέλουν να σκύβον με το κεφάλι
αν θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες
τις δύσκολες σαγμές, στο
για το πρόγραμμα
Ecofilms παλευουιιε, είπαν οι των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων
συντελεστές του Φεστιβάλ,
απάντησε πως αυτές
σήμερα και θα —διαρκέσει
>>Αναλύθηκαν χθες οι στόχοι του σε συνέντευξη τύπου
ώστε να διασώσουμε ό,τι πολυτιμότερο
μπορούν να γίνουν και με
μέχρι τις 27
μας έχει απομείνει".το δυναμικό του νησιού.
Ιουνίου, το διεθνές Φεστιβάλ ωρούμε, πως είναι λίγα τα τους στοιχεία για να διεξαχθεί δίων για τις προσπάθειεςπου
Άλλωστε, όπως σημείωσε "Πολιτισμόμπορεί να παράγει
Ecofilm πουσυμπληρώνειφέτος χρήματα που δίνουμε για το το φεστιβάλ. "Δεν έχουν δοθεί έκανε για να μην ακυρωθεί το
η Πρόεδρος ιου Δ.Σ. του
και η Ρόδος. Δεν χρειάζεται
1O χρόνια ζωής. Ενόψει θεσμό", επεσήμανε ο δήμαρχος τα χρήματα, για την περσινή Φεστιβάλ που θα γίνει μοντέλο,
Πολιτιστικής
της έναρξης του φεστιβάλ μέσω
να φέρουμε καλλιτέχνες
για τα περιφερειακά θέατρα Οργανισμού
Ροδίων Χατζής Χατζηευθυμίουδιοργάνωση.Αν και φέτος
του οποίου θα προβληθούν
Ανάπτυξης
Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης
από άλλα μέρη της Ελλάδας
όλης της χώρας, κάτι που
και ευχαρίστησε τον συμβεί το ίδιο το φεστιβάλ θα
Δωδεκανήσου, για να έχουμε εκδηλώσεις",
112 ταινίες από 35 χώρες,βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη
Τζένη Φάκα, «το χειρότερο δήλωσε ο δήμαρχος Ροδίων.
δόθηκε n καθιερωμένη Βούρο, γιατί ήξερε τι πρέπει
που θα μπορούσι: να συμβεί, Ο κ Χατζηευθυμίου ανακοίνωσε
συνέντευξη τύπου παρουσία να γίνει και βοήθησε στο να
θα ήταν να απομακρυνθούμε
του δημάρχου Ρόδου Χατζή διεξαχθεί και φέτος η διοργάνωση.
πως σύντομα, θα ανακοινωθεί
από αυτό που excυμε συνηθίσει
Χατζηευθυμίου.
και το όνομα του νέου
να αποκαλούμε πολιτισμό
προέδρουτου Πολιτιστικού
Η φράση του δημάρχου Ροδίων, Αναφορά έκανε ο δήμαρχος
και που αποτελεί ίσως το σημαντικότερο
Οργανισμούτου Δήμου.
ότι ακόμη και αν δεν
Ροδίων και στο φεστιβάλ
όπλο μας απέναντι Ο Μάρκο Γκαουντένζι, μέλος
πραγματοποιηθούνάλλες εκδηλώσεις
Ecokinds το οποίο έχει αναγνωριστεί
στη βαρβαρότητα που
το διεθνές φεστιβάλ
της κριτικής επιτροπής
πλέον από το
ολοένα και mo επίμονα μας ταινιών μικρού μήκους, αναφέρθηκε
θα γίνει κανονικά εκφράζει
υπουργείο Παιδείας, γεγονός
κυκλώνει». Ηκ.οάκα ζήτησε
τη θέληση του να συνεχίσει
σε παλαιότερη εμπειρία
που, όπως είπε, τον γεμίζει
να υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγή
να υφίσταται το ικανοποίηση.
του ως θεατής του
ταινιών non θα προβάλλουν
Ecofilm,παράτην δύσκοληοικονομική
Ecofilms.
To γεγονός ότι η εταιρεία
θέματα τα οποία θα
κατάσταση. Για να "British Airways"npopaAAsi
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
μην ακυρωθεί το Φεστιβάλ το φεστιβάλ Ecofilm στα έντυπαείναι μια προσφοράαπό μας", αποτελεί τιμή για το νησί μας. αφορούν την ιστορία και τον
Ερωτηθείς ο δήμαρχος Ροδίων
άλλωστε χρειάστηκε να κάνει
αν θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες
της και το θεωρεί σημαντικό
είπαν η κ Ρικάκη και ο κ. Νικολαϊδης
Η κ Ρικάκη αναφέρθηκε και πολιτισμότου τόπου μας.
Ξένοι συντελείπές που παρέστησαν
αγώνα, προκειμένου να εξασφαλιστούν λόγο, για να κάνουν
για το πρόγραμμα
προσθέτοντας πως στο φεστιβάλ Ecokinds που
απότον ΟΠΑΠτα οι Βρετανοί και γενικά οι ευρωπαίοι
στη διοργάνωση των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων
παρότι η εποχή είναι δύσκολη ξεκίνησε από τη Ρόδο και τώρα
απαιτούμενα κονδύλια. "Πρέπει
απάντησε πως αυτές
διακοπές τη Ρόδο, και υπάρχουνοικονομικές δυσκολίες,αναγνωρίστηκε, από το επεσήμαναν τη σημασία του
να κοιτάμε το αποτέλεσμα σημαίνει πολλά για τους διοργανωτές. δεν θα πρέπεινα εγκαταλειφθεί
μπορούννα γίνουν και με
υπουργείοΠαιδείας. To παιδικό φεστιβάλ και τόνισαν την
Δεν κάνουμε φεστιβάλ, απλά
ο θεσμός. "Η mo
φεστιβάλ θα εφαρμοσθεί ανάγκη αυτό το κομμάτι του το δυναμικό του νησιού.
για να προβάλουμε ταινίες.
Στα οικονομικά προβλήματα ηχηρή απάντηση στις δυσκολίεςως πιλοτικό πρόγραμμα σε πολιτισμού να μ περιχαρακωθεί"Πολιτισμόμπορεί να παράγει
Κυρίαρχο στοιχείο της διοργάνωσης,
στα στενά τοπικά όρια.
και η Ρόδος.Δεν χρειάζεται
που λίγο έλειψε να τινάξουν
και τα προβλήματα,είναι όλη τη χώρα και από το επόμενο
είναι η προστασία
Την άποψη ό :ι το Ecofilm
να φέρουμε καλλιτέχνες
στον αέρα το θεσμό, πως το Φεστιβάλ συνεχίζει να
έτος, θα παρουσιαστεί
του περιβάλλοντος, που βρίσκειαναφέρθηκαν η καλλιτεχνική είναι εδώ" υπογράμμισε η κ. σε πέντε πόλεις. "Είμαστε στη τείνει να καταστεί θεσμός και από άλλα μέρη της Ελλάδας
ανταπόκριση. Όταν λοιπόνδιευθύντρια κ Λουκία Ρικάκη Ρικάκη.
διαδικασία των εγκρίσεων. Αν δεν είναι απλά ένα γεγονός για να έχουμε εκδηλώσεις",
βλέπεις ότι υπάρχει ένας και ο συντονιστής του Φεστιβάλ Αξίζει να σημειωθεί όμως δοθεί το πράσινο φως θα είναι εξέφρασε η αναπληρώτρια δήλωσε ο δήμαρχος Ροδίων.
θεσμός ο οποίος προσφέρει,
κ Νίκος Νικολαίδης,που ότι ελλείψει χρημάτων, φέτος
κατι το πρωτοπόρο",είπε η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ο κ Χατζηευθυμίου ανακοίνωσε
δεν έχεις το δικαίωμα να τον όπως είπαν, έφθασαν στο σημείο δεν θα γίνουν επετειακές κ Ρικάκη.
Αιγαίου Ελένη Σκούρτου
πως σύντομα, θα ανακοινωθεί
περικόψεις. Μπροστά στην
και το όνομα του νέου
να συνάψουν δάνεια εκδηλώσεις. Η κ. Ρικάκη ευχαρίστησε
"Προσαρμόζονταςτις ανάγκες κάνοντας λόγο και για το
ωφέλεια που έχει η πόλη θε- υποθηκεύοντας περιουσιακά
Ecokids
που
αν
απτύσσει
δυναμική
προέδρου
του Πολιτιστικού
τον δήμαρχο Ρομας στα δεδομένα της
στα παιδιά.
Οργανισμού του Δήμου.
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