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ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ
ΤΑΧΡΗΜΑΤΑ

θαδιεξαχθεί
οριστικά
στηΡόδο
το"Ecofilm"

βάλ Λούκια Ρικάκη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι
το Ecofilm θα φιλοξενήσει
στο πρόγραμμάτου και τις
δέκα καλύτερες ταινίες του
Πανελλήνιου Διαγωνισμού
Ερασιτεχνικού Ντοκιμαντέρ,
που διοργανώνεται
απότο National Geographic.

Ποσό της τάξεως των
150.000 ευρω εξασφάλισε
ο δήμαρχος Ροδίων
βουμε με σεβασμό και συνέπεια
αί μας. Στα πλαίσια του γίνονται στο Δημοτικό θέατρο
Χατζής Χατζηευθυμίου
σε ό,τι συνθέτει τη προγράμματος που έχει
και στο Κινηματοθέατρο
για τη διεξαγωγή του
Επίσης,στη διάρκεια του
Ρόδων.
φεστιβάλ Ecofilm. Η διοργάνωση
Φεστιβάλ, θα παρουσιαστούν
Υπάρχουν αρκετές ταινίες
κινδύνευε να ακυρωθεί,
αφιερώματα στον
που θα κεντρίσουν to
C'·
καθώς δεν υπήρχαν
ανεξάρτητο ινδικό κινηματογράφο
ενδιαφέρον των θεατών
σι απαραίτητοι πόροι
και τη σύγχρονη
όπως αυτή που φέρει τον
για την πραγματοποίηση
αρχιτεκτονική, ενώ για
τίτλο
"Στο Ecofilm, κλείνουμε πρώτη φορά θα προβληθούν
του.
«Μάτια Ορθάνοιχτα» η
"Εξασφαλίσαμεόμως το
ταινίες που δημιουργήθηκαν
οποία αναφέρεται στην τα αυτιά στις «σειρήνες»
ποσόαυτό από τον ΟΠΑΠ,
από κινηματογραφιστές
πολιτική κατάσταση στην που μας θέλουν να σκύβουμε
προκειμένου να γίνει το
το
κεφάλι
τις
δύσκολες
κατά τη διάρκεια
Λατινική Αμερική. Η ταινία
Φεστιβάλ",δήλωσε στη "δ"
στιγμές
και
προσεγγίζουμε
της
περσινής
διοργάνωσης,
«Μπανάνες»θα αποκαλύψει
ο δήμαρχος Ροδίων Χατζής
τη ζωή θετικά και με θέμα το νησί της Ρόδου.
το συγκλονιστικόσκάνδαλο
Χατζηευθυμίου.
Τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ
της εταιρείας Dole. ουσιαστικά. Με το σινεμά,
«Σίγουρα πρόκειται για
το πιο ισχυρό αντίδοτο
στηρίζουν εκτός από
Τα «Όνειρα των Σκουπιδιών»
την σπουδαιότερη δράση
θα διηγηθούν την στην κρίση, αυτή την κρίσιμη το δήμο Ρόδου, η Νομαρχιακή
που υλοποιεί ο Δήμος Ροδίων
στιγμή. Στρέφουμε τα
Αυτοδιοίκηση και το
ιστορία τριών παιδιών που
παρά τις δυσκολίες
ζουν στο μεγαλύτερο μάτια στη μεγάλη οθόνη υπουργείο Πολιτισμού. Η
πουέχουμε αντιμετωπίσει»
σκουπιδότοποτου πλανήτη, και υπογραμμίζουμετις καλές παρουσίασητου προγράμματος
επεσήμανεο δήμαρχοςο κ.
διεθνείς πρακτικές
του Ecofilm θα γίνει
θετική και ουσιαστική προσέγγιση
ολοκληρωθεί θα προβληθούν ενώ «Οι Μαχητές του
Χατζηευθυμίου, προσθέτοντας
στην οικονομία, στη διαχείρισητην ερχόμενη Τετάρτη 16
113 ταινίες από 36 ΟυράνιουΤόξου» θα ταξιδέψουν
στη ζωή.
πως πέρα από τις
του
δημόσιου
χώρου
Ιουνίου με συνέντευξη που
To Φεστιβάλ όπως έχει συνολικά χώρες. Οι προβολές
το κοινό στο ιστορικό
σειρήνες που οδηγούν σε
δοθεί στο Δημαρχείο από
ανακοινωθεί θα διεξαχθεί
παρελθόν των πρώτωνκαι των δημόσιων αγαθών",
πουθα ψυχαγωγήσουν
κρίσεις αξιών και σε οικονομικές
επισημαίνει,
η
έχουσα
τους
συντελεστές του Φεστιβάλ.
στο
διάστημα
από
τις
22
τόσο
τους
Ροδίους
όσο
και
ηρώων-ακτιβιστών
κρίσεις εμείς σκύτην ευθύνη του Φεστι¬
έως τις 27 Ιουνίου στο νη- τους ξένους επισκέπτες θα της Greenpeace.

>> 0α προβληθούνπολλέςκαι ενδιαφέρουσεςταινίες
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