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Με θέµα τον πιο επίκαιρο από ποτέ προβληµατισµό, τον αγώνα ενάντια στην 

ελληνική κρίση, µέσα από τον κινηµατογραφικό φακό το έκτο φεστιβάλ 

Ελληνικού Κινηµατογράφου στο Λος Άτζελες θα διαρκέσει από τις 31 Μαϊου 

εώς και τις 3 Ιουνίου.

Στόχος των διοργανωτών, όπως αναφέρει η ελληνική υπηρεσία της Φωνής της 

Αµερικής, είναι η προβολή ταινιών της νέας γενιάς κινηµατογραφιστών, οι 

οποίοι χρησιµοποιούν την ελληνική πραγµατικότητα ως πηγή έµπνευσης τους.

Μερικές από τις ταινίες που θα προβληθούν είναι οι: Tungsten του Γιώργου 

Γεωργόπουλου, Τρεις Μέρες Ευτυχίας του ∆ηµήτρη Αθανίτη, Άδικος Κόσµος 

του Φίλιππου Τσίτου, Wasted Youth του Αργύρη Παπαδηµητρόπουλου, 

Σούπερ ∆ηµήτριος του Γιώργου Παπαϊωάνου, Οι Ιππείς της Πύλου του Νίκου 

Καλογερόπουλου, Πρώτη Υλη του Χρήστου Καρακέπελη.

Tην ίδια στιγµή,µικρού µήκους ταινίες, όπως τα Casus Belli του Γιώργου Ζώη, 

Πίστοµα του Γιώργου Φουρτούνη, Ο Μπαµπάς µου, ο Λένιν κι ο Φρέντυ της 

Ρηνιώς ∆ραγασάκη θα «διανθίσουν» το φεστιβάλ.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, ο Φρεντ Λίτς έχει ετοιµάσει αφιέρωµα στον µοναδικό 

Έλληνα σκηνοθέτη, Θεόδωρο Αγγελόπουλο, για τον οποίο άλλωστε διδάσκει 

και ένα ειδικό µάθηµα για την προσφορά του, στο Πανεπιστήµιο της Αριζόνας.

Ας αναφερθεί, ότι φέτος η απονοµή των βραβείων θα λάβει χώρα το βράδυ της 

Κυριακής, 3 Ιουνίου, στην επίσηµη κατοικία της Γενικής Προξένου της Ελλάδας 

στο Λος Άντζελες, Ελισάβετ Φωτιάδου.

∆ιαβάστε περισσότερα:Πολιτισµός βρααβεία Γενικό Προξενείο Ελισάβετ 

Φωτιάδου. ελληνική κρίση Θόδωρος Αγγελόπουλος Ιούνιος Λος 

Άτζελες πολιτισµός σκηνοθέτης ταινίες
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Βρήκαν µίζες του Ακη τριακοσίων 

εκατοµµυρίων ευρώ, και συνεχίζουν... 

Βερναρδάκης: Υπάρχουν ποινικές ευθύνες 

για τους υπεύθυνους του Βήµατος 

Σοκαριστική φωτογραφία αποδεικνύει τη 

ζηµιά που κάνει ο ήλιος στο δέρµα 

Τί δουλειά έχει ένα αεροσκάφος της 

Ολυµπιακής σε δάσος του Όρεγκον; 

[εικόνες] 

Παραλίγο καινούργια τραγωδία απο οξεία 

µέθη ανήλικης στο Ρέθυµνο 

Πέθανε από καρκίνο πρωταγωνίστρια των 

Desperate Housewives 

Τα οµορφότερα κότερα που διασχίζουν τις 

θάλασσες παγκοσµίως [εικόνες] 

Ληστές µε καλάσνικοφ δίνουν λεξοτανίλ σε 

69χρονη για να ηρεµήσει 
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