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27ο ΤΝΕΔΡΙΟ  
ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΕΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΚΑΒΑΛΑ 12, 13, 14 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2014 

ΑΜΦΙΘΕΑΣΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΒΑΛΑ 
ΘΕΡΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ «ΖΕΦΤΡΟ» 

 

«Ο ΙΣΟΡΙΚΟ, ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΟ ΛΟΓΟ 
ΣΟΝ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ» 

 

Συνδιοργάνωση  

Κινθματογραφικι Λζςχθ τζγθσ Φίλων Γραμμάτων και Σεχνών Καβάλασ        
Περιφερειακι Ενότθτα Καβάλασ 
Διμοσ Καβάλασ 
 
Τπό τθν αιγίδα του Τπουργείου  Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 

 

Η Ομοςπονδία Κινθματογραφικών Λεςχών Ελλάδασ, με τθ ςυνεργαςία τθσ 
Κινθματογραφικισ Λζςχθσ τθσ τζγθσ Φίλων Γραμμάτων και Σεχνών Καβάλασ, 
τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Καβάλασ και του Διμου Καβάλασ διοργανώνει  το 
27ο υνζδριό τθσ, τθν Παραςκευι 12, το άββατο 13 και τθν Κυριακι 14 
επτεμβρίου 2014, ςτο Αμφικζατρο τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Καβάλασ και 
ςτον Θερινό Κινθματογράφο «Ζζφυροσ». 
 
Θζμα του υνεδρίου: «Ο ιςτορικόσ, κεωρθτικόσ και κριτικόσ λόγοσ ςτον 
κινθματογράφο» 
 
Η πρώτθ θμζρα του υνεδρίου είναι αφιερωμζνθ ςτθ μνιμθ τριών ανκρώπων 
που τίμθςαν τον λόγο για τον κινθματογράφο: Μπάμπθσ Ακτςόγλου (ομιλθτισ: 
Νότθσ Φόρςοσ), Νίκοσ Κολοβόσ (ομιλθτισ: Γιάννθσ ολδάτοσ) και Χριςτοσ 
Βακαλόπουλοσ (ομιλθτισ: Μάριοσ Παπαγεωργίου). Μετά τισ ομιλίεσ κα 



ακολουκιςει προβολι τθσ ταινίασ των ταφρου Σςιώλθ και Χριςτου 
Βακαλόπουλου Παρακαλώ, γυναίκεσ μην κλαίτε (1992) και μουςικό πρόγραμμα 
με τον Αργφρθ Μπακιρτηι και τουσ Dreamers. 
 
Σθ δεφτερθ θμζρα, κα αναπτφξουν πλευρζσ του κζματοσ του υνεδρίου  
ςκθνοκζτεσ, πανεπιςτθμιακοί, ιςτορικοί και κριτικοί του κινθματογράφου 
(Ανδρζασ Σφροσ, τάκθσ Βαλοφκοσ, Γιάννθσ ολδάτοσ, Γιάννθσ 
Μπακογιαννόπουλοσ, Αχιλλζασ Ντελισ, Άκθσ Καπράνοσ, Γεωργία Βιολιτηι, 
Χρυςάνκθ ωτθροποφλου, Σάςοσ Ρζτηιοσ, Βαςίλθσ Κεχαγιάσ, Λευτζρθσ 
Ξανκόπουλοσ). 
 
Σο βράδυ τθσ ίδιασ θμζρασ κα πραγματοποιθκεί εκδιλωςθ προσ τιμιν του 
ςκθνοκζτθ Νίκου Παναγιωτόπουλου (ομιλθτζσ: Γιάννθσ Μπακογιαννόπουλοσ και 
Γιάννθσ ολδάτοσ). Μετά τισ ομιλίεσ κα προβλθκεί θ ταινία του Νίκου 
Παναγιωτόπουλου Αθήνα – Κωνςταντινοφπολη (2008). 
 
Σθν τρίτθ θμζρα, οι ςφνεδροι (μζλθ των Κινθματογραφικών Λεςχών από όλθ τθν 
Ελλάδα) κα ξεναγθκοφν ςε γνωςτά και άγνωςτα ςθμεία τθσ Καβάλασ. 
 
το πλαίςιο των παράλλθλων εκδθλώςεων του υνεδρίου κα προβλθκοφν 
ελλθνικζσ ταινίεσ μεγάλου και μικροφ μικουσ τθσ φετινισ, κυρίωσ, παραγωγισ. 
τισ περιςςότερεσ προβολζσ κα παρευρίςκονται οι ςκθνοκζτεσ και άλλοι 
ςυντελεςτζσ των ταινιών.  

 
Η Ομοςπονδία Κινθματογραφικών Λεςχών Ελλάδασ διοργανώνει κάκε χρόνο 
κινθματογραφικό ςυνζδριο ςε διαφορετικι  πόλθ τθσ Ελλάδασ, με τθ ςυμμετοχι  
μελών των Κινθματογραφικών Λεςχών,  φίλων του κινθματογράφου, φορζων των 
τοπικών κοινωνιών και ςθμαντικών προςωπικοτιτων του ελλθνικοφ 
κινθματογράφου, των γραμμάτων και των τεχνών. 
 
ε κάκε πόλθ θ Κινθματογραφικι Λζςχθ ωσ ςυλλογικι οντότθτα αμφιςβθτεί τον 
πακθτικό ρόλο του κεατι απζναντι ςτον κινθματογράφο, τον ωκεί ςε ενεργι 
ςυμμετοχι  ςτθ διαμόρφωςθ του προγράμματοσ και των δράςεων τθσ Λζςχθσ και 
δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ διαλόγου με δθμιουργοφσ και κριτικοφσ του 
κινθματογράφου.  
 

ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΕΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Σθλ.: 2109941199, 6945405825, E-mail: okleathens@gmail.com, Ιςτολόγιο: oklegr.blogspot.gr 
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