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Ο αγώνας ενάντια στην ελληνική κρίση, µέσα από τον κινηµατογραφικό φακό, είναι το θέµα του 6ου 

Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου στο Λος Άντζελες, από τις 31 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου. 

 

Στόχος των διοργανωτών, όπως αναφέρει η ελληνική υπηρεσία της Φωνής της Αµερικής, είναι να προβάλλουν ταινίες της 

νέας γενιάς κινηµατογραφιστών, οι οποίοι αντλούν εµπνεύσεις για την έκφραση της καλλιτεχνικής τους δηµιουργίας, µέσα 

από την σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα. 

 

Το φετινό φεστιβάλ θα ανοίξει στις 31 Μαΐου µε την επίσηµη πρεµιέρα της ταινίας του Νίκα Αγιασβίλι A Green Story και θα 

κλείσει στις 3 Ιουνίου µε την προβολή του Σαγιόµι του Νίκου Νταγιαντά. 

 

Ανάµεσα στις 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. 

 

Παράλληλα, θα προβληθούν και 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. 

 

Η κριτική επιτροπή θα απονείµει τα Βραβεία Ορφέας στις κατηγορίες: καλύτερης κινηµατογραφικής ταινίας, καλύτερης 

ταινίας µικρού µήκους και καλύτερου ντοκιµαντέρ. Ο νικητής του βραβείου προτίµησης του κοινού, θα αναδειχθεί από τις 

ψήφους όλων όσων θα παρακολουθήσουν το Φεστιβάλ. 

Φέτος, η απονοµή των βραβείων και το πάρτι θα πραγµατοποιηθεί το βράδυ της Κυριακής, 3 Ιουνίου, στην επίσηµη κατοικία 

της Γενικής Προξένου της Ελλάδας στο Λος Άντζελες, Ελισάβετ Φωτιάδου, όπου οι προσκεκληµένοι θα έχουν την ευκαιρία να 

απολαύσουν και ένα ρεσιτάλ της γεννηµένης στην Αυστραλία οµογενούς τραγουδίστριας, Vassy. 

 

Στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ, o Φρεντ Λίτς θα κάνει ένα αφιέρωµα στον αξέχαστο Έλληνα κινηµατογραφιστή, 

Θεόδωρο Αγγελόπουλο, για τον οποίο διδάσκει και ένα ειδικό µάθηµα για την προσφορά του, στο Πανεπιστήµιο της 

Αριζόνας.
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