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Ο ανεξάρτητος ελληνικός κινηματογράφος πρωταγωνιστής στο 2ο Διεθνές
Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Κορινθίας Πελοποννήσου.
Κάποιοι από τους πιο ταλαντούχους αλλά και τους πιο «ιδιαίτερους» επαγγελματίες του
ανεξάρτητου Ελληνικού Κινηματογράφου πρόκειται να τιμήσουν με την προβολή της
τελευταίας τους ταινίας αλλά και με τη παρουσία τους στο φετινό Φεστιβάλ που θα
πραγματοποιηθεί για δεύτερη χρονιά 3-10 Δεκεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου.
Όλες οι προβολές των ταινιών θα πραγματοποηθούν στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου. Η
εκδήλωση έχει τεθεί υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στηρίζεται από το
Δήμο Κορινθίων με την παραχωρηση του Δημοτικού Θεάτρου.
Πολυαναμενόμενες πρεμιέρες όπως το “FISH & CHΙPS” του Κύπριου σκηνοθέτη Ηλία
Δημητρίου, το “DOS” του Στάθη Αθανασίου, το “ΠΙΚΡΟ ΧΙΟΝΙ¨ του Γιώργου Αγαθονικιάδη
και το “45 τμ” του Στράτου Τζίτζη, αλλά και ξενόγωσσες ταινίες μικρού κι μεγάλου μήκους
και παγκόσμιες πρεμιέρες ανερχόμενων σκηνοθετών εγείρουν το ενδιαφέρον των σινεφίλ
Κορινθίων θεατών. Διεθνώς καταξιωμένοι δημιουργοί, ηθοποιοί και επαγγελματίες της 7ης
Τέχνης παρουσιάζουν τις ταινίες τους, σκηνοθέτες που έχουν ήδη επιβεβαιώσει την
παρουσία τους από Πολωνία, Γερμανία, Αυστρία, Ρωσσία, και φυσικά από την Ελλάδα. Θα
υπάρξει πρόγραμμα για τα παιδιά τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 3 Δεκεμβρίου.
Η φετινή κριτική επιτροπή ταινιών μεγάλου μήκους αποτελείται από την πολυβραβευμένη
Ελληνίδα ηθοποιό Άννα Συνοδινού, τη βραβευμένη μουσικοσυνθέτη Μάρω Θεοδωράκη, τον
βραβευμένο Ινδό παραγωγό Vivek Singhania, τον Κύπριο Νικόλα Δημητρίου σκηνοθέτη και
παραγωγό και τον Van Papadopoulos συντονιστή προγράμματος του Cannes Classic.
Τριμελής επιτροπή της ομάδας σινεφίλ του Κέντρου Νέων Κορινθίας θα απονείμει τα
βραβεία στις διάφορες κατηγορίες των ταινιών μικρού μήκους.
Το Φεστιβάλ CIFF είναι οργανισμός μη κερδοσκοπικός, έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και
πρωτοτυπεί με τη δημιουργία θεματικής κατηγορίας ταινιών με θέμα τις «ΓΕΦΥΡΕΣ»,
προβάλλοντας τη γεωγραφική θέση ορόσημο της Πελοποννήσου και τον Ισθμό που την
ενώνει με την Στερεά Ελλάδα. Το βραβείο «ΧΡΥΣΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ» απονέμεται σε ταινία που
διακρίνεται από τη VIP διεθνή κριτική επιτροπή μέσα από επίσημη επιλογή ταινιών μεγάλου
μήκους, υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου, που θα «ταξιδέψουν» και θα προβληθούν σε άλλα
φεστιβάλ, προβάλλοντας τους χορηγούς των βραβείων και την πόλη της Κορίνθου και μετά
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το πέρας του Φεστιβάλ CIFF. Μία από τις εκδηλώσεις του φετινού φεστιβάλ είναι η
προβολή της βραβευμένης ταινίας, στο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου 2009,
κινουμένων σχεδίων “Αρχαία Δίολκος 1500 χρόνια” και η βράβευση των δημιουργών Θ. Π.
Τάσιο, Ν. Μήκα, Γ. Πολύζο.
Πληροφορίες Πέτρα Τερζή, κιν. 6972080441, corinthfest@gmail.com
www.ciff.gr
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