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Κινηματογράφου ''ΓΕΦΥΡΕΣ''  

Ξεκινώντας θα ήθελα να σας πω ότι εγώ 
προσωπικά δεν ήμουν άνθρωπος του 
κινηματογράφου.  
Με αφορμή όμως την επιτυχημένη διοργάνωση 
του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου, με 
όλα όσα δηλαδή είδα, και απεκόμισα, με τις 
γνωριμίες με όλους τους σεμνούς παραγωγούς, 
σκηνοθέτες, και καλλιτέχνες (Έλληνες και 
ξένους) έφτασα στο σημείο να αναθεωρήσω τις 
απόψεις μου, και στα 54 χρόνια μου να γίνω όχι 
μόνο θαυμαστής του κινηματογράφου, αλλά να 
είμαι και ένας από αυτούς που θα βάλουν ένα 
λιθαράκι για την όσο το δυνατόν καλύτερη 
προβολή του, γιατί πραγματικά μας ταξιδεύει 
νοερά στον υπέροχο, και μαγικό του κόσμο.  
Το είχα πει και το ξανάλεω τώρα, ότι με 
αφορμή αυτό το φεστιβάλ η Κόρινθος, αυτή η 



ιστορική από την αρχαιότητα πόλη, θα πρέπει 
να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία, μια 
ευκαιρία που ως αποτέλεσμα θα έχει να γίνει 
η απαρχή μιας νέας πορείας στα πολιτιστικά 
και καλλιτεχνικά δρώμενα διεθνώς, γιατί 
πραγματικά το αξίζει!  

  

Τα οφέλη που απεκόμισαν τόσο ο Δήμος 
Κορινθίων, όσο και ο Δήμος Λουτρακίου–
Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και θα 
αποκομίσουν και στο μέλλον, θα είναι 
σημαντικά σε ότι έχει να κάνει δηλαδή με τον 
οικονομικό, τουριστικό και πολιτιστικό τομέα.  
Και όπως είπα και στην Τελετή Λήξης, αυτό λέω 
και τώρα, και προτείνω ότι αυτές τις 
πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες 
μέσω του φεστιβάλ θα πρέπει να τις 
επεκτείνουμε και στην ιστορική αρχαία Κόρινθο, 
αλλά και ακόμη περισσότερο στα Ίσθμια και 
στην Νεμέα, έτσι ώστε να αναβιώσουμε και να 
αναπολήσουμε τους Ολυμπιακούς αγώνες των 
αρχαίων χρόνων.  



Για να τα επιτύχουμε όλα αυτά όμως κα Τερζή 
θα πρέπει από σήμερα να ασχοληθούμε με το 
επόμενο φεστιβάλ.  
Ο Δήμαρχος Κορίνθιων και το Δημοτικό 
Συμβούλιο στηρίζει τέτοιου είδους εκδηλώσεις, 
τέτοιου είδους προσπάθειες, που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα τόσο ο Δήμος Κορίνθιων, όσο και ο 
όμορος δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Άγιοι 
Θεόδωροι, μαζί ενωμένοι και αποφασισμένοι να 
αποτελέσουμε από κοινού πόλο έλξης 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  
 
 


