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Συνάντηση φίλων πολιτών για το σινεμά, τον πολιτισμό, για την κοινωνία της 

Εορδαίας 

Σας καλούµε για να σας ενηµερώσουµε για τις άλλου τύπου δραστηριότητες του συλλόγου της 
κινηµατογραφικής οµάδας Πτολεµαΐδας (Κ. Ο. Π.) να σας ακούσουμε και να συμμετέχετε. 
Ως κινηµατογραφική οµάδα Πτολεµαΐδας (Κ. Ο. Π.) κινητοποιούµαστε για να αναπτύξουµε την 
ποιότητα ζωής στην περιοχή µας.  
Παρατηρώντας τους ανθρώπους της Εορδαίας, κατανοούµε κενά στην καθηµερινότητα µικρών και 
µεγάλων, ορισµένα µέχρι και επικίνδυνα  που προσπαθούµε να καλύψουµε. Η ευθύνη αγγίζει και 
εµάς, µας οδηγεί στο πράττω.  
 
Προτείνουµε στους συµπολίτες µας τη συµµετοχή τους , την προσφορά στα κοινά και τη 
συµπόρευση, µέσα από πολιτιστικά και κοινωνικά δρώµενα. Στις δραστηριότητες που 
προγραµµατίζουµε χρειαζόµαστε την βοήθεια κι άλλων, για να είναι περιεκτικότερες οι απόψεις µας 
και ανάλογο το περιεχόµενο των εκφράσεων, µέσα από δράσεις που θα ψυχαγωγούν, θα 
προβληµατίζουν, θα εκπαιδεύουν ενίοτε το κοινό. Η εµπειρία των µεγαλύτερων, των ειδικών, όσων 
έχουν έµπνευση, ελεύθερο χρόνο θα συνδράµει σε πιο πλούσιες εκδηλώσεις που κάποιες µπορούν 
να έχουν διάρκεια. Οπως σεµινάρια, οµάδες δράσεων, κινηµατογράφισης κ. ά.  
 
Νιώθουµε την ανάγκη να λειτουργήσουµε συµπληρωµατικά στο σινεµά µε διάφορους τρόπους 
έκφρασης, όπως ταυτόχρονα µε τις άλλες τέχνες για να έχουµε µεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης 
σαν ποµποί και δέκτες. Μας αφορά ευρύτερα η κοινωνία µας, τείνουµε να συµβάλουµε στην άνθισή 
της µε νέους τρόπους που θα µας προτείνετε, διαρκώς να ανανεώνουµε την οπτική µας, τις 
εκφράσεις της. 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ – ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΩΝ 2018 - 2019 
1. Θα πραγματοποιήσουμε προβολή ταινιών του φεστιβάλ μικρού μήκους Δράμας, έκθεση 

κινηματογραφικών μηχανών φιλμ , στο Πνευματικό κέντρο την Τετάρτη 5-12-18,  Ωρα 19.00 

 
2. Αφιέρωμα και ταινία για τη διάσωση προσφύγων από Ιαπωνικό πλοίο στην καταστροφή της 

Σμύρνης. 

 

3. Προβολές για παιδιά και έφηβους με συνδυασμό τεχνών και μηνυμάτων.  

 
4. Παιδιά του πολέμου στην Εορδαία και τη Δυτ. Μακεδονία, αφιέρωμα και ταινία.  

  
 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   Ηλίας Μάνης   Τηλ. 6973 258066 ,   Πτολεµαϊδα   επίσης hliasmpara@yahoo.gr 
  

Με εκτίµηση 
για το ∆. Σ. της Κ. Ο. Π. 

  
          Ο Πρόεδρος ΚΟΠ     Ηλίας Μάνης                            Ο Ταµίας  ΚΟΠ   Γιώργος Κοσµίδης 
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