
Πολύ μεταξ ύ μας η κρίση έφαγε και πολλά
περισσότερα: Έφαγε την χορήγηση τω ν

καθετήρω ν για δ ιαλείποντες
καθετηριασμούς από τα ασφαλιστικά ταμεία,
την χορήγηση μαξ ιλαριώ ν για την προστασία
από τις  κατακλίσεις , έκανε πολλές περικοπές
στη χορήγηση αναπηρικώ ν βοηθημάτω ν και

αναπηρικώ ν αμαξ ιδ ίω ν και δεν ξ έρουμε
πώ ς θα τελειώ σει αυτή η ιστορία τω ν

περικοπώ ν.

Η οικονομική κρίση «έφαγε» το φεστιβάλ «Nτοκιμαντέρ καιΗ οικονομική κρίση «έφαγε» το φεστιβάλ «Nτοκιμαντέρ και
Αναπηρία»Αναπηρία»

Δημοσιεύθηκε στις 01/06/2011

Από τις Κάννες ήρθε η είδηση ότι το επιτυχημένο και πρωτοπόρο στο είδος του φεστιβάλ «Emotion pictures-
Nτοκιμαντέρ και Αναπηρία» καταργείται και μάλιστα «σιωπηρά από την ελληνική πολιτεία». Στη δυσάρεστη αυτή
ανακοίνωση προέβη η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Μαρία Χατζημιχάλη-Παπαλιού, πριν λίγες ημέρες
στις Κάννες, μόλις τέλειωσαν οι προβολές στο πλαίσιο του αφιερώματος που επιφύλαξε το Φεστιβάλ «Εntr’2
Marches», στο «Εmotion pictures».

Ήδη από πέρσι είχε διαφανεί η οικονομική του συρρίκνωση,
καθώς στην τέταρτη διοργάνωση του, το «Emotion pictures –
Ντοκιμαντέρ και Αναπηρία» πραγματοποιήθηκε στο κτήριο του
Μουσείου Μπενάκη επί της Πειραιώς, για μια μόνο ημέρα, σε
ένδειξη διαμαρτυρίας για την οικονομική του κατάσταση.

«Πρέπει να σας ανακοινώσω ότι το Φεστιβάλ δεν θα
πραγματοποιηθεί φέτος τον Ιούνιο» είπε η Μαρία Χατζημιχάλη-
Παπαλιού στους ξένους θεατές και δημοσιογράφους στις
Κάννες, τονίζοντας:

«Το Φεστιβάλ αυτό είναι πια παρελθόν, καταργείται σιωπηρά
από την ελληνική πολιτεία. Και λέω σιωπηρά γιατί κανένας
αρμόδιος δεν μου ανακοίνωσε επίσημα την κατάργησή του, αλλά ο ένας με έστελνε στον άλλο για να βρεθούν
αυτά τα λίγα χρήματα που απαιτούνταν, χρήματα που τελικά δεν βρέθηκαν. Γιατί δεν θα μπορούσε να βρεθούν
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Like 3 likes. Sign Up to see what your friends like.

χωρίς ουσιαστικό ενδιαφέρον εκ μέρους της πολιτείας. Και τέτοιο ενδιαφέρον απουσιάζει».

«Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα είναι γεγονός αναμφισβήτητο, που έχει ανατρέψει πολλές σταθερές της ζωής
μας. Άλλο τόσο συχνά, όμως, χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για να καταργηθούν θεσμοί χρήσιμοι, υγιείς, που
κοιτάζουν προς το μέλλον, την ίδια στιγμή που άλλοι
χρηματοδοτούνται πλουσιοπάροχα» είπε η ίδια.

Το νέο ήταν οπωσδήποτε μια δυσάρεστη έκπληξη για το κοινό αλλά και για τους ανθρώπους του
κινηματογράφου και τα άλλα κινηματογραφικά φεστιβάλ, που δήλωσαν την υποστήριξή τους υπογράφοντας ένα
κείμενο συμπαράστασης. Το κείμενο, που θα κυκλοφορήσει και ευρύτερα εντός των ημερών, έχει ήδη την
υποστήριξη από 40 κινηματογραφικά φεστιβάλ (Κάρλοβι Βάρι, Λοκάρνο, Χονγκ Κονγκ, Σεράγεβο, Κάιρο κ.ά.)
και έχει ήδη συγκεντρώσει 1.000 υπογραφές και μηνύματα συμπαράστασης από δημοσιογράφους, καλλιτέχνες
και διεθνείς προσωπικότητες όπως οι Ρίτσαρντ Γκιρ, Ντάνιελ Ντέι Λιούις, Βιμ Βέντερς, Τζέιμς Άιβορι, Ντάνι
Μπόιλ, Θόδωρος Αγγελόπουλος, Πατρίς Λεκόντ και πολλοί άλλοι.

Από το 2007, και μέσα στα ουσιαστικά τρία χρόνια ζωής του, το Φεστιβάλ «Emotion pictures-Nτοκιμαντέρ και
Αναπηρία» παρακολούθησαν 20 χιλιάδες θεατές, συμμετείχαν με ταινίες τους 1.000 δημιουργοί απ΄όλο τον
κόσμο και ταξίδεψε σε χιλιάδες σχολεία και δεκάδες φεστιβάλ διεθνώς.
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Εκπροσώ πηση, αντιπροσώ πευση και το
νεοελληνικό παραμύθι της απόλυτης
ανυπαρξ ίας λίγο  πριν την αυτοκαταστροφή
του
ΙΚΑ: Η αναζ ήτηση τω ν δαπανώ ν νοσηλείας
τω ν ασφαλισμένω ν από ατυχήματα
υπαιτιότητας τρίτου
Έκθεση παρακολούθησης της εφαρμογής
της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώ ματα
του Παιδ ιού για τα Παιδ ιά με Νοητικές
Αναπηρίες
Ματαίω ση αγώ νω ν Deaflympics Αθήνα 2013
Βασικές αλλαγές που έφερε ο  Εφαρμοστικός
Νόμος
Θεσσαλονίκη: Φεστιβάλ Διεκδ ίκησης
Δικαιω μάτω ν από την Ομάδα Δράσης Νέω ν
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με Αναπηρία
Υπηρεσία συνοδείας τυφλώ ν επιβατώ ν από
το ΚΤΕΛ Βόλου
Live streaming ημερίδας «ΑΜΕΑ & Νέες
Τεχνολογίες»
Το 12º  Πανελλήνιο  Συνέδριο  της Ελληνικής
Εταιρείας Παρηγορητικής και Συμπτω ματικής
Φροντίδας Καρκινοπαθώ ν και Μη Ασθενώ ν
Επιχορήγηση επιχειρήσεω ν για προσλήψεις
επιστημόνω ν

  Τελευταίες Δημοσιεύσεις στο ForumΤελευταίες Δημοσιεύσεις στο Forum

Προστατευόμενος και αυτοκίνητο
Την πραγματική σας ψυχολογική βοήθεια θα
ήθελα!
Live streaming ημερίδας «ΑΜΕΑ & Νέες
Τεχνολογίες»
Ανακο ίνω ση δημοπρασίας από τον ΟΔΔΥ ...
αναπηρια 67% και ανω , αγορα στο ονομα
μου ή.....
Μεσοπροθεσμο και παραπληγικο επιδομα.
ορθοπαιδ ικός του Κατ
απλήρω το ι 3 μήνες με πρόγραμμα του οαεδ
3+1
Τεκμηρια (Αποδειξ εις , 1η & 2η Κατο ικια,
Σκαφη αναψυχης & Αυτοκινητα) κλπ ...
Για τα viagra
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