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Η «Καρδιά της Ελλάδας» χτυπά στην Μπολόνια

Στην Μπολόνια της Ιταλίας, 
άνοιξε χθες, 12 Ιουλίου, 
το πολιτιστικό φεστιβάλ 

«Καρδιά της Ελλάδας» (Cuore 
di Grecia). Το πρόγραµµα του 
φεστιβάλ προβλέπει την παρου-
σίαση επτά θεαµάτων χορού, 
δώδεκα σύγχρονων ελληνικών 
κινηµατογραφικών έργων, τρεις 
βραδιές µουσικής µε άλλους τό-
σους dj και δώδεκα «γράµµατα 
από το εσωτερικό µέτωπο. Πρό-
κειται για περιγραφές της ελλη-
νικής πολιτιστικής, οικονοµικής 
και κοινωνικής κατάστασης, 
µέσα από γλαφυρές επιστολές 
εκπροσώπων της επιστήµης, της 
κοινωνίας των πολιτών και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι πα-
ραστάσεις, συναντήσεις και προ-
βολές θα οργανωθούν, επί τρεις 
εβδοµάδες, Πέµπτη µε Κυριακή, 
µέχρι τις 29 Ιουλίου.

Η ενότητα του σινεµά του φε-
στιβάλ, πρόκειται να ξεκινήσει µε 
αφιέρωµα στον µεγάλο εκλιπόντα 
σκηνοθέτη Θεόδωρο Αγγελόπου-
λο και στον αγαπηµένο του σενα-
ριογράφο, Τονίνο Γκουέρα - που 
απεβίωσε, επίσης, πρόσφατα - µε 
την προβολή του έργου «Τοπίο 
στην οµίχλη». Στα υπόλοιπα έργα 
των σύγχρονων Ελλήνων σκη-
νοθετών περιλαµβάνονται, µετα-
ξύ των άλλων, η ταινία «Κυνό-
δοντας» του Γιώργου Λάνθιµου, 
η «Στρέλλα», του Πάνου Κούτρα, 

ο «Παράδεισος» του Παναγιώτη 
Φαφούτη και το «Wasted Youth» 
των Αργύρη 

Παράλληλα, στα πλαίσια των 
«γραµµάτων από το εσωτερικό 
µέτωπο», ο δήµαρχος της Μπο-
λόνια Βιρτζίνιο Μέρολα πρόκει-
ται να δανείσει τη φωνή του στην 
επιστολή του δηµάρχου της Θεσ-
σαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη, 
η δηµοσιογράφος Μπρούνελα 
Τορεσίν, «ανταπόκριση» από την 
Αθήνα της δηµοσιογράφου Μαρ-
κερίτα Ντέαν, ο Ιταλός οικονοµο-
λόγος Στέφανο Τζαµάνι γραπτή 
µαρτυρία και ανάλυση του συνα-
δέλφου του Γιάννη Βαρουφάκη.

Στόχος αυτών και πολλών άλ-
λων επιστολών, να αποδοθεί ένα 
µέρος την ελληνικής πραγµατικό-
τητας, σε µια τόσο κρίσιµη, για 
την χώρα, στιγµή. Παράλληλα, 
χάρη στην συνεργασία της ελλη-
νικής κοινότητας της περιφέρειας 
Εµίλια Ροµάνια, το ιταλικό κοινό 
θα µπορέσει να ανακαλύψει ή να 

ξαναγευθεί µερικά από τα πιο χα-
ρακτηριστικά παραδοσιακά ελλη-
νικά εδέσµατα.

Οι εισπράξεις από την γα-
στρονοµική αυτή πρωτοβουλία, 
πρόκειται να διατεθούν προς 
στήριξη των σεισµοπαθών της 
ιταλικής αυτής περιφέρειας, που 
χτυπήθηκε, πολύ σκληρά, από 
τον Εγκέλαδο. Κατά τη διάρκεια 
της συνέντευξης Τύπου για την 
παρουσίαση της πολιτιστικής 
αυτής πρωτοβουλίας, ο Έλληνας 
πρεσβευτής στη Ρώµη, Μιχάλης 
Καµπάνης, τόνισε, µεταξύ των 
άλλων, ότι «αυτό το Φεστιβάλ 
είναι µια ακόµη ευκαιρία για να 
προβληθεί το πραγµατικό πρό-
σωπο της Ελλάδας». «Όσοι την 
γνωρίζουν καλά» συµπλήρωσε 
ο κ. Καµπάνης «ξέρουν ότι πρό-
κειται για µια χώρα ασφαλή, µε 
υψηλού επιπέδου τουριστικές 
υπηρεσίες, µοναδικής οµορφιάς 
τοπία και µε πολιτιστικές πρωτο-
βουλίες ιδιαίτερα αξιόλογες ».

Τι µπορεί να συνδέει έναν έµπο-
ρο φασολιών στις Πρέσπες µε 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη και 

τον Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ; Εναν τα-
βερνιάρη που πίνει τσίπουρο για 
να πάνε κάτω τα φαρµάκια - κι ας 
έχει κάνει µπαϊπάς - µε έναν δικη-
γόρο από τον Βόλο που συχνά πυ-
κνά κατεβάζει τα ρολά του γραφείου 
του για να γλιτώσει από τις µολότοφ 
και έναν άνεργο που ζητιανεύει από 
τους περαστικούς που κάνουν στάση 
σε εστιατόριο της Εθνικής Οδού; 

Είναι όλοι τους ψηφίδες που σχη-
µατίζουν µια µεγάλη - όχι όµως και 
καθαρή - εικόνα. Πρόκειται για τριά-
ντα Ελληνες που στάθηκαν µπροστά 

στην κάµερα του γερµανού καλλιτέ-
χνη Φλόριαν Τάλχοφερ και της Ελ-
ληνίδας συνεργάτιδάς του Ελισάβετ 
Αγκου και µέσα από τις συνεντεύξεις 
που παραχώρησαν επιχειρούν να 
δώσουν απαντήσεις σε κρίσιµα ερω-
τήµατα που έθεσαν οι δηµιουργοί, 
όπως «Τι οδήγησε στην κρίση; Πώς 
είναι να ζεις µαζί της; Και τι µπορεί 
να µας διδάξει;». 

Το αποτέλεσµα είναι ένα κινηµα-
τογραφικό πείραµα υπό τον τίτλο 
«Το χρήµα και οι Ελληνες» (συµπα-
ραγωγή του Ινστιτούτου Γκαίτε της 
Αθήνας και του Ινστιτούτου Κόρσα-
κοφ). Η ταινία αναµένεται να προ-
βληθεί τον Οκτώβριο.

Ενας Γερμανός «παίζει» 
με την ελληνική κρίση
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