
 

 

 
 

11 Μαρτίου 2010 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΥ 
ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 «Στρογγυλό τραπέζι» με θέμα: «Η  ένταξη των μεταναστών και ο ρόλος 
του Ερυθρού Σταυρού» στο περιθώριο του Φεστιβάλ 

 
 
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης - Εικόνες του 21ου Αιώνα, ανακοίνωσε 
ότι για μία ακόμη χρονιά θα είναι ο χορηγός των βραβείων κοινού της 
διοργάνωσης. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο οργανισμός με το 
μεγαλύτερο δίκτυο Εθελοντών στη χώρα μας, θέλοντας να αναδείξει τη 
σημασία της συμμετοχής, με πιο ευγενή εκδοχή αυτή του Εθελοντισμού, 
στηρίζει και φέτος το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.   
 
 
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πιστεύει στον Πολιτισμό. Θέλοντας 
λοιπόν να τονίσει την ανάγκη για ενεργή συμμετοχή του θεατή στη 
διαμόρφωση της κοινωνικής αλληλεγγύης, προσφέρει χρηματικό 
ποσό για τα έπαθλα των βραβείων του κοινού, των μοναδικών 
επίσημων βραβείων του Φεστιβάλ. Στη φετινή διοργάνωση θα 
απονεμηθούν τέσσερα βραβεία: 
 

- Δύο Βραβεία Κοινού που αφορούν σε ταινίες άνω των 45' 
(μία ελληνική και μία ξένη) και συνοδεύονται από το χρηματικό 
έπαθλο των 10.000 ευρώ για την ελληνική ταινία και των 5.000 
ευρώ για την ξένη.  

 
- Δύο Βραβεία Κοινού που αφορούν σε ταινίες κάτω των 45' 

(μία ελληνική και μία ξένη) και συνοδεύονται από το χρηματικό 
έπαθλο των 4.000 ευρώ για την ελληνική ταινία και των 2.000 
ευρώ για την ξένη.  
 
 



 

 

Παράλληλα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο της 
εθελοντικής, πολύχρονης και πολύπλευρης ανθρωπιστικής και 
κοινωνικής προσφοράς του προς τους μετακινούμενους πληθυσμούς με 
στόχο την ήπια, άμεση και επωφελή ένταξή τους στην ελληνική 
κοινωνία, διοργανώνει στις 21  Μαρτίου 2010  στις 12.00  μ.μ.  στο 
ΟΛΥΜΠΙΟΝ Θεσσαλονίκης «στρογγυλό τραπέζι» με θέμα: «Η  
ένταξη των μεταναστών και ο  ρόλος του Ερυθρού  Σταυρού».  
 
 
Στις εργασίες της στρογγυλής τράπεζας θα συμμετάσχουν η 
Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης κ. Θεοδώρα Τζάκρη, ο Υφυπουργός Προστασίας του 
Πολίτη κ. Σπύρος Βούγιας, ο Αρχηγός του Διεθνούς Οργανισμού 
Μετανάστευσης (ΔΟΜ) κ. Δανιήλ Εσδράς, ο Πρόεδρος Μεταναστών 
Ελλάδος κ. Ζαν Πιέρ Κολομπανί και η Προϊσταμένη του Πολυδύναμου 
Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης Προσφύγων Ε.Ε.Σ. κ. Ζέφη Θανασούλα. 
Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Ανδρέας Μαρτίνης θα 
συντονίσει τη συζήτηση. 
 
 
Κατά τη διάρκεια της στρογγυλής τράπεζας ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός θα απονείμει το «Έπαθλον Αρετής Κλειώς Μισιρλόγλου» σε 
δύο πρωτεύσαντες φοιτητές - μετανάστες από το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τα χρηματικά έπαθλα είναι 10.000 ευρώ 
έκαστο. 
 
 
Το κληροδότημα του ιατρού, Καθηγητή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αναστάσιου Μισιρλόγλου, επιβραβεύει 
την αυτοθυσία που επιδεικνύουν οι ιατροί, οι νοσοκόμοι και οι κοινωνικοί 
επιστήμονες για την σωτηρία των συνανθρώπων μας, για την 
περίθαλψη των αναξιοπαθούντων, κάνοντας καθημερινά πράξη τη 
δέσμευση προσήλωσης στο ιδεώδες του ανθρωπισμού «όσο 
υπάρχουν άνθρωποι» που έχουν ανάγκη.  Στο πλαίσιο αυτό,  ο 
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, συνεπής στις διεθνείς ανθρωπιστικές 
αρχές και στην αλληλέγγυα εθελοντική προσφορά βοήθειας προς τον 
συνάνθρωπο, διαθέτει φέτος το έπαθλο Μισιρλόγλου σε αλλοδαπούς 
φοιτητές που διακρίθηκαν κατά τις σπουδές τους στην Ιατρική και στη 
κοινωνική επιστήμη.  
 
 
 


