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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

  
 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η απονομή των Βραβείων Κοινού του 
12ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης - Εικόνες του 21ου Αιώνα, των 
οποίων χορηγός ήταν για μία ακόμη χρονιά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. 
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, στήριξε και φέτος το Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, προσφέροντας χρηματικό ποσό για τα έπαθλα 
των βραβείων του κοινού, των μοναδικών επίσημων βραβείων του 
Φεστιβάλ.   
 
Τα Βραβεία Κοινού - Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που αφορούσαν σε ταινίες 
άνω των 45’ απονεμήθηκαν ως εξής: 
 
Το μεγάλο βραβείο κοινού και το χρηματικό έπαθλο των €10.000 για ελληνική 
παραγωγή απονεμήθηκε στην ταινία «Γάζα ερχόμαστε» σε σκηνοθεσία 
Γιώργου Αυγερόπουλου και Γιάννη Καρυπίδη. Η ταινία αναφέρεται στο 
ριψοκίνδυνο ταξίδι στη Γάζα 44  ακτιβιστών από όλο τον κόσμο,  το οποίο το 
Καλοκαίρι του 2008 έσπασε μετά από 41 χρόνια τον ναυτικό αποκλεισμό της 
Γάζας. Το ντοκιμαντέρ, διάρκειας 49 λεπτών, ήρθε πρώτο στις προτιμήσεις του 
κοινού με 4.792 ψήφους. 
Το αντίστοιχο βραβείο για ξένη παραγωγή που συνοδεύεται από το χρηματικό 
έπαθλο των €4.000 απονεμήθηκε στην ταινία «Με μάτια ορθάνοιχτα - 
εξερευνώντας τη σημερινή Νότια Αμερική / Eyes Wide Open - Exploring 
Today’s South America» (Ουρουγουάη) σε σκηνοθεσία Γκονσάλο Αριχόν. 
 
Τα Βραβεία που αφορούσαν σε ταινίες κάτω των 45’ απονεμήθηκαν:  
 

- Για ελληνική παραγωγή που συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο 
των €5.000 στην ταινία Ενεργό μέλος / Active Member σε σκηνοθεσία 
Λευτέρη Φυλακτού.  

- Για ξένη παραγωγή που συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 
€2.000 στην ταινία Οδυσσέας / Odysseas (Αρμενία - Ελλάδα) σε 
σκηνοθεσία Βαχάν Καραπετιάν.   
 



 

 

 
Τα βραβεία στις δύο ελληνικές παραγωγές ανακοίνωσε και παρέδωσε σε ειδική 
εκδήλωση ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Ανδρέας Μαρτίνης, 
ο οποίος τόνισε ότι ο ΕΕΣ θα συνεχίσει να είναι αρωγός στο Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της διαρκούς του δέσμευσης να 
στηρίζει κάθε δραστηριότητα που συμβάλλει στην προαγωγή του πολιτισμού, 
του Εθελοντισμού και της ζύμωσης ιδεών.  Τα βραβεία κοινού στις ξένες 
παραγωγές, παρέδωσε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Σπύρος 
Βούγιας.  


