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1) Εισαγωγή 

Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX καταδεικνύει την προσήλωση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στον πολιτισμό και προωθεί την πολιτισμική πολυμορφία σε στενή συνάρτηση με 

άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές. Στο πλαίσιο των αυξημένων νομοθετικών εξουσιών που του 

ανατέθηκαν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει και αυτό τη δυνατότητα 

να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με ισχυρή συμβολική σημασία. 

Μια τέτοια πρωτοβουλία ήταν η θέσπιση του κινηματογραφικού βραβείου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, το οποίο απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 2007 – πεντηκοστή επέτειο από την 

υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης. 

Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX αποτελεί ένα ετήσιο ραντεβού που φέρνει στο προσκήνιο 

ταινίες οι οποίες πραγματεύονται θέματα που απασχολούν έντονα το ευρωπαϊκό κοινό. Ο 

κινηματογράφος, ως μαζικό επικοινωνιακό μέσο πολιτισμού, μπορεί να αποτελέσει ιδανικό όχημα για 

διάλογο και προβληματισμό σε θέματα που αφορούν στην Ευρώπη και το μέλλον της. Οι ταινίες που 

επιλέγονται ή διαγωνίζονται για το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX, πέρα από τις ιστορίες 

που αφηγούνται, διερευνούν και θέτουν υπό κρίση κοινές ευρωπαϊκές αξίες και καταπιάνονται με 

διασυνοριακές ανησυχίες όπως η οικονομική και κοινωνική κρίση, η μετανάστευση, η δικαιοσύνη, η 

αλληλεγγύη, οι πολιτικές ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Κάθε ταινία δίνει μια γεύση της 

ζωής των Ευρωπαίων, των πεποιθήσεων και των αμφιβολιών τους και της αναζήτησης της 

ταυτότητάς τους. Οι ταινίες λειτουργούν ως εκφραστές ποικίλων απόψεων σχετικά με τα 

σημαντικότερα κοινωνικά και πολιτικά θέματα της εποχής και, στο πλαίσιο του ρόλου αυτού, 

συμβάλλουν στη διεύρυνση του διαλόγου για την ευρωπαϊκή ταυτότητα και τις διαφορετικές 

εκφάνσεις της.  

Μέσα από τη στήριξη του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX αναμετρώνται με την πρόκληση της εξεύρεσης νέων 

μορφών επικοινωνίας με τους πολίτες της ΕΕ, καθιστώντας τον κινηματογράφο έναν από τους 

ισχυρότερους «καθρέφτες» του διαλόγου που διεξάγεται ανάμεσα στα χιλιάδες πρόσωπα μιας 

πλουραλιστικής Ευρώπης. 

Υπό τις τρέχουσες συνθήκες οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης, από την οποία 

απειλούνται επίσης οι τέχνες, ο πολιτισμός και ο κινηματογράφος, το ΒΡΑΒΕΙΟ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX έχει ως στόχο να υποστηρίξει την ευρωπαϊκή δημιουργικότητα και την 

πολυμορφία της. Η ενίσχυση και η υποστήριξη του ευρωπαϊκού κινηματογράφου συμβάλλουν στην 

αντιμετώπιση της συνεχούς διεύρυνσης των – φυσικών αλλά και ψυχολογικών – συνόρων που 

χωρίζουν την Ευρώπη.  

Ο κινηματογράφος είναι ένα από τα σημαντικότερα και ισχυρότερα μέσα πολιτιστικής έκφρασης και 

έχει τον δυναμισμό να αντιταχθεί στον φόβο και στην ανασφάλεια που περιβάλλουν τη ζωή μας. Ο 



 

κινηματογράφος είναι ένας καθρέφτης μέσα από τον οποίο μπορούμε να εντοπίσουμε τις ομοιότητες, 

αλλά και τις περίεργες και ενδιαφέρουσες διαφορές μας. 

 

2) Οι βασικές αρχές 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβάλλει την πολιτισμική πολυμορφία 

Ο πολιτισμός και, στο πλαίσιό του, η κινηματογραφική δημιουργία παραμένουν αποτελεσματικά 

πεδία επί των οποίων το Κοινοβούλιο μπορεί και οφείλει να συνεχίσει να αποκαθιστά την 

επικοινωνία του με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να καταστεί ακόμη 

περισσότερο γνωστό και κατανοητό σε αυτούς. Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX, απτή 

απόδειξη μιας πρωτότυπης πρωτοβουλίας που ανέλαβε αποκλειστικά το Κοινοβούλιο, εντάσσεται 

στη σκοπιμότητα αυτή. 

 

Η δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον πολιτισμό 

Μολονότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει επί του θέματος παρά μόνο υποστηρικτική και 

συντονιστική αρμοδιότητα, το Κοινοβούλιο έχει θέσει εκ παραδόσεως τον πολιτισμό στο κέντρο του 

κοινοτικού δικαίου.  

Η δημόσια ακρόαση που πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2010 με πρωτοβουλία της Επιτροπής 

Πολιτισμού και Παιδείας με θέμα «Κινηματογράφος και ευρωπαϊκές ταυτότητες» αποτελεί απόδειξη, 

όπως και η πλέον πρόσφατη ακρόαση (10 Οκτωβρίου 2016) που διοργανώθηκε παρουσία των Ken 

Loach, Céline Sciamma και Andrea Segre με θέμα «Ποιος ο ρόλος του ευρωπαϊκού κινηματογράφου 

στην Ευρώπη του αύριο». 

Άλλα παραδείγματα είναι, για να αναφερθούμε μόνο σε μερικά, η ταυτόχρονη προβολή που 

διοργανώθηκε με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Μνήμης για το Ολοκαύτωμα με τον πρώην 

Πρόεδρο Schulz και τον Géza Rohrig (βραβείο Όσκαρ ξένης ταινίας 2016 και υποψήφιος για το 

βραβείο LUX) ή η ταυτόχρονη προβολή και συζήτηση που διοργανώθηκε στα 28 κράτη μέλη στο 

πλαίσιο των ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ LUX και η συμμετοχή βουλευτών του ΕΚ στη 

στρογγυλή τράπεζα και τις συζητήσεις για τον πολιτισμό, το ψηφιακό θεματολόγιο κ.λπ., σε 

σημαντικά διεθνή φεστιβάλ.  

Περαιτέρω εξέλιξη του βραβείου κινηματογράφου LUX  

Το 2015, για να αυξηθούν οι θεατές και να βελτιωθεί η αναλογία κόστους-θεατών, στις άτυπες 

συνομιλίες μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστηρίχθηκε η ιδέα της 

συγκέντρωσης πόρων για την αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με το βραβείου κινηματογράφου 

LUX. 

Στόχος της συνεργασίας των δύο θεσμικών οργάνων είναι να ενισχύσουν την προβολή του 

ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX στον χώρο του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και στον 

δημόσιο βίο της Ευρώπης. 

Η συνεργασία υλοποιήθηκε το 2016 και επεκτάθηκε για το 2017 και το 2018 με δύο ταυτόχρονες 

προβολές που προστέθηκαν στις συνήθεις προβολές του ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX 

σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να διατηρηθεί και να βελτιωθεί το 

2019. 

Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019 και εν όψει του νέου Κοινοβουλίου που θα συσταθεί 

αμέσως μετά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες συνέργειες με 

την Επιτροπή. Θα ήταν σκόπιμο να διευρυνθεί η συνεργασία σε περισσότερους τομείς. Παρακάτω 



 

παρουσιάζονται μερικές προτάσεις που θα μπορούσαν να εξεταστούν το 2019 όσον αφορά τη 

συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 

- συνέχιση των ταυτόχρονων προβολών, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν ένα καινοτόμο μέσο 

που συνάδει με το ευρωπαϊκό πνεύμα και απευθύνεται σε ακροατήρια νεαρής ηλικίας  

- συνεργασία για την προβολή των ταινιών του βραβείου LUX σε διαδικτυακές πλατφόρμες  

- συνεργασία για την παροχή υποτίτλων που θα δημιουργούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 

τις ταινίες του βραβείου LUX σε βάση δεδομένων με υπότιτλους ευρωπαϊκών ταινιών  

- συνεργασία σε πλαίσιο πολιτιστικής διπλωματίας για τη συμπερίληψη ταινιών του βραβείου LUX 

σε πακέτο ταινιών για την εκπροσώπηση της ΕΕ στον κόσμο 

- συνεργασία σε θεσμικό επίπεδο για τις ευρωπαϊκές εκλογές 2019. 

Στόχος της συνεργασίας θα πρέπει να είναι η αύξηση της προβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και της κάλυψής του από τα μέσα ενημέρωσης. Η προσέγγιση νέων ακροατηρίων, ιδίως νεαρών 

ατόμων και πολλαπλασιαστικών παραγόντων, με παράλληλη διατήρηση της τελετής απονομής του 

ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να 

αποτελέσουν τον πυρήνα του μελλοντικού προσανατολισμού. 

Το βραβείο κινηματογράφου LUX στην ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα 

Χάρη στις ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ LUX, κάθε χρόνο οι φιναλίστ για το ΒΡΑΒΕΙΟ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX προβάλλονται πάνω από 240 φορές, σε περισσότερες από 50 πόλεις της 

Ευρώπης, σε σινεμά ή φεστιβάλ, και διευρύνουν το δίκτυο των ενδιαφερόμενων και των 

πολλαπλασιαστικών παραγόντων. Περίπου 40.000 σινεφίλ παρίστανται στις προβολές, οι οποίες 

συχνά ακολουθούνται από συζητήσεις, και πάνω από 27.000 ακολουθούν το ΒΡΑΒΕΙΟ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX στο Facebook.  

 

Νέοι της Ευρώπης 

Μία από τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές του ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX 

είναι η εστίαση στους νέους της Ευρώπης. Το 2010 καθιερώθηκε το πρόγραμμα «28 φορές σινεμά» 

και έκτοτε προωθείται από το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX και τους συνεργάτες του, 

όπως το Giornate degli Autori (Φεστιβάλ Βενετίας) και οι κινηματογράφοι Europa. Η πρωτοβουλία 

αυτή στηρίζεται σε ένα εντατικό 10ήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Βενετία με 28 ευρωπαίους 

σινεφίλ νεαρής ηλικίας. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, συναντούν βουλευτές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, σκηνοθέτες ταινιών και μέλη της επιτροπής επιλογής, και εκπροσωπούν τη νεότερη 

κριτική επιτροπή του Φεστιβάλ Βενετίας. Όταν γυρίσουν στη χώρα τους, γίνονται «πρεσβευτές του 

βραβείου LUX» και προωθούν τις ταινίες και τις δραστηριότητες του βραβείου LUX στο δίκτυό τους 

και στο περιβάλλον τους. Έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο με περισσότερους από 200 υποστηρικτές, 

ενθουσιώδεις πρεσβευτές του βραβείου LUX και πολλαπλασιαστικούς παράγοντες, το οποίο 

διευρύνεται χρόνο με το χρόνο. 

Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX απευθύνεται και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Διατίθεται 

εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τις διαγωνιζόμενες ταινίες προκειμένου να υποστηριχθούν οι 

συζητήσεις και η μελέτη όχι μόνο σχετικά με τις ταινίες, αλλά και σχετικά με την Ευρώπη.  

Ο κινηματογράφος παραμένει στο κέντρο του ευρωπαϊκού πολιτιστικού μοντέλου 

Ο κινηματογράφος, μέσα από την αποκρυστάλλωση ερμηνειών της πολιτιστικής πολυμορφίας, 

καταδεικνύει την πολιτιστική και βιομηχανική του αξία για κάθε κοινωνία η οποία επιθυμεί να ασκεί 

επιρροή εντός και πέραν των συνόρων της. Ο κινηματογράφος είναι ένα από τα πλέον πρόσφορα 



 

πολιτιστικά μέσα για τη δημιουργία του αισθήματος ότι οι άνθρωποι ανήκουν σε έναν κοινό χώρο 

και, εν προκειμένω, για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πνεύματος. Ο πολιτισμός είναι ένα 

ανθρώπινο και πολιτικό οικοδόμημα και ο κινηματογράφος βρίσκεται στον πυρήνα του. 

Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX αποτελεί μέρος της επικοινωνιακής στρατηγικής 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX είναι ένα μέσο που συμβάλλει στην επικοινωνιακή 

πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Η φάση επιλογής και η διαγωνιστική φάση του ανατίθενται σε ομάδα επαγγελματιών του 

κινηματογραφικού κλάδου προκειμένου το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX να αποκτήσει 

κύρος στον χώρο των τεχνών και του κινηματογράφου. 

3) Στόχοι 

 Προώθηση του δημόσιου διαλόγου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές 

της  

 Υποστήριξη της διακίνησης των ευρωπαϊκών (συμ)παραγωγών στο εσωτερικό της 

Ένωσης. 

Το ευρωπαϊκό πολιτιστικό τοπίο είναι κατακερματισμένο. Λίγοι είναι οι καλλιτέχνες και τα έργα που 

μπορούν να βγουν έξω από τα σύνορα της χώρας τους και να τύχουν αποδοχής από το ξένο κοινό. Ο 

κινηματογράφος δεν αποτελεί εξαίρεση. Είναι γεγονός ότι η γλώσσα στην οποία γυρίζεται μια ταινία 

αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη διακίνησή της σε μία πολύγλωσση αγορά. 

Μέσα από το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX διαμορφώνεται διαρκώς ένας κατάλογος 

ευρωπαϊκών ταινιών υψηλής ποιότητας οι οποίες είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, 

μεταξύ άλλων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

4) Διαδικασία επιλογής 

Τρόπος επιλογής των ταινιών – Επιτροπή επιλογής 

Η επιτροπή επιλογής - μια ομάδα 21 ατόμων από τον χώρο του ευρωπαϊκού κινηματογράφου - 

επιλέγει ταινίες για τη φάση επιλογής και τη διαγωνιστική φάση του ΒΡΑΒΕΙΟΥ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX. Η επιτροπή επιλογής αποτελείται από παραγωγούς, διανομείς, φορείς 

εκμετάλλευσης κινηματογραφικών αιθουσών, διευθυντές φεστιβάλ και κριτικούς κινηματογράφου, 

καθώς και έναν εκπρόσωπο του Eurimages. Ένας εκπρόσωπος του προγράμματος «Δημιουργική 

Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρευρίσκεται ως παρατηρητής. 

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ορίζει τα μέλη της επιτροπής 

επιλογής. Ένας εκπρόσωπος της ταινίας που κέρδισε το βραβείο προηγούμενο έτος είναι αυτοδικαίως 

μέλος της επιτροπής. 

Τα μέλη της επιτροπής επιλογής προτείνουν ταινίες για τη φάση επιλογής και τη διαγωνιστική φάση 

του ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX. Τα μέλη δεν μπορούν να προτείνουν περισσότερες 

από 3 ταινίες. Ταινίες μπορούν επίσης να προτείνουν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και επαγγελματίες του κινηματογράφου. 

Τα μέλη της επιτροπής επιλογής που έχουν συμμετάσχει στην παραγωγή ή την εμπορική 

εκμετάλλευση μιας ταινίας που έχει προκριθεί στη διαγωνιστική φάση μπορούν ακόμη να προτείνουν 

ταινίες όπως δεν μπορούν να ψηφίσουν τις ταινίες από τις οποίες έχουν εμπορικό συμφέρον. 

https://luxprize.eu/news/lux-film-prize-unveils-selection-panel-2019


 

Οι αποφάσεις της επιτροπής επιλογής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία ή, ελλείψει αυτής, με 

σχετική πλειοψηφία κατόπιν ψηφοφορίας. Τα μέλη ορκίζονται εχεμύθεια μέχρι την επίσημη 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της επιλογής (Ιούλιος) και του διαγωνισμού (τέλη Ιουλίου). 

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής επιλογής πραγματοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 

Βρυξέλλες τον Απρίλιο/Μάιο, όπου τα μέλη συζητούν και επιλέγουν τις 10 ταινίες για την επίσημη 

επιλογή. Αυτές θα ανακοινωθούν στις αρχές Ιουλίου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του 

Κάρλοβυ Βάρυ. Μεταξύ αυτών των 10 επιλεγμένων ταινιών, οι 3 ταινίες που επιλέγονται για τον 

διαγωνισμό θα υποτιτλιστούν και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5) Διαδικασία ψηφοφορίας και απονομή του ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX στο 

Στρασβούργο 

Η νικήτρια ταινία του ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX αναδεικνύεται από τους βουλευτές 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ανακοινώνεται τον Νοέμβριο στο πλαίσιο της συνεδρίασης της 

ολομέλειας. 

Η διαδικασία της ψηφοφορίας διαρκεί ένα μήνα και κάθε βουλευτής μπορεί να ψηφίσει μόνο μία 

ταινία. 

Οι βουλευτές μπορούν να παρακολουθήσουν τις ταινίες με τέσσερις τρόπους: 

Στο θέατρο LUX που στήνεται εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για δύο εβδομάδες (δύο 

προβολές ημερησίως)  

Στο αντίστοιχο κράτος μέλος, στο πλαίσιο των κινηματογραφικών εκδηλώσεων LUX που 

διοργανώνονται από τα Γραφεία Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

(ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ LUX) 

Σε πλατφόρμα video on demand (διαθέσιμη σε όλους τους βουλευτές κατόπιν αιτήματος για παροχή 

κωδικού πρόσβασης) 

Σε DVD με υδατογράφημα (πολύ περιορισμένος αριθμός και κυρίως για τα μέλη της Επιτροπής 

Πολιτισμού και τους αντιπροέδρους). 

Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται την προηγουμένη της τελετής απονομής του βραβείου. Κατά συνέπεια, 

το αποτέλεσμα παραμένει άγνωστο μέχρι την τελετή απονομής. 

Της τελετής απονομής του ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX προηγείται σεμινάριο για 

δημοσιογράφους όπου βουλευτές του ΕΚ, εμπειρογνώμονες και σκηνοθέτες συζητούν για τον 

κινηματογράφο και την Ευρώπη. Η τελετή απονομής διοργανώνεται στην αίθουσα ολομέλειας στο 

Στρασβούργο, συνήθως μετά το τέλος των συζητήσεων και πριν από την έναρξη των ψηφοφοριών. 

Οι σκηνοθέτες των τριών ταινιών που έχουν προκριθεί στη διαγωνιστική φάση προσκαλούνται στην 

τελετή απονομής και στην αίθουσα συνεδριάσεων της ολομέλειας. 

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοινώνει τη νικήτρια ταινία.  

Εκπρόσωπος της νικήτριας ταινίας καλείται να εκφωνήσει ένα σύντομο λόγο ενώπιον της 

ολομέλειας. 

Το 2012, όταν εγκαινιάσθηκε ο θεσμός ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ LUX, θεσπίστηκε επίσης 

ειδικό βραβείο κοινού το οποίο ανακοινώνεται στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβυ 

Βάρυ τον Ιούλιο, κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της φάσης επιλογής της επόμενης 

χρονιάς. 

6) Κριτήρια επιλεξιμότητας των ταινιών 



 

Οι ταινίες που επιλέγονται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για το ΒΡΑΒΕΙΟ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Να είναι ταινίες μυθοπλασίας ή δημιουργικά ντοκιμαντέρ (μπορεί να είναι κινούμενα σχέδια). 

2. Να έχουν ελάχιστη διάρκεια 60 λεπτών. 

3. Να αποτελούν παραγωγές ή συμπαραγωγές, επιλέξιμες στο πλαίσιο του προγράμματος 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (MEDIA), από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από την Ισλανδία, το 

Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. 

4. Να αναδεικνύουν την οικουμενικότητα των ευρωπαϊκών αξιών, να αποτυπώνουν την πολυμορφία 

των ευρωπαϊκών παραδόσεων, να ρίχνουν φως στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να 

δίνουν εικόνες από την οικοδόμηση της Ευρώπης. 

5. Οι ταινίες που δικαιούνται να θέσουν υποψηφιότητα για το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

LUX 2019 θα κάνουν ή θα έχουν κάνει την πρεμιέρα τους ή την πρώτη προβολή τους σε φεστιβάλ 

για πρώτη φορά μεταξύ 30 Μαΐου 2018 και 15 Απριλίου 2019. 

6. Να μην έχουν αποσπάσει το πρώτο βραβείο σε φεστιβάλ κατηγορίας «Α» (Φεστιβάλ Βενετίας, Σαν 

Σεμπαστιάν, Βερολίνου, Καννών, Κάρλοβυ Βάρυ και Λοκάρνο). 

7) Τι προσφέρει το βραβείο κινηματογράφου LUX; 

Στο πλαίσιο των ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ LUX, οι τρεις ταινίες που έχουν επιλεγεί για 

την τελική φάση του διαγωνισμού υποτιτλίζονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης και 

εκδίδονται σε DCP για κάθε κράτος μέλος της Ένωσης. Ομοίως, παράγεται και διανέμεται 

εκπαιδευτικό υλικό στις αντίστοιχες γλώσσες κατά τις προβολές σε όλη την Ευρώπη. 

Το έπαθλο του ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX περιλαμβάνει προσαρμογή της αρχικής 

γλωσσικής έκδοσης για άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής και σε γλώσσες πέραν της αρχικής, 

και προώθηση της διανομής της ταινίας στα κράτη μέλη. 

Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX έχει αποκτήσει ισχυρό όνομα στη στήριξη ευρωπαϊκών 

κινηματογραφικών παραγωγών. Έχει συμβάλει στο να βρουν ταινίες τη θέση τους στην αγορά, 

δίνοντάς τους τη δυνατότητα να απευθυνθούν στο ευρύ κοινό, ευκαιρία την οποία δεν θα είχαν υπό 

άλλες συνθήκες. 

8) Χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού για το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX 2019  

Ιανουάριος  

31/1: Λήξη της ψηφοφορίας για το βραβείο κοινού για το 2018. 

Φεβρουάριος 

04/2: Συνεδρίαση της επιτροπής CULT: έγκριση της νέας επιτροπής επιλογής. 

07-17/2: Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βερολίνου, ανακοίνωση προς τους επαγγελματίες του χώρου με 

το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX. (Εκδήλωση δικτύωσης σε συνεργασία με τη Europa 

Distribution, συνάντηση με τους Europa Cinemas, EFA, ARTE..). 

Έναρξη της διαδικασίας επιλογής για το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX 2019 

Μάρτιος 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX & ARTE - ταινία του μήνα στο Διαδίκτυο (διαδικτυακή 

προβολή των επιλεγμένων ταινιών του LUX από το ARTE) 



 

7-17/3: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σόφιας (Βουλγαρία, Σόφια και Plovdivt - ως πολιτιστική 

πρωτεύουσα της Ευρώπης, αναδρομικό αφιέρωμα στις ταινίες LUX και συζητήσεις) 

Απρίλιος 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX & ARTE - ταινία του μήνα στο Διαδίκτυο (διαδικτυακή 

προβολή των επιλεγμένων ταινιών του LUX από το ARTE) 

11-13/04: TEXEL Democracy Alive, φεστιβάλ που θα συγκεντρώσει περισσότερους 5000 νέους και 

υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων, την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, επιχειρήσεις, 

συνδικαλιστικές οργανώσεις, παράγοντες επιρροής, ακτιβιστές και πολίτες, με στόχο την ενθάρρυνση 

της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και την αύξηση του ενδιαφέροντος για την ευρωπαϊκή 

δημοκρατία ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών. Προβολή των ταινιών LUX και συζητήσεις. 

15/04: Προθεσμία υποβολής αυθόρμητων υποψηφιοτήτων για το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

LUX 

Τέλη Απριλίου/αρχές Μαΐου: Συνεδρίαση της επιτροπής επιλογής στις Βρυξέλλες για να 

συζητηθούν και να επιλεγούν οι 10 ταινίες για την επίσημη φάση επιλογής του ΒΡΑΒΕΙΟΥ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX 2019, καθώς και οι 3 τίτλοι που θα προεπιλεγούν για την επίσημη 

διαγωνιστική φάση. 

Μάιος 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX & ARTE — ταινία του μήνα στο Διαδίκτυο (διαδικτυακή 

προβολή των επιλεγμένων ταινιών του LUX από το ARTE) 

09/05: Δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη για την Ημέρα της Ευρώπης 

14-25/5: Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Καννών (17-20/5 - πρόσκληση για ψηφοφορία) 

Ιούνιος  

28/06 - 06/07: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κάρλοβυ Βάρυ (Δημόσια ανακοίνωση των 10 ταινιών 

LUX της επίσημης φάσης επιλογής και του βραβείου κοινού 2018) 

Ιούλιος 

Ανακοίνωση των 3 ταινιών της επίσημης διαγωνιστικής φάσης, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου στη 

Ρώμη για τις Ημέρες Βενετίας, καθώς και της κριτικής επιτροπής της διοργάνωσης «28 Φορές 

Σινεμά». 

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 

Ημέρες Βενετίας - 10η διοργάνωση του προγράμματος «28 Φορές Σινεμά», προβολές των τριών 

ταινιών του διαγωνισμού LUX. 

Οκτώβριος 

Έναρξη της διοργάνωσης «Κινηματογραφικές Ημέρες LUX 2019» (Γραφεία Συνδέσμου και Γραφεία 

Δημιουργικής Ευρώπης) στα κράτη μέλη. 

Εσωτερικός διαγωνισμός στο ΕΚ  

Ημέρα της Τέχνης του Κινηματογράφου (σε συνεργασία με την CICAE). Κοινή ανακοίνωση και 

προβολές. 

Νοέμβριος 



 

Ταυτόχρονες προβολές σε όλη την Ευρώπη. 

11- 22: Προβολές στο θέατρο LUX. 

27 Νοεμβρίου Τελετή απονομής του ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ LUX και σεμινάριο για 

δημοσιογράφους στο Στρασβούργο. 

Δεκέμβριος 

7/12 Βραβεία Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου 


