
1ST INTERNATIONAL THERMAIKOS  
2min FILM FESTIVAL 2008 

 
Πληµµύρισε η αίθουσα θεάτρου του ΚΑΠΠΑ από κινηµατογραφικά 
δίλεπτα το βράδυ του Σαββάτου, 1η Νοεµβρίου στην Περαία του ∆ήµου 
Θερµαϊκού. Πληµµύρισε και από κόσµο, καθώς η ανταπόκριση τόσο 
των κατοίκων του ∆ήµου, όσο και κινηµατογραφόφιλων από άλλες 
περιοχές της πόλης ήταν πολύ µεγάλη. Πληµµύρισε τέλος και από 
συναισθήµατα, εικόνες, ήχους, εντυπώσεις, συγκινήσεις, 
προβληµατισµούς, γέλια. Tο 1st International Thermaikos 2min Film 
Festival, µια διοργάνωση του Πολιτιστικού Κέντρου του ∆ήµου 
Θερµαϊκού, ήρθε για να ταράξει τα νερά των κινηµατογραφικών 
συµβάσεων, αξιώνοντας δικαίως τους χαρακτηρισµούς της 
µοναδικότητας και πρωτοτυπίας για τα ελληνικά δεδοµένα. Στα πλαίσια 
του Φεστιβάλ επιλέχθηκαν και προβλήθηκαν συνολικά 51 φιλµάκια 
διάρκειας έως 2 λεπτά το πολύ, από 20 χώρες.  
 
Το κοινό ψήφισε για το 2ο και 3ο βραβείο, αφού είχε το διττό ρόλο του 
θεατή και ενεργού κριτή. ∆ύσκολη υπόθεση κατά γενική οµολογία, γιατί 
κάθε φιλµάκι είχε τη δική του γοητεία και ιδιαιτερότητα. Ο κύβος όµως 
ερρίφθη και το κοινό βράβευσε τα παρακάτω φιλµάκια: 
 
2ο βραβείο: «∆ε χρειάζεται», Ιωάννης Βαλαχής και Ιωάννης Μουρτεζάς 
3ο βραβείο: «Η πτήση της ελπίδας», Γεώργιος Νικολαΐδης 
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το κοινό έδειξε την προτίµηση του και στα φιλµ 
«Dancing Queen» της Ινδής Sumit Roy, «Alkyoni» του οικοτροφείου 
Αλκυόνη και «Όµορφος Κόσµος» του Κωνσταντίνου Στεφάνου, όπως 
µαρτυρούν τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της ψηφοφορίας. 
 
Η κριτική επιτροπή του Φεστιβάλ που απαρτιζόταν από την κ. Πέµη 
Ζούνη, την κ. Αριάν Κότση και τον κ. Λουκά Κούχτιν, όλοι τους 
καταξιωµένοι και έµπειροι επαγγελµατίες στο χώρο του θεάτρου, της 
τηλεόρασης και του κινηµατογράφου επέλεξε ως 1ο βραβείο το φιλµ: 
«Somebody like us» του Farzaneh Farshad από το Ιράν. 
 
Το Φεστιβάλ τίµησαν µε την παρουσία τους εκπρόσωποι της δηµοτικής 
αρχής και πολιτικά πρόσωπα. 
Αυτή ήταν µόνο η αρχή! Το Τhermaikos Film Festival θα επανέλθει 
δριµύτερο και ελπίζουµε βελτιωµένο και διορθωµένο του χρόνου, 
αναµένοντας µε χαρά τα νέα φιλµάκια δηµιουργών από όλον τον 
κόσµο και από την Ελλάδα. 
Ανανεώνουµε το ραντεβού µας για το 2009! 


