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Στην 6η απονομή, η Ελληνική Ακαδημία 

Κινηματογράφου βράβευσε με τις περισσότερες 

διακρίσεις -μεταξύ των οποίων και καλύτερης ταινίας, 

σκηνοθεσίας και σεναρίου- την «Xenia» του Πάνου 

Χ. Κούτρα.  
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Από τον Χρήστο Πολίτη 

Σε μια ιδιαίτερα καλοκουρδιμένη τελετή, την οποία παρουσίασε ο εξαιρετικά 

ικανός στον ρόλο του Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος και σκηνοθέτησαν ο 
Χρήστος Γεωργίου και ο Αλέξης Καρδαράς, η φετινή Ελληνική Ακαδημία 
Κινηματογράφου τίμησε την συμπλήρωση των 120 χρόνων από την 
γέννηση του κινηματογράφου. 

Μέσα από ευφάνταστα βίντεο, υπέροχη διασκευασμένη κινηματογραφική 

μουσική που συνόδευε απονεμητές και νικητές και προσεγμένα 
σχεδιασμένες κάρτες γραφικών απένημε τα καθιερωμένα ετήσια βραβεία 
της για ταινίες που προβλήθηκαν στις ελληνικές αίθουσες μέσα στο 2014. 

 

Εν μέσω καπνών, που ακολούθησαν μιας έκρηξης από μια σκηνή του «Ροζ Πάνθηρα» ξεκίνησε 

η φετινή τελετή, με οικοδεσπότη τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο. 

Η ταινία που κέρδισε τα περισσότερα βραβεία - συνολικά 6 από τον αριθμό 
ρεκόρ των 15 υποψηφιοτήτων της - ήταν η «Xenia» του Πάνου Χ. Κούτρα. 
Η ταινία κέρδισε τα δυο πρώτα της βραβεία στην πρώτη ώρα της τελετής, 

εκείνα των κοστουμιών και του μοντάζ, ενώ φάνηκε οτι άρχισε να ξεχωρίζει 
οταν έφτασε η ώρα για την απονομή του βραβείου για τον Β' ανδρικό ρόλο. 

Ο Άγγελος Παπαδημήτριου, νικητής της κατηγορίας στον ρόλο του ως θείος 
των δυο νεαρών πρωταγωνιστών της ταινίας, ανέβηκε συγκινημένος να 
παραλάβει το βραβείο, ευχαριστώντας τον Πάνο Κούτρα για «την πιο 

 

ευτυχή του στιγμή στην Τέχνη μέχρι στιγμής». 



 

Η «Xenia» του Πάνου Χ. Κούτρα αναδείχτηκε μεγάλος νικητής της βραδίας με συνολικά 6 (από 

τα 15 που ήταν υποψήφια) βραβεία.  

Στη συνέχεια, η ταινία πρόσθεσε ακόμη ένα βραβείο στο ράφι της, εκείνο 
του καλύτερου σεναρίου. Στη σκηνή ανέβηκαν ο Πάνος Κούτρας και ο 

Παναγιώτης Ευαγγελίδης, που συνυπέγραψε το σενάριο. Και οι δυο 
ευχαρίστησαν το συνεργείο για την βοήθεια κατα την διάρκεια των 
γυρισμάτων, αρνήθηκαν όμως να παραλάβουν το βραβείο, λέγοντας πως θα 

«το δεχθούν μονάχα όταν ψηφιστεί και ισχύει ο νόμος της ιθαγένειας των 
παιδιών δεύτερης γενιάς μεταναστών στην Ελλάδα» με το κοινό να 
χειροκροτά την κίνησή τους. 

Το ίδιο επαναλήφθηκε και όταν ο Πάνος Κούτρας σηκώθηκε για να 

παραλάβει το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας, από τα χέρια του γκουρού 
της ελληνικής κριτικής, Γιάννη Μπακογιαννόπουλο, ο οποίος πριν ανοίξει 
τον φάκελο ανέφερε πως «αν ο Ζαν Λικ Γκοντάρ είπε πως το σινεμά είναι η 

αληθεια επι 24 φορές το δευτερόλεπτο, τότε παραφράζοντας τα λόγια του 
Ντοστογιέφσκι η ομορφιά και η αλήθεια θα σώσουν τον κόσμο». 

 

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου, συγκινημένος παραλαμβάνει το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου 
για την ερμηνεία του στην «Xenia» 

Τέλος, η «Xenia» πήρε και το μεγάλο βραβείο της καλύτερης ταινίας 
μυθοπλασίας, το οποίο και παρέλαβαν ο Πάνος Κούτρας και οι παραγωγοί 
Ελένη Κοσσυφίδου και Αλεξάνδρας Μπουσίου από τα χέρια τεσσάρων 

παιδιών, μεταναστών τέταρτης γενιάς, που όπως δήλωσαν «είναι μονάχα 
τέσσερις από τα σχεδόν 200.000 παιδιά μεταναστών, που έχουν γεννηθεί, 
έχουν μεγαλώσει και πάει σχολείο στην Ελλάδα και διεκδικούν ίσα 
δικαιώματα με τους Έλληνες φίλους τους». 

Με 5 βραβεία ακολούθησε η «Νορβηγία» του πρωτοεμφανιζόμενου Γιάννη 

Βεσλεμέ (που κέρδισε τα τρία πρώτα βραβεία της βραδιάς -εκείνα των 
ειδικών εφέ, του μακιγιάζ και των σκηνικών, που επιμελήθηκε ο ίδιος ο 

σκηνοθέτης-, του πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη και εξ ημισείας το 
βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής), ενώ το φαβορί «Μικρό Ψάρι» του Γιάννη 
Οικονομίδη, υποψήφιο για 14 βραβεία, έφυγε νικητής στις κατηγορίες του 

ήχου, της μουσικής για τον Μπάμπη Παπαδόπουλο, αλλά και των ερμηνειών 



του Βαγγέλη Μουρίκη (που βρήκε στην ίδια κατηγορία αντίπαλο τον εαυτό 

του για την ερμηνεία του στη «Νορβηγία») και της Βίκυς Παπαδοπούλου (η 
οποία υπερίσχυσε απέναντι στην διπλή υποψηφιότητες της Μαρίσσας 

Τριανταφυλλίδου -τόσο για την «Xenia», όσο και για το «Στο Σπίτι» του 
Αθανάσιου Καρανικόλα. 

 

Η Μαρία Καλλιμάνη παρέλαβε το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην 

ταινία «Στο Σπίτι» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αθανάσιου Καρανικόλα 

Στις υπόλοιπες κατηγορίες με 1 βραβείο έφυγαν το «Για Πάντα» της 
Μαργαρίτας Μαντά (βραβείο φωτογραφίας για τον Κώστα Γκίκα, που 

συγκινημένη παρέλαβε η σκηνοθέτις), το «Στο Σπίτι» του Αθανάσιου 
Καρανικόλα (για την ερμηνεία της Μαρίας Καλλιμάνη, που στον λόγο της 
ευχαρίστησε την μητέρα της «που την έμαθε να αγωνίζεται και να 

υπερασπίζεται τον εαυτό της»), το «Απο Έρωτα» του Θοδωρή Αθερίδη 
(βραβείο κοινού, που θεσμοθετείται φέτος για πρώτη φορά), η 
«Οικογενειακή Ιστορία»( βραβείο ντοκιμαντέρ) και η «Βόλτα» της Στέλλας 
Κυριακοπούλου (βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους). 

 

Η Φανί Αρντάν παραλαμβάνει το φετινό τιμητικό βραβείο της Ελληνικής Ακαδημίας 
Κινηματογράφου. 

Τιμώμενο πρόσωπο της φετινής απονομής ήταν η Γαλλίδα ηθοποιός και 

μούσα του Φρανσουά Τριφό (με εμφανίσεις από την «Γυναίκα της Διπλανής 
Πόρτας» μέχρι την τελευταία ταινία του Γάλλου δημιουργού στο 
«Οπωσδήποτε την Κυριακή»), Φανί Αρντάν, που ανέβηκε στη σκηνή 

καταχειροκροτούμενη από το κοινό, για να παραλάβει το βραβείο από τα 
χέρια του γραμματέα της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Γιώργου 
Πυρπασόπουλου. 



Η Αρντάν ευχαριστώντας στα ελληνικά, συνέχισε (στα γαλλικά) λέγοντας: 

«Δε μου αρέσουν οι βραβεύσεις και τα αφιερώματα, αλλά είμαι εδώ γιατί 
σας αγαπώ. Αγαπώ την Ελλάδα. Πιστεύω πως σας χρωστάω που έγινα αυτό 

που ονειρευόμουν να γίνω. Εσείς μιλήσατε στην καρδιά μου, μου μάθατε 
πως δεν υπάρχει ούτε νικητής, ούτε ηττημένος. Μου μάθατε οτι το πιο 
σημαντικό είναι να αγαπά κανείς τη ζωή και αυτό είναι που της προσδίσει 

πάθος. Σήμερα μου αρέσει η σκέψη οτι σχεδόν όλος ο κόσμος μιλάει για την 
Ελλάδα και την παρακολουθεί, μία χώρα που όλα είναι εφικτά, μία χώρα 
του πειραματισμού, της δημιουργίας, των πιθανοτήτων, της ελευθερίας και 
της επινόησης. Και αυτό είναι υπέροχο». 

 

Αναλυτικά τα βραβεία της βραδιάς 

Ειδικών εφέ (από την ηθοποιό Σμαράγδα Καρύδη): «Νορβηγία» / Ρούλης 

Αλαχούζος, Γιάννης Αλαχούζος, Ίωνας Κατρακάζος, Φωκίωνας Ξένος, 
Deepgreensea 
 
Μακιγιάζ (από την ηθοποιό Τώνια Σωτηροπούλου): «Νορβηγία» / Δώρα Νάζου 

 
Κοστουμιών (από την ηθοποιό Αριάδνη Καβαλλιέρου): «Xenia» / Βασίλης 

Μπαρμπαρίγος 
 
Σκηνογραφία (από τον πρύτανη της Ανωτάτης σχολής Καλών Τεχνών, Πάνο 

Χαραλάμπους): «Νορβηγία» / Γιάννης Βεσλεμές 

 
Ήχου (από τον ηθοποιό Μιχάλη Σαράντη): «Το Μικρό Ψάρι» / Ντίνος Κίττου, 

Κώστας Φυλακτίδης, Γουίλιαμ Εντ Φρανκ 

 
Μονταζ (από την ηθοποιό Λίλα Μπακλέση): «Xenia» / Γιώργος Λαμπρινός 

 
Φωτογραφίας (από τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο): «Για Πάντα» / Κώστας 

Γκίκας 

 
Μουσικής (από τον ιδρυτή του Syros International Film Festival, Τζέικομπ 

Μόε): «Το Μικρό Ψάρι» / Μπάμπης Παπαδόπουλος, «Νορβηγία» / Felizol 

(Γιάννης Βεσλεμές) 
 
Βραβείου κοινού (από τον διευθυντή Bussiness Unit του ΟΤΕ TV, Δημήτρη 

Μιχαλάκη): «Από Έρωτα» / Θοδωρής Αθερίδης 

 
Δεύτερος Ανδρικός ρόλος (από τον ηθοποιό Νίκο Γεωργάκη): Άγγελος 

Παπαδημητρίου / «Xenia» 

 



Δεύτερος Γυναικείος ρόλος (από την ηθοποιό Ρένη Πιττακή): Βίκυ Παπαδοπούλου / 

«Το Μικρό Ψάρι» 

 
Πρώτος Ανδρικός ρόλος (από τον ηθοποιό Θέμη Πάνου): Βαγγέλης Μουρίκης / «Το 

Μικρό Ψάρι» 

 
Πρώτος Γυναικείος ρόλος (από την ηθοποιό Κόρα Καρβούνη): Μαρία Καλλιμάνη / 

«Στο Σπίτι» 

 
Βραβείο μικρού μήκους ταινία (από την ηθοποιό Ζέτα Μακρυπούλια): «Βόλτα» / 

Στέλλα Κυριακοπούλου 
 
Πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη (από τον προιστάμενο υποδιεύθυνσης καναλιών 

ΟΤΕ TV, Αλέξανδρο Χριστογιάννη): Γιάννης Βεσλεμές / «Νορβηγία» 

 
Σεναρίου (από την εκτελεστική υποδιευθύντρια της Στέγης Γραμμάτων και 

Τεχνών, Αφροδίτη Παναγιωτάκου): «Χenia» / Πάνος Χ. Κούτρας, 

Παναγιώτης Ευαγγελίδης 
 
Σκηνοθεσίας (από τον κριτικό κινηματογράφου Γιάννη Μπακογιαννόπουλο): 
Πάνος Χ. Κούτρας / «Xenia» 

 
Βραβείο ντοκιμαντέρ - Λουκία Ρικάκη (από την παιδίατρο και γενική γραμματέα 

των «Γιατρών του Κόσμου», Λιάνα Μαίλη): «Μια Οικογενειακή Υπόθεση» / 

Αγγελική Αριστομενοπούλου 
 
Καλύτερη ταινία (που απονέμουν τέσσερα παιδιά μεταναστών που έχουν 

γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ελλάδα, αλλά δεν τους έχει -ακόμη- 
αναγνωριστεί η ελληνική ιθαγένεια): «Xenia» / Πάνος Χ. Κούτρας, 

Αλεξάνδρα Μπουσίου, Ελένη Κοσσυφίδου 

 


