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τις καλύτερες ευρωπαϊκές ταινίες
 
Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2019 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η δεύτερη διοργάνωση της βραδιάς ευρωπαϊκού κινηματογράφου, μιας εκδήλωσης για την ανάδειξη των
καλύτερων ευρωπαϊκών ταινιών με δωρεάν προβολές, θα λάβει χώρα από τις 2 έως τις 6 Δεκεμβρίου σε
κινηματογράφους σε ολόκληρη την ΕΕ. Η πρωτοβουλία, που διοργανώνεται από την Επιτροπή, στο
πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» — MEDIA, και από το Europa Cinemas, το πρώτο
δίκτυο κινηματογράφων με επίκεντρο τις ευρωπαϊκές ταινίες, έχει ως στόχο να συνδέσει τους
ευρωπαίους κινηματογραφιστές, τους τοπικούς κινηματογράφους και την ΕΕ με κινηματογραφόφιλους
σε όλη την Ευρώπη.

Η επίτροπος Μαρίγια Γκαμπριέλ, αρμόδια για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, δήλωσε τα εξής: «Ο
κινηματογράφος είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να αναδείξουμε την πολυμορφία και τον
πλούτο του ευρωπαϊκού πολιτισμού μας και να ενισχύσουμε τους δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων που
μοιράζονται το ίδιο πάθος για τις ταινίες. Η βραδιά ευρωπαϊκού κινηματογράφου δεν είναι απλώς μια
πρωτοβουλία για να αποτίσουμε φόρο τιμής στους καλλιτέχνες μας και τη δημιουργικότητά τους·
αποτελεί επίσης παράδειγμα του πώς η ΕΕ μπορεί να φέρει τον ανεξάρτητο κινηματογράφο πιο κοντά
στους Ευρωπαίους. Θα συνεχίσουμε να διαφυλάττουμε και να στηρίζουμε τον πολιτιστικό και τον
δημιουργικό τομέα μας, που αποτελούν βασικό στοιχείο της οικονομίας και της κοινωνίας μας, καθώς και
πραγματικό πλεονέκτημα για το μέλλον της Ευρώπης.»

Ο επίτροπος Τίμπορ Νάβρατσιτς, αρμόδιος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον
αθλητισμό, δήλωσε τα εξής: «Τα ιδιαιτέρως θετικά σχόλια για την πρώτη διοργάνωση της βραδιάς
ευρωπαϊκού κινηματογράφου δείχνουν την προθυμία των Ευρωπαίων να ανακαλύψουν και να
κατανοήσουν καλύτερα ο ένας τον πολιτισμό του άλλου μέσω του κινηματογράφου. Οι πολίτες,
συμμετέχοντας σε αυτές τις δωρεάν τοπικές εκδηλώσεις, μπορούν να μοιραστούν τα συναισθήματα, τις
αντιλήψεις και τις ιδέες τους ενώ παρακολουθούν μια ταινία που είναι προσβάσιμη και σε άλλους πολίτες
από όλη την ήπειρο. Η παροχή στους πολίτες της δυνατότητας να απολαμβάνουν περισσότερες ταινίες
από άλλες ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης προσπάθειας της ΕΕ να δημιουργήσει
συνεκτικές κοινότητες και ένα κοινό αίσθημα του ανήκειν.»

Μετά την επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης της βραδιάς ευρωπαϊκού κινηματογράφου που έλαβε χώρα
τον Δεκέμβριο του 2018, ο αριθμός των κινηματογράφων και των πόλεων που συμμετέχουν έχει
αυξηθεί: θα συμμετάσχουν 54 πόλεις σε σύγκριση με 34 πέρυσι. Οι ταινίες επιλέγονται από τοπικούς
κινηματογράφους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν το πρόγραμμα στα ενδιαφέροντα
και τις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών ακροατηρίων τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες
από 40 ευρωπαϊκές ταινίες που κυκλοφόρησαν το περασμένο έτος και έλαβαν στήριξη από το
πρόγραμμα MEDIA, όπως οι ταινίες Les Misérables, The Truth, The Portrait of a Lady on Fire και Il
Traditore. Μετά από κάθε προβολή, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με σκηνοθέτες,
παραγωγούς και κριτικούς για να συζητήσουν για την ταινία. Θα είναι επίσης παρόντες εκπρόσωποι της
Επιτροπής για να εξηγήσουν περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα MEDIA και τη σημασία του όσον
αφορά την υποστήριξη του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τοπίου.

Ιστορικό
Από το 1991 και μετά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμορφώνει τον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τομέα,
συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα και την πολιτισμική πολυμορφία στην Ευρώπη, μέσω του
προγράμματος MEDIA. Μία από τις πιο σημαντικές ενέργειες είναι η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης
για τη διανομή ευρωπαϊκών ταινιών εκτός της χώρας παραγωγής τους. Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο πάνω
από 400 ταινίες διατίθενται στο κοινό άλλης ευρωπαϊκής χώρας με τη βοήθεια του MEDIA.

Η «βραδιά ευρωπαϊκού κινηματογράφου» εντάσσεται στο πλαίσιο μιας στρατηγικής προσέγγισης με
επίκεντρο το κοινό και με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με το πρόγραμμα MEDIA και τα
θέματα που καλύπτει, με την παράλληλη συμμετοχή των πολιτών. Επιπλέον, συμβάλλει στην προώθηση
των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων σε διασυνοριακό επίπεδο, καθώς και της πολιτισμικής
πολυμορφίας. Η πρωτοβουλία συμπληρώνει επίσης την εκστρατεία EUandME, η οποία χρησιμοποιεί μια
σειρά πέντε ταινιών μικρού μήκους με επίκεντρο την κινητικότητα, τη βιωσιμότητα, τις δεξιότητες και τις
επιχειρήσεις, τον ψηφιακό κόσμο και τα δικαιώματα, προκειμένου να αναδείξει πώς η Ευρώπη κάνει τη
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