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Νέα Οπτική 
Ταυτότητα 
Συμπληρώνοντας τα 10 χρόνια παρουσίας, το 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων «επανα-
σχεδιάζεται» και επαναπροσδιορίζεται με 
βάση την πυξίδα.

Το νέο λογότυπο αντιπροσωπεύει την ορθή 
πορεία του CFF και παράλληλα βάζει το 
θεσμό του κινηματογράφου στο επίκεντρο 
της εκπαίδευσης και της δημιουργίας.

Η χρωματική παλέτα που επιλέχθηκε για τη 
νέα ταυτότητα του Φεστιβάλ έχει μινιμαλι-
στική προσέγγιση.

Απλό και ταυτόχρονα δυναμικό design που 
μετατρέπει αυτή την οπτική παρουσίαση σε 
ένα κομμάτι σύγχρονης τέχνης.

Το  Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων εντάσ-
σει στο σχεδιασμό προβολής του την «αφίσα 
του εικαστικού». Στο πλαίσιο αυτό το 10ο 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων καλω-
σορίζει και ευχαριστεί τον γλύπτη Γιάννη 
Μαρκαντωνάκη ο οποίος ανοίγει αυτή την 
σειρά έκφρασης και δημιουργίας.
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Το Πνευματικό 
Κέντρο Χανίων

Έδρα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων 
/ ChaniaFilmFestival (CFF) είναι οι εγκατα-
στάσεις του Πνευματικού Κέντρου Χανίων, 
το οποίο αποτελεί και συνδιοργανωτή του 
Φεστιβάλ. 

Το Πνευματικό Κέντρο εκτείνεται σε τέσσερα 
επίπεδα και διαθέτει διάφορους χώρους 
δίνοντας την δυνατότητα να αναπτυχτεί το 
πλούσιο πρόγραμμα του Φεστιβάλ. 

Η κεντρική αίθουσα καθώς και οι μικρότε-
ρες αίθουσες του Κέντρου στεγάζουν το 
σύνολο των δράσεων του Φεστιβάλ Κινημα-
τογράφου Χανίων. 

Προβολές, εργαστήρια, παράλληλες 
δράσεις. 

Στους χώρους του Πνευματικού Κέντρου 
φιλοξενούνται και κατά την διάρκεια της 
χρονιάς πολλές από τις δράσεις του Φεστι-
βάλ που αναπτύσσονται στο μεσοδιάστημα 
δύο διοργανώσεων.

Κάθε Πέμπτη –όλη τη σχολική χρονιά- φιλο-
ξενεί τα πρωινά δράσεις για τα σχολεία ενώ 
τα βράδια φιλοξενούνται οι προβολές από 
την Λέσχη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Χανίων.



Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων / 
ChaniaFilmFestival (CFF) δραστηριοποιεί-
ται όλο τον χρόνο στο χώρο του Κινηματο-
γράφου, της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού.

Ένας Περιφερειακός Πολιτιστικός Θεσμός 
με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. 

Εκδηλώσεις πρωτοποριακές, καινοτόμες, 
νεανικές, με ζωντάνια, δυναμική και ξεκά-
θαρα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Δράσεις μικρής ή μεγάλης εμβέλειας. 
Δράσεις με αποτύπωμα και συνέχεια.

Κάθε Οκτώβρη πραγματοποιείτε η μεγάλη 
γιορτή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Χανίων. Μια γιορτή πολύπλευρη και πολυ-
πολιτισμική. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο, 
σημαντικά πρόσωπα του καλλιτεχνικού και 
επιστημονικού χώρου, υψηλής ποιότητας 
ταινίες, εκδηλώσεις μοναδικού ενδιαφέρο-
ντος, μουσικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

Παράλληλα ένα πλούσιο, ανεξάρτητο και 
στοχευμένο πρόγραμμα με προβολές και 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά, 
αλλά και όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, 
- πλαισιωμένα από το χαμόγελο και την 
προθυμία δεκάδων εθελοντών - συνθέτουν 
ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό χρωμάτων, εικό-
νων, ήχων, πολιτισμού, χαράς και δημιουρ-
γίας. 

Μια γιορτή, από την οποία δεν θέλει κανέ-
νας να λείπει!

Το 2022 συμπληρώθηκαν 10 χρόνια συνε-
χούς και σταθερά εξελισσόμενης παρου-
σίας και δημιουργίας.

Το Φεστιβάλ



Μέσα σε 10 χρόνια το Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου Χανίων κατόρθωσε να αναπτυχθεί με 
δυναμικό αλλά και στέρεο τρόπο.

Χιλιάδες – μικροί και μεγάλοι - θεατές στην 
ετήσια γιορτή του αλλά και στις δράσεις και 
τις εκδηλώσεις του που απλώνονται όλο το 
χρόνο σε όλη την Κρήτη και όχι μόνο.

Εκατοντάδες στα ετήσια και στα ταχύρρυθμα 
εκπαιδευτικά προγράμματα του. 

Εκατοντάδες δημιουργοί και επισκέπτες που 
βρίσκονται στα Χανιά για την μεγάλη γιορτή 
αλλά και τις άλλες δράσεις του.

Όλα τα παραπάνω κάνουν το Φεστιβάλ Κινη-
ματογράφου Χανίων πόλο επισκεπτών με 
κεντρικό άξονα παρέμβασης τη δημιουργική 
βιομηχανία. Εργαλείο ενός αναπτυξιακού 
σχεδιασμού ο οποίος στηρίζεται σε δράσεις 
Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθη-
σης, Συνεδρίων, Προβολής Οπτικοακουστι-
κού Περιεχομένου, Κινηματογραφικών Παρα-
γωγών.

Σημείο συνάντησης Φυσικού, Γαστρονομι-
κού και Πολιτιστικού Πλούτου. Σύγχρονο και 
σύνθετο τουριστικό προϊόν το φθινόπωρο 
αλλά και όλο το χρόνο.



ΤO 10ο ΦΕΣΤΙΒAΛ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡAΦΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ



και πολλές δεκάδες ακόμα!



TO ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Στα δέκατα γενέθλια μας εκτός από την 
οπτική ταυτότητα ανανεώσαμε -δίνοντας 
ιδιαίτερο βάρος στην λειτουργικότητα- το 
site του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων 
αλλά και τις σελίδες μας στα social media.

Η ανταπόκριση του κόσμου  
είναι εντυπωσιακή…

www.chaniafilmfestival.com

chaniafilmfestival.com/cff-edu www.pe-kritis.gr



Ξεκινήσαμε πριν 10 χρόνια μέσα σ’ ένα κλίμα 
που κυριαρχούσε η  οικονομική κρίση, τα 
μνημόνια, η περιθωριοποίηση και η ανέχεια 
για ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Σ’ αυτές 
τις συνθήκες ξεκινήσαμε λέγοντας «Ο Πολι-
τισμός Δεν Μπορεί να Μένει Αμέτοχος». Με 
πολλές δυσκολίες – σ’ αυτή την πρώτη περί-
οδο – αλλά και με πάθος για το στόχο μας, 
που δεν ήταν άλλος από τη δημιουργία μιας 
μεγάλης ΓΙΟΡΤΗΣ του Κινηματογράφου στα 
Χανιά, η οποία θα αναδεικνύει την Κινηματο-
γραφική Τέχνη και Ιστορία και θα αναπτύσ-
σει την Κινηματογραφική Εκπαίδευση.

Είναι αλήθεια ότι, παρά τις δύσκολες συνθή-
κες, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων 
άρχισε να κάνει άλματα, αρχικά και κυρίως, 

επειδή αγκαλιάστηκε από την τοπική κοινω-
νία.

Αγκαλιάστηκε ως ένας θεσμός με δράσεις 
όλο τον χρόνο. Ένας θεσμός που ήρθε για να 
μείνει.

Ιδιαίτερη αναφορά οφείλουμε εδώ στην 
Εκπαιδευτική Κοινότητα με την οποία 
υπάρχει μια 20ετή συνεργασία με προβο-
λές, εργαστήρια, εκδόσεις, επιμορφωτικά 
προγράμματα, παραγωγή δεκάδων ταινιών, 
στο πλαίσιο της Σχολικής Κοινότητας.

«ΠΗΓΑΙΝΕ ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΠΑΣ»

10 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ



Στην πορεία αυτών των χρόνων ενδυναμώ-
νοντας την ταυτότητά μας συνδεθήκαμε 
με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς  του 
Κινηματογράφου και της Εκπαίδευσης, τόσο 
σε θεσμικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο 
κοινών δράσεων και συνεργειών.

Άλλωστε, ένα στοιχείο που μας χαρακτη-
ρίζει από τη σύλληψη αυτού του ταξιδιού 
είναι οι συνέργειες, τόσο για τη διαμόρ-
φωση του περιεχομένου, όσο και για την 
υλοποίηση της διοργάνωσης. Οφείλουμε 
μια ξεχωριστή αναφορά στους λίγους - που 
από τη θέση ευθύνης τους -στήριξαν την 
ιδέα κα και το όραμά μας από την αρχή τους. 

Η  συνεχής, συστηματική και ουσιαστική 
παρουσία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Χανίων εδώ και χρόνια στο χώρο του Πολι-
τισμού διαμόρφωσε και αποκρυστάλλωσε 
πλέον τον επόμενο στόχο μας: τη Δημι-
ουργία ενός Κέντρου  που θα στεγάσει το 
σύνολο των δράσεων και θα συμβάλλει 
στην περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού. 
Ένα Κέντρο για την Κινηματογραφική Ιστο-
ρία – όπως αυτή ξεκινάει και αναπτύσσε-
ται και στα Χανιά – την Κινηματογραφική 
Τέχνη, την Κινηματογραφική Εκπαίδευση. 
Σημείο αναφοράς, σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο.

Η πρώτη δεκαετία μας είχε εύκολες και 
δύσκολες στιγμές, αλλά κυρίως είχε όμορ-
φες και συγκινητικές στιγμές. Αυτές 
κρατάμε και πορευόμαστε.

Το 10ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων 
τιμά τον Κώστα Γαβρά. «ΠΗΓΑΙΝΕ ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΠΑΣ» δηλώνει στην αυτο-
βιογραφία του και μ’ αυτή την προτροπή 
που εκφράζει και τις δικές μας δράσεις τον 
καλωσορίζουμε και τον τιμούμε!  

Ματθαίος Φραντζεσκάκης 
Διευθυντής Φεστιβάλ Κινηματογράφου  
Χανίων



ΤΟ 10ο CFF  
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
• 11  ημέρες διάρκεια

• Συνέργεια με 13  φορείς στη διοργά-
νωση του Φεστιβάλ

• Συνέργεια με 61 φορείς στη συγκρό-
τηση και υλοποίηση του προγράμματος

• 3  πρωτόκολλα συνεργασίας με 
Ελληνικά Πανεπιστήμια 

• Πλήρες πρόγραμμα σε 2  αίθουσες 
σε 3  ζώνες καθημερινά 

• Mεγάλο μέρος του προγράμματος online 
από την ψηφιακή μας αίθουσα

• Περίπου 15000 χιλιάδες - μικροί και 
μεγάλοι - θεατές στις προβολές στην 
αίθουσα 

• 321 σχολικά τμήματα συμμετείχαν σε 
δια ζώσης και online δράσεις 

• 13 πρεμιέρες στο πλαίσιο του Φεστι-
βάλ

• 3 αφιερώματα και εγκαταστάσεις

• Αφιέρωμα στα 10  χρόνια από τον 
θάνατο του Θόδωρου Αγγελόπουλου με 
έκθεση και προβολές.

• Ειδική Εγκατάσταση αφιερωμένη στο  
Μίκη Θεοδωράκη

• Ειδική Εγκατάσταση αφιερωμένη στο  
Ροβίρο Μανθούλη

• Προβολή περισσοτέρων από 232
ταινιών (μικρού και μεγάλου μήκους, 
μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ) στο 
κεντρικό και στα παράλληλα προγράμ-
ματα

• 273  φιλοξενούμενοι  

• 5 εκθέσεις και εγκαταστάσεις 

• 4  παρουσιάσεις βιβλίων

• 5 Εκδόσεις βιβλίων

• 15 master classes και εργαστήρια για 
ενήλικες

• 389 ενήλικες παρακολούθησαν τα 
masterclasses και εργαστήρια

• 12 ταινίες ειδικά για την εκπαιδευ-
τική κοινότητα στην αίθουσα

• 6595  παιδιά παρακολούθησαν ταινία 
στις αίθουσες

• 1964  σχολικά τμήματα μπήκαν στην 
πλατφόρμα προβολής και είδαν ταινία 

• 15  ταινίες ειδικά για την εκπαιδευ-
τική κοινότητα Online

• 41 εργαστήρια για μαθητές και εκπαι-
δευτικούς

• 827 μαθητές συμμετείχαν σε εργαστή-
ρια 

• 15 επισκέψεις και δράσεις σε σχολεία 
της περιφέρειας

• 367  παιδιά μίλησαν με δημιουργούς 
στο σχολείο τους

• Ειδικό Αφιέρωμα  στο Ραδιόφωνο 

• Ειδικό εργαστήρι γνωριμίας με το Ραδι-
όφωνο , την τέχνη και την τεχνική του, 
σε πραγματικό studio

• Ειδικό εργαστήρι για μαθητές ΑΜΕΑ

• Παραγωγή 14  ολοκληρωμένων 
ταινιών σε συνεργασία με σχολεία, στο 
πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων 
cineΜαθήματα και CreDoc

• Επισκέψεις  Εκτός των Τοιχών. Δράσεις 
με απομακρυσμένα σχολεία

• Ειδικές δράσεις  και εγκαταστάσεις για 
την Προφορική Ιστορία

• Ενεργοποίηση 103 εθελοντών

• Έκδοση προγράμματος – καταλόγου 
φεστιβάλ 296  σελίδων



• Σχεδιασμός και εκτύπωση 42 αφισών 
και 2 θεματικών εντύπων

• Παραγωγή 3  ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών σποτ

• Παραγωγή 11  επεισοδίων  καθημερι-
νών 8λεπτων εκπομπών με την ατζέντα 
του Φεστιβάλ - που προβλήθηκαν από 
την ΕΡΤ3,  την τηλεόραση της Βουλής, 
τη Νέα Τηλεόραση Κρήτης, την τηλεό-
ραση Crete και την Cosmote Tv

• Δεκάδες συνεντεύξεις και αναφορές σε 
εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, 
sites στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

• Ειδική εκδήλωση – εργαστήρι σε σχολεία 
με θέμα «Βωβός Κινηματογράφος και 
«Μουσική Επί Τόπου»

• Παραγωγή καθημερινής ωριαίας ραδιοφωνι-
κής και τηλεοπτικής εκπομπής (7μμ-8μμ) , σε 
συνεργασία με το Δίκτυο FM 91,5, από το χώρο 
του Φεστιβάλ. Η εκπομπή προβαλλόταν από 
το κανάλι του Φεστιβάλ στο YouTube και την 
σελίδα στο Facebook ενώακουγόταν από τους 
91,5 μεγακύκλους στα FM

Δράσεις για την Εκπαίδευση 
• 13  προβολές στην αίθουσα ειδικά για 

την εκπαιδευτική κοινότητα

• Πάνω από 6595  παιδιά παρακολούθη-
σαν ταινία στις αίθουσες 

• 15  ταινίες ειδικά για την εκπαιδευ-
τική κοινότητα Online

• 1964 περίπου παιδιά είδαν ταινία 
Online

• 41  εργαστήρια για μαθητές και 
εκπαιδευτικούς

• 827 μαθητές συμμετείχαν σε εργαστή-
ρια 

• 15  επισκέψεις και δράσεις σε σχολεία 
της περιφέρειας

• Περίπου 367  παιδιά μίλησαν με δημι-
ουργούς στο σχολείο τους

• Ειδικό εργαστήρι γνωριμίας με το Ραδι-
όφωνο , την τέχνη και την τεχνική του, 
σε πραγματικό studio

• Ειδικό εργαστήρι για μαθητές ΑΜΕΑ

• Παραγωγή 14  ολοκληρωμένων 
ταινιών σε συνεργασία με σχολεία, στο 
πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων 
cineΜαθήματα και CreDoc

• Επισκέψεις  Εκτός των Τοιχών . Δράσεις 
με απομακρυσμένα σχολεία



ραφήματα

Tο  Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων 
Έχει σχεδιάσει και υλοποιεί τα προγράµµατα:

Πληροφορίες   -  Δηλώσεις Συμμετοχής: www.chania�lmfestival.com/c�edu/

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα και οι δράσεις του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 
Χανίων ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.

CineΜαθήµατα (εκπαίδευση οµάδων της εκπαιδευτικής κοινότητας στην 
παραγωγή  ταινιών σε σχολικό περιβάλλον)
CineΓραφήµατα (εκπαίδευση οµάδων εκπαιδευτικών στον οπτικοακουστι-
κό και κινηµατογραφικό γραµµατισµό) 
Αληθινές Ιστορίες / Crete Education Documentary Project / CR.E.DOC 
(βιωµατική διερεύνηση της ένταξης του ντοκιµαντέρ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία) 
Κρήτη, Προφορική Ιστορία / Crete Oral History (ευαισθητοποίηση της 
τοπικής κοινωνίας για την αξία της διαφύλαξης της άυλης πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, ως στοιχείου συλλογικής ταυτότητας και µνήµης και καταγρα-
φή αυτής). 
C� e-edu (εξ αποστάσεως επιµορφωτικά  προγράµµατα για τον Οπτικοα-
κουστικό Γραµµατισµό, την Κινηµατογραφική Παιδεία, την ∆ηµιουργική 
Γραφή και την Προφορική Ιστορία) 
Κινηµατογραφική Λέσχη στο Σχολείο (δηµιουργία κινηµατογραφικών 
λεσχών στα σχολεία µε θέαση και προσέγγιση ταινιών) 
Φωτο-ιστορία (γνωριµία µε τον κόσµο της φωτογραφίας και δηµιουργία 
φωτο-ιστορίας) 
Πρωινό στο σινεµά (γνωριµία µε τον κόσµο του βίντεο µε επίσκεψη στον 
χώρο µας)
Κινηµατογράφος και ∆ηµιουργική Γραφή (προσεγγίσεις έτοιµων κινηµα-
τογραφικών προϊόντων/σεναρίων και εργαστήρια συγγραφής σεναρίων)



Στιγμές  Έναρξη



Στιγμές  Λήξη 



Στιγμές  Κ.Γαβράς
Ο Κώστας Γαβράς τίμησε το 10ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων με την παρουσία του.

Ο Κώστας Γαβράς τίμησε το 10ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων με την παρουσία του.



Στιγμές  Αυλή



Στιγμές  Αίθουσα



Στιγμές Masterclasses 



Στιγμές
Προβολές και Δράσεις για την 
Εκπαιδευτική Κοινότητα





Στιγμές  
35ο Συνέδριο ΟΚΛΕ

Το 10ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου φιλοξένησε και συνδιορ-
γάνωσε το 35ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Κινηματογραφι-
κών Λέσχών Ελλάδας



Στιγμές
Σινεμά για Μικρά και Μεγάλα 
Παιδιά!



-

•

•
•
•

Βήματα 
Ποιότητας!

-

•
•
•
•

-

-

•
•
•
•
•
•

-
-



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ & 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

AKTO ART & DESIGN
ANIMATION & INTERACTIVE MEDIA (21-22)

Μια συλλογή videos που προέρχονται από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης των 
προγραμμάτων σπουδών Αnimation & Interactive Media του ΑΚΤΟ
Επιμέλεια: Αναστασία Δημητρά ( Animator, διευθύντρια του κλάδου Animation & Interactive 
Media του ΑΚΤΟ, μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Κινουμένων Σχεδίων (ASIFA Ελλάς)
Διάρκεια: 14’
 
1.  MANSTER Βασιλειάδης, Μαυροειδάκου, Μπόγδανος,  

Κωνσταντινίδη 1’.26’’  (2021)
2. Α magical Christmas,  Δασκαλάκης 31’’.20 (2021)
3. Breath, Παπαγεωργακοπούλου Αρ. 26’’.45 (2022)
4. Mirror, Πολυχρονάκη  Αν. 42’’.38 (2022)
5. Plant one, Hanna Olsen 31΄΄.24 (2022)
6. I like the way you move, Παπαγεωργακοπούλου Αρ. 2’.228’’.18 (2022)
7. Trees, Ρουσσέτος-Προύσαλης  Δ. 28’’.16 (2022)
8. Hope Star, Κακαβίκου Χρύσα 55’’ (2022)
9. Take a flight, Καπαγιαννίδη  Κ. 1’.26’’.21 (2022)
10. Social Rescaling, Παπαδημητρίου Κ. 1’. 23’’ (2022)
11. The Invisible Line, Παρλαμάς Γ. 1’. 41’’.12 (2022)
12. Δράσε τώρα, Καπαγιαννίδη  Κ. 30’’.15 (2022)
13. The Last Room, Ρουσσέτος-Προύσαλης  Δ. 1’.15’’.12 (2022)

...στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων



ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

Την προφορική ιστορία, ως μέρος της άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, 
φιλοδοξούμε να “στεγάσουμε” μέσα από το
Κρήτη, Προφορική Ιστορία
Crete Oral History”
Αξίζει να γίνεις μέρος αυτής της Ιστορίας

Πληροφορίες – Συμμετοχές: 
creteoralhistory.org

• Σινεμά Κάτω από τ΄Αστέρια

• Μουσικές Βραδιές

 • Καταγραφές προφορικής ιστορίας

• Οινογευσίες Κρασιών Χωρικής Οινοποίησης• Νυχτερινές παρατηρήσεις του ουρανού
• Προσεγγίσεις και καταγραφές               παραδοσιακών επαγγελμάτων• Εκθέσεις Φωτογραφίας       • Θεατρικές Παραστάσεις

• Περιηγήσεις       • Αποσπερίδες

Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης σε συνεργασία με τοπικούς και αυτοδιοίκητους φορείς.
Ένα διαρκές πρόγραμμα πολιτιστικών και αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην ενδοχώρα του 
νομού Χανίων και στόχο την προβολή της αλλά και την προβολή μιας ήπιας ανάπτυξης με 
την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου.

20
22

Με την υποστήριξη:

14.06 → 16.06  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

14.06 → 20:30
παρουσίαση εργου 

Σταύρου Ψυλλάκη

ΟΦΕΙΛΗ

15.06 → 21:00 
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ 

ΕΝΟΧΛΗΣΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

16.06 → 21:00
ΜΕΤΑΞΑ

ακούγοντας το χρόνο

ΠΑΣΧΟΝ ΣΩΜΑ, 
ΥΓΙΕΣ ΣΩΜΑ 
ΚΑΙ ΨΥΧΗ 
ΣΤΟΝ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

αφιέρωμα στον Σταύρο Ψυλλάκη

ΚΟΝΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΒΩΒΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΑΦΟ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΟΛΙΣΤ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΗ

ΓΙΩΡΓΟ ΣΑΛΤΑΡΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 1/8/2022 
ΣΤΙΣ 9 ΤΟ ΒΡΑΔΥ
ΚΗΠΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗΣ, ΧΑΛΕΠΑ

Αρχαιολογία  &  
Κινηματογράφος

2022

Προβολές
Συζητήσεις

Εκπαιδευτικές 
Δράσεις

Εφορεία 
Αρχαιοτήτων 

Χανίων



ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Επιµέλεια: Λευτέρης Λαµπράκης  Curated by: Lefteris Lamprakis  

Πνευµατικό Κέντρο Χανίων 
Cultural Centre Of Chania
19-29 Οκτωβρίου 2022
Ώρες Λειτουργίας Hours  10.00 – 22:00

Το βλέµµα 
της αιωνιότητας 
του Ηλία Μπουργιώτη

Έκθεση Φωτογραφίας 
Photography Exhibition

The Gaze
of Eternity

by Ilias Bourgiotis 

Ελάτε να θυμηθούμε την ιστορία 
 της αγαπημένης μας κασέτας...

πες μου
μια ιστορία
Ιστορίες με     !ςετέσακ 

Ακούστε τις Pod4stories στις διευθύνσεις:  

www.creteoralhistory.org/pod4stories
www.facebook.com/pod4stories

 και στις αγαπημένες σου πλατφόρμες Podcast 

Με την υποστήριξη:

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

Ζουν και δρουν δίπλα μας, ανάμεσά μας... 
σ’ ένα ταξίδι ανάγκης... 
ζητώντας προστασία... 
αναμένοντας άσυλο... 

για μια ακόμη ευκαιρία ζωής!

Ταξίδια ζωής... 
Ιστορίες από τα ταξίδια 
της ζωής μου…
ιστορίες προσφυγιάς

Ιστορίες από το «εκεί» και το «εδώ» 
της ζωής τους...  

για να ακούσουμε... να γνωρίσουμε...  
να θυμόμαστε...

Ιστορίες ως εμπειρίες ζωής για να 
προχωρήσουμε μαζί στο μέλλον... 

όπου γης!!!

Ακούστε τις Pod4stories στις διευθύνσεις:  

www.creteoralhistory.org/pod4stories
www.facebook.com/pod4stories

 και στις αγαπημένες σου πλατφόρμες Podcast 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΥ

Για το βιβλίο θα µιλήσουν οι: 
Γιώργος Ι. Αλλαµανής
δηµοσιογράφος, συγγραφέας του βιβλίου 

Νίκη Τρουλλινού
συγγραφέας 

Σιδερής Πρίντεζης 
ραδιοφωνικός παραγωγός ΕΡΤ 

Συντονισµός:   Ματθαίος Φραντζεσκάκης
∆ιευθυντής Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων

29 Οκτωβρίου 2022
12:00 το µεσηµέρι

Πνευµατικό Κέντρο Χανίων

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΥ

Για το βιβλίο θα µιλήσει 
ο Νίκος Πετρουλάκης 
συγγραφέας του βιβλίου

παράλληλα θα προβληθεί σε πρώτη προβολή η ταινία
Fagotto, το bar των Χανίων (35΄/2022)
που δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων

26 Οκτωβρίου 2022
22:15

Πνευµατικό Κέντρο Χανίων



ΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ 
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ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΣΤΟ
CFF E-SHOP

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΣΤΟ
CFF E-SHOP



Βρείτε τα βιβλία μας  
απο το ηλεκτρονικό μας κατάστημα: 
https://www.chaniafilmfestival.com/shop

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΣΤΟ
CFF E-SHOP

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΣΤΟ
CFF E-SHOP



Στιγμές Εθελοντές και ομάδα 
Παραγωγής 



Thank 
You

ZARPANEWS.GR  CHANIAMAGAZINE.GR
ZARPARADIO 89.6  CHANIARDIO 99.6

ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ



Οργάνωση - Παραγωγή

Με την Αιγίδα

Συνδιοργάνωση

Με την Υποστήριξη

To 10o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων 
πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΧΑΝΙΩΝ


