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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Θέμα : Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα  
του 9ου  Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων / Chania Film Festival 

 
Ανακοινώθηκε σήμερα  το αναλυτικό πρόγραμμα του 9ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Χανίων / Chania Film Festival,  το οποίο θα πραγματοποιηθεί  από την Τετάρτη 20 
έως και το Σάββατο 30  Οκτωβρίου 2021, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων και online 
μέσα από το www.chaniafilmfestival.com.  
 
Το πρόγραμμα των ταινιών, καθώς και των παράλληλων δράσεων, αναρτήθηκε στην 

ιστοσελίδα του Φεστιβάλ στην διεύθυνση: 
 

https://www.chaniafilmfestival.com 
 

όπου μπορείτε να βρείτε και τον κατάλογο του Φεστιβάλ και σε ηλεκτρονική μορφή 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CFF9_pdf 
 

Δείτε επίσης το επίσημο τρέιλερ του #CCF9 με την υπογραφή της δημιουργική 
ομάδα του CFF   

 
Τρέιλερ CFF9 

http://www.chaniafilmfestival.com/
mailto:chaniafilmfestival@gmail.com
http://www.chaniafilmfestival.com/
https://www.chaniafilmfestival.com/movies
https://issuu.com/mathaiosfrantzeskakis/docs/9cff-program_web
https://www.youtube.com/watch?v=MS2gur8Eai4


 
Στην ιδιαίτερη συνθήκη που μοιραζόμαστε, το 9ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων 
καλεί τους φίλους του, για μια ακόμη χρονιά, για να μοιραστούμε μοναδικές 
εμπειρίες. Ένα πλούσιο πρόγραμμα με μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ, μικρού και 
μεγάλου μήκους ταινίες και animation εντάσσονται σ’ αυτό.  Εκθέσεις, masterclasses, 
εκδόσεις, πάρτι και πολλές άλλες δράσεις.  
 
Ειδικές προβολές, αφιερώματα και ένας πλούσιος κατάλογος ταινιών και 
εργαστηρίων για την Εκπαιδευτική Κοινότητα.  
 
Ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν οι φίλοι του 
Φεστιβάλ στο αγαπημένο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, καθημερινά από νωρίς το 
απόγευμα έως και αργά το βράδυ. Με τους συντελεστές των ταινιών να είναι μαζί 
μας να μοιραζόμαστε σκέψεις και εντυπώσεις.  
Παράλληλα μέρος του προγράμματος θα είναι διαθέσιμο  σ’ όλη την Ελλάδα 
διαδικτυακά – σε προστατευμένο περιβάλλον – στο  

www.chaniafilmfestival.com. 
Παράλληλα  μοναδικά εργαστήρια και masterclasses θα υλοποιηθούν σε φυσικό 
περιβάλλον για τους φίλους του Κινηματογράφου, του Πολιτισμού και της 
Εκπαίδευσης. 
Καθημερινά, ο παλμός του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων θα μεταφέρεται μέσα 
από  το CFF radio, που για μια ακόμη φορά θα εκπέμπει – στα fm αλλά και 
διαδικτυακά - 7-9 μ.μ. από το studio του, στον εξωτερικό χώρο του Πνευματικό 
Κέντρο Χανίων. Από το ραδιόφωνο θα περάσουν καλεσμένοι και θεατές 
μεταφέροντας εμπειρίες και εντυπώσεις. 
 
Το CFF radio αποτελεί κοινή δράση με το Δίκτυο 91,5 fm. Επίσης, μέσα από το κανάλι 
του 9ου CFF στο  youtube,  θα υπάρχει μια καθημερινή, ειδική, ζωντανή εκπομπή, η 
οποία θα δίνει τον παλμό του Φεστιβάλ με παρουσιάσεις, συζητήσεις και πολλές 
εκπλήξεις.  
 
Στην 9η διοργάνωσή του, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων απονέμει  «βραβεία 
κοινού» τα οποία υιοθετεί και υποστηρίζει η Fisher. 
 
Το 9ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων σχεδιάζεται και επαναπροσδιορίζεται με 
βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν για την προστασία από τη διάδοση 
του covid19.  
 
Το Πνευματικό Κέντρο Χανίων έχει χαρακτηριστεί «μεικτός χώρος» οπότε ισχύουν να 
αντίστοιχα μέτρα και οι σχετικοί περιορισμοί. 

 
Οι δράσεις του Φεστιβάλ δεν έχουν οικονομική υποχρέωση για τους συμμετέχοντες.  
 
Για όλες τις δράσεις (προβολές και εργαστήρια) ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η κράτηση θέσης 
–ΔΩΡΕΑΝ- μέσα από το σύστημα ηλεκτρονικών φορμών που υπάρχουν στο site. 
 

http://www.chaniafilmfestival.com/


Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική, ενώ κατά την είσοδο των συμμετεχόντων στους 
χώρους του Φεστιβάλ θα πρέπει να γίνεται επίδειξη των σχετικών πιστοποιητικών 
εμβολιασμού, νόσησης , self /rapid test όπως προβλέπονται ανά περίπτωση. Πιθανά 
θα γίνεται και  θερμομέτρηση.  
 
 

Όλοι οι συμμετέχοντες στο 9ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, 
μεταξύ άλλων, θα ζήσουν εμπειρίες μοναδικές με: 

 
• την Πρεμιέρα 

 
Το 9Ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, τιμώντας τη Μνήμη του Μίκη 
Θεοδωράκη, επιλέγει να κάνει πρεμιέρα με μια εμβληματική συνεργασία, που 
δημιούργησε μία από τις σημαντικότερες ταινίες του ελληνικού σινεμά. Το Ζ του 
Κώστα Γαβρά, βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού και σε μουσική 
Μίκη Θεοδωράκη. 
Η προβολή γίνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και 
αποτελεί μέρος της συνέργειας των δύο Φορέων, στο πλαίσιο του προγράμματος  
«ΧΩΡΑ, ΣΕ ΒΛΕΠΩ», που θα φιλοξενήσει στην Κρήτη το Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Χανίων.  
 
Το «ΧΩΡΑ, ΣΕ ΒΛΕΠΩ» είναι ένα πρόγραμμα διάσωσης, ψηφιοποίησης, προβολής και 
μελέτης ταινιών από την πλούσια κληρονομιά του Ελληνικού Κινηματογράφου του 
20ου αιώνα, στο πλαίσιο του Εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική 
Επανάσταση.  
 
Την προβολή στηρίζει ο Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη. 
 

• Ταινίες μυθοπλασίας και Ντοκιμαντέρ που καθηλώνουν, όπως … 
 
• «Η Οφειλή» /  Dept,   του Σταύρου Ψυλλάκη. Ένα εγκώμιο στη φιλία από έναν 

άγγελο αμαρτωλό. Μια ταινία για τον Αλέκο Ζούκα. 
 

• «Ο Τσαρλατάνος» / Charlatan, του Agnieszka Holland. Η  συγκλονιστική ιστορία 
του θεραπευτή, που έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα στη φήμη και τη συνείδησή του. 

 
• «Daniel 16», του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου. Μια ιστορία εφηβείας, 

παραβατικότητας και δύσκολων αποφάσεων.  
 

• «Παρόντες» / Being Present, του Γιώργου Αυγερόπουλου. Η Ελλάδα αντιμέτωπη 
με την υγειονομική κρίση, έχοντας ανοιχτές τις πληγές της από την οικονομική 
κρίση. 

 
• «Ο Τέταρτος Χαρακτήρας» / The Fourth Character, της Κατερίνας Πατρώνη. Μία 

πόλη που δέχεται τις ιστορίες των κατοίκων της και τις καθρεφτίζει στις όψεις της. 
 



• «Γλωσσοδέτες» / Tongue Twisters, του Σίμου Κορεξενίδη. Μια ταινία για τις  
λέξεις που μπερδεύονται γλυκά. 

 
• «Οι Κατίνες μου» / My Katines, της Βίλμα Μενίκη. Η ιστορία της Αυτόνομης 

Ομάδας Γυναικών Θεσσαλονίκης. 
 

• «Μέσα από το Τζάμι, Τρεις Πράξεις» / Through the Window Glass, Three Acts, 
του Χρήστου Μπάρμπα. Στιγμές συγκίνησης, αλλά και γέλιου, μέσα σ’ ένα 
γηροκομείο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown. 

 
• «Αόρατοι» / Invisible, της Μαριάννας Κακαουνάκη. Η διαδρομή δύο προσφύγων 

και η ζωή τους την επόμενη μέρα. 
 

• «Οι Άγνωστοι Αθηναίοι» / The Unknown Atheniasns, της Αγγελικής Αντωνίου. 
Μια ιστορία παρατήρησης των αδέσποτων της Αθήνας και των ανθρώπων που τα 
φροντίζουν. 

 
• «Τα Αρώματα» / The Perfumes / Les Parfums, του Gregory Magne. Μια ταινία με 

έντονο ταπεραμέντο και πολλά… αρώματα. 
 

• «Το Σωσίβιο» / The Lifebelt, του Γιάννη Παναγιωταράκου. Τα όνειρα για μια 
πλούσια ζωή, σ’ ένα περιβάλλον οικονομικής κρίσης. 

 
• «Pari», του Siamak Etemadi. H Pari αναζητά στην Αθήνα τον χαμένο γιο της, αλλά 

και τα βάθη του ίδιου της του εαυτού. 
 

• «Ταξίδι στην Ικαρία – Ουτοπία» / Journey to Ikaria – Utopia, του Μανώλη 
Παπαδάκη.  Ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην Ικαρία, στο σπίτι των παιδικων 
χρόνων, στη δική μας Ουτοπία. 

 
• «Πέρασμα στην Ευρώπη» / Passage to Europe, της Δήμητρας Κουζή. Μια ιστορία 

στην καρδιά της Αθήνας, όπου 17 μαθητές – Έλληνες και ξένοι - και ο δάσκαλός 
τους ονειρεύονται το μέλλον τους… 

 
• «Το Ίχνος του Χρόνου» / The Trace of Time, της Διονυσίας Κοπανά. Μια ταινία 

για την γοητεία της αρχαιολογίας και της ανασκαφής, μέσα από το πορτρέτο του 
Γιάννη Σακελλαράκη. 

 
• μικρού μήκους όπως ... 

 
• «Χάνσελ» / Hansel, της Βίβιαν Παπαγεωργίου.  

 
• «Φυσαρμόνικα Man» / Φυσαρμόνικα Man, του Αλέξανδρου Σκούρα. 
• «Pashka», του Ανδρέα Φλουράκη. 

 
• «Συγχωρέσε με πατέρα» / Forgive me Father, της Jona Schlosser. 



 
• «Μαύρο Κουτί» / Black Box, του Can Deniz Atici. 

 
• «Στο Αεροδρόμιο» / At the Airport, του Μιχάλη Μαθιουδάκη. 

 
• «Dakar», του Στέλιου Μωραϊτάκη 

 
• «Toni», του Roman Filiev 

 
• «Βούτα» / Vouta, του Δημήτρη Ζάχου 

 
• «Φως» / Light,  του Κοντιζά 

 
• «Τεό, ο γείτονας μου» / Teo, my neighbor, του Χρήστου Καρτέρη 

 
• «Συμπόσιο» / Symposium,  του Ιάσωνα Ταβλά 

 
• «Κακάπο» / Kakapo, των Ιώς Ασηθιωτάκη και Μαρίνας Πανηγυράκη  

 
 

• Animation 
 
To Animation έχει ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα του 9ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Χανίων με ταινίες όπως οι :  
 

• «Νανούρισμα» / Lullaby, της Αθηνάς Γεωργίας Κουμελά 
• «Στο Γύψο» / Cat – outs, των Άκη Μελάχρη και Αλέξανδρου Ρωμανού 

Λιζάρδου 
• «Sky Sun, Tile Sun», της Ziba Arzhang 
• «Πολύ Αργά» / «Too Late», της Kinga Syrek  
• «Μετανάστες», των Hugo Caby, Antoine Dupriez 

 
 

• Μουσική και Μουσικοί 
 

• «Τι έγινε στη Λάρισα; Μια μουσική Ιστορία για τον Nat Birvhall» / What 
happened in Larissa? A music story about Nat Birchall, των Δημήτρη 
Παπαδόπουλου και Ιωάννη Κολεξίδη. 

 
• «Όλοι οι Ρεμπέτες του Ντουνιά» / All the Rebets of the World, του Δημήτρη 

Τράγαλλου.  Ακολουθώντας μια μπάντα που παίζει ρεμπέτικο και έχει αφετηρία 
του Λονδίνο. 
 

• «Το Ταξίδι του Άσκαυλου» / The Journey of Askavlos, του Γιώργου Αρβανίτη. 
Μια βόλτα με την αρχαία ελληνική γκάιντα. 

 



• Feel Your Heartbeat: The Film, του Περικλή Παπανδρεόπουλου. Μια διαδρομή 
στην House Μουσική, στην Ελλάδα. 

 
 
 

• Ταινίες για Παιδιά και Νέους & για όσους είναι κοντά στους Νέους 
 

• «Η Λέσχη των Άσχημων Παιδιών», του Jonathan Elbers.  
• «Wolfwalkers», των Tomm Moore και Ross Stewart.  
• «O αδελφός μου κυνηγάει δεινόσαυρους», του Stefano Cipani.  
• «Η Ρόκα αλλάζει τον κόσμο», της Katja Benrath.  
• «Team Marco», του Julio Vincent Gambuto.  
• «Coco», του Lee Unkrich.  
• «Κούκλα Βιτρίνας», του Mahnaz Valipour.  
• «Αθανασία», της Νικολέτας Χουχουλή.  
• «Welcome Home», της Dana Crypto.  

 
 

• Μεταμεσονύχτια Προβολή 
 
Συνεχίζοντας την παράδοση των τελευταίων χρόνων, το 9ο Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Χανίων καλεί τους φίλους του να ζήσουν την εμπειρία της 
μεταμεσονύχτιας προβολής.  
 
Το ραντεβού μας είναι τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, 23 Οκτωβρίου 2021, στο 
Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Φετινή ταινία το αριστούργημα του Κριστόφ 
Κισλόφσκι, «Η διπλή ζωή της Βερόνικα» / La douple vie de Veronique. 
 
Η προβολή ξεκινά στις 23:59.Μια μοναδική εμπειρία πάντα με την υποστήριξη της 
fisher. 
 

• Ειδικές Προβολές 
 

• «Παίζοντας με τη Φωτιά» / Playing with Fire, της Αννέτας Παπαθανασίου. Οι 
γυναίκες ηθοποιοί στο Αφγανιστάν που έχουν την τόλμη να ασχοληθούν με το 
Θέατρο, αντιμετωπίζονται με σκληρή κριτική, κοινωνική αποδοκιμασία, δέχονται 
ακόμα και απειλές για τη ζωή τους και την οικογένειά τους. 
 

• «Ξετυλίγοντας το Κουβάρι. 47 Χρόνια μετά». 
Το Δημοτικό Σχολείο Παζινού Χανίων και το Δημοτικό Σχολείο Δερύνειας Β΄, σε 
κοινή Κινηματογραφική – Εκπαιδευτική Δράση παρουσιάζουν ένα ντοκιμαντέρ 
μικρού μήκους για την εισβολή στην Κύπρο, με μοναδικές μαρτυρίες ανθρώπων 
που βίωσαν τα γεγονότα. 

 
• «Η επόμενη μέρα – 10 χρόνια ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στα Χανιά» / The next day – 10 

Years KETHEA ARIADNI in Chania.  



 
 

Ενότητα «Ιστορική Μνήμη» 
 
Η ιστορία – στις διάφορες εκφάνσεις της- αποτελεί κορμό στο πρόγραμμα του 
Φεστιβάλ. Στο πλαίσιο της σχετικής ενότητας, μεταξύ άλλων, θα προβληθούν στο 
#CFF9  οι ταινίες:  
 

• «Σπέτσες ΄21: Στο Σταυροδρόμι της Ιστορίας» / Spetses ΄21 : At the 
Crossroads of History, του Πάνου Θωμαΐδη.  

• «Η ιστορία του Λαϊκού Σανατορίου Ασβεστοχωρίου» / The History of thw 
Folk Hospital, Asvestohori Sanatorioum, του Ανδρέα Τσατσάια. 

• «Οι Ουρανοί της Μακεδονίας Φλέγονται – Στα Φτερά του Α΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου» / Makedonian Skies Ablaze – Wings of the Great War, του 
Δημήτρη Χατζημαλλή. Ιστορίες για τους πρώτους αεροπόρους των 
αντιμαχόμενων πλευρών. 

• «Ο Γιατρός και ο Πρίγκιπα» / The Doctor and the Prince, του Michael Krause. 
Ο Γερμανικός Ερυθρός στο Τρίτο Ράιχ. 

• «Ρίγη» / Rigors, του Γιάννη Μπλέτα. Μαρτυρίες μεγάλων γεγονότων από το 
Ρέθυμνο. 

• «Μαρίκα γιατί να φοβάσαι !», του Ματθαίου Φραντζεσκάκη.  
• «Λουλούδια που Μαράθηκαν Νωρίς. Κακόπετρος 28 Αυγούστου 1944», του 

Ματθαίου Φραντζεσκάκη και της Βίκης Αρβελάκη. 
 
 

• Προβολές σε Συνεργασία 
 
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, πιστεύοντας σταθερά στις συνεργασίες και 
στις συνέργειες, φιλοξενεί και στο πρόγραμμα των τελευταίων χρόνων του πέντε  
κινηματογραφικές ενότητες από άλλα Φεστιβάλ και οργανισμούς:  
 

• Επιλεγμένες  ταινίες από τους σπουδαστές της Σχολής ΑΚΤΟ. 
• Επιλεγμένες ταινίες από φοιτητές της Τσέχικης Σχολής Famu, σε συνεργασία 

με το Τσέχικο Κέντρο Αθηνών.  
• Μαθητικές ταινίες των τελευταίων χρόνων, από την camera zizanio του 

Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους. 
• Ταινίες του μαθητικού διαγωνισμού, σινεμά διάβασες;  
• Μια επιλογή ταινιών από το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Πολύ Μικρού Μήκους, 

Très Court. 
 
Και φυσικά, πολλές ακόμα ταινίες… 

• Συζητήσεις και Συν- Ομιλίες 
 

• Βιωματικά Εργαστήρια για την Εκπαιδευτική Κοινότητα, σε συνεργασία με το 
Δίκτυο Συνεργατικών Σχολείων Χανίων για την Παιδαγωγική Φρενέ.  

 



• Συν – Oμιλούμε για τις Τέχνες και την Κοινωνία. Μια βιωματική δράση που 
διοργανώνεται  για τρίτη  χρονιά από  το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, με 
φόντο τη Μουσική, τη  Φωτογραφία, τον Κινηματογράφο και το  Χορό. 

 
• Παρουσίαση του βιβλίου  «Η ελιά και η φλαμουριά», του Δημοσθένη Κούρτοβικ.  

 
• Συζήτηση με θέμα, «Λόγος και Ραδιόφωνο. Ο λόγος στο Ραδιόφωνο».  
 

 
 

• δράση «Εκτός Των Τειχών» 
 
Καλεσμένοι και συνεργάτες του Φεστιβάλ επισκέπτονται για δράσεις τα 
σχολεία της ενδοχώρας των Χανίων… 
 

• Το Ραδιόφωνο … πάει  Σινεμά ! 
 
Για μια ακόμη χρονιά σε συνεργασία με το ΔΙΚΤΥΟ FM 91,5 …! 
Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του ΔΙΚΤΥΟ FM 91,5, σε ειδική καθημερινή 
εκπομπή, συζητούν με τους φίλους και τους καλεσμένους του Φεστιβάλ και 
μας ταξιδεύουν ραδιοφωνικά στην 9η διοργάνωση. Δημιουργούμε το CFF 
radio και μια καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή δίνει τον παλμό στα fm, αλλά 
και στο διαδίκτυο.  
 
 

• Εκθέσεις  / Εγκαταστάσεις 
 
Επτά Εκθέσεις και Εγκαταστάσεις φιλοξενεί το 9ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Χανίων. 
 

• Για μια ακόμη χρονιά συναντούμε τη Λέσχη Ελλήνων Γελοιογράφων. Φέτος, 
η  Έκθεση με τίτλο, «ΕΓΩ ΣΕ ΠΙΣΤΕΥΩ». Έκθεση σκίτσου ενάντια στην έμφυλη 
βία και την πατριαρχεία. 

• Ειδική εγκατάσταση, ελάχιστης Τιμής και Μνήμης για τον Μίκη Θεοδωράκη. 
Επιμέλεια Λευτέρης Λαμπράκης. 

• Μορφές Ελευθερίας. Διαδραστική Έκθεση Επαυξημένης Πραγματικότητας, 
με αφορμή τα 200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 

• 12 Κόσμοι. Εικονογράφοι Σύγχρονων Τσέχικων Παιδικών Βιβλίων. Συνεργασία 
με το Τσέχικο Κέντρο Αθηνών. 

• «Τα Χανιά στις διαδρομές των αιώνων». Έκθεση έργων επαυξημένης 
πραγματικότητας των μαθητών του 2ου Γυμνασίου Χανίων. 

• 80 Χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης. Ψηφιακή έκθεση, σε συνεργασία με τον 
Δήμο Πλατανιά. Επιμέλεια Λευτέρης Λαμπράκης.  

• Πες μου μια ιστορία. Ιστορίες με κασέτες! Οπτικοακουστική Εγκατάσταση με 
ιστορίες αγαπημένες. Αφορμή …μια κασέτα! 

 



 
• Εκδόσεις 

  
Συνεχίζοντας το εκδοτικό του πρόγραμμα, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Χανίων παρουσιάζει τα νέα του βιβλία. 
 

• «Ζ / Βασιλικός, Γαβράς, Θεοδωράκης». Ειδική έκδοση με αφορμή την ταινία 
πρεμιέρας του Φεστιβάλ, σε επιμέλεια Λευτέρη Λαμπράκη. 

• «Με τον αμάραντο της νίκης στέφανο. Από το σκονισμένο μπαούλο της 
Ειρήνης Καλφάκη…». Γράμματα από το Μέτωπο του ’40. Επιμέλεια, 
Λευτέρης Λαμπράκης.   

• «Το ημερολόγιο ενός Στρατιώτη. Από τα Ροδωπού στο Μέτωπο». Η πορεία 
από την Κρήτη στο αλβανικό Μέτωπο και η επιστροφή στο Νησί, του 
στρατιώτη Εμμανουήλ Μυλωνάκη, όπως ο ίδιος την κατέγραψε. Επιμέλεια, 
Λευτέρης Λαμπράκης.   

• Κινηματογραφική Εκπαίδευση. Τέχνη, Πολιτισμός και Παιδαγωγική, του 
Δημήτρη Παπαδόπουλου. 

 
 

• Masterclasses – Workshops – Εκδόσεις – Events 
 

• Δέκα ειδικά σχεδιασμένα masterclasses και εργαστήρια περιμένουν τους 
φίλους του Φεστιβάλ. 

• Επίσης το πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει παρουσιάσεις βιβλίων, 
συζητήσεις, ειδικές εκδόσεις, πάρτι, γεύσεις… 
 

 
• Οι Εκπαιδευτικές Δράσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων 

 
Για τους Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς των Σχολείων της Κρήτης, το Φεστιβάλ 
έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και εργαστηρίων προσαρμοσμένο στις 
ιδιαίτερες επιδημιολογικές συνθήκες. 

• 13 ειδικές προβολές περιλαμβάνει το πρόγραμμα, καθώς και ειδικά 
εργαστήρια με οπτικοακουστικά θέματα. 

• Επίσης εργαστήρια animation, δημιουργίας ταινίας, ραδιοφώνου, 
θεατρικού παιχνιδιού, κ.α.   
 

Αυτά και πολλά ακόμα συνθέτουν 
την  Γιορτή του Κινηματογράφου στην Κρήτη, 

την εμπειρία που προσφέρει το 9ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων / Chania 
Film Festival. 

 
Σας περιμένουμε!!! 

 
 
 



Το 9ο  Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και τα Εκπαιδευτικά του Προγράμματα 
 

τελούν υπό την Αιγίδα των Υπουργείων:  
Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Τουρισμού 
 και του  

Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 
 

Υποστηρίζονται από: 
την Βουλή των Ελλήνων 

 
Υποστηρίζονται από: 

Την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 
Τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού 

Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας  
Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου 

 
σχεδιάζονται και υλοποιούνται: 

από την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης, 
 

αποτελούν συνδιοργάνωση:  
της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, 

του Πνευματικού Κέντρου Χανίων, 
των Δήμων Χανίων και Πλατανιά 

της ΚΕΠΠΕΔΗΧ –ΚΑΜ 
 

Πραγματοποιούνται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού  

 
Τα βραβεία Κοινού του CFF9 απονέμονται με την Χορηγία της Fisher  

Χορηγός #CFF9      COSMOTE 
έχουν τη συνέργεια των σημαντικότερων φορέων 

 του Κινηματογράφου, του Πολιτισμού και της Εκπαίδευσης. 
 

Ολες οι δράσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων είναι με Ελεύθερη Είσοδο 
και εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑμεΑ. 

 
 9ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων / Chania Film Festival (CFF) 

20 – 30  Οκτωβρίου 2021, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων 
και  online στο  

http://www.chaniafilmfestival.com 
 

Ευχαριστούμε για τη Συνεργασία!!! 
 

Το Γραφείο Τύπου του 9ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων / Chania Film 
Festival (CFF) 

http://www.chaniafilmfestival.com/


 
 

 


