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Λέσχη Φωτογραφίας Κινηματογράφου Χανίων

Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Για Παιδιά Και Νέους Ολυμπίας

Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ

Κινηματογραφικό Εργαστήρι Χανίων 

Safari Internet

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου 

Εταιρεία Διανομής  Νεανικό Πλάνο

2ο Πανόραμα Κινηματογράφου  
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προβολές-συζητήσεις-παρουσιάσεις βιβλίων-εκπαιδευτικές δράσεις-μουσική
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Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα και τις παράλληλες εκδηλώσεις στο 

http://cineistories.blogspot.gr
Οργάνωση - Παραγωγή:

w w w . p e - k r i t i s . g r

Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Υποστήριξη:

Συνδιοργάνωση: 

Δήμος Αποκορώνου

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας

Χορηγοί Επικοινωνίας:

Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

Χορηγοί:

Πάγιος Χορηγός:

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Δήμος Καντάνου - Σελίνου

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
http://cineistories.blogspot.gr/      http://cine-mathimata.blogspot.gr/
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Μέσα σε 3 χρόνια το Πανόραμα Κινηματογράφου Χανιά cine-Ιστορίες κατάφερε να 
κερδίσει τις καρδιές των φίλων του κινηματογράφου στα Χανιά. Πέντε μέρες γεμάτες 
ταινίες αλλά πολλές παράλληλες εκδηλώσεις έδωσαν τον τόνο στο Πνευματικό Κέντρο 
Χανίων αλλά και στην πόλη ολόκληρη. 

Η θερμή και μαζική ανταπόκριση των φίλων του Πανοράματος μας δίνει το δικαίωμα να 
μιλάμε για ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο κινηματογραφικό θεσμό που ανοίγει τα πανιά 
του φιλόδοξα ως μια πρόταση πολιτιστική αλλά και ταυτόχρονα αναπτυξιακή για τον 
τόπο.

Μια Κινηματογραφική Πρόταση  με διακριτά και αλληλοσυμπληρούμενα στοιχεία 
πολιτισμού (cine-Ιστορίες) και εκπαίδευσης (cine-Μαθήματα) και φυσικά αλληλέγγυο 
σε μια Ελλάδα που δοκιμάζεται.



Οι δράσεις του Πανοράματος στεγάζονται από το ξεκίνημα του στο Πνευματικό 
Κέντρο Χανίων. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνει το πολυεπίπεδο του Κέντρου 
στεγάζουμε σε αυτό τόσο τις προβολές όσο και τις παράλληλες εκδηλώσεις (εκθέσεις, 
workshop, συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εργαστήρια κτλ).
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Το 
Κινηματογραφικό 
Πανόραμα Χανιά 
cine-Ιστορίες 
με αριθμούς

2013    

ο
1   

Κινηματογραφικό 

Πανόραμα   

2015    2014    

700 
θεατές 

2700 
θεατές

1300 
θεατές 

ο
2   

Κινηματογραφικό 

Πανόραμα   

ο
3   

Κινηματογραφικό 

Πανόραμα   
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 ντοκιμαντέρ

επίσημοι προσκεκλημένοι (σκηνοθέτες, πρωταγωνιστές, πανεπιστημιακοί)

 Αφίσες

 μπάνερ

 ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτ - 

προγράμματα

Αναφορές και συμμετοχές σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές 

δείτε το κεντρικό σποτ

Το 
Κινηματογραφικό 
Πανόραμα Χανιά 
cine-Ιστορίες 
με αριθμούς

https://www.youtube.com/watch?v=vuOiZv-pFuM&list=PL5v7urSDsuD59X2Xg-03uwPLQhIxxR0UM&index=5


Cine-Ιστορίες επειδή τα ντοκιμαντέρ είναι αληθινές Ιστορίες λέγαμε τόσο 
σχεδιάζοντας όσο και υλοποιώντας και το 3ο Κινηματογραφικό Πανόραμα.

22 μικρού και μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ συγκρότησαν το πρόγραμμα
 
Εμβληματικές προσωπικότητες, συγκλονιστικές ιστορίες, δυνατή καθημερινότητα, 
σύγχρονα προβλήματα αλλά και προβληματισμοί έδωσαν τον τόνο στην 
αίθουσα…

Θεατές σε ένταση… 

Προβληματισμός, γέλιο, συγκίνηση τα συναισθήματα που αποτυπώνονταν 
κάθε φορά που άναβαν τα φώτα…





ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 
cine-Ιστορίες 2015

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των προβολών αλλά και των παράλληλων εκδηλώσεων στο:

Τόσο οι προβολές όσο και οι παράλληλες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στους χώρους του Πνευματικού Κέντρου Χανίων

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ σε όλες τις προβολές και τις εκδηλώσεις / Προαιρετικά ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣIΤΗΡΙΟ ξηρή τροφή για τις κοινωνικές δομές 
των Χανίων

 http://cine-istories2015.blogspot.gr/





http://cine-mathimata.blogspot.com

20152016

Εκπαιδευτικός Χαρακτήρας

Το δίδυμο αδελφάκι του 
Πανοράματος, η εκπαιδευτική 
δράση cine-Μαθήματα, «έτρεξε» 
παράλληλα, με τη συμμετοχή 
περίπου 4.500 χιλιάδων 
μαθητών να γίνονται κοινωνοί - 
για 14η χρονιά –ταινιών που 
τους κινητοποιούν μορφωτικά, 
τους ευαισθητοποιούν 
κοινωνικά και καλλιεργούν το 
αισθητικό τους κριτήριο. 

Φυσικά τα cine-μαθήματα 
συνεχίζονται όλη την σχολική 
χρονιά με εργαστήρια, 
προβολές, συζητήσεις κ.α. 
δράσεις και παρεμβάσεις που 
παρέχονται στην σχολική 
κοινότητα στοχεύοντας στην 
καλλιέργεια της 
οπτικοακουστικής παιδεία. 



Πρόγραμμα Ταινιών Cine μαθήματα 2015 
· Όπως κάθε χρόνο έτσι και αυτή τη χρονιά με την υποστήριξη και την συνεργασία των φορέων της αυτοδιοίκησης, του  

κινηματογράφου και της εκπαίδευσης στα πλαίσια της δράσης cine-Μαθήματα πραγματοποιήθηκε κύκλος προβολών για τα 

σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Κάνοντας ένα βήμα ακόμα και δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά 

προβολές θα ακολουθούσουν και στην ενδοχώρα σε χώρους που θα υποδείξουν οι συνεργαζόμενοι δήμοι.

· Οι προβολές πραγματοποιήθηκαν από 2 έως 6 Νοεμβρίου 2015 πρωινές ώρες στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

· Η είσοδος ήταν ΕΛΕΥΘΕΡΗ με προαιρετική συγκέντρωση τροφίμων για τις κοινωνικές δομές.

Οι ταινίες που προβλήθηκαν για τα σχολεία είναι:

Ένα Παραμύθι για Δυο Κουνουπάκια / Μεταγλωττισμένη / Δανία, 2007, Έγχρωμο

Σκηνοθεσία: Γιάνικ Χάστρουπ/ Διάρκεια: 75 λεπτά / Διανομή: Νεανικό Πλάνο / Για μαθητές 1ης -2ης-3ης τάξης δημοτικού

Ο Κιρικού και η Μάγισσα του Μισέλ Οσελό / Μεταγλωττισμένη / Γαλλία, 1998, Έγχρωμο 

Σκηνοθεσία: Μισέλ Οσελό / Διάρκεια: 70 λεπτά /  Διανομή: Νεανικό Πλάνο / Για μαθητές 1ης -2ης-3ης τάξης δημοτικού

Το παιδί «ζικ-ζακ» / Υποτιτλισμένη / Βέλγιο, 2012, Έγχρωμο

Σκηνοθεσία: Βίνσεντ Μπαλ/ Διάρκεια: 95 λεπτά /Διανομή: Νεανικό Πλάνο/ Για μαθητές 4ης -5ης-6ης τάξης δημοτικού

Μινούς του Vinsent Bal / Υποτιτλισμένη / Ολλανδία, 2001, Έγχρωμο 

Σκηνοθεσία: Vinsent Bal/Διάρκεια: 86΄/Διανομή : Νεανικό Πλάνο/Για μαθητές 4ης -5ης-6ης τάξης δημοτικού

Άκουσε με / Ελλάδα, 2008, Έγχρωμο

Σκηνοθεσία: Μαριάννα Οικονόμου / Διάρκεια: 52΄/ Για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. 

Bully / ΗΠΑ, 2011, Έγχρωμο

Σκηνοθεσία : Lee Hirsch/ Διάρκεια :55΄/ Για μαθητές 3ης Γυμνασίου και Λυκείου

Παράδοξη πατρίδα / Ελλάδα, 2014, Έγχρωμο

Σκηνοθεσία: Νίκος Ασλανίδης/Διάρκεια : 55΄/Για μαθητές 3ης Γυμνασίου και Λυκείου

To Παντοπωλείο / The Grocery Store / Ελλάδα Έγχρωμο 10΄

Bραβευμένη ταινία, συμπαραγωγή της Safer Internet Hellas (  και της art 

productions

saferinternet.gr)





Για δεκαπέντε μέρες το 3ο Κινηματογραφικό Πανόραμα εκτός από τις προβολές για 
μικρούς και μεγάλους φιλοξένησε ως αναπόσπαστο κομμάτι του και μια σειρά από 
παράλληλες εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις που και αυτές αποτύπωσαν την δυναμική του 
πανοράματος.

Με την συμμετοχή περίπου 70 εκπαιδευτικών, σκηνοθετών, πανεπιστημιακών και την 
παρουσία της γενικής γραμματέως του υπουργείου πολιτισμού υλοποιήθηκε 
workshop με θέμα «Ντοκιμαντέρ εργαλείο καταγραφής της μνήμης, Ντοκιμαντέρ 
εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία».

Workshop
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Στα πλαίσια του workshop ανακοινώθηκε στους 
συμμετέχοντες ο σχεδιασμός  της Πολιτιστικής Εταιρείας 
Κρήτης στα πλαίσια της δράσης cine-Μαθήματα 2015-
2016 να υλοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο:
 

Στόχος του προγράμματος είναι η βιωματική διερεύνηση 
της ένταξης του ντοκιμαντέρ στην εκπαιδευτική διαδικασία 
και στη συνέχεια, η υποστήριξη 5 ολοκληρωμένων project 
σε σχολεία της Περιφερικής Ενότητας Χανίων. 

Η συμμετοχή των σχολείων στην δράση είναι ΔΩΡΕΑΝ.

«Αληθινές Ιστορίες»   Crete Education Documentary 
Project  ( CR.E.Doc ).



Επειδή οι cine-Ιστορίες στηρίζονται στις αληθινές Ιστορίες.

Στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων  παρουσιάσαμε  το 
βιβλίο «Η προφορική ιστορία στα μουσεία και στην εκπαίδευση» 
εκδ. Νήσος.

Το βιβλίο, συλλογικός τόμος, προβάλλει σύγχρονες θεωρητικές 
και ερευνητικές τάσεις και προβληματισμούς, καθώς και πρακτικές 
εφαρμογές, που αφορούν την αξιοποίηση της προφορικής 
ιστορίας στα μουσεία και στην εκπαίδευση, τόσο στη χώρα μας 
όσο και διεθνώς: Αυστραλία, Βόρεια Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ισραήλ, Τουρκία.

Επίσης, αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν τις δυνατότητες αλλά 
και τους περιορισμούς της χρήσης της προφορικής ιστορίας σε 
σχέση με τις ιστορικές, κοινωνικές, πολιτικές, επικοινωνιακές, 
εκπαιδευτικές και αναπαραστατικές διαστάσεις της, ώστε να 
προωθηθεί ο σχετικός διάλογος στον τόπο μας, καθώς και οι 
αντίστοιχες εφαρμογές, σε σχέση με την αντίστοιχη διεθνή 
συζήτηση.

Για το βιβλίο μίλησαν οι επιμελήτριες του τόμου Ειρήνη Νάκου και 
Ανδρομάχη Γκαζή.



Η προτελευταία μέρα του 3ου Κινηματογραφικού 
Πανοράματος είχε για το κλείσιμο ένα μοναδικό 
ντοκιμαντέρ για το κρασί αλλά και κρασί…

Με την υποστήριξη της Ένωσης των Χανιωτών Οινοποιών 
είχαμε  την ευκαιρία να κεράσουμε  τους  θεατές του 
Πανοράματος μοναδικά Χανιώτικα κρασιά και με την 
συνοδεία μουσικής να συζητήσουμε για τις ταινίες, το 
πανόραμα , το κρασί…



Ιδιαίτερος ήταν και ο επίλογος του 3ου Κινηματογραφικού 
Πανοράματος. 

Με μια παράγωγη ειδικά για το πανόραμα ανιχνεύσαμε τις απαρχές 
του κινηματογράφου με μια βραδιά γεμάτη βουβό κινηματογράφο 
και μουσική επιτόπου. Προβάλουμε  ταινίες ή αποσπάσματα 
κλασικών ταινιών χωρίς λόγια ή με λίγα λόγια  με συνοδεία 
ζωντανής μουσικής (πρωτότυπη σύνθεση και αυτοσχεδιασμούς).

Τρείς μουσικοί επιτόπου …
Οι  Γιάννης Κατσικανδαράκης, Δημήτρης Μπαρνιάς, Χρήστος 
Γαρμπιδάκης. 
Συνοδεύουν μουσικά την ταινία  "Brumes d ' automne" ή "Autumn 
mists" / 13΄
Σκηνοθεσία  :Dimitri Kirsanoff

 
Ο πιανίστας Γιώργος Σαλτάρης σε ένα Κονσέρτο για πιάνο και 
βουβό κινηματογράφο. Θα προβληθούν αποσπάσματα από μερικές 
από τις καλύτερες ταινίες του Βωβού Κινηματογράφου.

Επιμέλεια video: Βίκυ Αρβελάκη

Μέρος 1ο 

Μέρος 2ο
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Μέρος των δράσεων cine-Ιστορίες και cine-Μαθήματα είναι και η 
εργαστηριακή εκπαίδευση σε θέματα οπτικοακουστικών μέσων.

Εργαστήρια για μαθητές και εκπαιδευτικούς είναι συνεχώς στο 
επίκεντρο των δράσεων…

Δεκάδες εκπαιδευτικές και μαθητικές ταινίες έχουν παραχθεί τα 
τελευταία χρόνια μέσα από τα εργαστήρια μας….
Ντοκιμαντέρ, μυθοπλασία, animation ….



Στα πλαίσια των εργαστηρίων της δράσης cine-Μαθήματα το 2015 υλοποιήθηκαν:

Ÿ  2 διήμερα εργαστήρια animation για εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης 
– Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Χανίων. Στα εργαστήρια αυτά παρήχθησαν 5 ταινίες animation.

Ÿ 1 διήμερο εργαστήρι animation σε συνεργασία με το 

Ÿ 1 διήμερο εργαστήρι στην χρήση οπτικοακουστικών μέσων σε συνεργασία με το 

 
Ÿ 14 εργαστήρια παραγωγής ταινιών μικρού μήκους σε σχολεία των Χανίων σε συνεργασία 
με την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και τις Υπευθυνες Δραστηριοτήτων των 2 βαθμίδων 
εκπαίδευσης.Στα εργαστήρια αυτά παρήχθησαν 14 ταινίες μικρού μήκους από τα σχολεία.

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών 
"Ελευθέριος Κ.Βενιζέλος"

Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ.Βενιζέλος"

http://www.venizelos-foundation.gr
http://www.venizelos-foundation.gr
https://www.youtube.com/watch?v=96HSAkgDwMo


Τρεις από τις ταινίες που παρήχθησαν στα παραπάνω εργαστήρια συμμετείχαν 
στο 18ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας 
& στην15η camera zizanio.

Μάλιστα, η ταινία  
"Αντίστροφη μέτρηση" του 
5ου Γυμνασίου Χανίων 
απέσπασε το 1o Βραβείο (στην 
κατηγορία 13 έως 16 ετών).

Δείτε την ταινία εδώ

https://www.youtube.com/watch?v=96HSAkgDwMo


Στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων του 
πανοράματος φιλοξενήθηκε  Έκθεση Φωτογραφίας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου για το Μεταναστευτικό και 
Προσφυγικό φαινόμενο.

Η Έκθεση Φωτογραφίας των Μιχάλη Μπάκα και Δημήτρη 
Φωτίου, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου 
“Cultures, Migrations, Borders 2015” του Τμήματος 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας,  της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με 
Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ευθύμιο 
Παπαταξιάρχη.

Η Έκθεση είχε σκοπό να αποτελέσει μοχλό σκέψης, 
συλλογικής ευαισθητοποίησης και εν τέλει δράσης, ώστε 
να συμφιλιωθούμε με την ετερότητα και να κατανοήσουμε 
σφαιρικότερα το πολυσύνθετο διεθνές μεταναστευτικό και 
προσφυγικό φαινόμενο.



Και επειδή ο Πολιτισμός δεν μπορεί να μείνει και δεν μένει αμέτοχος της πραγματικότητας που βιώνει η 
Κοινότητα, ο κοινωνικός χαρακτήρας του 3ου Κινηματογραφικού Πανοράματος «cine-Ιστορίες» είναι παρών 
με τους, περισσότερο, από 3 τόνους τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν - το κοινωνικό εισιτήριο που ζητήσαμε από 
μικρούς και μεγάλους θεατές να καταβάλουν προαιρετικά. Τρόφιμα τα οποία δόθηκαν, μέσω 10 κοινωνικών 
δομών του τόπου μας, για μια ακόμη χρονιά, σε αυτούς που τα  έχουν ανάγκη.



Υπό την Αιγίδα του
Υπουργείου Πολιτισμού

Με την Αριθμ. Πρωτ.:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΕΠΠ/ΤΚΟΜ/

277980/8582/2525/761
Απόφαση του 

Υπουργού Πολιτισμού



w w w . p e - k r i t i s . g r
Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας



H Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης ιδρύθηκε το 2002 με στόχο την καλλιέργεια και προώθηση πολιτισμικών, 
επιμορφωτικών, εκπαιδευτικών, ενημερωτικών, καλλιτεχνικών καθώς και συναφών εκδοτικών 
δραστηριοτήτων. 

Μετά από 13 χρόνια λειτουργίας καταγράφει σταθερή παρέμβαση στο χώρο του πολιτισμού και της 
εκπαίδευσης έχοντας αναπτύξει μια σειρά από δεκάδες δράσεις με επίκεντρο τον κινηματογράφο, την 
εκπαίδευση, τον αγροτουρισμό, την Κρητική διατροφή, την τοπική ιστορία, την αειφόρο ανάπτυξη.

Η μηνιαία εφημερίδα Πυξίδα Της Πόλης, η δράση Χωριά Με Φώτα Ανοιχτά, το Κινηματογραφικό Πανόραμα 
cine-Ιστορίες, η εκπαιδευτική δράση cine-Μαθήματα, η ερευνητική δράση Εικόνες από Επαγγέλματα που 
Χάνονται αποτελούν μεταξύ άλλων παρεμβάσεις θεσμούς τόσο για την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης όσο και 
για τον χώρο παρέμβασης της.


