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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου ΜΙΚΡΕΣ ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ Αφιέρωμα στο έργο του 

Σταύρου Ψυλλάκη, μια πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων 

(chaniafilmfestival.com), οι εκδόσεις ΠΕΚ – ΠΥΞΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, το Μουσείο 

Λυχνοστάτης, το Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου και η Νέα Κινηματογραφική 

Λέσχη Ηρακλείου, σας προσκαλούν  την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017  στις 19:30 

, στο Πολύκεντρο Νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου , Ανδρογέως 2 - Ισόγειο,  

 σε μια βραδιά αφιέρωμα στο σκηνοθέτη Σταύρο Ψυλλάκη. 

 

Για το βιβλίο και το Σταύρο Ψυλλάκη θα μιλήσουν οι : 

Γιάννης Μαρκάκης, Διευθυντής  του Μουσείου Λυχνοστάτης 

Γιώργος Νικολακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφικών και 

Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης 

Νίκη Τρουλινού, Συγγραφέας 

Λευτέρης Χαρωνίτης, Σκηνοθέτης 

Ματθαίος Φραντζεσκάκης, Διευθυντής Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, 

εκδότης του βιβλίου 

 

Συντονίζει η Ρένα Παπαδάκη παραγωγός εκπομπών. 

 

Η εκδήλωση περιλαμβάνει και προβολή αδημοσίευτων αποσπασμάτων από το 

πρωτότυπο υλικό των ταινιών του Σταύρου Ψυλλάκη. 

Θα ακολουθήσει συζήτηση του σκηνοθέτη με το κοινό. 

 

ΜΙΚΡΕΣ ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ 

«Το να φτιάξεις μια ταινία ντοκιμαντέρ είναι μια υιοθεσία. Είναι σαν να ξυπνάς ένα πρωί 

και να βρίσκεις ένα μωρό έξω από την πόρτα σου. Εναπόκειται σε σένα τι θα κάνεις: θα το 

αγνοήσεις ή θα το υιοθετήσεις και θα του δώσεις ζωή; Μια τέτοια «υιοθεσία» συμβαίνει με 

τους ανθρώπους και τις ιστορίες που τυχαία, συχνά, συναντάμε στη ζωή και δημιουργούν 

τις ταινίες μας. Έπειτα αρχίζει η περιπέτεια. Μοιράζεστε ιστορίες εμπιστοσύνης που σιγά, 

σιγά οικοδομούν την ταινία. Μια α-λήθεια, δική τους και δική σου.  Ξέροντας καλά όμως 

πως κάθε φορά λέμε την αλήθεια που μπορούμε να πούμε.» Σ.Ψ. 

 

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων (Chania Film festival) τιμά τον Σταύρο Ψυλλάκη με 

την έκδοση του βιβλίου ΜΙΚΡΕΣ ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ. Η έκδοση, 295 σελίδων, πλούσια σε 

φωτογραφικό και αρχειακό υλικό, φιλοξενεί 15 κείμενα, ειδικά γραμμένα για το αφιέρωμα, 

που προσεγγίζουν από διάφορες οπτικές τον σκηνοθέτη και τη διαδρομή του. Επίσης, 

περιέχει εκτεταμένα αποσπάσματα λόγου από 6  γνωστά ντοκιμαντέρ του Ψυλλάκη, 

συνεντεύξεις και κριτικές που αφορούν στο έργο του και ολοκληρώνεται με αναλυτικό 

κατάλογο των ταινιών του.  
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Τα ειδικά για το αφιέρωμα κείμενα, με τη σειρά που παρουσιάζονται, υπογράφουν οι: 

Μ. Φραντζεσκάκης – Ρ. Μανθούλης – Γ. Κοκκινάκος – Α. Αρδαβάνης – Β. Λέκκα – Κ.Σ. 

Ψυλλάκης – Μ. Κρανάκης – Τ. Λαζαράτου – Μ. Μανουσάκης – Δ. Χαρίτος – Γ. 

Ζουμπουλάκης – Ε. Στεφανή –Μ. Βιρβιδάκης – Ν. Γκροσδάνης – Κ. Μαυρακάκης 

 
Web: www.pe-kritis.gr  mail: info@pe-kritis.gr, Τηλ. 28210 74104 

http://ekdoseis-pek.blogspot.gr/ 

 

 

 

 


