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Αθήνα 19 Απριλίου 2019 

To 9o Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Αιγαίου επιστρέφει τον Ιούλιο, µε αφετηρία την 
Πάρο (9-14/7), και λίγες µέρες αργότερα ταξιδεύει στην Πάτµο (16-21/7), 
αναδεικνύοντας έτσι το Αιγαίο ως διεθνή κινηµατογραφικο προορισµό. 

Όπως κάθε φορά, το φεστιβάλ φιλοξενεί πρεµιέρες και προβολές βραβευµένων 
ταινιών, προσκαλεί Ελληνες και διεθνείς διακεκριµένους επαγγελµατίες από το 
χώρο του κινηµατογράφου και της τηλεόρασης να µοιραστούν την εµπειρία και τις 
ιστορίες τους, σε µια σειρά από σχετικές µε τον κινηµατογράφο οµιλίες και 
σεµινάρια, δίνει βήµα σε νέους κινηµατογραφιστές να παρουσιάσουν τη δουλειά 
τους, κάνει νέες συνεργασίες µε φεστιβάλ του εξωτερικού και στήνει το ιδανικό 
σκηνικό για συναντήσεις και ανταλλαγή ιδεών. Κατά τη διάρκεια των 12 ηµερών θα 
προβληθούν 50 πρεµιέρες και συνολικά περισσότερες από 90 ταινίες (µικρού & 
µεγάλου µήκους και ντοκιµαντέρ), σε 9 διαφορετικά προγράµµατα. Ταυτόχρονα, 
για πρώτη φορά εισάγεται το Βραβείο Κοινού, και διοργανώνονται πρωτότυπες 
δράσεις, µέσα και έξω από τους χώρους προβολών, στα σοκάκια των δρόµων, τις 
πλατείες και τις παραλίες του Αιγαίου. 

«Είναι µεγάλη µας τιµή να παρουσιάσουµε τα δύο νέα προγράµµατα που 
δηµιουργήσαµε µε στόχο να συµπληρώσουν την εµπειρία αλλά και την αποστολή 
του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Αιγαίου. Το πρώτο, το περιβαλλοντολογικό 
πρόγραµµα “Echoes – φωνές του σήµερα”, αποτελεί ένα όνειρο πολλών ετών αλλά 
και µια µεγάλη αναγκαιότητα της εποχής. Ακούγοντας τις ανησυχίες των παιδιών, 
αποφασίσαµε να φέρουµε κοντά επιστήµονες, οργανώσεις και κινηµατογραφιστές, 
προκειµένου να προτείνουν άµεσες λύσεις για το περιβάλλον, τις οποίες στη 
συνέχεια θα προσπαθήσουµε να εφαρµόσουµε µε τη βοήθεια των συνεργατών µας. 
Το δεύτερο πρόγραµµα αφορά στη δηµιουργία µιας σειράς από παράλληλες δράσεις 
γύρω από τη γαστρονοµία και το σινεµά. Καλούµε διεθνείς σεφ, µάγειρες από τα 
νησιά και τοπικούς παραγωγούς, σε µια γιορτή της γεύσης και του κινηµατογράφου. 
Σινεµά φτιαγµένα µέσα σε αµπελώνες στην Πάτµο, και τραπέζια κάτω από τ’ 
αστέρια στο Περιβαλλοντικό & Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου και το εστιατόριο 
«Μοναστήρι». Πάντα µε άξονα τη βιώσιµη καλλιέργεια και κατανάλωση, την τοπική 
παραγωγή και τη λιτή διατροφή, µια φιλοσοφία ζωής που οι κάτοικοι των νησιών 
ακολουθούσαν παραδοσιακά»,  
λέει σχετικά ο Διεθυντής του Φεστιβάλ, Χαράλαµπος Τσούτσας.  
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Μερικές από τις συνεργασίες του Φεστιβάλ για το 2019 είναι: 
 
London Short Film Festival (αναγνωρισµένο ως το σηµαντικότερο φεστιβάλ 
ταινιών µικρού µήκους στη Μεγ. Βρετανία, φέτος συµπλήρωσε 16 χρόνια και 
συνεργάζεται για πρώτη φορά µε το Aegean FF σε επίπεδο προγράµµατος. Ο 
Διευθυντής του, Philip Ilson, θα συµµετέχει στην Κριτική Επιτροπή, ενώ παράλληλα 
θα είναι και ο «οικοδεσπότης» του LSFF Filmmaker’s Brunch, που θα παρουσιάσει 
το φεστιβάλ και θα συναντηθεί µε ‘Ελληνες κινηµατογραφιστές, µε απώτερο σκοπό 
την πρόσκλησή τους στο Λονδίνο, για το LSFF 2020). 

Ivy Film Festival (διοργανώνεται από το Brown University και το Rhode Island 
School of Design και ως φεστιβάλ συνεργάζεται µε τα Πανεπιστήµια που ανήκουν 
στο περίφηµο Ivy League – φέτος συµπληρώνει 19 χρόνια) 
  
Barnes Film Festival (πραγµατοποιείται στην οµώνυµη γειτονιά του Λονδίνου και 
φέτος συµπληρώνει 4 χρόνια) 
 
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Aegean FF απευθύνει πρόσκληση στους 
κινηµατογραφιστές να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, σε προβολές εντός ή εκτός 
συναγωνισµού. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει ταινίες Μυθοπλασίας, Ντοκιµαντέρ και 
Μικρού Μήκους, ενώ οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τις ταινίες τους 
µέσω της πλατφόρµας Film Freeway (filmfreeway.com/Aegeanff). 
  
Οι κινηµατογραφιστές των οποίων οι ταινίες επιλεγούν, θα έχουν δωρεάν διαµονή 
για 4 νύχτες, festival pass, εκπτώσεις και άλλες παροχές. Οι επιλεγµένες ταινίες θα 
διεκδικήσουν τα εξής βραβεία: 
 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ & ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ  
Βραβείο Κοινού για Καλύτερη Ταινία Μυθοπλασίας & Βραβείο Κοινού για Καλύτερο 
Ντοκιµαντέρ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ  
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους powered by COSMOTE TV, και το ποσό 
των 2.200 ευρώ για την αποκλειστική διανοµή, για 12 µήνες, στην Ελλάδα, στα 
κανάλια της COSMOTE TV  
Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας Μικρού Μήκους powered by COSMOTE TV, και 
το ποσό των 500 ευρώ, για την αποκλειστική διανοµή, για 12 µήνες, στην Ελλάδα, 
στα κανάλια της COSMOTE TV  
Βραβείο Κοινού για Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ: Παρασκευή 31/5  
Για περισσότερες πληροφορίες & υποβολή ταινιών:  
e: submission@aegeanff.com | www.aegeanff.com/submit-your-film/  
 
Το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Αιγαίου πραγµατοποιείται µε την υποστήριξη και σε 
συνδιοργάνωση µε τους ΔΗΜΟΥΣ ΠΑΤΜΟΥ & ΠΑΡΟΥ, την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ και υπό την αιγίδα της UNESCO και του ΕΟΤ.  
 
ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Αιγαίου είναι η COSMOTE TV 
που στηρίζει σταθερά το όραµα του Φεστιβάλ για την ανάπτυξη της νέας γενιάς 
Ελλήνων δηµιουργών. 
  
Θα ακολουθήσουν Δελτία  Τύπου µε αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις δράσεις 
του φεστιβάλ, το Πρόγραµµα Προβολών & Σεµιναρίων, τους καλεσµένους κλπ. 
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Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το website του Φεστιβάλ 
Κινηµατογράφου Αιγαίου, www.aegeanff.com,  ή επικοινωνήστε µε το Γραφείο 

Τύπου του Φεστιβάλ στα παρακάτω email:  
press@aegeanff.com | tpappa2018@gmail.com 
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