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Έκθεση φωτογραφίας 

30 Αυγούστου – 6 Σεπτεμβρίου 

Ο δρόμος του Νερού 

Μανώλης Δρακάκης – Νίκος Καμπιανάκης 

Ένα ταξίδι αέναο , μια επανάληψη ζωής και ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται ασταμάτητα . 

Ο δρόμος του νερού με μια  σταγόνα βροχής που ξεκινά από μια έρημο τη κορφή των Λευκών Ορέων  , γίνεται 

πάγος που σιγά σιγά λειώνει ,  βυθίζετε βαθειά στη γη , και εμφανίζετε ξανά στο φως  από τη ζωοδόχα πηγή. 

Διασχίζει  χαράδρες , γκρεμούς , κάμπους , χωριά και πόλεις για να καταλήξει στον τελικό του προορισμό τη 

θάλασσα.  

Ξεδιψά ανθρώπους και ζώα και άλλοτε δίνει ζωή σε φυτά ή δέντρα. 

Όλος αυτός ο μαγικός κύκλος επηρεάζει βαθειά τη ζωή μας και τη ζωή κάθε οργανισμού. 

Στην έκθεση αυτή έγινε μια προσπάθεια να καταγραφεί αυτός ο δρόμος 

Εγκαίνια : Κυριακή 30 Αυγούστου  2015 στις 20.30 

Ώρες Λειτουργίας: 10.00 -14.00   και 18:30 – 22.00 

Επιμέλεια: Μαριάννα  Καμπιανάκη 

 

Επιστημονικό Συμπόσιο 

5 Σεπτεμβρίου,  ώρα 9:00 έως 21:30 

Η Κρήτη από τη σκοπιά της ιστορίας των γυναικών και της σχέσης των δύο φύλων: 

Οθωμανική Περίοδος και Κρητική Πολιτεία 

Συνδιοργάνωση : Γ.Α.Κ. Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, 

ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ Με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων και καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης 

επιστημονικό συμπόσιο. 

Σκοπός του Συμποσίου είναι η παρουσίαση μελετών σχετικά με τη γυναικεία δραστηριότητα στον ιδιωτικό και 

δημόσιο χώρο στην Κρήτη, από τον 18ο αιώνα έως την ενσωμάτωση του νησιού στον ελληνικό κράτος (1913). 

Αντικείμενο ανάπτυξης του επιστημονικού διαλόγου και προβληματισμού ορίζονται καταρχάς τα ίδια τα 

υποκείμενα, οι γυναίκες της Κρήτης, μέσα στην πολλαπλότητά τους, δηλαδή σε όλο το εύρος των διαφορετικών 

τους χαρακτηριστικών (κοινωνικοοικονομικών, θρησκευτικών/εθνικών ή πολιτισμικών, στην ύπαιθρο και στην 

πόλη), οι εμπειρίες, ο λόγος και η δράση τους μέσα στο συγκεκριμένο γεωγραφικό και χρονικό πλαίσιο. 

 

Έκθεση και Ημερίδα 

11 Σεπτεμβρίου – 8 Οκτωβρίου 

Soloúp: Απ’ τα Χανιά στο Αϊβαλί: Ένα ταξίδι στο χρόνο 

Συνδιοργάνωση: Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Χανίων, Δήμος Χανίων, Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και 

Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων - Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου. 

Μετά από την Αθήνα (Μουσείο Μπενάκη) και τη Μυτιλήνη η έκθεση με αφορμή την κυκλοφορία του graphic novel 

Αϊβαλί του Soloúp από τις εκδόσεις Κέδρος έρχεται και στα Χανιά. Στην έκθεση παρουσιάζονται εικόνες, 

πρωτότυπα σχέδια και προσχέδια σε μολύβι από το Αϊβαλί, καθώς και σπάνιες φωτογραφίες και αρχειακό υλικό 

που προέκυψε κατά την έρευνα. Περιλαμβάνονται θεματικές ενότητες για τον τρόπο κατασκευής και αφήγησης 

της ιστορίας με τη μορφή comics αλλά και τη χρήση πηγών (cartpostal, παλιές φωτογραφίες, στολές, πλοία, κλπ.) 

κατά την σχεδίαση.   

Ένα ταξίδι στον χρόνο. Η Μικρασιατική καταστροφή και η Συνθήκη της Λοζάνης με την ματιά της τρίτης και 

τέταρτης γενιάς προσφύγων. 

Εγκαίνια: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 8.00 μ.μ. 

Η έκθεση θα πλαισιωθεί από παράλληλες εκδηλώσεις: ξεναγήσεις, επιστημονική ημερίδα (26/9), μαθητικό 

workshop. Σύντομα θα ανακοινωθεί αναλυτικό πρόγραμμα. 

 

 

Συναυλία Μουσικής Δωματίου 

19 Σεπτεμβρίου,  ώρα 20.30 

“Serenata Kriti 2015”: Blythe String Quartet 

Haydn String Quartet in Bb major, “Sunrise”Op.76 No.4 

Webern Langsamer Satz 

Schubert String Quartet No.14 in D minor “Death and the Maiden” 

 

Είσοδος : 12 € - Μαθητικό – Φοιτητικό : 5 € 

Τα έσοδα θα διατεθούν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων 

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

Πλατεία Κατεχάκη και Ακτή Ενώσεως, Χανιά τκ 73132 
Τηλ. : 2821034200, 2821034210, 2821026100 | Fax: 2821034218 
Email: politismos@keppedih-cam.gr | Web Site: www.keppedih-cam.gr 

 
 

Αναλυτικά προγράμματα ανά εκδήλωση θα ανακοινώνονται σταδιακά. 
 

Για τις λοιπές εκδηλώσεις που φιλοξενούνται στο ΚΑΜ,  αλλά οργανώνονται από άλλους φορείς,   
η ενημέρωση θα παρέχεται από τους εκάστοτε διοργανωτές. 
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