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Αφιέρωμα : 2015 Ευρωπαϊκό έτος Βιομηχανικής κληρονομιάς  

Στο πλαίσιο του εορτασμού του Ευρωπαϊκού έτους Βιομηχανικής Κληρονομιάς οργανώνονται :   

Βιομηχανική Κληρονομιά στην Ελλάδα 1990-2015 

Διάσωση, Έρευνα, Εκπαίδευση 

Έκθεση αρχιτεκτονικής  
Η εκθεσιακή αφήγηση ξεδιπλώνει τα βήματα  που συντελέστηκαν στην Ελλάδα την περίοδο 1990 - 2015 

και ταυτόχρονα παρουσιάζει ειδικές θεματικές που αναφέρονται στη διάσωση, την καταγραφή, την 

επανάχρηση μνημείων, στην ακαδημαϊκή έρευνα, στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων και στη δημιουργία 

βιομηχανικών μουσείων.  

16 Οκτωβρίου – 15 Νοεμβρίου, ΚΑΜ Β’ όροφος, ώρα λειτουργίας καθημερινά : 10.00 – 14.00 και 18.00 – 21.00 εκτός Κυριακής και Δευτέρας 

Οργάνωση  

- TICCIH Ελληνικό Τμήμα (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) 

- ICOMOS Ελληνικό Τμήμα (International Council on Monuments and Sites 

- Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου 

- Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ 

- Εργαστήριο Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

 

Έκθεση φωτογραφίας 

Ανάμεσα στη μνήμη και τη λήθη : Ταμπακαριά  

του Παναγιώτη Παπάζογλου 

Ο Παναγιώτης Παπάζογλου παρουσιάζει φωτογραφική έκθεση με θέμα «Ταμπακαριά», βυρσοδεψεία, παλιές βιοτεχνίες 

επεξεργασίας δέρματος, στα βορειοανατολικά της πόλης των Χανίων, στη συνοικία Χαλέπα. Την εποχή της μεγάλης ακμής τους 

(γύρω στη δεκαετία του ’50) η συνοικία αριθμούσε περί τις ογδόντα τέτοιες βιοτεχνίες. Ελάχιστοι πλέον οι εναπομείναντες 

ταμπάκηδες αρνούνται να εγκαταλείψουν την τέχνη τους σε πείσμα των καιρών. Σήμερα τα κουφάρια των κτηρίων είναι αφημένα 

και ξεχασμένα, βορά στον αδυσώπητο χρόνο, τη φθορά και την εγκατάλειψη. Στέκουν παραπαίοντα, ορίζοντας τη μεταφυσική τους 

θέση κάπου ανάμεσα στη μνήμη και τη λήθη.  

Διάρκεια έκθεσης : 16 Οκτωβρίου – 15 Νοεμβρίου, ΚΑΜ ισόγειος εκθεσιακός χώρος, ώρα λειτουργίας καθημερινά : 10.00 – 14.00 

και 18.00 – 21.00 εκτός Κυριακής και Δευτέρας 

Ο Παναγιώτης Παπάζογλου γεννήθηκε το 1979 στην Αυστραλία. Σπούδασε γραφιστική και δραστηριοποιείται στο χώρο της εικόνας από το 2002. Έχει 

απασχοληθεί σε διάφορους τομείς που συμπεριλαμβάνουν τις γραφικές τέχνες, εργαστήρια φωτογραφίας, τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές στα 

Χανιά και στη Θεσσαλονίκη. Το 2008 κέρδισε 2η θέση σε πανελλήνιο διαγωνισμό φωτογραφίας. Πλέον ζει και εργάζεται στα Χανιά. 
 

 Εργαστήριο 

6 Νοεμβρίου 2015 

Τοπική Ανάπτυξη μέσω της Δημιουργικής Οικονομίας  
Διαπεριφερειακή Συνεργασία ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ του Άξονα 4 –Προσέγγιση Leader 

«Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

Ο Ο.Α.Κ.  Α.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος «Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και 

σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και ειδικευμένα στελέχη, οργανώνει 

εργαστήριο  με θέμα: «Τοπική Ανάπτυξη μέσω της Δημιουργικής Οικονομίας» με στόχους : 

• Η παρουσίαση της δυναμικής που προσφέρει η δικτύωση για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων των 

Πολιτιστικών και Δημιουργικών τομέων 

• Η παρουσίαση των χρηματοδοτικών ευκαιριών για επιχειρηματίες, καλλιτέχνες  και νέους επιστήμονες 

• Η ενημέρωση για τις νέες τάσεις στην πολιτιστική διαχείριση όπως η  δημιουργία πολιτιστικών θερμοκοιτίδων και η ανάπτυξη τοπικών και θεματικών 

φεστιβάλ 

Οι δράσεις απευθύνονται σε: επιχειρηματίες, νέους επιστήμονες, καλλιτέχνες από τους τομείς των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών,  που 

εδρεύουν στις περιοχές παρέμβασης του Δικτύου Αναπτυξιακών Εταιριών νησιωτικής Ελλάδος 

Διοργάνωση ΟΑΚ ΑΕ 
 

Ημερίδα  

9 Νοεμβρίου 2015, ώρα έναρξης: 10.00 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης για τα Μνημεία 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου συνδιοργανώνουν ημερίδα διεπιστημονικού χαρακτήρα για τα 

μνημεία με εισηγήσεις των : Μαρία Βλαζάκη, ΓΓ ΥΠΟ - Mario Piana, καθηγητής IUAV - Μαρία Σταυρουλάκη, Νόνη Μαραβελάκη, 

Γιώργος Σταυρουλάκης, Νίκος Σκουτέλης, Καθηγητές Πολυτεχνείου Κρήτης και εκπρόσωποι Εφορειών Αρχαιοτήτων Κρήτης 

 

Ημερίδα 

18 Νοεμβρίου 2015, ώρα έναρξης 10.00 

Προβολή – Δημοσιότητα του ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής ανάπτυξης 

παλιάς Πόλης Χανίων 

Σκοπός της ημερίδας είναι η προβολή/ ενημέρωση για τα έργα που εντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν στο 

πλαίσιο του  Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Παλιάς Πόλης Χανίων. Κατά τη διάρκεια της 

ημερίδας θα προβληθεί ενημερωτικό υλικό που αφορά το σχεδιασμό και τις παρεμβάσεις  που 

υλοποιήθηκαν στην Παλιά Πόλη Χανίων, καθώς και: 

1. Η παρουσίαση του σχεδιασμού, των στόχων και των αποτελεσμάτων  του  «Ολοκληρωμένου  Σχεδίου  

Αστικής Ανάπτυξης» σε επίπεδο Κρήτης από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης. 

2. Η παρουσίαση – προβολή ενημερωτικού υλικού από Δήμους και φορείς που ανέλαβαν την υλοποίηση 

αντίστοιχων Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης με έμφαση σε αποτελέσματα και καλές πρακτικές,  που προέκυψαν από την υλοποίηση τους.  

3. Η ενημέρωση και η προετοιμασία φορέων για την  υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των «Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων»  και άλλων δράσεων 

επιλέξιμων για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014 - 2020. 

Διοργάνωση : Δήμος Χανίων 
 

Συναυλία 

22 Νοεμβρίου 2015, ώρα : 20.30 

« Η  νεολαία ερμηνεύει μουσική»  (Jugend musiziert)  

η καθιερωμένη συναυλία των νικητών του μουσικού διαγωνισμού «Jugend musiziert» που διεξάγεται κάθε 

χρόνο σε ομοσπονδιακό επίπεδο στην Γερμανία.  Καλεσμένοι του Κέντρου Γκαίτε Χανίων είναι εκείνοι 

που στο φετινό διαγωνισμό συγκέντρωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες. Πρόκειται για το  Duo Violine και 

πιάνο με τις Esther Hermann και  Clara Schuler και τη  Luzie Juckenburg  από την κατηγορία Musical 

(Musical-τραγούδι, πιάνο (Duo). 

Συνδιοργάνωση : Κέντρο Γερμανικής Γλώσσας, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ | Είσοδος ελεύθερη 
 

Όπερα 

28 Νοεμβρίου 2015, ώρα 19.55 

Giuseppe Verdi «Il Trovatore» 

Η σοπράνο Anna Netrebko ξεδιπλώνει τις δραματικές και φωνητικές ικανότητες της σε όλο της το μεγαλείο 

στο πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στη ΜΕΤ- στον ρόλο της Λεωνόρα, της ηρωίδας του Verdi που 

θυσιάζει την ζωή της για την αγάπη του τροβαδούρου τσιγγάνου. Ο τενόρος Yonghoon Lee ερμηνεύει το 

ρόλο του δύσμοιρου Μανρίκο, ο βαρύτονος Dmitri Hvorostovsky είναι ο αντίπαλός του, και η μεσόφωνος 

Dolora Zajick είναι η μυστηριώδης τσιγγάνα με το ταραχώδες παρελθόν. Ο Marco Armiliato διευθύνει την 

εμπνευσμένη από τον Goya παραγωγή του Sir David McVicar. 

Είσοδος : 15 € - 10 € 
 

Εκδήλωση 

29 Νοεμβρίου 2015, ώρα : 20.00 

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία    

Ομιλητής : Γιάννης Φίλης, τ. Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης 

Η εκδήλωση διοργανώνεται με αφορμή την παγκόσμια συνδιάσκεψη για την αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής που θα διεξαχθεί στις αρχές του Δεκεμβρίου στο Παρίσι με την συμμετοχή των περισσότερων 

κυβερνήσεων των κρατών και εκπροσώπους από τα κινήματα για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Συνδιοργάνωση : Ιατρικός Σύλλογος Χανίων – ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ  
 

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. 

mailto:politismos@keppedih-cam.gr
http://www.keppedih-cam.gr/

