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Φεστιβάλ Αρχιτεκτονικής  

Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Ιουνίου 

P- Public 2015 

Η ομάδα p_public, υπό την αιγίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Χανίων, συν-διοργανώνει για 6η συνεχή χρονιά, 

με το ΚΑΜ, το φεστιβάλ “p_public 2O15”. 

Φ τος, επικεντρώνεται  στη χρήση καινοτόμων τεχνολογικών μ σων – πρακτικών στο δημόσιο αστικό 

περιβάλλον, μ σω διαλ  εων και συ ητήσεων που  α πραγματοποιη ο ν στο ΚΑΜ, κα ώς  και δράσεων σε 

ανοιχτο ς δημόσιους χώρους της πόλης των Χανίων, άμεσα συνδεδεμ νων με τον  εματικό ά ονα του 

φεστιβάλ. Περισσότερα…. 

 

 

Συν δριο και Έκ εση 

Τετάρτη 10  ως  Παρασκευή 12 Ιουνίου 

SafeChania 2015 | Το τρίγωνο της γνώσης στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης - Ερευνητική μονάδα Χωρικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Εργαστηρίου 

Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωεπιστημών, με συνδιοργανωτ ς την ΚΕΠΠΕΔΗΧ – Κ ντρο 

Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, το Δήμο Χανίων,  και το ΤΕΙ Κρήτης, διοργανώνει το συνέδριο με τίτλο: 

"SafeChania 2015: Το τρίγωνο της γνώσης στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας", για τις δυνατότητες που 

προσφ ρει το τρίγωνο της γνώσης (εκπαίδευση- ρευνα-καινοτομία) σε   ματα που απασχολο ν την Πολιτική 

Προστασία όπως είναι οι φυσικ ς και τεχνολογικ ς καταστροφ ς, αποστολ ς  ρευνας και διάσωσης, 

αν ρωπιστική βοή εια, κ.ά. 

Το συν δριο συνοδε εται από έκθεση φοιτητικών μελετών από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου 

Κρήτης (επικ. κα ηγητής Ιάκωβος Ρήγος)  για αυτοφερόμενες, προκατασκευασμ νες, μεταβλητ ς κατασκευ ς 

κατάλληλες για αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών. Περισσότερα… 

 

 

Επετειακή εκδήλωση - Ημερίδα &  κ εση 

Κυριακή 14 Ιουνίου 

Μνήμη Φώτη Κόντογλου, 50 χρόνια από την κοίμησή του (1965 – 2015) 

Επιστημονική Ημερίδα  οργανωμ νη από τον  Σ νδεσμο Ιεροψαλτών Νομο  Χανίων «Γεώργιος  ο Κρης», την 

Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Ρε  μνης, τον Δήμο Χανίων και την ΚΕΠΠΕΔΗΧ – Κ ντρο Αρχιτεκτονικής 

Μεσογείου   σε συνεργασία με το Σ νδεσμο Φιλολόγων Ν. Χανίων και την  Ιστορική Λαογραφική Αρχαιολογική 

Εταιρεία Κρήτης. Δώδεκα εισηγήσεις από  γκριτους μελετητ ς αναδεικν ουν αδιερε νητες 

πτυχ ς του  ργου του Φώτη Κόντογλου ως αγιογράφου -  ωγράφου, ψάλτη και συγγραφ α ενώ χορωδίες με 

σω όμενα ακο σματα του Φώτη Κόντογλου αλλά και μικρασιάτικα τραγο δια εμπλουτί ουν την εκδήλωση.  

Ώρες 11.30-14.00 και 18.30-22.00  

Την εκδήλωση συνοδε ει  κ εση  ργων του Φώτη Κόντογλου. 

 

Forum : Διαδρομ ς στη Μεσόγειο  | Θεματικός κ κλος : Διαδρομ ς, Ιστοί και Δίκτυα | 2
η
  συνάντηση 

Δευτ ρα 22  ως Δευτ ρα 29 Ιουνίου 

Αρχιτεκτονικές (επι) σκέψεις. Η Λευκωσία στα Χανιά. 

Προτάσεις νέων Κυπρίων Αρχιτεκτόνων για την πόλη μας 

Στο πλαίσιο των διε νών συνεργασιών του ΚΑΜ, το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Frederick στη 

Λευκωσία, παρουσιά ει  κ εση μελετών για αστική ανάπλαση μ ρους του ιστορικο  κ ντρου της πόλης των 

Χανίων. Ειδικότερα πρόκειται για την περιοχή Δημοτικο  Κήπου – Σταδίου – Ανατολικής Τάφρου  ως την π λη 

Sabbionara. Την  κ εση  α συνοδε σουν παρουσιάσεις, διαλ  εις – συ ητήσεις με τη συμμετοχή του ΚΑΜ, του 

Δήμου Χανίων και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Εγκαίνια  κ εσης 22 Ιουνίου, ώρα 20.00  -  Ημερίδα με παρουσιάσεις και συ ητήσεις 23 Ιουνίου, ώρα 18.00 

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  α ανακοινώνονται σταδιακά. 

 
Για τις λοιπ ς εκδηλώσεις που φιλο ενο νται στο ΚΑΜ,  αλλά οργανώνονται από άλλους φορείς,   

η ενημ ρωση  α παρ χεται από τους εκάστοτε διοργανωτ ς. 

http://p-public.gr/?lang=el
http://www.safechania2015.tuc.gr/5516.html
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