
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014
12:30 μμ - Πνευματικό Κέντρο Χανίων

2ο Πανόραμα Κινηματογράφου και άλλων τεχνών 
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Μαθηματικά – Φωτογραφία Φυσική – Φωτογραφία 
ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ  -  ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ

Ιδέα - Σχεδιασμός – Υλοποίηση

Συνδιοργάνωση: 

w w w . p e - k r i t i s . g r

Πνευματικό 
Κέντρο 
Χανίων

Χορηγοί:Με την Υποστήριξη των Κινηματογραφικών Φορέων:

Συνδιοργάνωση - Υποστήριξη: Χορηγοί Επικοινωνίας:

www.independent.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΑΒΕΡΝΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Ένας Μαθηματικός (ο ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ) 
και ένας Φυσικός (ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ) 

 μας ταξιδεύουν στην σχέση των ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥΣ με την ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥΣ.

2ο Πανόραμα Κινηματογράφου  

 
και άλλων τεχνών
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προβολές-συζητήσεις-παρουσιάσεις βιβλίων-εκπαιδευτικές δράσεις-μουσική

17 – 19 Οκτωβρίου 2014   Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Επιστήμη και Πολιτισμός
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΑΒΕΡΝΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ  
Κινηματογραφικό Εργαστήρι Χανίων Λέσχη 
Φωτογραφίας Κινηματογράφου Χανίων
Safari Internet  
Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου  Εταιρεία 
Διανομής  Νεανικό Πλάνο  
Βιβλιοπωλείο ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  

http://cine-mathimata.blogspot.com

CineCine 201420152014201520
142015

οπτικοακουστική δημιουργία, εκπαίδευση με και στα media, 
οπτικοακουστική παιδεία,  οπτικοακουστική αγωγή, παιδεία για τα μέσα, 
παιδεία στα μέσα, υποψιασμένη θέαση, ασφάλεια με τα μέσα, 
ασφάλεια στα μέσα

· Τα cine-μαθήματα  λειτουργούν  εδώ και 6  χρόνια ως 
μια πολυεπίπεδη παρέμβαση στον χώρο της οπτικο-
ακουστικής παιδείας σε επίπεδο Κρήτης.

· Εμβόλιμα στο πρόγραμμα θα προβάλονται μαθητικές 
ταινίες μικρού μήκους από το Φεστιβάλ camera zizanio 
καθώς και από την δράση saferinternet.gr 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΒΕΡΝΑ 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Πόσα πιάνει η 
«επιστήμη στην πιάτσα»;

Πως μπορούμε να συνθέσουμε «ηλιακά καύσιμα»; 

Πως ζει κάποιος «αναπνέοντας (σ)την πόλη»; 

Τι είναι τα «μπαχαρικά της πράσινης ανάπτυξης»; 

Πως ψήνουμε νανο-σωματίδια «της ώρας»;  

Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς ερευνητές;

Πόσα πιάνει η «επιστήμη στην πιάτσα»;

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 
7:30 μμ - Πνευματικό Κέντρο Χανίων

2ο Πανόραμα Κινηματογράφου και άλλων τεχνών 
 

Ο Θανάσης Κωνσταντόπουλος πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας 
Τεχνολογίας Ανάπτυξης, ο Νίκος Ντουνούσης και οι Backbone σε ένα 
διάλογο επιστήμης/τεχνολογίας και μουσικής.

«The Street Value of Science», 

Ένα  μοναδικό μουσικό – επιστημονικό δρώμενο 

σε Blues και Rock ρυθμούς !
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΑΒΕΡΝΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

http://cine-istories2014.blogspot.gr/ ΕΙΣΟΔΟΣ 5 ΕΥΡΩ
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http://cine-istories2014.blogspot.gr/ 

συνάντηση – συζήτηση
 με τη συγγραφέα Τασία Βενέτη 

με αφορμή το βιβλίο της «Του Χιονιού» εκδ. Ροδακιό

Ιδέα - Σχεδιασμός – Υλοποίηση
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Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014
11:00 πμ - Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Ντοκιμαντέρ με το βλέμμα στον άνθρωπο,
Αγαπημένες ταινίες μυθοπλασίας, 

Ταινίες για παιδιά και νέους…

Αλλά και εργαστήρια, παρουσιάσεις, εκπαιδευτικές δράσεις…

Αν θες να συμμετάσχεις στην προσπάθεια 
ή αν  θες απλά να ενημερώνεσαι για τις προβολές μας…

Συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας
και στείλε την στο φαξ 28210 36364 ή στο e-mail: info@pe-kritis.gr  

Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο:
e-mail:

Ενδιαφέρομαι να συμμετέχω στην λειτουργία της Λέσχης                          
Ενδιαφέρομαι να ενημερώνομαι για τις δραστηριότητες της Λέσχης   

Μια Κινηματογραφική Λέσχη Γεννιέται…

Τέχνη και την Επιστήμη
Μια συνάντηση για την

Πόσο πουλάει η επιστήμη σήμερα ;

Τι αγοράζει η Τέχνη από την επιστήμη;

Μιλούν επιστημονικά οι δημοσιογράφοι;

Εκλαΐκευση της Επιστήμης, μύθοι και πραγματικότητες !

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014 
Πνευματικό Κέντρο Χανίων

«Η πιο όμορφη εμπειρία που μπορούμε να βιώσουμε είναι το μυστηριώδες. Είναι η πηγή κάθε αληθινής τέχνης και της επιστήμης.» Albert Einstein

2ο Πανόραμα Κινηματογράφου και άλλων τεχνών 
 http://cine-istories2014.blogspot.gr/ 

10:30 πμ  Λέσχες Ανάγνωσης Μαθηματικής Λογοτεχνίας  

Ο Τεύκρος Μιχαηλίδης συναντά μαθητές και καθηγητές και συζητά για την εμπειρία από την ομάδα «Θαλής και Φίλοι»

12:00 Τέχνη ,Επιστήμη και δημόσιος Λόγος 

Με αφορμή το βιβλίο  «Το Φάντασμα της Όπερας»  του Στέφανου Τραχανά 

Και το βιβλίο «Μιλώντας στην Άννα για τα Μαθηματικά» του Τεύκρου Μιχαηλίδη 

Συζητάμε για την Τέχνη, την Επιστήμη και τον Δημόσιο Λόγο
Την συζήτηση θα προκαλέσουν οι : 

Τεύκρος Μιχαηλίδης, καθηγητής μαθηματικών – συγγραφέας 

Στέφανος Τραχανάς,  καθηγητής φυσικής, Πρόεδρος Εκδοτικής Επιτροπής Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, συγγραφέας 

Αντώνης Σκαμνάκης,  επίκουρος καθηγητής Δημοσιογραφίας

10:30 πμ  Λέσχες Ανάγνωσης Μαθηματικής Λογοτεχνίας  

12:00 Τέχνη ,Επιστήμη και δημόσιος Λόγος

 

Συζητάμε για την Τέχνη, την Επιστήμη και τον Δημόσιο Λόγο

 

Τεύκρος Μιχαηλίδης,
Στέφανος Τραχανάς,
Αντώνης Σκαμνάκης,

Ο Τεύκρος Μιχαηλίδης συναντά μαθητές και καθηγητές και συζητά για την εμπειρία από την ομάδα «Θαλής και Φίλοι»

Με αφορμή το βιβλίο  «Το Φάντασμα της Όπερας»  του Στέφανου Τραχανά 

Και το βιβλίο «Μιλώντας στην Άννα για τα Μαθηματικά» του Τεύκρου Μιχαηλίδη 

Την συζήτηση θα προκαλέσουν οι : 

 καθηγητής μαθηματικών – συγγραφέας 

  καθηγητής φυσικής, Πρόεδρος Εκδοτικής Επιτροπής Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, συγγραφέας 

  επίκουρος καθηγητής Δημοσιογραφίας

Σε συνεργασία με:
Το Παράρτημα Χανίων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας | Το Περιφερειακό τμήμα Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών
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Έκθεση Βιβλίου 

Κατά την διάρκεια του 
τριημέρου θα 
λειτουργήσει έκθεση 
βιβλίων με θέματα 
Εκλαΐκευσης της 
Επιστήμης αλλά και 
Τέχνης και Επιστήμης 
σε συνεργασία με το 
βιβλιοπωλείο 
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014
18:00 – 19:00

Σκηνοθέτης: Thibaut Martin
Διάρκεια: 52΄
Φανταστείτε ένα ζωντανό, με σάρκα και οστά, δεινόσαυρο, μαμούθ ή Νεάντερνταλ. Πρόκειται για μια ιστορία από 
τα έσχατα σύνορα της επιστήμης. Το ντοκιμαντέρ Η Επιστήμη της αναγέννησης είναι μια σφαιρική επιστημονική 
αναζήτηση σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της αλληλουχίας του DNA και τη βιο-μοριακή κλωνοποίηση,

19:10 – 21:15

Σκηνοθεσία: Gus Van Sant 
Διάρκεια: 126’
Το ευφυέστερο μυαλό ενός κορυφαίου αμερικανικού πανεπιστημίου δεν είναι κάποιος καθηγητής, αλλά αυτός που 
καθαρίζει τα πατώματα της σχολής, ο Γουίλ Χάντινγκ. Εκτός από καθαριστής, ο Χάντινγκ είναι και ένας 
πεισματάρης, άφραγκος, νέος άνδρας, που περνάει το χρόνο του πίνοντας μπίρες με τα φιλαράκια του στην 
κακόφημη συνοικία της Βοστόνης, μπλέκοντας συνεχώς σε καυγάδες...

21:20 – 22: 10

Σκηνοθέτης:Hannah Prinzler/ Christian Schidlowski
Διάρκεια: 52'
Ξεχάστε τα προβλήματα ισορροπίας μεταξύ προσωπικής ζωής και δουλειάς: Μια νέα γενιά φαρμάκων υπόσχεται 
απεριόριστη αύξηση της παραγωγικότητας χωρίς ανάγκη για ξεκούραση ή ύπνο. Το Ντόπινγκ εγκεφάλου αποτελεί 
την τελευταία μόδα μεταξύ των υπερβολικά φιλόδοξων ανθρώπων. 

22: 20 -  23:40

Σκηνοθέτης Luis Piedrahita  / Rodrigo Sopeña 
Διάρκεια 88΄
Τέσσερις Μαθηματικοί παγιδεύονται μέσα σε ένα δωμάτιο που όσο περνάει η ώρα συρρικνώνεται, απειλώντας να 
τους συνθλίψει. Ο μόνος τρόπος να γλιτώσουν, είναι να λύσουν μια σειρά από μαθηματικούς γρίφους.

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014
18:00 – 19:00

Σκηνοθέτης: Cécile Denjean   
Διάρκεια: 52΄
Το σύμπαν αποτελείται από άτομα. Εσύ, εγώ, τα αστέρια, ο ήλιος, ολόκληρο το σύμπαν αποτελείται από άτομα. 
Αυτό νομίζετε και αυτό είναι σίγουρα αυτό που διδαχτήκατε στο σχολείο. Και όμως σήμερα οι επιστήμονες 
πιστεύουν πως η αλήθεια είναι τελείως διαφορετική. 

19:10-21:00

Σκηνοθεσία: Τζον Μάντεν 
Διάρκεια: 96' 
Η Κάθριν, είναι μια γοητευτική νεαρή, που φροντίζει επιμελώς σε όλη της τη ζωή, τον ηλικιωμένο πατέρα της που 
είναι ένας ιδιοφυής μαθηματικός. Όταν εκείνος θα πεθάνει, η Κάθριν, που πάσχει από σχιζοφρένεια, πέφτει σε 
βαθιά κατάθλιψη, ενώ στην άκρη του μυαλού της έχει μοναδικό σκοπό να συνεχίσει το έργο του πατέρα της.

Η επιστήμη της αναδημιουργίας

Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ

Ντόπινγκ εγκεφάλου 

Το δωμάτιο του Fermat 

Μυστήρια της σκοτεινής ύλης 52΄

Proof 

Ημερήσιο Εισιτήριο : 5 ευρώ 
Web: cine-istories2014.blogspot.gr/

e-mail : info@pe-kritis.gr

Πρόγραμμα Προβολών 

2ο Πανόραμα Κινηματογράφου και άλλων τεχνών 
 

21:10 – 22:05

Σκηνοθέτης: Bregtje van der Haak
Διάρκεια:   54΄
Τι θα γινόταν εάν μπορούσαμε να προσδιορίσουμε τα γονίδια στα οποία οφείλεται η ανθρώπινη ευφυΐα; Θα 
ανοιγόταν άξαφνα μπροστά μας ένας θαυμαστός καινούργιος κόσμος βελτιωμένων ανθρώπινων όντων.

22:15 – 23:40

Σκηνοθεσία/Σενάριο: Darren Aronofsky
Διάρκεια: 83’
Η φιλοδοξία του Max να ανακαλύψει τον αριθμό εκείνο που θα εξηγήσει την συμπεριφορά του σύμπαντος –και που 
κατά κάποιους άλλους είναι το πραγματικό όνομα του Θεού- προκαλεί το ενδιαφέρον πολλών και ετερόκλητων 
ομάδων, από μια αίρεση αποκρυφιστών μέχρι τη γειτόνισσα του Devi!

Όνειρα με το DNA 

π


