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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 15/2 – 21/2 

15 Φεβρουαρίου 2012 12:08 μμ - Σχολιάστε  

Εκδηλώσεις 

? Βράβευση πτυχιούχων φοιτητών και αποκριάτικος χορός από τον Σύλλογο ´Η Χρυσοπηγή´, 

την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου στις 8.30 μ.μ. στα ´Καναρίνια´. Είσοδος 10 ευρώ. 

? Παιδικό Αποκριάτικο πάρτυ στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ι.Ν. Αγίου Γερασίμου Νεροκούρου 

από τον Σύλλογο ´Η Χρυσοπηγή´ το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2 μ.μ. – 4 μ.μ. 

? Το νέο βιβλίο της Βικτόρια Χίσλοπ ´Το Νήμα´, εκδόσεις ´Διόπτρα´, θα παρουσιαστεί τη 

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου στις 7 μ.μ. στο Νεώριο Μόρο. 

Εκθέσεις 

? Εκθεση του Μιχάλη Μανουσάκη ´Ο Χώρος του Χρόνου´ στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων 

μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου. Ωρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 10 π.μ. – 2 μ.μ. και 5 

μ.μ. – 9 μ.μ. Σάββατο 10 π.μ. – 2 μ.μ. Κυριακή κλειστά. 

? Εκθεση εικαστικών με τη συμμετοχή 55 καλλιτεχνών, για την ενίσχυση του 3ου Ειδικού 

Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Αυτιστικών Χανίων, έως τις 20 Φεβρουαρίου στο Νεώριο Μόρο. 

? «Γραφή & Ανάγνωση» στη «Λαϊκή Βιβλιοθήκη Παλαιών Ρουμάτων» με συμμετοχή 36 

εικαστικών καλλιτεχνών και μιας ποιήτριας. Ανοικτά κάθε Κυριακή 11 π.μ. – 9 μ.μ. Είσοδος 

ελεύθερη. 

? Performance με θέμα ´Εκ του φυσικού σχεδιάσματα ως δράση´ από τον Γιάννη 

Μαρκαντωνάκη, καθημερινά 6 μ.μ. – 9 μ.μ. στον ´Χώρο Τέχνης Χανίων´. Πληροφορίες στο 

τηλ. 2821054629 και στο e-mail: g.p.markantonakis@gmail.com. 

? Εκθεση ζωγραφικής του Κωνσταντίνου Γ. Κουνάλη στην αίθουσα Τέχνης ´Β. 

Μυλωνογιάννη´. Θα διαρκέσει έως τις 19 Φεβρουαρίου και λειτουργεί καθημερινά 11 π.μ. – 1 

μ.μ. και 6 μ.μ. – 9 μ.μ. και τα Σαββατοκύριακα. 

? Εκθεση ζωγραφικής ´Το κοκκινάδι´ του Κώστα Σπανάκη στις ´Γλωσσίτσες´. Τα εγκαίνια θα 

γίνουν σήμερα, Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου στις 9 μ.μ. 

Ημερομηνία 15/02/2012 

Μέσο haniotika-nea.gr 

Συντάκτης  
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Παραστάσεις 

? ´Αγρυπνία´ από την Εταιρεία Θεάτρου ´Μνήμη´ στο θέατρο ´Κυδωνία´. Στις 18 

Φεβρουαρίου θα παρουσιαστεί ολόκληρο το έργο, διάρκειας 5.45´ με δύο διαλείμματα 10 

λεπτών και ένα 30 λεπτών. Ώρα έναρξης 6.00 μ.μ. Τιμές εισιτηρίων: 20 και 15 ευρώ. Την 

Κυριακή 19/2 το Β´ μέρος. Ωρα έναρξης 9 μ.μ. Τιμές εισιτηρίων: 15 και 10 ευρώ. 

? ´Ζητείται Ψεύτης´ από τη θεατρική ομάδα καθηγητών ´Άννα Σαράντου´ του 1ου ΕΠΑΛ 

Χανίων, την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου στις 9 μ.μ. στο Βενιζέλειο Ωδείο. Γενική είσοδος 5 

ευρώ. Ολα τα έσοδα θα διατεθούν για την υποστήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δ. 

Χανίων. 

ΣΤΟ ´ΠΟΛΥ-ΤΕΧΝΕΙΟ´ 

Ελιές? από σπίτι 

Μάθημα παρασκευής βρώσιμης ελιάς θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη, 6 με 8 μ.μ., στον 

πολυχώρο ´Πολυ-Τεχνείο´, Χατζημιχάλη Νταλιάνη 40. Η κα Μαλάμω Μηλογιαννάκη θα 

παρουσιάσει τρόπους παραδοσιακούς για να φτιάχνουμε τις ελιές στο σπίτι μας. Είσοδος 

ελεύθερη. 

ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ´ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ´ 

Ομιλία για τα ψέματα των μικρών παιδιών 

Σύντομη ομιλία με θέμα ´10 τρόποι να αντιμετωπίσουμε τα ψέματα των μικρών παιδιών´ θα 

πραγματοποιήσει η κα Κατερίνα Μαυροματάκη, ψυχολόγος του σχολείου, σήμερα, Τετάρτη 

15 Φεβρουαρίου στις 6.30 μ.μ. σε αίθουσα του Δημοτικού των εκπαιδευτηρίων Μαυροματάκη. 

Είσοδος ελεύθερη. 

ΣΕ ΑΓΙΑ ΚΑΙ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑ 

Κινητή βιβλιοθήκη για μαθητές 

H Κινητή Βιβλιοθήκη του Δήμου Χανίων, θα βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη στο 1ο και 2ο 

Δημοτικό Σχολείο Νέας Κυδωνίας, ενώ στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Δημοτικό Σχολείο της 

Αγιάς. 

Οι μικροί μαθητές κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της Κινητής Βιβλιοθήκης στα σχολεία τους, 

έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο του βιβλίου και να διαβάσουν έργα 

των αγαπημένων τους συγγραφέων. 

ΣΤΟ ´ΦΑΓΚΌΤΟ´ 

Μουσικό ταξίδι από τη Σμύρνη μέχρι την Κρήτη 

Σε ένα μουσικό ταξίδι ´από τη Σμύρνη μέχρι την Κρήτη´ εμφανίζονται σήμερα Τετάρτη στο 
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´Φαγκότο´ ο Γιάννης Μελαμπιανάκης (ούτι, τραγούδι), ο Μανώλης Κανακάκης (κανονάκι), η 

Δήμητρα Λιγοψυχάκη (τραγούδι) και ο Γιώργος Παπαϊωάννου (βιολί). 

ΣΤΟ ΚΠΔ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 

Ζωγραφική αποκριάτικης μάσκας 

Εκδήλωση με θέμα ´Ζωγραφική αποκριάτικης μάσκας´ θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 

στις 10.30 π.μ. στο Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Αγίου Ιωάννη του ΔΟΚΟΙΠΠ Δ. Χανίων. 

Υπεύθυνη της παρουσίασης είναι η ζωγράφος Κανιτσάκη Χριστίνη. 

ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Δ. ΧΑΝΙΩΝ 

Παιδικές λέσχες ανάγνωσης 

Παιδικές Λέσχες Ανάγνωσης θα ξεκινήσουν να λειτουργούν μία φορά τον μήνα στον χώρο της 

Παιδικής – Εφηβικής Βιβλιοθήκης του Δημοτικού Κήπου και στον χώρο της Παιδικής – 

Εφηβικής Βιβλιοθήκης της Δημοτικής Ενότητας Σούδας, με πρωτοβουλία της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης Χανίων. 

Τον συντονισμό θα έχουν αντίστοιχα, η γνωστή συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ευδοκία 

Σκορδαλά – Κακατσάκη και η εκπαιδευτικός Μαρία Δρακάκη.   

Καλούνται οι μικροί αναγνώστες που ενδιαφέρονται, να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα 

2821341774 (Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου) και   2821341221 (Παιδική – 

Εφηβική Βιβλιοθήκη Σούδας). 

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα βιβλία, να συζητήσουν γι? αυτά, να 

παίξουν, να γελάσουν, ώστε η ανάγνωση να γίνει συνήθεια και μέρος της καθημερινότητάς 

τους. Με αυτόν τον τρόπο, θα επιζητούν τη συντροφιά του βιβλίου από δική τους επιλογή και 

ανάγκη. 

Αναβολή εκδήλωσης 

Η προγραμματισμένη για την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου τιμητική εκδήλωση προς τον 

διακεκριμένο δάσκαλο και λαογράφο, Σταμάτη Απ. Αποστολάκη αναβάλλεται, σύμφωνα με 

ανακοίνωση του Δήμου Χανίων. Η νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης θα 

ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες. 

Αποκριάτικη εκδήλωση για την αναβίωση παλιών εθίμων της Αποκριάς διοργανώνει ο 

Πολιτιστικός Σύλλογος Τσικαλαριών σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 

του Δημοτικού Σχολείου του χωριού, αύριο, Τσικνοπέμπτη 16 Φεβρουαρίου στις 5.30 μ.μ. στο 

Στέκι Νεολαίας του Συλλόγου. 

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, «στα Τσικαλαριά του ´παλιού 

καιρού´ την περίοδο της Αποκριάς οι άνθρωποι μασκαρευόταν με αυτοσχέδιες μεταμφιέσεις 
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ξεφεύγοντας έτσι από τις δυσκολίες και τα προβλήματα της καθημερινότητας. Χαλούσε ο 

κόσμος από τα γέλια και τα αθώα πειράγματα των κουκουγέρων στα σοκάκια των 

Τσικαλαριών και στις γειτονιές των Μετοχίων. Αυτό το έθιμο προσπαθεί να αναβιώσει ο 

Σύλλογος, σε μια εποχή που όλοι έχουμε ανάγκη από στιγμές ξεγνοιασιάς». 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα βραβευθεί η πιο πρωτότυπη και ευρηματική αμφίεση. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

Κοπή βασιλόπιτας 

Εκδήλωση για την κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας αλλά και πάρτι μασκέ με πλήρες μενού 

διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μανωλιόπουλου το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου στις 7 το 

απόγευμα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει απολογισμός του έτους και η ανακοίνωση για 

αγορά οικοπέδου προκειμένου μετά την ανάπλαση του χώρου να κατασκευαστεί το μνημείο – 

κρήνη του χωριού. 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 

Συνεστίαση Περβολιανών 

Οι φορείς των Περιβολίων (Αθλητικός Ομιλος, Πολιτιστικός Σύλλογος και Σύλλογος Γονέων 

Δημοτικού Σχολείου Περιβολίων) γιορτάζουν φέτος, κόντρα στην κρίση και ως αντίδοτο της 

κρίσης, τις Αποκριές. 

Την Κυριακή της Αποκριάς στη 1 το μεσημέρι, όλο το χωριό θα γιορτάσει παραδοσιακά στα 

´Γλεντοξημερώματα´ – Κτήμα Μπαλαντίνου. 

Τη συνεστίαση θα πλαισιώσει πλούσιο κρητικό και λαϊκό πρόγραμμα. Τα παιδιά θα 

διασκεδάσει ο μάγος κ. Στέλιος. 

Τιμή πρόσκλησης 15 ευρώ με πλήρες μενού. Παιδιά έως Νηπιαγωγείο δωρεάν, παιδιά 

Δημοτικού 10 ευρώ. 

ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Παρουσίαση βιβλίου του Γιώργου Καμβυσέλλη 

Το βιβλίο του Γιώργου Καμβυσέλλη «Από τα ´Κόκκινα Φανάρια´ στο Περιβόλι της Παναγίας» 

θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση που διοργανώνει το Παράρτημα Κρήτης του Γεωτεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας και θα λάβει χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεών του στο Ηράκλειο, 

λεωφ. Δημοκρατίας 35, 1ος όροφος. Πρόκειται για μία έκδοση του Αγίου Ορους και αποτελεί 

την αφηγηματική βιογραφία του π. Δ/ντή Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Γεωργίας 

και θεατρικού συγγραφέα Αλέκου Γαλανού. Τον συγγραφέα θα παρουσιάσει η Μουντράκη 

Ζηνοβία γεωπόνος, υπεύθυνη του Κέντρου Εκπαίδευσης Γεωργικής Εκπαίδευσης ΟΓΕΕΚΑ 

Ν. Ηρακλείου, η οποία θα μιλήσει και για την αξία του βιβλίου.  

Στην ίδια εκδήλωση θα παρουσιαστεί και το βιβλίο «Οδηγός Νομοθεσίας για τη Διαχείριση και 
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Προστασία των Εσωτερικών Υδάτων» του ιχθυολόγου – περιβαλλοντολόγου δρος Γιώργου 

Τίγκιλη, που αποτελεί άλλη μία έκδοση του Παρ/τος Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ. Τον συγγραφέα θα 

παρουσιάσει ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Αλέκος Στεφανάκης δρ Κτηνιατρικής. 

Στο τέλος της εκδήλωσης θα κοπεί η βασιλόπιτα του Επιμελητηρίου. 

 

 

Read more: http://www.haniotika-nea.gr/89846-politistiki-atzenta-152-

212/#ixzz3MnxQaRsm  
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