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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 16/2 – 22/2 

16 Φεβρουαρίου 2012 12:19 μμ - Σχολιάστε  

ΣΤΑ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ 

Αποκριές του ´παλιού καιρού´ 

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, σήμερα 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 μασκαρεύονταν με αυτοσχέδιες μεταμφιέσεις 

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. 

ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 

Παιδικός αποκριάτικος χορός 

Αποκριάτικη εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος των Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών την 

Κυριακή 19 Φεβρουαρίου από 11 π.μ. – 2 μ.μ. στον χώρο του παλιού Τελωνείου. Θα 

υπάρχουν παιχνίδια και εκπλήξεις για τα παιδιά, δωράκια, κλόουν και κέρασμα για όλους! 

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για τα παιδιά και 1 ευρώ για κάθε συνοδό, ένα ποσό συμβολικό 

που θα διατεθεί για την αγορά τροφίμων για τα κοινωνικά παντοπωλεία. 

Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι παιδικοί σταθμοί: ´Γλαράκια´, ´Ζαβολάκια´, ´Ζουζουνόσπιτο´, 

Εκπ/τήρια Μαυροματάκη ´Μητέρα´, ´Μπουμπούκι´, ´Τριλολής´, ´Ηλιαχτίδα´, ´Παιδόκηπος´, 

´Playschool´, ´Η Φωλιά του Παιδιού´, ´Μανιταρόσπιτο´ και ´Στρουμφάκια´. 
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ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ´ΚΥΔΩΝΙΑ´ 

´Αγρυπνία´ 

Ολόκληρο το θεατρικό έργο του Λαρς Νουρέν ´Αγρυπνία´ θα παρουσιάσει η Εταιρεία 

Θεάτρου ´Μνήμη´ στο θέατρο ´Κυδωνία´, σε δύο παραστάσεις διάρκειας 5 ωρών και 45 

λεπτών που θα δοθούν το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου και το Σάββατο 3 Μαρτίου. Οι 

παραστάσεις αυτές δίνονται με αφορμή τη συμπλήρωση των 10 χρόνων λειτουργίας του 

θεάτρου Κυδωνία στα Χανιά και έχουν επετειακό χαρακτήρα. Η ώρα έναρξης είναι στις 6 το 

απόγευμα και η διάρκειά τους 5 ώρες και 45 λεπτά με τρία διαλείμματα. Στο κεντρικό 

διάλειμμα, διάρκειας μισής ώρας, θα σερβιριστεί ελαφρύ φαγητό και θα προσφερθούν 

αναψυκτικά. Στο τέλος θα υπάρχει άφθονη κρητική τσικουδιά και κουβέντα με τους 

συντελεστές της παράστασης για όσους το επιθυμούν.  

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 20 ευρώ και 15 το φοιτητικό. 

Εκδηλώσεις 

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

αύριο, 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 12 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. 
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? Εκθεση ζωγραφικής ´Το κοκκινάδι´ του Κώστα Σπανάκη στις ´Γλωσσίτσες´.  

? Εγκατάσταση σύγχρονης τέχνης ´Valentine´s day II´ στα ´Δύο Λούξ´ έως τις 6 Μαρτίου. 

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 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. 
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