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ΚΑΠΗ ΣΟΥΔΑΣ 

Αποκριάτικη γιορτή 

Αποκριάτικη γιορτή για τα μέλη του ΚΑΠΗ Σούδας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 

Φεβρουαρίου στις 6:30μ.μ. στη Λέσχη Αξιωματικών Ναυστάθμου Κρήτης. Η εκδήλωση 

περιλαμβάνει χορευτικά από το Σύλλογο ´Αροδαμός´, μουσική και πλούσιο φαγητό. 

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη μόνο για τα μέλη του ΚΑΠΗ. 

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 

Συνάντηση εικαστικών καλλιτεχνών 

Νέα συνάντηση θα πραγματοποιήσουν αύριο Κυριακή 19 Φεβρουαρίου στη Δημοτική 

Πινακοθήκη οι εικαστικοί καλλιτέχνες των Χανίων. Η συνάντηση θα έχει τη μορφή ημερίδας 

και σαν συνέχεια προηγούμενων θα γίνει ενημέρωση, κατάθεση υποψηφιοτήτων σχετικά με 

την εκπροσώπηση στους θεσμοθετημένους φορείς όπως είναι η Δημοτική Πινακοθήκη 

Χανίων, θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις για διάφορα θέματα, προεξέχοντος της 

ίδρυσης σχετικού συλλογικού οργάνου – πολιτιστικού φορέα, σε συνεργασία με το 

Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ).  

Με αυτή τη συνάντηση και μαζί με την 

επόμενη που προγραμματίζεται από το 

ΕΕΤΕ για τις 4 Μαρτίου πρόκειται να κλείσει ο κύκλος των διεργασιών για τα προαναφερθέντα 

ζητήματα. 

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της συντονιστικής ομάδας των καλλιτεχνών: 

´λόγω της βαρύνουσας σημασίας που έχει η συνάντηση αυτή των εικαστικών καλλιτεχνών 

που ζουν ή κατάγονται από τα Χανιά, είτε είναι μέλη του ΕΕΤΕ είτε όχι, η συμμετοχή όλων 

κρίνεται απαραίτητη´. 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

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

μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου. 

Ωρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 10π.μ. – 2μ.μ. και 5μ.μ. – 9μ.μ.. Σάββατο: 10π.μ. – 

2μ.μ.. Κυριακή κλειστά. 

• ´Γραφή & Ανάγνωση´ στη ´Λαϊκή Βιβλιοθήκη Παλαιών Ρουμάτων´. Ανοικτά κάθε Κυριακή 

11π.μ. – 9μ.μ. Είσοδος ελεύθερη. 

• Εκθεση ζωγραφικής ´Το κοκκινάδι´ του Κώστα Σπανάκη στις ´Γλωσσίτσες´.  
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• Εκθεση ζωγραφικής του Κωνσταντίνου Γ. Κουνάλη στην Αίθουσα Τέχνης ´Β. 

Μυλωνογιάννη´. Θα διαρκέσει έως και αύριο Κυριακή και λειτουργεί από 11 π.μ. – 1 μ.μ. και 6 

μ.μ. – 9 μ.μ.. 

• 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. 

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

ΣΤΗΝ ´ΠΟΛΙΤΕΙΑ´ 

Αναδρομή στο καλό ελληνικό τραγούδι 

Μια αναδρομή στο καλό ελληνικό τραγούδι θα πραγματοποιήσουν την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 

στις 10μ.μ. ο Τάσος Ψαλλιδάκης και η Λαμπρινή Παπαδημητρίου στο καφέ ´Πολιτεία´. 

Συμμετέχουν οι Μανώλης Χατζηγιαννάκης (κιθάρα) και Νίκος Κατσανεβάκης (πιάνο). 

ΣΤΟ ´ΠΟΛΥ-ΤΕΧΝΕΙΟ´ 

Φάνκυ και τζαζ ακούσματα 

Μια βραδιά με φάνκυ και τζαζ ακούσματα από τους Δημήτρη Νεονάκη (κιθάρα), Γιώργο 

Ζαμπακά (ντραμς) και Αντώνη Τσικανδιλάκη (μπάσο), θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή 

στις 9μ.μ. στο ´Πολυ-τεχνείο´. 

ΣΤΟ ΒΑΜΟ 

Αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι 

Βραδιά-αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή  στις 6:30μ.μ. 

στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο στον Αγ. Γεώργιο στο Βάμο (αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου). 

Θα γίνει μια παρουσίαση του φαινομένου ´Ρεμπέτικο´ ενώ θα ακουστούν ζωντανά, αθάνατα 

ρεμπέτικα τραγούδια από τους: Βασίλη Παυλίδη (μπουζούκι, φωνή), Νίκο Κουκουλιτάκη 

(κιθάρα, φωνή), Γιώργο Χατζηδάκη (μπαγλαμά, φωνή), Νίκο Φραγκιαδάκη (πιάνο). Την 

εκδήλωση διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βάμου. 

Είσοδος 5 ευρώ με ένα ποτήρι κρασί. 

ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Δ. ΧΑΝΙΩΝ 

Παιδικές λέσχες ανάγνωσης 

Παιδικές Λέσχες Ανάγνωσης θα ξεκινήσουν να λειτουργούν μία φορά το 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.  
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Καλούνται οι μικροί αναγνώστες που ενδιαφέρονται, να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα 

28213-41774 (Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου) και 28213- 41221 (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. 

ΣΤΑ ´ΧΑΛΚΙΝΑ´ 

Συναυλία με τον Βασίλη Σκουλά 

Συναυλία με τον Βασίλη Σκουλά θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου στις 

10:30μ.μ. στα ´Χάλκινα´. 

ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

´Ζητείται ψεύτης´ 

Την κωμωδία του Δημήτρη Ψαθά ´Ζητείται Ψεύτης´ θα παρουσιάσει η θεατρική ομάδα 

καθηγητών ´Αννα Σαράντου´ του 1ου ΕΠΑΛ Χανίων, σε συνεργασία με το Βενιζέλειο Ωδείο 

Χανίων, αύριο Κυριακή στις 9μ.μ. στο Βενιζέλειο Ωδείο. Την σκηνοθετική επιμέλεια του έργου 

έχει ο Λεωνίδας Μανωλικάκης.  

Η γενική είσοδος είναι 5 ευρώ και όλα τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν για την 

υποστήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων. 

Οσοι ενδιαφέρονται να προμηθευτούν προσκλήσεις μπορούν να απευθύνονται: 

- Στη Δ/νση του σχολείου (κ. Ζερβάκης Δ/ντής, τηλ.: 28210 43147) 

- Στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων τηλ.: 2821341790 – 41788 

- Στην είσοδο του Ωδείου την ημέρα και ώρα της παράστασης. 

ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

Σε λειτουργία το Κέντρο Πληροφόρησης στο Ξυλόσκαλο 

Ανοικτό θα είναι για το κοινό το Κέντρο Πληροφόρησης στο Ξυλόσκαλο τόσο αύριο Κυριακή 

όσο και την επόμενη Κυριακή από τις 9π.μ. μέχρι τις 4μ.μ., όπως έχει ανακοινώσει ο Φορέας 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και η Δ/νση Δασών Χανίων. Το Κέντρο 

Πληροφόρησης φιλοξενεί μόνιμη Εκθεση με αφίσες για τα Λευκά Ορη και το φυσικό και 

ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής ενώ στον προαύλιο χώρο υπάρχει μικρός βοτανικός 

κήπος με ενδημικά και άλλα είδη του ορεινού όγκου. Οι μικροί αλλά και οι μεγαλύτεροι 

επισκέπτες, θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη γεωλογία, τους οικότοπους, τα ζώα, τα 

φυτά και τις παραδοσιακές δραστηριότητες των κατοίκων αλλά και να μιλήσουν με το 
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προσωπικό που ασχολείται με τη φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής. Η είσοδος είναι 

δωρεάν. 

ΣΤΟ ΝΕΩΡΙΟ ΜΟΡΟ 

´Το νήμα´ της Βικτόρια Χίσλοπ 

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

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου στις 7μ.μ. στο Νεώριο Μόρο. Το βιβλίο θα παρουσιάσει η Βίκυ 

Κόλλια φιλόλογος -δημοσιογράφος ενώ τη συγγραφέα θα προλογίσει ο σκηνοθέτης Θοδωρής 

Παπαδουλάκης. Η Βικτόρια Χίσλοπ θα διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο της και θα 

συνομιλήσει με το κοινό. Την εκδήλωση διοργανώνουν τα βιβλιοπωλεία ´Βιβλιοεμπορική´ και 

´Επιλογές´, μαζί με τις εκδόσεις ´Διόπτρα´, υπό την αιγίδα του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Χανίων. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

´Μαμά, μπαμπά δεν με κοιτάξατε και χάθηκα´ 

Παρουσίαση του βιβλίου της Αγγελικής Μπολουδάκη, ειδικού ψυχικής υγείας, με τίτλο ´Μαμά, 

μπαμπά δεν με κοιτάξατε και χάθηκα´ (εκδόσεις ´Αραξοβόλι´) θα πραγματοποιηθεί σήμερα 

Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο ´Hondos Center´ στο Ηράκλειο. 

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Παρουσίαση βιβλίων 

Εκδήλωση παρουσίασης των βιβλίων ´Η Κρητική μαντινάδα´ (Πεπραγμένα Συνεδρίου 4ης – 

5ης Αυγούστου 2001, έκδοσης 2007) και ´Το Ριζίτικο τραγούδι´ (Πρακτικά Συνεδρίου 25ης, 

26ης και 27ης Ιουλίου 2003, έκδοσης 2009) του πρώην Δήμου Ακρωτηρίου διοργανώνει η 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων στον χώρο της (Υψηλαντών 30) την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 

και ώρα 7:30μ.μ..  

Την παρουσίαση θα κάνουν οι κύριοι Κώστας Μουτζούρης, επιμελητής των εκδόσεων και 

Σταμάτης Αποστολάκης, δάσκαλος – λαογράφος.  

Την εκδήλωση θα προλογίσει ο πρώην Δήμαρχος Ακρωτηρίου, κ. Αντώνης Γιαννακάκης. 

ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΩΝ 

Συνεστίαση αλληλεγγύης 

Ενα απόγευμα με τσάι και καφέ διοργανώνει ο Σύλλογος Αρωγής και Αλληλεγγύης 

Οικογενειών Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων Περιφέρειας Κρήτης ´Ο Αγιος Χριστόφορος´ 

την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου στις 5:30μ.μ. στην αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς 

Χανίων (Οδός Ανδρέα Παπανδρέου πρώην Δημοκρατίας). 

Τα έσοδα θα διατεθούν σε οικογένεια θύματος τροχαίου δυστυχήματος. 

Τιμή πρόσκλησης: 5 ευρώ. 
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛ. ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

Κοπή βασιλόπιτας 

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

διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μανωλιόπουλου σήμερα Σάββατο στις 7 το απόγευμα. 

στο Πολιτιστικό Κέντρο Μανωλιόπουλου. 

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. 

Θα ακολουθήσει πάρτι μασκέ. 

ΣΤΑ «ΓΛΕΝΤΟΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ» 

Συνεστίαση Περβολιανών 

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

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

κρίσης, τις Αποκριές. 

Αύριο Κυριακή 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. 

 

 

Read more: http://www.haniotika-nea.gr/90175-politistika/#ixzz3Mny1NZf1  

Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial  

Follow us: @HaniotikaNea on Twitter | haniotika.nea on Facebook 

http://www.haniotika-nea.gr/90175-politistika/#ixzz3Mny1NZf1
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0
http://ec.tynt.com/b/rw?id=cV1WHAmPur47w_acwqm_6l&u=HaniotikaNea
http://ec.tynt.com/b/rf?id=cV1WHAmPur47w_acwqm_6l&u=haniotika.nea

