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ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Παρουσίαση βιβλίου
της Βικτωρίας Θεοδώρου

Ε

κδήλωση με αφορμή την κυκλοφορία του νέου πεζού βιβλίου της
ποιήτριας Βικτώριας Θεοδώρου
«Δραπέτις», θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη στις 7 μ.μ. στην αίθουσα
του αναγνωστηρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
Τη μυθιστορηματική αυτοβιογραφία

της συγγραφέως που διαδραματίζεται
στην Κρήτη του Μεσοπολέμου θα παρουσιάσει η φιλόλογος και πρόεδρος
της Ι.Λ.Α.Ε.Κ. Αρχόντισσα Παπαδερού - Ναναδάκη ενώ αποσπάσματα
από το βιβλίο θα διαβάσει η ηθοποιός Μαρινέλλα Βλαχάκη. Στην εκδήλωση θα παραστεί η Χανιώτισσα
συγγραφέας.
Η «Δραπέτις» (εκδόσεις Κεδρισός) αναφέρεται στην καθημερινή
ζωή των κοριτσιών στο Ορφανοτροφείο
Θηλέων Ηρακλείου την περίοδο 1935 1940. Ο τίτλος του βιβλίου είναι παρμένος από ένα πραγματικό περιστατικό
που συνέβη μέσα στο Iδρυμα, δηλ. την
δραπέτευση μιας 15χρονης τροφίμου
και την περιπετειώδη αναζήτησή της από τη Xωροφυλακή.
Με αφορμή τις συνθήκες διαβίωσης
των ορφανών, η συγγραφέας περιγρά-

φει την ατμόσφαιρα του Μεσοπολέμου
στην Κρήτη με όλες τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές της προεκτάσεις:
Η δωδεκάωρη διαδρομή Χανιά - Ηράκλειο με το πρακτορείο «Συγγελάκη», η
αστική τάξη, οι πρόσφυγες, οι προλετάριοι και οι ανύπαντρες μητέρες του Ηρακλείου, το φαινόμενο της νυμφιαρχίας
στην Κρήτη, οι γιαγιάδες με τους χαμένους τους γιους στο Μικρασιατικό Μέτωπο, ο επερχόμενος πόλεμος - τσι όπως
τον διαισθάνονται όσοι αλληλογραφούν
με Κρήτες φοιτητές που σπουδάζουν
στη Γερμανία- οι εργάτριες του μόχθου
σε εκτάσεις μεγαλογαιοκτημόνων των
Χανίων, η φτωχογειτονιά της Νέας Χώρας, η καθημερινή ζωή στα ορεινά χωριά της Κισσάμου, κ.ά.
Την εκδήλωση διοργανώνουν η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων σε συνεργασία με τις Εκδόσεις “Κεδρισός”.

ΣΤΟ ΚΠΔ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

Εκδήλωση για τη Μάχη
της Κρήτης

Σ

το Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Αγίου Ιωάννη
του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., σήμερα, Τετάρτη 18 Μαΐου και
ώρα 10.30 π.μ. με αφορμή τον εορτασμό της 70ής επετείου της Μάχης της Κρήτης, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση - ομιλία αφιερωμένη στα γεγονότα της Μάχης
της Κρήτης με τον δάσκαλο και λαογράφο Αποστολάκη
Σταμάτη.

•
•
ΣΤΗ ΧΑΛΕΠΑ

Κινητή βιβλιοθήκη
για μαθητές

H

Κινητή Βιβλιοθήκη του Δήμου Χανίων σε συνεργασία με την Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Χανίων, θα βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη 18 Μαΐου, το πρωί, στα 9ο
και 10ο Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία Χαλέπας.

•
•
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

“Μουσεία
με Πύλες
Ανοικτές”
Με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Μουσείων
σήμερα, Τετάρτη 18 Μαΐου, τα έξι
Mουσεία που απαρτίζουν τον “Δρόμο των
Μουσείων” θα παραμείνουν ανοικτά από
τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ
προσφέροντας στους επισκέπτες τους
δωρεάν ξεναγήσεις, κεράσματα,
performances και happenings, στο πλαίσιο
των πολιτιστικών δράσεων “Μουσεία με
Πύλες Ανοικτές”.

Η

ψηφιοποίηση
του
Μουσείου Ελιάς Βουβών από την ομάδα
του Εργαστηρίου Σχεδιομελέτης και Κατεργασιών του
Τ.Ε.Ι. Κρήτης, ήταν το θέμα
εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Μαΐου
στο Μουσείο, στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων “Μουσεία με πύλες ανοικτές”.
Στην εκδήλωση παραβρέ-

Π

ρόκειται για το «Μουσείο
Κρητικών Βοτάνων», το
«Μουσείο Αλιείας», το
«Μουσείο Ελιάς Βουβών», το
«Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Ελαιουργείον» και το «Μουσείο
Ακριτών της Ευρώπης».
«Ο Δρόμος των Μουσείων»
είναι ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα συνεργασίας και ανάπτυξης των κοινών πολιτιστικών
στόχων των 6 Μουσείων, που
συμμετέχουν σε αυτόν αλλά συνάμα είναι και ο υπαρκτός οδικός άξονας από το Κρητικό ως
το Λιβυκό Πέλαγος που συμπεριλαμβάνει τα 6 Μουσεία ως
Σταθμούς Πολιτιστικής Μνήμης,
Δράσης και Ανάτασης.
Οι εκδηλώσεις «Μουσεία με
Πύλες Ανοιχτές» θα κλείσουν εορταστικά στο «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Ελαιουργείον»
του Δρομονέρου το Σάββατο 21
Μαΐου με την ολοκλήρωση της
παρουσίασης της Έκθεσης Φωτογραφίας «Πρόσωπα - Βραβεία
Photometria 2010» και θα κορυφωθούν με το «PhotoART D.J.’s
Party» με μια πολυμέσων μουσική έξαρση από τους D.J.s: Linny
Berret, Lee Fraget, Lasy Legs,
Jon Major, Tsurkoko, Deep
Meditation & Piz Buin.
Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

ΣΤΙΣ ΒΟΥΒΕΣ

Tο Μουσείο Ελιάς
στην ψηφιακή εποχή

θηκε ο δήμαρχος Πλατανιά κ.
Γιάννης Μαλανδράκης, ο αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Νίκος Δασκαλάκης, ο τέως δήμαρχος Κολυμβαρίου κ. Πολυχρόνης Πολυχρονίδης, τοπικοί φορείς και πλήθος κόσμου.
Μετά τον χαιρετισμό του
δημάρχου του Δήμου Πλατανιά, κ. Μαλανδράκη, ο κ. Πολυχρονίδης έκανε μια αναδρομή στην πορεία ανακήρυξης

του δέντρου της Ελιάς των
Βουβών ως Μνημείο της Φύσης που οδήγησε στη σύσταση
του Μουσείου, ενώ αναφέρθηκε και στις δυνατότητες εμπλουτισμού και περαιτέρω ανάδειξής του .
Έπειτα παρουσιάστηκε από τον κ. Μαραβελάκη Μανόλη, υπεύθυνο του εργαστηρίου
Σχεδιομελέτης και Κατεργασιών του Τ.Ε.Ι Κρήτης το έργο
«Ψηφιοποίηση του Μουσείου
Ελιάς Βουβών». Στην ιστοσελίδα www.olivemuseumvouves.com,
ο επισκέπτης μπορεί, μεταξύ
άλλων, να περιηγηθεί εικονι-

κά στο Μουσείο, να δει τρισδιάστατα όλα τα εκθέματα, ακόμα και να βρεθεί στο εσωτερικό του κορμού της Ελιάς
Βουβών και να περιστραφεί
360ο μέσα σε αυτόν!
Για πληροφορίες σχετικά
με το Μουσείο και την Ελιά
Βουβών και για την πραγματοποίηση ομαδικών επισκέψεων μπορείτε να επικοινωνείτε
στο τηλέφωνο 2824023823 (
Δημοτική Ενότητα Κολυμπαρίου Δήμου Πλατανιά), με την
κα Καραπατάκη στο τηλ.
6945157667 ή να επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα του Μουσείου.

Θεατρική ομάδα
και χορωδία

Θ

εατρική ομάδα και χορωδία αποφάσισε να συγκροτήσει ο Δήμος Πλατανιά, με στόχο την πολιτιστική και πολιτισμική του αναβάθμιση.
Στη σχετική ανακοίνωσή του καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο
αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Δασκαλάκη και τη δημοτική
σύμβουλο κα Κατερίνα Κολοκυθά στα τηλ.: 2821061511,
2821083955, 6976114007 και 6971537077.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 18/5 - 26/05
Εκδηλώσεις
• “Μουσεία με Πύλες Ανοικτές” σήμερα, Τετάρτη 18 Μαΐου,
Διεθνή Ημέρα Μουσείων, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Συμμετέχουν τα Μουσεία “Κρητικών Βοτάνων”, “Αλιείας”,
“Ελιάς Βουβών”, “Σύγχρονης Τέχνης - Ελαιουργείον”, “Ιστορικό Καντάνου” και “Ακριτών της Ευρώπης”. Είσοδος ελεύθερη
• Εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων στο Μουσείο Τυπογραφίας των “Χανιώτικων νέων” σήμερα, Τετάρτη 18 Μαΐου
6 - 10 μ.μ. Είσοδος ελεύθερη
• Επίσημη πρώτη παρουσίαση της μεγάλης Συλλογής των αρχαίων κρητικών νομισμάτων θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 18 Μαΐου στις 7 μ.μ. στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων,
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων.
• «Μουσείο και μνήμη» στο Μουσείο Σχολικής Ζωής, σήμερα,
Τετάρτη 7 - 9 μ.μ.
• Εκδήλωση με αφορμή την κυκλοφορία του νέου πεζού της Βικτώριας Θεοδώρου «Δραπέτις», σήμερα, Τετάρτη 18 Μαΐου στις
7 μ.μ. στην αίθουσα του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης.
• Το νέο βιβλίο της Χανιώτισσας συγγραφέως Αλκυόνης Παπαδάκη «Τι σου είναι η αγάπη τελικά…» θα παρουσιαστεί αύριο,
Πέμπτη 19 Μαΐου στις 8 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος - Τμήμα Δυτικής Κρήτης (οδός
Νεάρχου 23, 1ος όροφος).
• Φεστιβάλ ταινιών επιστημονικής φαντασίας στο Θέατρο “Δ.
Βλησίδης” στις 20 και 21 Μαΐου στις 8 μ.μ.

Εκθέσεις
• Έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής του Μανώλη Τσιριντουλάκη, στην αίθουσα Τέχνης “Β. Μυλωνογιάννη” (Χαρ. Τρικούπη 14). Η έκθεση θα διαρκέσει έως 24 Μαΐου και θα είναι ανοικτή 11 π.μ. - 1 μ.μ.́ και 6 -9 μ.μ. εκτός Κυριακής.
• Εκθεση φωτογραφίας «Πρόσωπα - Βραβεία Photometria
2010» έως 21 Μαΐου στο «Ελαιουργείον - Εργοστάσιο Τέχνης»
του Δρομονέρου, καθημερινά 2 - 9 μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.
• Εκθεση Ιστορικής Φωτογραφίας για τη Μάχη της Κρήτης –
Κατοχή και Αντίσταση στο ΚΑΜ. Θα διαρκέσει έως τις 22
Μαΐου και λειτουργεί καθημερινά 10 π.μ. – 1 μ.μ. και 6 - 10 μ.μ..
• Εκθεση εικαστικών για τη Μάχη της Κρήτης στη Δημοτική
Πινακοθήκη μέχρι στις 22 Μαΐου.

Παραστάσεις
• Το πρώτο μέρος του θεατρικού έργου «Αγρυπνία» από την
Παρασκευή 20 Μαΐου στις 9 μ.μ. στο Θέατρο “Κυδωνία”. Θα
παίζεται κάθε Παρ. Σαβ. και Κυρ. μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουνίου, την ίδια πάντα ώρα.
• Το έργο του Γιον Φόσε “Και δεν θα χωρίσουμε ποτέ” την Κυριακή 22 και τη Δευτέρα 23 Μαΐου στις 9.30 μ.μ. στην αίθουσα
“Οξω Νου” στα Ταμπακαριά.

