
ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Βυζαντινοί ύμνοι

της Μεγάλης Εβδομάδας

Ο
δοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα με κείμενα και ύ-
μνους του Θείου Πάθους από τη Χορωδία Ιεροψαλ-
τών, υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη του Μητρο-

πολιτικού Ναού των Χανίων και καθηγητή της Εκκλησια-
στικής Σχολής Κρήτης κ. Κωνσταντίνου Στεφανάκη θα
πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη στον Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού
στον Αλικιανό και το Σάββατο 7 Απριλίου στιν Ι.Ν. Αγ. Ιω-
άννου στο Συρίλι.

Ωρα έναρξης 8 μ.μ.
Αφηγητής θα είναι ο κ. Βασίλειος Μαροπάκης, νομικός,

θεολόγος, πρωτοψάλτης Αγ. Στεφάνου Χανίων.
Τις εκδηλώσεις διοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολη Κυ-

δωνίας και Αποκορώνου και ο Δήμος Πλατανιά.

ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

Πασχαλινή εκδήλωση

Τ
ο Λύκειο Ελληνίδων θα επισκεφθεί σήμερα Πέμπτη 5
Απριλίου στις 9.30 π.μ. το 7ο Δημοτικό Σχολείο Χα-
νίων . Οι κυρίες του Συλλόγου θα ξεναγήσουν τα παι-

διά στον χώρο τους, θα τους προσφέρουν κέρασμα και πα-
σχαλινά δώρα. Μαθητές θα χορέψουν παραδοσιακούς χο-
ρούς, θα πουν μαντινάδες για τη φιλία και θα τραγουδή-
σουν παραδοσιακά τραγούδια. 

ΑΠΟ ΤΗΝ “ΠΟΛΥΔΡΑΣΗ”

Κινηματογραφικές προβολές

Η
Εθελοντική Ομάδα Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευ-
σης “Πολυδράση” και η Εκπαιδευτική Εταιρεία
Χανίων συνεχίζουν την ενότητα προβολών “Εικα-

στικά και Κινηματογράφος” με το αριστούργημα του Πο-
λωνού σκηνοθέτη Lech Majewski “Ο Μύλος και ο Σταυρός”
σε σενάριο των Michael Francis Gibson και Lech Majewski
και πρωταγωνιστές τον Rutger Hauer και την Charlotte
Rampling. 

Η προβολή θα γίνει σήμερα Πέμπτη 5 Απριλίου στις
8.30 μ.μ. στο ΤΕΕ Χανίων (Νεάρχου 23 και Γιαμπουδάκη).
Είσοδος ελεύθερη.

ΑΠΟ ΤΟΝ “ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΧΟΡΟ”

Οδοιπορικό στη Μεγάλη 

Εβδομάδα

Ο
δοιπορικό αφιερωμένο στη Μεγάλη Εβδομάδα από
τον “Βυζαντινό χορό Χανίων” διοργανώνουν σήμε-
ρα Πέμπτη 5 Απριλίου στις 6.30 μ.μ. στη Δημοτική

Πινακοθήκη Χανίων ο Δήμος Χανίων, η Δημοτική Πινακο-
θήκη Χανίων και Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμέ-
νων, τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας και το Κέντρο Δημι-
ουργικής Απασχόλησης του ΔΟΚΟΙΠΠ. 

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει έκθεση με πασχαλινές δη-
μιουργίες που θα λειτουργήσει στις 5 και 6 Απριλίου από
τις 6 μ.μ. έως τις 9 μ.μ.

ΑΠΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ

Πασχαλινή αγορά αγάπης

Ο
Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χανίων και
οι νηπιαγωγοί των Χανίων διοργανώνουν Πασχαλι-
νή Αγορά Αγάπης στο φουαγιέ του Πολιτιστικού

Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώ-
νου Χανίων, έως και τη Μεγάλη Τετάρτη 11 Απριλίου. Οι
ώρες λειτουργίας της Πασχαλινής Αγοράς Αγάπης είναι 9
π.μ. - 1 μ.μ. και 6 - 9 μ.μ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Βράβευση της καλύτερης

ανοιξιάτικης βιτρίνας

Σ
τη βράβευση των τριών καλύτερων Ανοιξιάτικων -
Πασχαλινών βιτρινών θα προχωρήσει, σύμφωνα με α-
νακοίνωσή του, ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων.

Οι βιτρίνες θα αξιολογηθούν την εβδομάδα του Πάσχα
από τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από μια αρχιτέκτονα,
μια διακοσμήτρια και ένα διαφημιστή.

Οι τρεις νικητές θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 18 Απρι-
λίου και ως βραβείο θα τους διατεθούν διαφημιστικές προ-
βολές από μέσα ενημέρωσης των Χανίων.
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Η
έκθεση αυτή είναι
το πρώτο μέρος α-
πό την παρουσίαση
της μόνιμης συλλο-

γής και γίνεται αποκλειστικά
με επιλογές από αυτήν. Το
δεύτερο μέρος θα ακολουθή-
σει στο εγγύς μέλλον και θα
τυπωθεί κατάλογος που θα
περιλαμβάνει τα έργα της μό-
νιμης συλλογής και κείμενα
από ειδικούς ιστορικούς τέ-
χνης.

Στα δέκα χρόνια λειτουρ-
γίας της η μόνιμη συλλογή
της Δημοτικής Πινακοθήκης
Χανίων που φιλοξενείται στο
ιστορικό κτήριο του Μεγά-

ρου Κούνδουρου στην οδό
Χάληδων, αριθμός 98 - 102, α-
ριθμεί ήδη πολλά έργα ζω-
γραφικής, χαρακτικής και με-
ρικά γλυπτικής. Ξεκινώντας
από τη δωρεά Λυκούργου
Μανουσάκη που, στα τέλη
της δεκαετίας του 1950, δημι-
ούργησε την πρώτη μαγιά
για τη συγκρότηση της συλ-
λογής, η Δημοτική Πινακο-
θήκη είχε την τύχη τα τελευ-
ταία χρόνια να δεχτεί μεγάλες
και σημαντικές δωρεές όπως
του Κώστα Ιωαννίδη και του
Παναγιώτη Γράββαλου, με-
ταξύ άλλων. Υπήρξαν και
πολλοί καλλιτέχνες, ντόπιοι

και ξένοι, οι οποίοι ξεχώρι-
σαν ένα ή περισσότερα από
τα πιο σημαντικά τους έργα
και τα χάρισαν στη Δημοτική
Πινακοθήκη των Χανίων. 

Ω εκ τούτου η έκθεση πε-
ριλαμβάνει επιλογές τόσο α-
πό τις μεγάλες δωρεές όσο
και από τα μεμονωμένα έργα
που κατά καιρούς χάρισαν
καλλιτέχνες και περιλαμβάνει

έργα περίπου 85 καλλιτε-
χνών.

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος
Β. Πρώιμος

Η έκθεση θα διαρκέσει έ-
ως τις 4 Ιουλίου και θα λει-
τουργεί Δευτέρα - Παρα-
σκευή 10 π.μ. - 2 μ.μ. και 7
μ.μ. - 10 μ.μ. Σάββατο 10 π.μ. -
2 μ.μ. Κυριακή κλειστά.

Ε
να πρωινό αφιερωμένο
στο παραμύθι, με α-
φορμή την Παγκόσμια

Ημέρα Παιδικού Βιβλίου
πραγματοποιήθηκε στο Ο-
λοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων
Σαράντα, που βρίσκεται στα
Κατσιφαριανά της Δημοτι-
κής Ενότητας Ελευθερίου Βε-
νιζέλου. 

Προσκεκλημένη ήταν η
κα Ευδοκία Σκορδαλά - Κα-
κατσάκη, συγγραφέας παιδι-
κών βιβλίων, που αφηγήθηκε
στα παιδιά το παραμύθι της
“Το νησί που ταξίδευε”. 

Μέσα από τη συνάντηση
αυτή, δόθηκε στα παιδιά η
ευκαιρία να γνωρίσουν από
κοντά τη συγγραφέα και το
έργο της αλλά και να συζητή-
σουν μαζί της τις εντυπώσεις
που τους δημιουργήθηκαν α-
πό την παραστατική της αφή-
γηση αλλά και από το “ταξί-

δι” στις σελίδες του υπέροχου
βιβλίου με την εκπληκτική ει-
κονογράφηση της κας Λιά-
νας Δενεζάκη. Την αφήγηση
παρακολούθησαν τα παιδιά
και οι νηπιαγωγοί παρέα με
τον πρόεδρο του Εξωραϊστι-
κού Συλλόγου Κατσιφαρια-
νών κ. Σπύρο Μπλαζουδάκη
και την πρόεδρο του Συλλό-
γου Παραδοσιακής Λαϊκής

Τέχνης “Η Χρυσοπηγή” κα
Στέλλα Γκοζάνη - Χαριτάκη.
Στο τέλος, όλοι μαζί ευχαρί-
στησαν την κα Ευδοκία για
το υπέροχο πρωινό που μοι-
ράστηκε μαζί τους και τα
παιδιά χάρισαν λουλούδια
και ζωγραφιές στους επισκέ-
πτες. 

Τα παιχνίδια των αγγέ-
λων στο “Νησί που ταξίδευε”
αποτέλεσαν αφορμή για συ-
ζήτηση στην τάξη τις επόμε-
νες ημέρες, κατά τη διάρκεια

της οποίας τα παιδιά θέλη-
σαν να μάθουν περισσότερα
για τα παιχνίδια που έπαιζαν
τα παιδιά στα πιο παλιά χρό-
νια. Έτσι έγραψαν το κείμενο
και χρωμάτισαν την “πρό-
σκληση” που θα στείλουν
στους γονείς, στους παππού-
δες, στις γιαγιάδες τους, στον
κ. Σπύρο, στην κα Στέλλα και
στους γείτονες για να επισκε-
φθούν το Νηπιαγωγείο και
να πουν πώς έπαιζαν εκείνοι
όταν ήταν μικροί…   

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ “Δ. ΒΛΗΣΙΔΗΣ”

Μαθητικές εκδηλώσεις

Σ
το πλαίσιο των εκδηλώσεων "Άνοιξη Καλλιτεχνικής Δη-
μιουργίας" που διοργανώνουν ο Δήμος Χανίων και η
ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ, σήμερα Πέμπτη 5 και αύριο Πα-

ρασκευή 6 Απριλίου στο θέατρο "Δημήτρης Βλησίδης", στις
11.30 π.μ. και 8.30 μ.μ., το 7ο Γυμνάσιο Χανίων θα παρουσιάσει
τις πολιτιστικές του δραστηριότητες. 

Συγκεκριμμένα , θα πραγματοποιηθεί θεατρική παράσταση
με το έργο του Γιώργου Σκούρτη "Θηλιά", θα παρουσιαστούν
"Χορευτικές κινήσεις" με παραδοσιακούς και σύγχρονους χο-
ρούς καθώς και μουσικά ακούσματα. 

Είσοδος ελεύθερη.

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

“Μια στιγμή για πάντα”

ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ

Αφιέρωμα στο παραμύθι

Εγκαινιάστηκε χθες η έκθεση προσώπων
και τοπίων από τη μόνιμη συλλογή της
Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων με τίτλο
“Μια στιγμή για πάντα”.
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