
  

“Συνομιλώντας με τον Μινωικό Πολιτισμό” 

Σάββατο, 17 Οκτώβριος 2015 - Κυριακή, 1 Νοέμβριος 2015 

Χώρος : Πύλη Sabbionara 

Ώρα : 10.00-13.00 και 18.00-22.00. 

Είσοδος : Ελεύθερη 
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Οι συνδιοργανωτές  Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ του Δήμου Χανίων 

σας προσκαλούν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 19.00  στα εγκαίνια της έκθεσης 25 

καλλιτεχνών απ' όλη την Κρήτη με θέμα:  "Συνομιλώντας με τον Μινωικό Πολιτισμό", που 

οργανώνεται από τον ομώνυμο πολιτιστικό σύλλογο με την ευγενή προσκληση και χορηγία 

του ΤΕΙ Κρήτης  με 4ο και τελευταίο σταθμό περιοδείας  την Πύλη Σαμπιονάρα στα Χανιά.  Η 

έκθεση είναι αφιερωμένη στην μνήμη του επίτιμου μέλους του συλλόγου κεραμίστα 

Χριστόφορου Σκλαβενίτη, που έζησε και εργάστηκε τα τελευταία 38 χρόνια της ζωής του στα 

Χανιά.   

 

Στα εγκαίνια θα μιλήσει η Πρόεδρος του Συλλόγου Τερέζα Βαλαβάνη με θέμα "Γιατί  

συνομιλώντας με τον Μινωικό Πολιτισμό;".  Θα χαιρετίσουν εκπρόσωποι της Περιφέρειας, 

του Δήμου Χανίων  και του ΤΕΙ Κρήτης. 

 

Θ' ακολουθήσει ομιλία του γλωσσολόγου Δρ. Γκάρεθ Όουενς, υπεύθυνου Erasmus, στα ΤΕΙ 

Κρήτης με θέμα I-QE-KU-RJA=ΕΓΚΥΟΣ ΘΕΟΤΗΤΑ; ΜΙΝΩΙΚΗ ΑΣΤΑΡΤΗ;- μια μινωική εφαρμογή 

για τον δίσκο της Φαιστού". 

 

"Αν χαθώ ένα βράδι, μη ρωτήσεις τι έχω γίνει". Ο ιατρός Κώστας Αρχοντάκης  θα μιλήσει για 

την ζωή και το έργο του κεραμίστα-ποιητή Χριστόφορου Σκλαβενίτη-Χαραλαμπή. 

 

Ο συνθέτης Γιώργος Λουτσέτης θα παρουσιάσει την "Σουίτα για πιάνο - Συνομιλίες", η οποία 

γράφτηκε ειδικά για την πρώτη παρουσίαση της έκθεσης το Νοέμβριο του 2014 στην 

Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο, πλαισιωμένη με άλλα μουσικά θέματα. 

 

Το Σάββατο 24.10. από τις 10.00-12.00 στον χώρο της έκθεσης η εικαστικός - συγγραφέας 

Ηλιάνα Μπάρδη διοργανώνει ανοιχτό εικαστικό εργαστήριο  για παιδιά του δημοτικού και 

12.00-13.00 θα παρουσιάσει στους γονείς και εκπαιδευτικούς το βιβλίο της "Ζωγραφίζοντας 

εξερευνώ την μινωική Κρήτη", εκδ. Καλειδοσκόπιο. Δηλώσεις συμμετοχής των παιδιών λόγο 

περιορισμού των θέσεων στο τηλ. 6978-490032. Στις 18.00-20.00 



οι κεραμίστες Ασπασία Βασιλικάκη (Βερέκυνθος) και Μανούσος Χαλκιαδάκης (Παϊδοχώρι)  

διοργανώνουν το εισαγωγικό εργαστήριο κεραμικής "Ανιχνεύοντας...τη μινωική γη" για τους 

φοιτητές των ΤΕΙ, κρατήσεις θέσεων στο τηλ. 6977-479717. 

 

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή  από Σάββατο 17.10. στις 18.00  έως Κυριακή  1.11.2015 στις 

13.00. 

Οι ώρες λειτουργίας θα είναι καθημερινά 10.00-13.00 και 18.00-22.00. 

 

Πρωινές ώρες θα υπάρχει δυνατότητα εκπαιδευτικών επισκέψεων από παιδικούς σταθμούς, 

σχολεία δημοτικού και μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Τηλ. επικοινωνίας 6934-712736. 


