
ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥΣ

Αποτελέσματα εκλογών

Τα αποτελέσματα των εκλογών που πραγματοποίησε

πρόσφατα ο Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων Πα-

ράρτημα Χανίων, ανακοινώθηκαν χθες. Οπως ανα-

φέρεται στην ανακοίνωση,  η παρουσία Κοινωνιο-

λόγων και Κοινωνικών Ανθρωπολόγων, υπήρξε κα-

θοριστική για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμ-

βουλίου. Ψήφισαν 22 μέλη και τα αποτελέσματα δια-

μορφώθηκαν ως εξής: Πρόεδρος της τριμελούς Δι-

οικούσας Επιτροπής εξελέγη η κ. Μαρματάκη Αρετή,

Γραμματέας η κ. Τσάμη Νεκταρία Ιωάννα, Ταμίας ο

κ. Δρακάκης Ηρακλής και Αναπληρωματικά μέλη η

κ. Γιακουμάκη Βασιλεία και ο κ. Λίοντος Βασίλειος.

Η ανασύσταση του Συλλόγου ξεκίνησε από την επι-

θυμία παλιών και νέων μελών για επαναδραστηριο-

ποίησή του στα Χανιά. Πιο συγκεκριμένα, το Πα-

ράρτημα Χανίων βάζει στο επίκεντρο την προάσπι-

ση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου της

Κοινωνιολογίας και την ανάγκη για τοποθέτηση σε κοι-

νωνικά-τοπικά θέματα, μέσα από την κοινωνιολογι-

κή σκέψη και δράση, που χαρακτηρίζουν την επι-

στήμη. 
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Δράσεις για την υγεία

Συνεχίζεται το πρόγραμμα προαγωγής υγείας που

υλοποιεί ο  Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής

Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) του Δήμου Χα-

νίων σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Χανίων, με

στόχο την αποκεντρωμένη και στοχευμένη υπο-

στήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Αύριο Τετάρτη ο χειρούργος – ουρολόγος – αν-

δρολόγος, Δημ. Γλαρίτης θα βρίσκεται στις 8.30 το

πρωί στο ΚΑΠΗ Βαμβακόπουλου και την Πέμπτη 22

Ιουνίου ο πνευμονολόγος Αθ. Σολάκης στις 12 το με-

σημέρι στο ΚΑΠΗ Ακρωτηρίου.

Την Δευτέρα 26 Ιουνίου ο ο χειρούργος – ουρολό-

γος – ανδρολόγος, Δημ. Γλαρίτης θα βρίσκεται στις

9.30 μ.μ. στο πρώην δημοτικό κατάστημα Κεραμει-

ών και την Τρίτη 27 του μηνός ο αλλεργιολόγος Γε-

ώργιος Μαυρολέων στις 9.30 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Οπως ανακοίνωσε ο ΔΟΚΟΙΠΠ «στο πλαίσιο του

προγράμματος “Διαδρομές Υγείας & Πρόληψης”

προβλέπεται περιοδεία της Κινητής Μονάδας Ενη-

μέρωσης του Συμβουλευτικού Σταθμού του

Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. έως τις 30 Ιουνίου 2017 με δράσεις ενη-

μέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης.  

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Εκδηλώσεις ΚΕΘΕΑ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρ-

κωτικών στις 26 Ιουνίου, το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, σε

συνεργασία με φορείς, συλλόγους, σωματεία και τη

συμμετοχή τοπικών κοινωνιών, εθελοντών και φίλων,

διοργανώνει εκδηλώσεις σε Ηράκλειο, Χανιά, Άγιο

Νικόλαο, Ρόδο και Κάλυμνο για να διαδώσει το μή-

νυμα ενάντια στο στίγμα και τον αποκλεισμό και να

δώσει ελπίδα στην προσπάθεια εξαρτημένων και οι-

κογενειών για καθαρή ζωή μακριά από κάθε εξάρ-

τηση. 

Στα Χανιά σήμερα Τρίτη  και την Τετάρτη 21 Ιου-

νίου στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης ΚΡΗΤΗ Ι θα

πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα

«Κινητοποίηση έγκλειστων εξαρτημένων» σε σω-

φρονιστικούς υπαλλήλους από το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

και το ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Επίσης, την Δευτέρα 26 Ιουνίου και ώρα 21:00 στον

Προμαχώνα San Salvatore (πρώην Ξενία) (Κλειστή

Εκδήλωση) θα λειτουργήσει ενημερωτικό περίπτε-

ρο και θα πραγματοποιηθεί θεατρική παράσταση με

τίτλο «Έχω κάτι να πω» σε επιμέλεια  της θεατρολόγου

Στέλλας Σκορδαρά,

Η παράσταση αποτελεί μια σύνθεση αρχαίων και

σύγχρονων λογοτεχνικών και θεατρικών έργων από

μέλη, εθελοντές προσωπικό και φίλους της Συμ-

βουλευτικής Μονάδας Χανίων  του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔ-

ΝΗ. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί με τη συ-

νεργασία της Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων. Συν-

διοργανωτής της εκδήλωσης είναι ο Δήμος Χανίων

– ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ. 

Η πολύ μεγάλη συμ-
βολή του Βενιζέλου
στον εκσυγχρονισμό
της ελληνικής τέχνης
αλλά και η Κρήτη ως
πηγή έμπνευσης για
τους καλλιτέχνες του
Μεσοπολέμου ήταν
το θέμα της χθεσινο-
βραδινής διάλεξης
της Αλεξάνδρας Κου-
ρουτάκη, δρ. Ιστο-
ρίας της Τέχνης και
επιστημονικής συ-
νεργάτιδος της Αρ-
χιτεκτονικής Σχολής
του Πολυτεχνείου
Κρήτης. 

M
ία εκδήλωση

που πραγματο-

ποιήθηκε στο

Πνευματικό Κέντρο Χα-

νίων και που εντάσσεται

στο πλαίσιο των δράσεων

της ΙΛΑΕΚ για την ανά-

δειξη του πολιτισμού, των

τεχνών και της ιστορίας

της Κρήτης. 

Οπως διευκρίνησε η κ.

Κουρουτάκη: «Επιθυμία

μας είναι η εισήγηση αυτή

να αποτελέσει μία ευκαιρία

για γνωριμία με την νεο-

ελληνική τέχνη αφού πα-

ρουσιάζουμε μία θεματική

ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα

γιατί σχετίζεται με τον τόπο

μας, με την Κρήτη».  

Ειδικότερα για την διά-

λεξη της με θέμα: «Οι απαρ-

χές της σύγχρονης ελληνι-

κής τέχνης στο πνεύμα

του “Βενιζελισμού” και η

Κρήτη ως πηγή έμπνευσης

για τους καλλιτέχνες της

“Γενιάς του 1930” η ομι-

λήτρια επεσήμανε ότι η

εισήγηση της είχε διπλό

στόχο και δύο βασικούς

θεματικούς άξονες: «Ο

πρώτος αφορά τη συμβολή

του Βενιζέλου στον εκσυγ-

χρονισμό της ελληνικής

τέχνης διότι ο Βενιζέλος

υποστήριξε τους νεωτερι-

στές καλλιτέχνες στο πλαί-

σιο της γενικότερης ευρω-

παϊστικής του πολιτικής

και γι αυτό τοποθετούμε τις

απαρχές του ελληνικού μο-

ντερνισμού στο πνεύμα

του Βενιζελισμού. 

Ο δεύτερος βασικός θε-

ματικός άξονας αφορά την

Κρήτη ως πηγή έμπνευσης

για τους καλλιτέχνες του

Μεσοπολέμου. Η σημερινή

(σ.σ. χθεσινή) εισήγηση εί-

ναι το αποτέλεσμα μίας

ερευνητικής προσπάθειας

να συγκεντρωθεί το ζω-

γραφικό έργο των καλλιτε-

χνών του Μεσοπολέμου

που έχει έμπνευση και

πηγή αναφοράς την Κρήτη.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσ-

σουμε τα έργα ζωγραφικής

σε πέντε θεματικές όπως: η

κρητική λογοτεχνία, το

κρητικό θέατρο, οι μύθοι

της Κρήτης, η παραδοσια-

κή κρητική ενδυμασία και

τέλος η πολιτική μορφή

του Βενιζέλου που ενέ-

πνευσε καλλιτέχνες του

Μεσοπολέμου που είτε δη-

μιούργησαν προσωπογρα-

φίες του ίδιου του πολιτι-

κού, είτε αλληγορικά έργα

όπως ο Παρθένης για τις

νίκες του Βενιζελισμού”. 

Την εκδήλωση συντόνισε

η Μαριάννα Καβρουλάκη,

ανεξάρτητη ερευνήτρια,

μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου της ΙΛΑΕΚ

ενώ μετά την ολοκλήρωση

της διάλεξης επακολούθη-

σε συζήτηση με το κοινό.

Γ. Δρακάκης

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

Πηγή έμπνευσης η Κρήτη
» Με τη συμβολή του Ελ. Βενιζέλου

ο εκσυχρονισμός της Eλληνικής Tέχνης
» Επισημάνσεις σε διάλεξη της Αλ. Κουρουτάκη

Κατάμεστη η αίθουσα όπου δόθηκε η διάλεξη.

Η ομιλήτρια Δρ.
Αλ. Κουρουτάκη.

ΑΠΟ 23 ΕΩΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

Κλειστή η Mare Gallery

Η MARE GALLERY, στην Αγ. Μαρίνα, (εκθέ-

σεις: “Ο Δικός μου Θρόνος” & “Κίνηση

Ζωής”) θα παραμείνει κλειστή τις ημέρες Πα-

ρασκευή 23, Σάββατο 24 & Κυριακή 25 Ιουνί-

ου, για τις ανάγκες κλειστού σεμιναρίου. Θα εί-

ναι πάλι ανοιχτή στο κοινό τη Δευτέρα 26 Ιου-

νίου, 4-9 μμ.


