
  

  

  

Συναυλία Σταµάτη Σπανουδάκη στο Μινωικό 

Ανάκτορο Μαλίων 



 

Μια µεγάλη συναυλία µε τον τίτλο «Τη ζωή µου ξετυλίγω» έδωσε ο Σταµάτης 

Σπανουδάκης για πρώτη φορά στην Κρήτη, στο Μινωικό ανάκτορο Μαλίων, την 

Κυριακή 26 Αυγούστου 2018, έπειτα από πρόσκληση της Χορωδίας Μαλίων και 

του µαέστρου της κου Νίκου Αντωνακάκη. 

Σε ένα µαγικό χώρο µε ιδιαίτερη ιστορική αξία, µία αυγουστιάτικη βραδιά µε 

πανσέληνο, περισσότερα από 2.000 άτοµα απόλαυσαν έναν εξαίρετο συνθέτη 

και υπέροχο άνθρωπο σε µία µοναδική εκδήλωση που άφησε τις καλύτερες 

εντυπώσεις.  

Μια συναυλία που ξετύλιξε την ως εδώ πορεία του Σταµάτη Σπανουδάκη, µε 

γνωστές αγαπηµένες επιτυχίες του, παιγµένες µε λίγο καινούργιο και 

απρόβλεπτο τρόπο, και, βέβαια, κάποια νέα κοµµάτια από την επόµενη 

δισκογραφική δουλειά του, που θα κυκλοφορήσει λίγο αργότερα. «Μια βραδιά 

µουσικής, χαρισµένη σε όσα γίναν, µείναν αλλά και έρχονται.»  

Οι θεατές είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα υπερθέαµα µουσικής 

πανδαισίας την οποία συνόδευσαν δύο κρουστά, ένα πιάνο, ένα βιολοντσέλο, 

δύο κόντρα µπάσο και δέκα βιολιά µε σολίστ τους Γιώργο Κοντοβά (πιάνο), 

Αλέξανδρο Παπαδιαµάντη (βιολί), ∆ηµήτρη Κοτταρίδη (βιολοντσέλο), Πάνο 

Κατσικιώτη (ντραµς) και Νίκο Χατζόπουλο (κοντραµπάσο).  

Στην υπέροχη διοργάνωση συµµετείχε η Ορχήστρα Εγχόρδων, η Χορωδία 

Μαλίων και η Παιδική Χορωδία Μαλίων υπό τη διεύθυνση του µαέστρου και 

χοράρχη κου Νίκου Αντωνακάκη.  

Τη συναυλία συνδιοργάνωσαν ο ∆ήµος Χερσονήσου – Αντιδηµαρχία Τουρισµού-

Πολιτισµού, η Περιφέρεια Κρήτης και η Χορωδία Μαλίων µε τη συνεργασία πάντα 

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, µε την είσοδο να είναι ελεύθερη για το 

κοινό.  

Περισσότερα Εδώ 
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Η τέχνη της ξυλογλυπτικής στο ∆ήµο 

Χερσονήσου - 1ο  Πανελλήνιο Συµπόσιο 

Ξυλογλυπτικής 

Ένας νέος θεσµός εδραιώνεται στο ∆ήµο Χερσονήσου που σκοπό έχει 

πρωτίστως να αναδείξει την όµορφη και ιστορική τέχνη της ξυλογλυπτικής αφού 

αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονοµιάς 

της χώρας µας αλλά ταυτόχρονα να συµβάλει στην διάδοση και διατήρηση της, 

ως επενδυτική αξία για την πολιτισµική µας οντότητα. Η ξυλογλυπτική είναι µια 

ιδιαίτερη και δύσκολη τέχνη του ξύλου, είναι ουσιαστικά η ανάγλυφη απεικόνιση 

µορφών, αντικειµένων ή σχεδίων πάνω σε ξύλο κατά την έµπνευση του 

αριστοτέχνη δηµιουργού. Αποτελεί ξεχωριστό και ιδιαίτερο κλάδο της τέχνης που 

η ιστορία της αρχίζει από τον 11ο αιώνα και έχει τη δική της τεχνική - αισθητική 

καθώς απαιτεί το ιδιαίτερο ψυχολογικό και επαγγελµατικό υπόστρωµα από την 

πλευρά του δηµιουργού. Η ιδιαίτερη αυτή τέχνη περιλαµβάνει 

ξυλοτεχνουργήµατα υψηλής τεχνικής και αισθητικής αξίας που απαιτούν την 



 

συνέργεια µυαλού και ψυχής παράλληλα µε την δεξιοτεχνία των χεριών του 

γλύπτη κατά την επεξεργασία του ξύλου. Σε αυτήν την ιδέα και προοπτική 

ανάπτυξης θεσµών στο ∆ήµο Χερσονήσου θα πραγµατοποιηθεί το «1ο 

Πανελλήνιο Συµπόσιο Ξυλογλυπτικής» στον Ιερό Λόφο του Προφήτη Ηλία 

Ανωπόλεως µε ξυλογλύπτες από όλη την Ελλάδα σε ένα συναπάντηµα τέχνης 

και δηµιουργίας µε σκοπό να αφήσουν ζωντανό το αποτύπωµα της κουλτούρας 

τους και την τεχνοτροπία της τέχνης τους, ως πολιτιστική κληρονοµιά στον τόπο. 

Περισσότερα Εδώ 
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3ος Ορεινός Αγώνας Βοριτσίου 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βοριτσίου Πεδιάδος, «Η Αγία Μαρίνα», σε συνεργασία 

µε την Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου Χερσονήσου, διοργανώνουν και 

προκηρύσσουν τον 3ο Ορεινό Αγώνα Βοριτσίου «VORITSI TRAIL RUN», µε δύο 

αγώνες διαφορετικής δυσκολίας. Ο αγώνας θα πραγµατοποιηθεί στο Βορίτσι την 

Κυριακή, 2 Σεπτεµβρίου από τις 3:00 µ.µ. έως στις 10:00 µ.µ. και θα είναι 

ανώµαλου δρόµου µε αφετηρία και τερµατισµό την κεντρική πλατεία του χωριού. 

Μια ιδιαίτερα όµορφη διαδροµή µέσα στη φύση, που σε συνδυασµό µε την 

ηµεροµηνία διεξαγωγής θα ικανοποιήσει κάθε αθλούµενο. Ο αγώνας των 4,5 

χλµ. είναι µέτριας δυσκολίας µε 2 έντονες ανηφόρες, µια στην αρχή και µια στο 

τέλος της διαδροµής. Ο αγώνας των 11χλµ. είναι αρκετά απαιτητικός, καθώς οι 

πολλές διακυµάνσεις (ανηφόρες, κατηφόρες, υψοµετρική διαφορά + – 540µ.) 

προϋποθέτουν καλή φυσική κατάσταση, αντοχή και ιδιαίτερη προσοχή στο 

απότοµο του εδάφους. Το τερέν και στους δυο αγώνες κινείται εξολοκλήρου σε 

χωµατόδροµους. 

Περισσότερα Εδώ 
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"SOS Τροχαία Εγκλήµατα"  

Στις 12 Ιουλίου 2018 µε µια αιφνιδιαστική τροπολογία σε άσχετο µε την οδική 

ασφάλεια νοµοσχέδιο, ο υπουργός Μεταφορών Χρ. Σπίρτζης κατάργησε την 

νοµοθετική ρύθµιση που µε πρόταση του ιδίου η Βουλή 100 µόλις ηµέρες πριν 

είχε ψηφίσει (νόµος  4530/30-3-2018) µε την οποία απαγορεύονταν να 

κυκλοφορούν οι περίφηµες γουρούνες στο ασφαλτοστρωµένο οδικό δίκτυο. 

Περισσότερα Εδώ 
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Παρουσίαση του βιβλίου "Ο ΚΑΠΕΤΑΝ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΤΖΑΣ"  

Παρουσία του Σεβασµιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κκ Ειρηναίου, του 

∆ηµάρχου Χερσονήσου κου Ιωάννη Μαστοράκη, του Αντιδηµάρχου Τουρισµού, 

Πολιτισµού & Απασχόλησης κου Ευθυµίου Μουντράκη, του εγγονού του 

Καπετάν Τζατζά κου ∆ηµήτρη Τζατζαδάκη και πλήθος κόσµου, έγινε στις 18 

Αυγούστου η παρουσίαση του βιβλίου "Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΤΖΑΣ" 

στο Πάρκο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ στην Επισκοπή.  

Το συγγραφικό αυτό έργο αναφέρεται σε πολέµους του 20ου αιώνα καθώς και 

στην απαγωγή του Κράιπε. Ο Καπετάν Τζατζάς θέτοντας πάνω από όλα την 

αγάπη προς την πατρίδα, δεν έπαυσε ούτε στιγµή να µάχεται µε πίστη, θάρρος 

και γενναιοψυχία χάριν της ελευθερίας και της προσωπικής και συλλογικής 

αξιοπρέπειας, ξορκίζοντας κάθε ιδιοτέλεια και «τιτλοθηρία». Το τρίπτυχο 

Ευδαιµονία-Ελευθερία-Ευψυχία, του Θουκυδίδη αποτέλεσε το ερέθισµά του και 

διείπε το πνεύµα και την ψυχή του, όπως άλλωστε και όλων των Ελλήνων 

αγωνιστών. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης χαιρετισµό έκαναν ο δήµαρχος Χερσονήσου 

κος Μαστοράκης, ο εγγονός του Καπετάν Τζατζά κος Τζατζαδάκης και ο 

δηµοτικός σύµβουλος δήµου Χερσονήσου κος Ιωάννης Χριστάκης. Στην 

εκδήλωση συµµετείχε η Χορωδία του ∆ήµου Χερσονήσου και έγινε προβολή του 

ντοκιµαντέρ για τη Μάχη της Κρήτης του κου Παναγιωτάκη.  

Θερµά συγχαρητήρια στον συγγραφέα του βιβλίου κο Κώστα Παπαδάκη, στους 

οµιλητές, δηµοσιογράφο κο Νίκο Ψιλακη και συγγραφέα κο Γιώργο 

Παναγιωτάκη, στον συντονιστή της εκδήλωσης δηµοσιογράφο κο Ντίνο 

Κωνσταντόπουλο, για την όµορφη παρουσίαση του πολύ αξιόλογου αυτού 

βιβλίου.  

Περισσότερα Εδώ 
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∆ΕΥΑΧ: Υπογραφή σύµβασης έργου 

αντικατάστασης δικτύου πόσιµου ύδατος 

στους οικισµούς Κοκκίνη Χάνι & Βαθειανό 

Κάµπο  

Υπογράφηκε την Πέµπτη 16-08-2018 από τον Πρόεδρο της ∆.Ε.Υ.Α. 

Χερσονήσου κ. Αργυράκη Νικόλαο και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας 

«ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», η σύµβαση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 

∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ Υ∆ΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΟΚΚΙΝΗ 

ΧΑΝΙ ΚΑΙ ΒΑΘΕΙΑΝΟ ΚΑΜΠΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», 

προϋπολογισµού: 1.950.000,00€ το οποίο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «Κρήτη 2014-2020» του ΠΕΠ Κρήτης βάσει της Απόφασης 4753/05-

10-2017 του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Αρναουτάκη Σταύρου.  

Το έργο περιλαµβάνει, την αντικατάσταση 32.500 µέτρων αγωγών ύδρευσης 

(πρωτεύοντες και δευτερεύοντες) σε όλη την έκταση των οικισµών Κοκκίνη Χάνι 

και Βαθειανού Κάµπου µε την τοποθέτηση των αντίστοιχων συσκευών ελέγχου 

και ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου (δικλείδες, αεροβαλβίδες, εκκενώσεις, 

πυροσβεστικοί κρουνοί κλπ) καθώς και την αντικατάσταση του συνόλου των 

ιδιωτικών παροχών ύδρευσης των ακινήτων στους δύο οικισµούς. 

Η εκτέλεση του έργου προβλέπεται να ξεκινήσει το πρώτο δεκαπενθήµερο του 

Σεπτεµβρίου και εκτιµάται ότι θα αναβαθµίσει σε σηµαντικό βαθµό τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες ύδρευσης στις παραπάνω περιοχές.  

Περισσότερα Εδώ 
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Επίσκεψη του Ολυµπιονίκη Ιωάννη 

Μελισσανίδη στην Κατασκήνωση Κοκκίνη 

Χάνι  

Μια υπέροχη έκπληξη επιφύλασσαν στα παιδιά της κατασκήνωσης στο Κοκκίνι 

Χάνι, ο πρόεδρος της κατασκήνωσης Γιάννης Μηλάκης και η οµάδα του, το 

Σάββατο 28 Ιουλίου.  

Κατά την διάρκεια της ηµέρας τα παιδιά συµµετείχαν σε διάφορα Ολυµπιακά 

αγωνίσµατα, ενώ το βράδυ στο αµφιθέατρο προβλήθηκαν βίντεο από γνωστούς 

Έλληνες αθλητές και Ολυµπιονίκες. 

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης και ενώ ακουγόταν ο εθνικός µας ύµνος, 

προσήλθε στο χώρο ο Έλληνας Ολυµπιονίκης Ιωάννης Μελισσανίδης, ο οποίος 

µίλησε στα παιδιά για τις αξίες της γυµναστικής, έδωσε συµβουλές, µοίρασε 

αυτόγραφα, τραγούδησε και χόρεψε µαζί τους. 

Η χαρά και ο ενθουσιασµός των παιδιών ήταν κάτι το  µαγικό... αγκαλιές, 

ερωτήσεις, selfie µε τα κινητά τους, χορός, συνθήµατα της κατασκήνωσης, µια 

πραγµατικά εκπληκτική ατµόσφαιρα που θα µείνει χαραγµένη στις καρδιές όλων 

όσων ήταν παρόντες, όπως και το µήνυµα του Ιωάννη..."Πάντα να κάνετε όνειρα 

και πάντα να τα κυνηγάτε µε όλες σας τις δυνάµεις, τίποτα δεν είναι αδύνατο." 



 

(Ο Ιωάννης Μελισσανίδης είναι από το 2017 AMBASSADOR τουρισµού του 

δήµου µας) 

Περισσότερα Εδώ 
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Εκδήλωση στο Κράσι – Πλατάνια 2018  

Η εκδήλωση ‘’ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2018 - Στα βήµατα του Νίκου Καζαντζάκη στο Κράσι’’ 

πραγµατοποιήθηκε στις 22 Αυγούστου στο Κράσι µε στόχο την προστασία και 

ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του τόπου µας.  

Στην εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε πολιτιστική διαδροµή στο Κράσι, 

µαραθώνιος δρόµος περιµετρικά του οικισµού, οµιλίες και έγινε προβολή του 

ντοκιµαντέρ της ΕΡΤ ‘’Πάνω από όλα το έργο’’.  



 

Ευχαριστούµε το Σύλλογο Απανταχού Κρασανών και Φίλων για τη διοργάνωση 

της εκδήλωσης και τους οµιλητές κα Ντίνα Ταµουτσέλη (καθηγήτρια ΑΠΘ), κο 

Νίκο Γιγουρτάκη (δ/ντής εκπαίδευσης), κα Μαριάννα Τερζάκη (αρχαιολόγος), κα 

Γιούλη Ιεραπετριτάκη (ιστορικός, αρχαιολόγος) και κο Μιχάλη Σπυριδάκη 

(περιβαλλοντολόγος).  

Είναι υποχρέωση όλων µας, ως ελάχιστη απόδειξη πολιτισµού, η προστασία και 

ανάδειξη του µνηµειακού Πλατάνου στο Κράσι, ανακηρυγµένου µε Προεδρικό 

∆ιάταγµα ως διατηρητέου µνηµείου της φύσης! 

Περισσότερα Εδώ 
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Σχετικά µε Newsletter 
Αγαπητοί συνεργάτες,  

Θεωρούµε ότι η έγκυρη αλλά και έγκαιρη πληροφόρηση είναι πολύ σηµαντική στις ηµέρες µας 

ειδικά για όλους εσάς τους επαγγελµατίες στο χώρου του τουρισµού. 

Έτσι για τη καλύτερη ενηµέρωσή σας, σχετικά µε τις ενέργειες και δράσεις που σχεδιάζει και 

υλοποιεί η Αντιδηµαρχία Τουρισµού, Πολιτισµού & Απασχόλησης, αλλά και ο ∆ήµος Χερσονήσου 

γενικότερα, αποφασίσαµε να ξεκινήσουµε την αποστολή του συγκεκριµένου "NEWSLETTER", 

προς όλες τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, και όχι µόνο, του δήµου µας. 

Στη περίπτωση που θα θέλατε να προσθέσουµε κάποιο επιπλέον email παρακαλώ πατήστε εδώ. 
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