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1. Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και ώρα 21.00 Πέτρινο Θέατρο Νοπήγια.

“Μουσικοχορευτικοί δρόμοι της Κισάμου”
Ταξιδεύοντας στους ήχους και στα ζάλα της Κισάμου...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
21.00 Εναρξη
21.00-21.15 Χαιρετισμοί από τους συνδιοργανωτές. 
21.10-21.30  Η Κίσαμος η νεότερη... 

Θα παίξουν: Γλεντουσάκης Γιώργος βιολί, Καρτσωνάκης 
Κωστής βιολί, Μπουρδάκης Βασίλης βιολί, Παπαδάκης 
Ιωάννης λαγούτο, Παπαδάκης Στέλιος λαγούτο,Πατεράκης 
Στέφανος λαγούτο, Πολυχρονάκης Νίκος βιολί, Σκαλιδάκη 
Ειρήνη βιολί, Τσιχλάκης Κωστής λαγούτο, Χαρχαλάκης 
Νίκος βιολί, Χριστουλάκης Νίκος λύρα.

21.31-23.30 Η Κίσαμος σε ταξιδεύει...
21.31-21.40  Κουμής Λευτέρης βιολί, Γιακουμάκης Γιάννης λαγούτο, 

Σταυριανουδάκης Κυριάκος λαγούτο.
21.41-21.50  Μιχελάκης Μανώλης βιολί, Σαραντολάκης Αρτέμης λαγούτο.
21.51-22.00  Χαλκιαδάκης Γιάννης βιολί, Σκρέτης Γιώργος λαγούτο, 

Μπερτάκης Κυριάκος λαγούτο, Ζουριδάκης Αρης κρουστά.
22.00-22.10  Μαρτσάκης Αντώνης βιολί, Μαρεντάκης Νίκος λαγούτο, 

Πιτροπάκης Χαράλαμπος.
22.10-22.20  Βακάκης Δημήτρης λύρα, Βρουλάκης Νίκος λαγούτο.
22.20-22.30  Μαρινάκης Αντώνης βιολί, Ηλιάκης Στέλιος λαγούτο, 

Μαρτσάκης Γιάννης λαγούτο.
22.31-22.40  Λαϊνάκης Λεωνίδας λαγούτο-μπουλγαρί, Δεσποτάκης 

Στέφανος Μπάσο, Χαλαβάζης Αλέξανδρος κιθάρα 
22.41-22.50  Ρενιέρης Μάρκος βιολί,Πολυχρονάκης Γιάννης 

λαγούτο,Γιακουμάκης Γιάννης Λαγούτο, Κωνσταντουδάκης 
Ανδρέας πάσο

22.51-23.00  Χορευτάκης Ηλίας βιολί, Βρουλάκης Νίκος λαγούτο, 
Καλέργης Μιχάλης λαγούτο, Κοσιδεκάκης Διαμαντής 
κιθάρα, Φραντζεσκάκης Κώστας κρουστά.

23.01-23.10  Μενεγάκης Γιάννης βιολί, Ατσαλάκης Γρηγόρης λαγούτο, 
Σκουνάκης Γιώργος λαγούτο, Γιαννενάκης Θοδωρής 
κρουστά.

23.11-23.20  Φαντάκης Μανώλης βιολί, Φαλελάκης Τάσος λαγούτο.
23.21-23.30  Μυλωνάκης Γιώργος βιολί, Κονταξάκης Γρηγόρης λαγούτο, 

Παναγιωτάκης Σπύρος λαγούτο, Γιαννενάκης Θοδωρής 
κρουστά.

Η Κίσαμος πατάει τα ζάλα της... 
Αθλητικός Χορευτικός Σύλλογος “Πελασγοί”, Μορφωτικός Πολιτιστικός 
Σύλλογος “Ο Γηγενής”, Όμιλος Βρακοφόρων Κισάμου,Ρουματιανή 
Παρέα, Χορευτικός Σύλλογος “Η Κίσαμος”, Χορευτική Ομάδα Δραπανιά, 
Χορευτική Συντροφιά Πολιτιστικού Συλλόγου Λουσακιών.
Συντονίστριες Λαϊνάκη Νεκταρία - Κουνελάκη Αρχόντισσα

ΓΕΦΥΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ

Α. Ημερίδες-Στρογγυλά τραπέζια διαλόγου με βάση τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. 

1. Παλαιά Ρούματα, Δευτέρα 19-9-2022 και ώρα 17.00-21.00 

(περιοχή πρώην Δήμου Βουκολιών)

Θεματολογία:

-Παραδοσιακή Μουσική και χορός -Μάχη της Κρήτης -Γυναικεία 

επιχειρηματικότητα -Προιόντα Αγροτικής Γης -Πολιτιστικές Διαδρομές

2. Γραμβούσα, Τρίτη 20-9-2022 και ώρα 17.00-21.00  

(περιοχή Δημοτικού Διαμερίσματος Γραμβούσας και Πλατάνου)

Θεματολογία:

-Προστασία περιβάλλοντος (Μπάλος-Φαλάσαρνα) -Εκπαίδευση 

και Πολιτισμός (Ειδικό Σχολείο Κουτουφιανών-Εικόνες Πολιτισμού) 

-Επιχειρηματικότητα παραδοσιακών προιόντων -Νεολαία και πολιτισμός 

-Πολιτιστικές Διαδρομές

3. Επισκοπή, Τετάρτη 21-9-2022 και ώρα 17.00-21.00 

(περιοχή περιοχή πρώην Δήμου Κολυμβαρίου)

Θεματολογία:

-Θρησκευτικός τουρισμός -Μνημιακή Ελιά Βουβών -Οινοποιεία 

–Ελαιουργεία-Προιόντα Κρητικής Γης -Ο κύκλος των Μουσείων 

-Πολιτιστικές διαδρομές

4. Τοπόλια, Πέμπτη 22-9-2022 και ώρα 17.00-21.00 

(περιοχή πρώην Δήμου Μηθύμνης)

Θεματολογία:

-Παραδοσιακοί οικισμοί -Γιορτές Ρόκας -Πολιτιστικές διαδρομές

5. Έλος, Παρασκευή 23-9-2022 και ώρα 17.00-21.00 

(περιοχή πρώην Δήμου Ιναχωρίου)

Θεματολογία:

-Προστασία περιβάλλοντος (Ελαφονήσι-λατομεία γύψου) -Κρητική 

Διατροφή -Εναλλακτικός τουρισμός -Πολιτιστικές διαδρομές 

6. Πολυρρήνια, Δευτέρα 26-9-2022 και ώρα 17.00-21.00 

(υπόλοιπες περιοχές πρώην Δήμου Κισάμου)

Θεματολογία:

-Αρχαιολογικοί χώροι -Ε4 -Αρχαίος Ελαιώνας Γαλουβά -Μουσείο 

Μουσικών Κρήτης -Πολιτιστικές διαδρομές

Β. Τετάρτη 28-9-2022 και ώρα από 10.00-18.00 συνέδριο με θέμα: 

ΓΕΦΥΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ στη Ορθόδοξη Ακαδημία 

Κρήτης στο Κολυμβάρι.

Παράλληλα θα υπάρχει έκθεση από τη δράση της ΕΠΟΦΕΚ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΟΦΕΚ 2012-2022
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Δ.Σ. εκλογών 10-11-2021
Πρόεδρος: Κουνελάκης Στέλιος, Π.Σ.Λουσακιών
Α’ Αντιπρόεδρος: Μπουρδάκης Μανώλης, Π.Σ. Μαραθοκεφάλας
Β’ Αντιπρόεδρος: Τσοντάκης Χρήστος, Π.Σ. Φαλλελιανών
Γραμματέας: Κουλετάκης Ανδρέας, Π.Σ. Αστρικά
Αναπληρωτής Γραμματέας:  
Γιακουμάκης Ιωάννης, Π.Σ. Μοθιανών
Ταμίας: Βουρδουμπάκης Ιωάννης, Π.Σ. Γαβαλομουρίου
Αναπληρωτής Ταμίας: Πλοκαμάκης Μανώλης, Π.Σ. Πλοκαμιανών

Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων:  
Γρυμπαουλάκης Δημήτριος, Σύλλογος Προβολής Κισάμου  
“Η ΓΡΑΜΠΟΥΣΑ”
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: 
Μακράκης Γεώργιος, Π.Σ. Βλάτους

Ελεγκτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Καλογρίδης Αργύρης, Π.Σ. Βουλγάρω
Μέλος: Καρπαδάκης Σπύρος, Π.Σ. Πανεθήμου - Κρύας Βρύσης
Μέλος: Καρμπαδάκη Ελένη, Π.Σ. Κακόπετρου

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΟΦΕΚ 2012-2022
Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της επαρχίας Κισάμου βλέποντας την αναγκαιότητα για συνεργασία, ενότητα, κοινή δράση και 
ανάπτυξη του πολιτιστικού κινήματος, ιδρύσαμε την «Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου», «ΕΠΟΦΕΚ». 
Το πρώτο ΔΣ εκλέχτηκε στις 20-5-2012 και μέχρι σήμερα είναι παρόν με όραμα και με συγκεκριμένους στόχους, με 
τεκμηριωμένες προτάσεις και με μελέτες στα Πολιτιστικά δρώμενα της Επαρχίας Κισάμου, της Κρήτης,της Ελλάδος. 
Ο ρόλος της ΕΠΟΦΕΚ είναι να δώσει όλα εκείνα τα εφόδια ώστε οι πρωτοβάθμιοι Πολιτιστικοί Σύλλογοι να παραμείνουν 
πρωταγωνιστές του Πολιτισμού μας.
Πρέπει να συμβάλλουμε, ώστε ο πολιτισμός να επανέλθει στο προσκήνιο και να γίνει το κέντρο κάθε πολιτικής. Είναι 
απλός ο κανόνας. Ο Πολιτισμός είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Για εμάς ο πολιτισμός είναι επένδυση για την κοι-
νωνία, είναι εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης, επικοινωνίας, έκφρασης και κοινωνικής συνοχής.

Το όραμά μας:
«Η ΚΙΣΑΜΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ»

«Η ΑΡΜΟΝΙΑ»
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά για την συνεργασία και την συνδιοργάνωση, την Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου, την 
Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων,τον Δήμο Κισάμου,τον Δήμο Πλατανιά,την Ορθόδοξη Ακαδημία 
Κρήτης, την Εταιρεία Κρητικών Σπουδών-Ίδρυμα Καψωμένου, τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και τους Χορηγούς μας. 

Η ΚΙΣΑΜΟΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΠΑΝΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

10 YEARS EPOFEK 2012-2022
The Cultural Associations of Kissamos province, seeing the need for cooperation, unity, joint action and development 
of the cultural movement, we founded the “Association of Cultural Bodies of Kissamos Province”, “EPOFEK”. The 
first Board of Directors was elected on 20-5-2012 and until today is present with a vision and specific goals, with 
documented proposals and studies in the Cultural events of the Province of Kissamos, Crete, Greece.
The role of EPOFEK is to provide all those supplies so that the primary Cultural Associations remain protagonists of 
our Culture. We must contribute, so that culture returns to the forefront and becomes the center of all politics. The 
rule is simple. Culture is our comparative advantage. For us, culture is an investment in society, a tool for economic 
development, communication, expression and social cohesion.

Our vision:
“ KISAMOS OF NATURE AND TRADITION”

“HARMONY” 
We would like to thank warmly for the cooperation and co-organization, the Holy Metropolis of Kissamos and Selino, 
the Region of Crete, the Regional Unit of Chania, the Municipality of Kissamos, the Municipality of Platanias, the 
Orthodox Academy of Crete, the Society of Cretan Studies- Institution of kapsomenos and our Sponsors.

KISAMOS SENDS A MESSAGE OF CULTURE EVERYWHERE
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου  

κ. Αμφιλοχίου
«Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι 
το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης, το 
μέγεθος των πόλεων και ούτε η αφθονία των 
συγκομιδών, αλλά το ήθος των ανθρώπων 
που ανατρέφει η χώρα» (Έμερσον Ράλφ)

Ο λόγος περί πολιτισμού λοιπόν, καθώς η 
επέτειος 10 ετών δράσεως και δημιουργίας 
της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Κισάμου, 
γνωστής ως ΕΠΟΦΕΚ, δίδει την ευκαιρία όχι 
μόνον του εγκάρδιου αυτού χαιρετισμού, 
των ευχών και των πολλών ευχαριστιών μας 
προς την ΕΠΟΦΕΚ για την πολύτιμη συμβολή της εις την 
ανάδειξη και προβολή του αδαπάνητου πνευματικού και 
πολιτιστικού πλούτου του τόπου μας, αλλά προσφέρει σε 
όλους μας ευκαιρίες στοχασμού και αυτοκριτικής περί 
του χρέους και της ευθύνης διαφύλαξης και μεταλαμπά-
δευσης των άυλων αυτών αξιών του πολιτισμού στις 
επερχόμενες γενιές, χωρίς τις οποίες (αξίες) δεν μπο-
ρούμε να οραματιζόμαστε και, κυρίως, να χτίσουμε το 
μέλλον του τόπου και των ανθρώπων του. Αναζητώντας 
τα στοιχεία που συνθέτουν τον πολιτισμό, κυρίαρχη θέση 
κατέχουν: α) οι πεποιθήσεις, β) οι κανόνες, γ) οι αξίες, 
δ) η γλώσσα, ε) τα σύμβολα και στ) η ταυτότητα, δηλαδή 
ότι προσδιορίζει μια κοινωνία στον τρόπο και στάση ζωής 
της. 
Ο πολιτισμός, συνεπώς, είναι έννοια ευρύτερη από την 
«καλλιέργεια» ή την «παιδεία». Περικλείει αυτές τις έν-
νοιες αλλά δεν εξαντλείται, δεν περιορίζεται σε αυτές, 
είναι πολύ περισσότερο και πάνω, καθώς αφορά την 
σύνολη συμπεριφορά και στάση ζωής του ανθρώπου σε 
σχέση με την κοινωνία. Όπως ισχυρίζεται ο Αριστοτέλης 
στα Πολιτικά του (1253 a3), «ο άνθρωπος είναι από την 
φύση του ζώο πολιτικό», εννοώντας προφανώς ότι ο άν-
θρωπος είναι από την φύση του προορισμένος να ζει σε 
κοινωνία με άλλους ανθρώπους. Συνεπώς ο πολιτισμός 
είναι τρόπος και στάσης ζωής που δεν εγκλωβίζεται σε 
ορισμούς και έννοιες• αφορά και αγκαλιάζει τον άνθρω-
πο στο σύνολο του, πάντα σε σχέση με την κοινωνία και 
τον συνάνθρωπο. 
«Είναι αδύνατο να βελτιωθεί ο κόσμος, αν δεν βελτιω-
θούν οι άνθρωποι που κατοικούν σ’ αυτόν», θα πει ο 
Πλάτων. Αυτό ακριβώς το στοιχείο της συνεχούς εσω-
τερικής αναζήτησης του ανθρώπου με στόχο και σκοπό 
την βελτίωση του, δηλ. την εσωτερική, πνευματική του 
καλλιέργεια, θεωρείται, κατά την άποψη μας, ως το κυ-
ρίαρχο στοιχείο του πολιτισμού. Πολλοί οι τρόποι και οι 
δρόμοι: Τέχνη, χορός, μουσική, παράδοση, ιστορία. Όλα 
αυτά και άλλα πολλά συνθέτουν το όμορφο μωσαϊκό του 

GREETING
of Metropolitan of Kissamos and Selino,  

Mr. Amfilochios
“The true index of civilization is not the level 
of wealth or education, the size of cities, nor 
the abundance of crops, but the morals of 
the people that the country raises” (Emerson 
Ralph)

So the word about culture, as the 10-year 
anniversary of action and creation of the 
Union of Cultural Organizations of Kissamos, 
known as EPOFEK, gives the opportunity 
not only of this heartfelt greeting, our 
wishes and many thanks to EPOFEK for its 

valuable contribution to the highlighting and promotion 
of the spiritual and cultural wealth of our country, but it 
offers to all of us opportunities for reflection and self-
criticism about the debt and responsibility of preserving 
and passing on these intangible cultural values to the 
coming generations, without which (values) we cannot 
envision and, above all, build the future of the place 
and its people. Looking for the elements that make 
up culture, a dominant position is held by: a) beliefs, b) 
rules, c) values, d) language, e) symbols and f) identity, 
i.e. what defines the attitude of a society in the way of 
its life.
Culture, therefore, is a broader concept than ‘cultivation’ 
or ‘education’. It includes these concepts, but it is not 
exhausted, it is not limited to them; it is much more and 
above, as it concerns the entire behavior and life attitude 
of the person in relation to society. As Aristotle claims 
in his Politics (1253 a3), “man is by nature a political 
animal”, obviously meaning that man is by nature 
destined to live in society with other people. Therefore, 
culture is a way of life and attitude that is not confined to 
definitions and concepts; it concerns and embraces the 
human being as a whole, always in relation to society 
and fellow human beings.
“It is impossible to improve the world if the people 
who live in it are not improved,” Plato would say. This 
very element of man’s continuous inner search with 
the aim and purpose of his improvement, i.e. his inner, 
spiritual cultivation, is considered, in our opinion, as 
the dominant element of civilization. Many ways and 
paths: Art, dance, music, tradition, history. All these 
and many more make up the beautiful mosaic of 
culture, without which a society cannot have a future. 
“The purpose of civilization is not the development of 
science and machine, but the man”, Correll will say, and 
Luciano adds: “The family is the basis and beginning 
of civilization”. Man and the family are therefore the 
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πολιτισμού, χωρίς το οποίο δεν μπορεί να έχει μέλλον 
μια κοινωνία. «Σκοπός του πολιτισμού δεν είναι η ανά-
πτυξη της επιστήμης και της μηχανής, αλλά ο άνθρω-
πος», θα πεί ο Κορρέλ, και συμπληρώνει ο Λουκιανός: 
«Η οικογένεια είναι η βάση και η αρχή το πολιτισμού». Ο 
άνθρωπος και η οικογένεια συνεπώς το κέντρο, η αρχή 
και η βάση του πολιτισμού. Κάθε έκφραση η μορφή πολι-
τισμού που δεν στοχεύει στην εσωτερική καλλιέργεια και 
προαγωγή του ανθρώπου και δεν θεωρεί την οικογένεια 
ως βάση και αρχή, οδηγεί σε αδιέξοδο τον άνθρωπο και 
την κοινωνία, δημιουργεί πολώσεις και συγκρούσεις και 
καταχρηστικά λογίζεται ως «πολιτισμός». 
Χαιρόμεθα που η ΕΠΟΦΕΚ στην 10ετή αυτή φωτεινή πο-
ρεία και διαδρομή της έχει ως θεμέλιο της τον άνθρωπο 
και την οικογένεια, συμβάλλει έμπρακτα και ουσιαστικά 
στην προβολή και ανάδειξη της βαρύτιμης πνευματικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς της Κισάμου, η οποία είναι 
βαθιά ριζωμένη και χάνεται στα βάθη των αιώνων και, 
μέσα από τις πολλές και ποικίλες δράσεις και πρωτοβου-
λίες της, δίδει ευκαιρίες πνευματικού αναστοχασμού και 
επαναπροσδιορισμού των αληθινών προτεραιοτήτων 
και αναγκών της ζωής. 
Ευχή και προσευχή η ΕΠΟΦΕΚ για πολλές-πολλές ακό-
μα δεκαετίες να συμβάλλει στην ανύψωση του τόπου, 
των ανθρώπων και της κοινωνίας, την διαφύλαξη της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς και, κυρίως, την μετάγγιση 
της στις επερχόμενες γενιές, καθώς ένας πολιτισμός που 
δεν προάγει τον άνθρωπο σε κάτι ανώτερο και υψηλό-
τερο, τότε αυτός ο πολιτισμός ρυπαίνει και τον άνθρωπο 
και την κοινωνία του, αλλά και την ιστορία, και καταντά 
στο τέλος «καταναλωτικός πολιτισμός», αφού το πνεύ-
μα των ανθρώπων αγοράζεται και πωλείται σε πολυτελή 
ράφια, αίθουσες, πλατείες και αγορές. 

Αμφιλόχιος
Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου

center, the beginning and the basis of civilization. Any 
expression or form of culture that does not aim at the 
inner cultivation and advancement of man and does not 
consider the family as the basis and principle, leads to a 
dead end for man and society, creates polarization and 
conflicts and is abusively counted as “culture”.
We are happy that EPOFEK in this 10-year bright 
path has as its foundation the human being and the 
family, contributes practically and substantially to the 
promotion and highlighting of the valuable spiritual and 
cultural heritage of Kissamos, which is deeply rooted 
and lost in the depths of the centuries and, through 
its many and varied actions and initiatives, provides 
opportunities for spiritual reflection and redefining the 
true priorities and needs of life.
I wish and pray that EPOFEK for many, many more 
decades will contribute to the elevation of the place, the 
people and the society, the preservation of our cultural 
heritage and, above all, its transfer to the coming 
generations, as a culture that does not promote man in 
something higher, then this culture pollutes both man 
and his society, but also history; and in the end it is a 
“consumer culture”, since the spirit of people is bought 
and sold in luxury shelves, halls, squares and markets.

Amfilochios
Metropolitan of Kissamos and Selino

Μονή Παναγίας Οδηγήτριας Κυρά Γωνιάς
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Για την Περιφέρεια Κρήτης, η σημαντική πολι-
τιστική κληρονομιά του νησιού μας, η ιδιαίτερη 
ιστορική και πνευματική μας παράδοση, απο-
τελεί μια ξεχωριστή πηγή δύναμης, που ισχυ-
ροποιεί τη θέση του νησιού σε όλο τον κόσμο. 
Αυτή την κληρονομιά έχουμε υποχρέωση να 
αναδείξουμε και να διαφυλάξουμε. 
Σε αυτό το πλαίσιο η σημαντική δράση της 
Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κι-
σάμου (Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ.) είναι άξια συγχαρητηρί-
ων. Συμπληρώνοντας τη πρώτη δεκαετία παρουσίας στα 
πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής, τα μέλη της Ένωσης 
αποδεικνύουν πως ο πολιτισμός είναι η δύναμη που 
οργανώνει και προάγει ανθρώπινες συμπεριφορές. Κι-
νητοποιεί για καλύτερα ατομικά και συλλογικά επιτεύγ-
ματα. Δεν είναι μόνο μέρος της εξέλιξης ο πολιτισμός. 
Κινεί τον τροχό της εξέλιξης, όπως πολύ καλά γνωρί-
ζουμε όλοι.
Το πολιτιστικό κεφάλαιο του τόπου μας, αντιμετωπίζεται 
ως δημιούργημα όλων των Κρητικών. Είναι προϊόν συ-
νένωσης προσπαθειών. Είναι σύμβολο αυτοπεποίθησης 
και δύναμης. Στην Περιφέρεια καθημερινά αποδεικνύ-
ουμε ότι ο Πολιτισμός και η Ιστορία ενώνουν την κοινω-
νία, ως αστείρευτη πηγή έμπνευσης για το μέλλον. 
Σε όλα τα μέλη της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Επαρ-
χίας Κισάμου (Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ.) ευχόμαστε καλή συνέχεια 
στο σημαντικό έργο που επιτελούν.

Σταύρος Αρναουτάκης
Περιφερειάρχης Κρήτης

For the Region of Crete, the important cultural 
heritage of our island, our special historical 
and spiritual tradition, is a special source 
of power, which strengthens the position of 
the island throughout the world. We have 
an obligation to promote and preserve this 
heritage.
In this context, the important action of 
the Association of Cultural Bodies of 
Kissamos Province (EPOFEK) is worthy of 

congratulations. Completing the first decade of presence 
in the cultural events of the region, the members of the 
Union prove that culture is the force that organizes 
and promotes human behaviors. Motivates for better 
individual and collective achievements. Culture is not 
just part of evolution. It drives the wheel of evolution, as 
we all know very well.
The cultural capital of our place is treated as a creation 
of all Cretans. It is a product of a combination of efforts. 
It is a symbol of confidence and strength. In the Region 
every day we prove that Culture and History unite 
society, as an inexhaustible source of inspiration for the 
future.
We wish all the members of the Association of 
Cultural Bodies of Kissamos Province (EPOFEK) good 
continuation in the important work they perform.

Stavros Arnaoutakis
Regional Governor of Crete
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Αγαπητέ Φίλες, Αγαπητοί Φίλοι,
Με ιδιαίτερη χαρά και αισθήματα ευγνωμο-
σύνης εκφράζουμε τις ευχές μας για τα δέκα 
χρόνια λειτουργίας και δράσεων της Ένωσης 
Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου, 
ενός Φορέα που όλα αυτά τα χρόνια αποτε-
λεί κορυφαίο θεματοφύλακα της καταγραφής, 
ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς και του λαϊκού μας πολιτισμού. 
Παράλληλα, τα μέλη της Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ. αναπτύσ-
σουν, μια δεκαετία τώρα, ένα γόνιμο διάλογο μεταξύ 
των πολιτιστικών φορέων των Χανίων και ειδικά της 
Κισάμου, μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων και 
συνεδρίων, καθώς και με τη συμμετοχή σε ερευνητικά 
εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, έτσι ώστε ο πολι-
τισμός να έχει το ρόλο που του αρμόζει στην κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας, προσδίδοντας 
την ιδιαίτερη ταυτότητα που αυτός φέρει στη ζωή της 
Κοινότητας. 
Εύχομαι ολόψυχα Καλή Συνέχεια στο έργο της Ένωσης 
και κάθε επιτυχία στις μελλοντικές της δραστηριότητες. 
Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων είναι και θα παραμείνει 
πάντα αρωγός του πολύτιμου έργου της. 

Με φιλικά αισθήματα 
Νικόλαος Καλογερής

Αντιπεριφερειάρχης Χανίων

Dear Friends…
With special joy and feelings of gratitude 
we express our wishes for the ten years of 
operation and activities of the Association of 
Cultural Institutions of Kissamos Province 
(EPOFEK), an Association that all these years 
is a leading custodian of the recording and 
promotion of our cultural heritage and our 
popular culture.
At the same time, the members of E.PO.F.E.K. 

for a decade now, they have been developing a 
dialogue between the cultural institutions of Chania 
and especially Kissamos, through the organization of 
events and conferences, as well as by participating in 
national and European research programs, so that 
culture has the role to play in the social and economic 
development of our place, giving the special identity 
that culture brings to the life of the Community.
I wholeheartedly wish you good luck in the work of 
the Union and every success in its future activities. The 
Regional Unit of Chania is and will always remain a 
helper of its valuable work.

With friendly feelings
Nikolaos Kalogeris

Deputy Regional Governor of Chania
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Φίλες, φίλοι,
Ο πολιτισμός είναι η ουσιαστική έκφραση της 
ψυχής ενός λαού. Γνωρίζουμε και εκτιμούμε 
έναν λαό μέσα από την πολιτισμική του δημι-
ουργία.
Πρόθεση του Δήμου Κισσάμου είναι να στηρίξει 
και να αναδείξει με κάθε τρόπο την πολιτιστική 
κληρονομιά, από απλές καθημερινές δράσεις 
που προσφέρουν στον κάθε δημότη βελτίωση 
της καθημερινότητάς του, έως και τη διοργά-
νωση πολιτιστικών θεσμών. Στεκόμαστε αρωγοί σε κάθε 
προσπάθεια που σκοπό έχει το κοινό καλό και στηρίζουμε 
τους Συλλόγους και τα Σωματεία της πόλης για να συνε-
χίσουν το σημαντικό τους έργο με πρωταρχικό σκοπό την 
προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού έργου που διεξά-
γεται στην επαρχία Κισσάμου. 
Κρατώντας την παράδοσή μας ζωντανή, μπορούμε με 
αισιοδοξία να αντικρίζουμε το αύριο, να κρατηθούμε δι-
ατηρώντας την ταυτότητά μας και να δώσουμε το καλύ-
τερο μάθημα προς τους νέους.
Θα ήθελα να συγχαρώ από καρδιάς τα μέλη της Ένωσης 
Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισσάμου (Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ.) 
για την προσφορά τους και για το πολύπλευρο και πολυ-
σήμαντο έργο που επιτελούν και εύχομαι να συνεχίσουν 
τις προσπάθειές τους να διασώσουν και να διαδώσουν 
την παράδοση του τόπου μας.

Μυλωνάκης Γεώργιος
Δήμαρχος Κισσάμου

Friends…
Culture is the essential expression of the soul 
of people.
We know and appreciate people through its 
cultural creation.
The intention of the Municipality of Kissamos 
is to support and highlight in every way the 
cultural heritage, from simple daily actions 
that offer every citizen an improvement of 
his daily life, to the organization of cultural 

institutions. We stand as helpers in every effort that aims 
at the common good and we support the Associations 
of the city to continue their important work with the 
primary purpose of promoting and highlighting the 
cultural work carried out in the province of Kissamos. 
By keeping our tradition alive, we can look forward to 
tomorrow with optimism, keep our identity and give the 
best lesson to young people.
I would like to congratulate from the bottom of my heart 
the members of EPOFEK for their contribution and for 
the multifaceted work they perform and I hope they 
continue their efforts to save and spread the tradition 
of our place.

Mylonakis George
Mayor of Kissamos
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Με ιδιαίτερη χαρά και με υψηλές προσδοκίες 
ο Δήμος Πλατανιά για άλλη μια χρονιά υποδέ-
χεται τις προσπάθειες της Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ για την 
ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς της Κισάμου. Μιας ιδιαίτερης και ξεχω-
ριστής επαρχίας, με σημαντική προσφορά στην 
παράδοση και τον πολιτισμό του τόπου μας για 
μια ολόκληρη δεκαετία. Η δράση της Ένωσης 
αυτά τα δέκα χρόνια, με σταθερά βήματα και 
συντονισμένες ενέργειες αναδεικνύει την ειδο-
ποιό διαφορά της Κισάμου ως επαρχία, αλλά παράλληλα 
όμως ενδυναμώνει το διάλογο και την ανταλλαγή από-
ψεων ανάμεσα σε πολιτιστικούς και τοπικούς φορείς σε 
ευρύτερο επίπεδο και επιβεβαιώνει τις προσδοκίες μας. 
Ως Δημοτική Αρχή Πλατανιά δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα 
στην ανάδειξη των πολιτιστικών χαρακτηριστικών του 
τόπου μας και μέσα από την άριστη συνεργασία με τους 
Πολιτιστικούς μας Συλλόγους ενισχύουμε δράσεις και 
πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση στα μέτρα 
των δυνατοτήτων μας. Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχουμε 
και στηρίζουμε έμπρακτα τις δράσεις της Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ, για 
τον πολιτισμό και την ιδιαιτερότητα της Κισάμου, με στό-
χο όχι μόνο τη διάσωση της ιστορίας και των παραδό-
σεών μας αλλά και τη μεταλαμπάδευσή τους από γενιά 
σε γενιά.
Στις δράσεις του Δήμου Πλατανιά είναι και η δημιουργία 
και ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος του τόπου 
μας. Για το λόγο αυτό, δημιουργήσαμε ψηφιακή πλατ-
φόρμα (www.libraryoac.gr), όπου σε συνεργασία και με 
άλλους φορείς αναδεικνύουμε τα μνημεία της πολιτιστι-
κής μας κληρονομιάς.

Με Φιλικούς Χαιρετισμούς
Ιωάννης Μαλανδράκης

Δήμαρχος Πλατανιά

With special joy and with high expectations, 
the Municipality of Platanias for another 
year welcomes the efforts of EPOFEK for 
the promotion of the cultural heritage of 
Kissamos. A special and distinct province, 
with a significant contribution to the tradition 
and culture of our place for a whole decade. 
The action of the Union during these ten 
years, with steady steps and coordinated 
actions, highlights the noticeable difference 

of Kissamos as a province, but at the same time 
strengthens the dialogue and exchange of views 
between cultural and local bodies at a wider level and 
confirms our expectations. As the Municipal Authority of 
Platanias we give special importance to the promotion 
of the cultural characteristics of our place and through 
the excellent cooperation with our Cultural Associations 
we strengthen actions and initiatives in this direction to 
the best of our ability. In this context, we participate and 
actively support the actions of EPOFEK, for the culture 
and the uniqueness of Kissamos, aiming not only to 
save our history and traditions but also to pass them on 
from generation to generation..
The actions of the Municipality of Platanias include the 
creation and promotion of the Cultural Reserve of our 
place. For this reason, we created a digital platform 
(www.libraryoac.gr), where in collaboration with other 
organizations we highlight the monuments of our 
cultural heritage.

Sincerely
Ioannis Malandrakis

Mayor of Platanias
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Εάν αναλύσει κάποιος τη σχέση Εκκλησίας και Πολιτισμού αυτή μπορεί να κατανοηθεί σε δύο 
επίπεδα. Το πρώτο, έχει σχέση με τη δημιουργία πολιτισμού. Ο πολιτισμός αυτός δεν είναι απλά 
Τέχνη, αλλά επέκταση της θεϊκής αγάπης, είναι χάρισμα και τελειότητα. Η ανάπτυξη της μουσικής, 
της αγιογραφίας, της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των άλλων Τεχνών εντός της Εκκλησίας, 
καλλιεργείται κυρίως και πρώτιστα μέσα από την προσευχή και την ταπείνωση, γνωρίζοντας ότι 
την όποια Τέχνη καλλιεργούμε και υπηρετούμε, την οφείλουμε στον μεγάλο δωροθέτη Θεό. Το 
δεύτερο, έχει να κάνει με τη σχέση της ίδιας και τον εκάστοτε πολιτισμό. Η σχέση της Εκκλησίας 
με τον εκάστοτε πολιτισμό ήταν πάντοτε διαλεκτική. Οι Χριστιανοί δεν αρνούνται τον πολιτισμό σαν 
πολιτισμό. Είναι, όμως, αυστηροί για κάθε υπάρχουσα πολιτιστική κατάσταση και την κρίνουν με 
τα μέτρα του Χριστού.

Έτσι η λύση που προτείνει η ίδια, για να ξεπεραστεί η πολύπλευρη πολιτιστική και πολιτισμική κρίση, είναι να ζωντα-
νέψουμε, όπως και οι πρόγονοί μας, αυτή τη συσσωρευμένη πείρα αιώνων που έχουμε. Να ξαναβρούμε το κοινοτικό 
πνεύμα, τον τρόπο του συνεταιρίζεσθαι, να αφυπνιστούμε προσωπικά, να αναζητήσουμε την κοινωνία σχέσεων και να 
ξαναδούμε την Εκκλησία ως γιορτή. Όπως πολύ εύστοχα έχει επισημάνει ο Διονύσης Σαββόπουλος, την παράδοση δεν 
μάς την παραδίδουν οι προηγούμενες γενεές, αλλά εμείς παραδιδόμαστε σε εκείνην. 
Μέσα στο πνεύμα αυτό η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου στα τελευταία δέκα χρόνια της λειτουργίας 
της κατάφερε να προβάλει και τα δύο. Να σεβαστεί τον πολιτισμό που παρέλαβε και να τον προβάλει με τον ίδιο σεβασμό 
στο σήμερα χωρίς αλλοιώσεις και φολκλορικά σχήματα που διαταράσσουν το χθες με το σήμερα. 
Ευχόμεθα πολλές και δημιουργικές δεκαετίες για πολλά χρόνια ακόμη!

Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Γενικός Διευθυντής Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης 

If one analyzes the relationship between Church and Culture, this can be understood on two levels. The first has to do 
with the creation of culture. This culture is not just Art, but an extension of divine love, it is a gift and perfection. The 
development of music, hagiography, painting, sculpture and other Arts within the Church, is cultivated mainly and 
primarily through prayer and humility, knowing that whatever Art we cultivate and serve, we owe to the great giver 
God. The second has to do with the relationship between Church and the culture. The relationship of the Church with 
the culture has always been dialectical. Christians do not deny culture as culture. They are, however, strict about any existing 
cultural situation and judge it by the measures of Christ.
So the solution that Church proposes, to overcome the multifaceted cultural and cultural crisis, is to bring to life, like 
our ancestors, this accumulated experience of centuries that we have. To rediscover the community spirit, the way of 
associating, to awaken personally, to seek the communion community and to see the Church again as a celebration. 
As Dionysis Savvopoulos has very aptly pointed out, tradition is not handed down to us by previous generations, but 
we surrender to it.
In this spirit, the Association of Cultural Bodies of Kissamos Province (EPOFEK) in the last ten years of its operation 
managed to promote both. To respect the culture he received and to promote it with the same respect to today without 
alterations and folklore forms that disturb yesterday with today.
We wish many and creative decades for many more years!

Dr. Konstantinos Zorbas,
General Director of the Orthodox Academy of Crete

Φαλάσαρνα _ Κίσαμος
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Χαιρετισμός στην Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ για τα δεκάχρονα της λειτουργίας της
Αισθάνομαι τυχερός που μου δίδεται η δυνατότητα να συμμετάσχω στον εορτασμό της επετείου 
των δέκα χρόνων λειτουργίας της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου. Γιατί έτσι 
έχω την ευκαιρία να διερμηνεύσω τα κοινά αισθήματα τιμής και αναγνώρισης που δίκαια έχει κα-
τακτήσει η ΕΠΟΦΕΚ σ’ αυτά τα δέκα χρόνια αφοσιωμένης δράσης και προσφοράς στον πολιτισμό.
Αυτή καθαυτήν η επέτειος των δέκα χρόνων λειτουργίας της μας λέει πολλά. Μια Ομοσπονδία 
Συλλόγων που διατηρεί και διευρύνει συνεχώς τις δραστηριότητές της σημαίνει ότι διατηρεί 
συμπαγή και αδιατάρακτη τη συνοχή της, τόσο στο επίπεδο των συλλογικών φορέων που την 
απαρτίζουν όσο και στο επίπεδο των ατομικών μελών και των διοικητικών οργάνων. Που θα πει 
ότι επιδιώκει συστηματικά το δύσκολο δρόμο της υπέρβασης των διαφωνιών και των πιθανών 
διαφορών, σε πλήρη συμφωνία με μια θεμελιώδη αρχή του ελληνικού πολιτισμού, την αρχή της 

υπέρβασης και εναρμόνισης των αντιθέσεων.
Το ανάλογο ισχύει και στις σχέσεις με τους άλλους πολιτιστικούς φορείς.
Αναπτύσσει συνεργασίες εντός και εκτός Κρήτης, ως τη Μακεδονία και τη Θράκη, μεταγράφοντας σε κοινή δημιουργική 
δράση την αρχή του ενιαίου ελληνικού πολιτισμού. Υπερασπίζεται και διεκδικεί από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες τα 
δικαιώματα των πολιτιστικών συλλόγων της χώρας. Πρωταγωνιστεί σε πρωτοβουλίες συσπείρωσης και κοινής δρά-
σης, με κορυφαίο παράδειγμα το επώδυνο εγχείρημα συγκρότησης της Παγκρήτιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων.
Το σπουδαιότερο, δεν επιδιώκει να υποκαταστήσει τις κοινότητες που εκπροσωπεί στις καθιερωμένες εθιμικές εκδη-
λώσεις δημόσιου χαρακτήρα. Αντί, όπως βλέπομε συχνά να συμβαίνει αλλού, να μεταβάλλει τους ζωντανούς φορείς σε 
θεατές και πελάτες του πολιτισμού τους, η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου προσφεύγει προγραμματι-
κά σ’ αυτούς για να σπουδάσει τον τοπικό πολιτισμό, να ενθαρρύνει και να ενισχύσει τις εκδηλώσεις τους, να καταστήσει 
τις κοινότητες της Επαρχίας επίκεντρο πολιτιστικής δράσης και συνάμα να αποκαταστήσει τα μέλη κάθε κοινότητας στη 
θέση του πρωταγωνιστή που δικαιωματικά τους ανήκει.
Να γιατί θαυμάζω και καμαρώνω την Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ. και της εύχομαι ολόψυχα εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και 
όλων των Μελών της Εταιρείας Κρητικών Σπουδών – Ιδρύματος Γεωργίου και Αρτεμισίας Καψωμένου, να συνεχίσει 
ευδόκιμα για πολλές δεκαετίες ακόμη την προσφορά της, προσφέροντας ένα υπόδειγμα προς μίμηση.

Ομότ. καθηγητής Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος,
Πρόεδρος της Εταιρείας Κρητικών Σπουδών

Greetings to EPOFEK for the ten years of its operation
I feel lucky to be given the opportunity to participate in the celebration of the tenth anniversary of the Association of Cultural 
Bodies of Kissamos Province (EPOFEK), because in this way I have the opportunity to interpret the common feelings 
of honor and recognition that EPOFEK has justly won in these ten years of dedicated action and contribution to culture.
The anniversary of its ten years of operation itself tells us a lot. A Federation of Associations that constantly maintains 
and expands its activities means that it maintains its solid and undisturbed cohesion, both at the level of the collective 
bodies that make it up and at the level of the individual members and the administrative bodies. Which is to say that he 
systematically seeks the difficult path of overcoming disagreements and possible differences, in full agreement with a 
fundamental principle of Greek culture, the principle of overcoming and harmonizing contradictions.
The same applies to relations with other cultural institutions. Develops collaborations inside and outside Crete, as 
far as Macedonia and Thrace, translating into a joint creative action the principle of a unified Greek culture. Defends 
and claims from the competent state services the rights of the cultural associations of the country. He starred in 
mobilization and joint action initiatives, with the leading example being the painful project of forming the Pancretan 
Association of Cultural Associations.
Most importantly, it does not seek to replace the communities it represents in established customary public events. 
Instead of, as we often see happening elsewhere, turning live bodies into spectators and clients of their culture, the 
Association of Cultural Bodies of Kissamos Province (EPOFEK) programmatically turns to them to study local culture, 
to encourage and enhance their events, to make the communities of the Province the center of cultural action and at 
the same time restore the members of each community to the position of the protagonist who rightfully belongs to 
them.
That&#39;s why I admire and boast about EPOFEK and I wholeheartedly wish her on behalf of the Board of Directors 
and all the Members of the Society for Cretan Studies - George and Artemisia Kapsomenos Foundation, to continue 
its offer for many more decades, offering a model to imitate.

Professor Eratosthenes G. Kapsomenos
President of the Society of Cretan Studies
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΟΦΕΚ 2012-2022
Ιστορικό πρωτοβουλιών για συνεργασία και δικτύωση  

των Πολιτιστικών Συλλόγων Επαρχίας Κισάμου

  Η πρώτη συνάντηση των Πολιτιστικών Συλλόγων της 
Επαρχίας Κισάμου έγινε με πρωτοβουλία του κορυφαίου κοινωνι-
κού και οικονομικού μεταρρυθμιστή μακαριστού Ειρηναίου στις 23-
2-1991 στη Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμβάρι. Ακολούθη-
σαν συναντήσεις στη Κίσαμο, Μοθιανά, Κακόπετρο και Λουσακιές.
Η παραπάνω πρωτοβουλία συνεχίστηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλο-
γο Λουσακιών,όπου 24-5-1998 στις Λουσακιές έγινε η συνάντηση 
των Πολιτιστικών Συλλόγων και αποφασίστηκε η έκδοση του πρώ-
του κοινού εντύπου Πολιτιστικών εκδηλώσεων Κισάμου.Η έκδοση 
του εντύπου συνεχίστηκε και το 1999.
  Οι πρώτες διερευνητικές συναντήσεις έγιναν στη έδρα 
του Φιλολογικού Συλλόγου στη Κίσαμο αρχές του 2010. Με πρωτο-
βουλία της προσωρινής συντονιστικής επιτροπής, η οποία συστήθη-
κε 28-4-2010 στη συνάντηση στο Φαλδάμειο,συνέχισε τις συναντή-

σεις για την δημιουργία της Ένωσης Πολιτιστιικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου (ΕΠΟΦΕΚ).

Τα μέλη της προσωρινής επιτροπής είναι:
1 . Γεωργουλάκη Πόπη (Πολιτιστικός Σύλλογος Δραπανιά) 
2.  Κουλετάκη Ανδρέα (Πολιτιστικός Σύλλογος Αστρικα) 
3. Κουμή Λευτέρη (Σύλλογος Νέων Κισάμου) 
4.  Κουνελάκη Στέλιο (Πολιτιστικός Σύλλογος Λουσακιών) 
5. Κουτουλάκη Μανόλη (Πολιτιστικός Σύλλογος Ταυρωνίτη) 
6. Μοτάκη Δημήτριο (Πολιτιστικός Σύλλογος Κεραμωτής) 
7. Σημαντηράκη Νικόλαο (Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλεριανών) 
8. Στυλιανουδάκη Αντωνία (Πολιτιστικός Σύλλογος Βούβες) 
9. Ψωματάκη Μανόλη (Πολιτιστικός Σύλλογος Πύργου) 

 Η δεύτερη συνάντηση έγινε στην Ορθόδοξη Ακαδημία (ΟΑΚΑ) στο Κολυμπάρι την Πέμπτη 27/05/2010 και 
ώρα 7 μ.μ. με θέμα την ανάλυση των άρθρων του καταστατικού. Η Τρίτη συνάντηση έγινε την 1η Ιουλίου 2010 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 7:00μ.μ. στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμβάρι όπου οριστικοποιήθηκε το καταστατικό και 
υπέγραψαν τα ιδρυτικά μέλη.
 Το καταστατικό εγκρίθηκε με αριθμό απόφασης 17/2011 από το Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων και κατα-
χωρήθηκε στο βιβλίο των σωματείων με αριθμό 33/2011 με χρονολογία 14-2-2012. Στις 22-3-2012 στο Φαλδάμειο 
οίκημα της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου έγινε η πρώτη συνάντηση των πολιτιστικών φορέων της επαρχίας 
Κισάμου μετά την έγκριση του καταστατικού και αποφασίστηκε η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του πρώτου 
Διοικητικού Συμβουλίου και της πρώτης Ελεγκτικής επιτροπής στις 20 Μαίου 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 12 το μεση-
μέρι μέχρι 3μμ,στο Πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Κισάμου,(υπόγειο Δημαρχείου). Την Τρίτη 22-5-2012 συνήλθε στην 
Κίσαμο το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου, το οποίο προήλθε από 
τις εκλογές 20-5-2012 και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Κουνελάκης Στέλιος Πρόεδρος (Πολιτιστικός Σύλλογος Λουσακιών) 
Λουφαρδάκης Γιάννης Α`Αντιπρόεδρος (Σωματείο Λαικής Βιβλιοθήκης Παλαιών Ρουμάτων) 
Κουμής Λευτέρης Β`Αντιπρόεδρος (Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Μαλαθύρου)
Δερουκάκης Μανώλης Γενικός Γραμματέας (Σύλλογος Νέων Κισάμου)
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Χαρτζουλάκης Κωνσταντίνος Αναπληρ. Γενικός Γραμματέας (Σύλλογος Ριζιτών η Κίσαμος)
Κουλετάκης Ανδρέας Ταμίας (Πολιτιστικός Σύλλογος Αστρικα)
Κλωστράκης Δημήτριος Αναπληρωτής Ταμίας (Σύλλογος Αλληλεγγύης ο Κάμπος)
Γιακουμάκης Γιάννης Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (Πολιτιστικός Σύλλογος Μοθιανών)
Σκαράκης Στρατής Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων (Πολιτιστικός Σύλλογος Γραμβούσας)

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Την Τρίτη 5-6-2012 συνήλθε στη Κίσαμο η ελεγκτική επιτροπή της Ενωσης Πολιτιστικών Φορέων επαρχίας
 Κισάμου τον οποίο προήλθε από τις εκλογές 20-5-2012 και συγκρότηθηκε σε σώμα
Μπερτάκης Γεώργιος Πρόεδρος (Πολιτιστικός Σύλλογος Μαραθοκεφάλας)
Γεωργουλάκη Καλιόπη Μέλος (Πολιτιστικός Σύλλογος Δραπανιά)
Θεοδωρίδου Ιωάννα Μέλος (Σύλλογος Γυναικών Παλαιών Ρουμάτων)
Στις 10-7-2013 παραιτήθηκε από μέλος του ΔΣ ο Δερουκάκης Εμμανουήλ και την θέση του πήρε το πρώτο αναπληρω-
ματικό μέλος ο Βουρδουμπάκης Ιωάννης

ΠΡΟΕΩΡIΝΗ Ε Π 1ΤΡΟΠΗ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΑ'ΡΧΙΑΣ ΚIΣΑΜΟΥ

■ ΠΕΡΙ ΑΗΤIΣ ^ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

■■ . 
' . ·  -  . · .

Πρώτη συνάντηβη των Πολυτ|υστ;υκων Συλλόγων της' Επαρχίας

Κυσάμου στις 25 Φίεβρουορίοσ ,1991 

ΟΡΘΟΛΟΞΟΣ Α κ /fciHMΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
.'-

Στην πρώτη συνάντηση των Πολιτιστικών Συλλόγων της 

Εηο:ρχΙο:ς· Κυσάμου, που έγινε: μ̂ ρ πρώτο-Βουλί ά του . Σεβ.

Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η  Κισάμου και, ( Σελίναυ -# · κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ, 

παρεβρέιθηκαν εκπρόσωπου από .*10 * Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ο ύ ς - Συλλόγο
υς 

(Σύλλογος Νέων Κισάμου, ^(ίκπαλυτυστίκός- 'Σύλλογος 

ΓΙερ υ βαλο:κ ίων, ου Πολυτυστυ -κοί- Σύλλογό υ Καλυμπαρίου,

Έλους, Βαύβες, Πολεμάρχη, Μορφωτικός Όμιλος Βουκολυών, 

Σύλλογος Νέων Πλατάνου, Λαογραφικός Σύλλογος Ναχιών καυ 

της Σπηλιάς). 
· ·

Κο:τά την δυάρκευα της- συνάντησης επισημάνθηκαν τα

ε^ήςϊ
- Η· συνεργασία, ανάμεσα- στους Πολιτιστικούς Συλλόγους γυα 

μυά πολυτυστυκή, κοινωνική καυ πνευματική αναγέννηση της 

Επαρχίας Κισάμου.
·■·" Η προσπάθεια ε ν ε ρ γ ο ποίησ

ης'των μελώναμε - την δημιουργία 

χορευτικών ,σιιγ κρατημάτων π ο υ ’ θα συνεχίσουν την

■ π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ή π α ρ ά δ ο σ η  ταυ 
τόπου, αντιδρόντας μαζικά στον 

σημερινό εμπορυκό της χαρακτήρα»

"Γην, δραστηρ u οπο ί ησ η της· ενδο χώρας καυ την

ευ α υ σ θ η τοποίηση των κατοίκων της, με συνεχή ενημέρωση καυ 

την δημιουργία- σωστών πολι
τιστικών εκδηλώσεων»

- Συζητήθηκε το πρόβλημα της έλλειψης νέων ανθρώπων στο: 

χωριά που θα συνεχίσουν το έργο των Πολυτυστυκών Συλλ
όγων 

καυ-που θα ζωντανέψουν τον τόπο, με την μόνυμη, καυ όχυ 

παρ,οδ υ κή- β  ι αμόνή τους, στο χωριό.

Τέλος συνετάχθει προσωρινή επιτροπή, ο: ποτέ λουμένη 

από τους, Στυλιανό Κουνελάκη (Σύλλογος Νέων Κυσάμου), 

Ελευθέριο .Χαρισάκη (Μορφωτικός Όμιλος Βουκολυών), Νικόλαο 

Π α π α γ ν α ν ά κ η  (Πολιτιστικά Σύλλογο Περιβολακίων) , Ιωάννη 

Χριστοδουλάκη (Πολιτιστικό Σύλλογο Κολυμβαρίου) καυ 

Ιωάννη Ματζοράκη (Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Πλατάνου), για 

τον συντονισμό το έργου καυ απαφασίστηκε νέα συνάντηση 

στις 11 Μαρτίου, στο Ενορυάκό Κέντρο Καστελίου, με θέμα 

τ υ ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς κ α υ π ρ ο ο π τ υ κ έ ς συνεργασία ς τ ω ν

πολιτιστι κών-φορέων της Επαρχίας Κυσάμου»
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ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ

Πολιτισμός είναι το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον τα οποία αποτελούν τη 
βάση για την ολοκλήρωση του ανθρώπου και της κοινωνίας στο χρόνο.

ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΦΕΚ

Η Κίσαμος της Φύσης και της Παράδοσης
«Η ΑΡΜΟΝΙΑ»
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Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης 
Δήμος Κισσάμου 
Δήμος Πλατανιά 

Περιφέρεια Κρήτης 
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων  

 

 

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός (Master Plan) 

Πολιτιστικής Πολιτικής  

και Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Δήμων Κισσάμου και Πλατανιά 
 

Στάδιο ΙIΙ - Διαδικασία Εφαρμογής 

Σταδίου IV - Δράσεις Δημοσιότητας 

 

 

Αθήνα 
 

Ιούλιος 2016

Ομάδα Εργασίας 
Αναστασία Στρατηγέα Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π. 

Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου 
Νεκταρία Μαραβά Οικονομολόγος – Περιφερειολόγος, MSc 

Βασιλική Κατσώνη Επίκ. Καθηγ. ΤΕΙ Αθηνών 

Σωμαράκης Γεώργιος Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Παναγιωτοπούλου Μαρία  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 

Λάμπρου Μαρία Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, M.Sc. Χωροταξία, 
Πολεοδομία και Ανάπτυξη 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Εκπόνηση της Μελέτης 
με τίτλο «Στρατηγικός 
Σχεδιασμός Πολιτιστικής 
Πολιτικής και Βιώσιμης 
Ανάπτυξης της επαρχίας 
Κισάμου» 2016

Προτάσεις που έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια των στρατηγικών στόχων
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ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΡΟΛΟ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

1.  Υλοποίηση των Πολιτιστικών Διαδρομών της μελέτης μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που πρέπει να γίνει 
στα πρότυπα των Πολιτιστικών Διαδρομών του Πολιτιστικού σωματείου του Διαζώματος.

2.  Άμεση υλοποίηση του καινοτόμου έργου του Μουσείου Μουσικών Κρήτης στις Λουσακιές Κισάμου.
3.  Υλοποίηση της πρωτοβουλίας του Μητροπολίτη Κόσμου και Σελίνου κ.Αμφιλοχίου για δημιουργία ενός 

θεσμού με τίτλο: Εορτή Παραδοσιακής Μουσικής στη Κίσαμο με την συμμετοχή των μαθητών των Ωδείων,των Μου-
σικών Σχολείων και των Σχολών Παραδοσιακής Μουσικής της Κρήτης και της Ελλάδος.

4. Tην θεσμοθέτηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Εικόνες Πολιτισμού.
5.  Την κατάρτιση σχεδίου για την προστασία του μοναδικού φυσικού πλούτου της Κισάμου και κυρίως σε 

περιοχές που δέχονται μεγάλες πιέσεις όπως είναι ο Μπάλος, το Ελαφονήσι και τα Φαλάσαρνα. 
6.  Δημιουργία πανεπιστημιακού τμήματος Κρητικής Διατροφής για να την στηρίζει με συνεχή έρευνα και να την 

καθιερώσει σε παγκόσμιο πρότυπο υγιεινή διατροφή.
7.  Οι χρηματοδοτήσεις από την Τ.Α. πρέπει να αυξηθούν σημαντικά και τα χρήματα που δίδονται σε ενέργειες των 

Π.Σ. να γίνει κανόνας σε πρώτη φάση να φθάσει το 1,5% των τακτικών εσόδων όπως προβλέπει ο νόμος και να γίνεται 
με δημόσια πρόσκληση και με συγκεκριμένα κριτήρια συμφωνημένα από κοινού...

Πως θα υλοποιηθούν;
• Με κοινό όραμα και σχέδιο. 

• Με βούληση, διαφάνεια και καινοτομία. 

• Με συνέργειες και δικτυώσεις.

Κάστρο Γραμβούσας
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Εκδηλώσεις 2022
πολιτιστικών συλλόγων

Επαρχίας Κισάμου
Cultural Events of Kissamos Province

Ιούνιος. June
Βλάτος Τζαζ 2022 26 Κυριακή. Sunday Vlatos Jazz 2022

Σάκις Τσινούκας Sakis Tsinoukas

Ποδηλατικός δρόμος 26 Κυριακή. Sunday Cycling Road
Ο Δημιουργικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος 

κατοίκων Πλατάνου “Η Ενότητα“ διοργανώνει τον 
«Φαλασαρνιό ποδηλατικό δρόμο». Η εκκίνηση 

θα γίνει από την έδρα του συλλόγου, στην πλατεία 
Πλατάνου στις 8.00 π.μ.

The Creative Association of Platanos residents 
“The unity” organizes the “Falasarnio cycling 
road”. The start will be made from the head-
quarters of the association, in Platanos square 
at 8.00 am.

Συναυλία Παραδοσιακής Μουσικής ΕΠΟΦΕΚ 28 Τρίτη. Tuesday Concert of Traditional Music EPOFEK
Μουσικοχορευτικοί δρόμοι της Κισάμου

Ταξιδεύοντας στους ήχους και στα ζάλα της 
Κισάμου. Συμμετέχουν πάνω από 50 καλλιτέχνες.

Ώρα έναρξης: 21.00
Τιμή: 5 €

Music and Dance streets of Kisamos
Traveling to the sounds and the zala of Kisamos
Time: 21.00
Price: 5 €

Εκδηλώσεις Δήμου Κισάμου 29 Τρίτη. Tuesday Events of Kisamos Municipality
Κρητική Μουσική

Γιάννης Μενεγάκης-βιολί, Γιώργος Σκουνάκης-
λαγούτο, Γρηγόρης Ατσαλάκης-κιθάρα,  

Θοδωρής Γιαννενάκης-κρουστά
Συμμετέχει ο χορευτικός σύλλογος  

“Η Κίσαμος” της Άλκηστις Ξηρουχάκη
Πλατεία Τζανακάκη
Ώρα έναρξης: 21.00

Cretan music
Yannis Menegakis-violin, Giorgos Sk-
ounakis-lagouto, Grigoris Atsalakis-guitar,
Thodoris Giannenakis-krousta, The dance club  
“Kisamos” of Alkistis Xirouhakis participates, 
Tzanakaki square
Time: 21.00
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ly Ιούλιος. July

Εκδηλώσεις Δήμου Κισάμου 1 Παρασκευή. Friday Events of Kisamos Municipality
 Flush Royale

Rock
Παραλία Τελωνείου

Υπ. εκδηλώσεων: Γιώργος Χαχλάκης, 698 279 9636

Flush Royale
Rock Music
Telonio Beach

Events manager: Giorgos Hachlakis, 698 279 9636

Βλάτος Τζαζ 2022 2 Σάββατο. Saturday Vlatos Jazz 2022
S.E.V. Trio S.E.V. Trio

Εκδηλώσεις Δήμου Κισάμου 5 Τρίτη. Tuesday Events of Kisamos Municipality
Κωστάκια

Κρητικά
Πλατεία Τζανακάκη

Υπ. εκδηλώσεων: Γιώργος Χαχλάκης, 698 279 9636

Kostakia
Cretan Music
Square Tzanakaki

Events manager: Giorgos Hachlakis, 698 279 9636

Εκδηλώσεις Δήμου Κισάμου 7 Παρασκευή. Friday Events of Kisamos Municipality
Σκαράκης

Κρητικά
Παραλία Τελωνείου

Υπ. εκδηλώσεων: Γιώργος Χαχλάκης, 698 279 9636

Skarakis
Cretan Music
Telonio Beach

Events manager: Giorgos Hachlakis, 698 279 9636

Βλάτος Τζαζ 2022 10 Κυριακή. Sunday Vlatos Jazz 2022
Μαρία Μανουσάκη

Κουατρέτο
Maria Manousaki
Quartet
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Εκδηλώσεις Δήμου Κισάμου 13 Τετάρτη. Wednesday Events of Kisamos Municipality
Carsten Thruedal

Ποταμίδα

Υπ. εκδηλώσεων: Γιώργος Χαχλάκης, 698 279 9636

 Carsten Thruedal
Potamida

Events manager: Giorgos Hachlakis, 698 279 9636

Εκδηλώσεις Δήμου Κισάμου 15 Παρασκευή. Friday Events of Kisamos Municipality
Μυλωνάκης Γιώργος

Κρητικά
Πλατεια Τζανακάκη

Υπ. εκδηλώσεων: Γιώργος Χαχλάκης, 698 279 9636

Mylonakis Giorgos
Cretan Music
Tzanakaki square

Events manager: Giorgos Hachlakis, 698 279 9636

Βλάτος Τζαζ 2022 17 Κυριακή. Sunday Vlatos Jazz 2022
Αποσπεριά Τζαζ Κουαρτέτο Aposperia Jazz Quartet

Εκδηλώσεις Δήμου Κισάμου 17 Κυριακή. Sunday Events of Kisamos Municipality
Κωστάκια

Κρητικά
Παραλία Τελωνείου

Υπ. εκδηλώσεων: Γιώργος Χαχλάκης, 698 279 9636

Kostakia
Cretan Music
Telonio Beach

Events manager: Giorgos Hachlakis, 698 279 9636

Αννουσάκειο 20 Τετάρτη. Wednesday Annoysakio
Εκδήλωση φίλων Αννουσάκειου Ιδρύματος 

Κισάμου στο Πέτρινο θέατρο στα Νοπήγεια 
Κισάμου.

Ώρα έναρξης: 21.00
Είσοδος: Θα ανακοινωθεί

Festival of friends of Annousakio Kisamos 
foundation at the Stone Theater in  Nopigia of 
Kissamos
Time: 21.00
Entrance ticket’s price: Will be announced

Εκδηλώσεις Δήμου Κισάμου 20 Τετάρτη. Wednesday Events of Kisamos Municipality
Κουμής
Κρητικά

Παραλία Τελωνείου

Υπ. εκδηλώσεων: Γιώργος Χαχλάκης, 698 279 9636

Koumis
Cretan Music
Telonio Beach

Events manager: Giorgos Hachlakis, 698 279 9636
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Χορωδία Μίκης Θεοδωράκης
Πλατεια Τζανακάκη

Υπ. εκδηλώσεων: Γιώργος Χαχλάκης, 698 279 9636

Mikis Theodorakis Choirs
Tzanakaki square

Events manager: Giorgos Hachlakis, 698 279 9636

Κρητική Βραδιά 21 Πέμπτη. Thursday Cretan Night
Ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος 

Καλλεργιανών, Μαρεδιανών, Βαρδιανών και 
Δάφνης «Η Βάρδια» σας προσκαλεί στην μεγάλη 
κρητική βραδιά που διοργανώνει στον προαύλιο 

χώρο του Δημοτικού σχολείου Καλλεργιανών. Θα 
μας διασκεδάσουν τα συγκροτήματα του Γιώργου 

Φραντζεσκάκη-Γιώργου Στρατάκη  
και του Νίκου Καρκάνη.

Είσοδος: 5,00 €
Υπ. εκδήλωσης: Σημαντηράκης Νίκος, 697 200 0240

The Cultural Educational Association of Kaller-
giana, Marediana, Vardiana and Dafnis “The 
Vardia” invites you to the great cretan night that 
organizes at the Primary school of Kallergiana. 
The bands of Frantzeskakis Georgios-Stratakis 
Georgios and Nikos Karkanis will enterτain us.
General fee: 5,00 €
Event manager: Simantirakis Nikos, 697 200 0240

Κρητική Βραδιά 23 Σάββατο. Saturday Cretan Night
Ετήσια εκδήλωση Πολιτιστικού Συλλόγου 

Βουλγάρω με τον Ηλία Χορευτάκη.
Ώρα έναρξης: 21.00

Είσοδος: Με εισητήριο

Annual event of cultural association of Vulgaro 
with Ilias Horeftakis.
Time: 21.00
Entry: with a ticket

Βλάτος Τζαζ 2022 24 Κυριακή. Sunday Vlatos Jazz 2022
Ζαχαρίας Σπυριδάκης, Γιάννης Πολυχρονάκης Zacharias Spyridakis, Yiannis Polychronakis

Κρητικό πανηγύρι στα Μοθιανά 25 Δευτέρα. Monday Creta festival at Mothiana
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μοθιανών Σκαφιώτου  

«Η Αναγέννηση» διοργανώνει κρητικό 
πανηγύρι την παραμονη της Αγίας Παρασκευής 

στο Δημοτικό Σχολείο Μοθιανών. Θα μας 
διασκεδάσουν ο Αντώνης Μαρινάκης, ο Γιάννης 

Μαρτσάκης και το συγκρότημά τους.
Υπ. Επικοινωνίας: Γιακουμάκης Μανώλης, 697 92 17 786

The cultural association of Mothιανα-Skafiotoy 
“H Anagennhsh” organizes a cretan festival 
on the evening of Agias Paraskevis, Antonis 
Marinakis - Giannis Martsakis and their band 
will play music.
Event manager: Giakoumakis Manolis, 697 92 17 786
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Εκδηλώσεις Δήμου Κισάμου 27 Τετάρτη. Wednesday Events of Kisamos Municipality
Κώτης

Ρεμπέτικο
Πλατεία Τζανακάκη

Υπ. εκδηλώσεων: Γιώργος Χαχλάκης, 698 279 9636

Kotis
Rebetiko
Tzanakaki square

Events manager: Giorgos Hachlakis, 698 279 9636

Κρητική Βραδιά 27 Τετάρτη. Wednesday Cretan Night
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βλάτους  

«Νέοι Ορίζοντες» διοργανώνει κρητική βραδιά 
στο Βλάτος με τους Μάρκο Ρενιέρη και Γιάννη 

Πολυχρονάκη.
Υπ. εκδηλωσης: Μακράκης Γιώργος, 694 769 6716

The Cultural Association of Vlatos “New 
Horizons” organizes cretan night in Vlatos with 
Markos Renieris and Giannis Polychronakis.
Event manager: Makrakis Georgios, 694 769 6716

Βραδιά Μαραθόπιτας 27 Τετάρτη. Wednesday Night of Marathopita
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαραθοκεφάλας 

διοργανώνει βραδιά Μαραθόπιτας στο σπήλαιο 
του Άγιου Ιωάννη του Ερημίτη.

Ώρα έναρξης: 21.00
Είσοδος: Ελεύθερη

The Cultural Association of Marathokefala orga-
nizes night of marathopita in the cave of Saint 
John of Heritage.
Time: 21.00
Free entrance

Εκδηλώσεις Δήμου Κισάμου 29 Παρασκευή. Friday Events of Kisamos Municipality
Flush Royale

Rock
Παραλία Τελωνείου

Υπ. εκδηλώσεων: Γιώργος Χαχλάκης, 698 279 9636

Flush Royale
Rock Music
Telonio Beach

Events manager: Giorgos Hachlakis, 698 279 9636

Κρητική Βραδιά 29 Παρασκευή. Friday Cretan Night
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γραμβούσας διοργανώνει 

την κεντρική καλοκαιρινή εκδήλωσή του στα 
Κουτουφιανά Γραμβούσας. Θα μας διασκεδάσουν 

ο Δημήτρης & ο Μιχάλης Κουνάλης και το 
συγκρότημά τους.

Ώρα έναρξης: 21.00
Είσοδος: Ελεύθερη

The Cultural Association of Gramvousa is orga-
nizing its main summer event in Koutoufiana, 
Gramvousa. We will be entertained by Dimitris & 
Michalis Kounalis and their band.
Time: 21.00
Free entrance
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Jorg Miegel Jorg Miegel

Φεστιβάλ Ρόκκας 31 Κυριακή. Sunday Rokka’s Festivities
Συναυλία με την Ελένη Τσαλιγοπούλου

“Λαϊκή βραδινή”. H Ελένη Τσαλιγοπούλου μας 
προσκαλεί σε ένα λαϊκό πρόγραμμα γεμάτο 

σπουδαία τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει 
στην Πλατεία Ρόκκας.

Ώρα έναρξης: 21.00
Είσοδος: Θα ανακοινωθεί

Αναλυτικό πρόγραμμα στο www.giortesrokkas.gr

Concert with Eleni Tsaligopoulou
“Folk evening” Eleni Tsaligopoulou invites us to a 
popular program full of great songs we have all 
loved at Rokka’s square.
Time: 21.00
Entrance ticket’s price: will be announced
Detailed program at www.giortesrokkas.gr

Λίμνη Αγιάς
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Αύγουστος. August
Συναυλία 1 Δευτέρα. Monday Concert

Ο Δημιουργικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος 
κατοίκων Πλατάνου “Η Ενότητα“ διοργανώνει 

μουσική βραδιά (συναυλία) στο Καβούσι 
Πλατάνου, στον αύλειο χώρο του Αγίου Εφραίμ. 

Θα παίξουν οι εξής μουσικοί: Λύρα-τραγούδι: 
Αντώνης Λεωντίδης. Λαούτο-τραγούδι: Γιώργος 

Σταυρακάκης. Λαούτο-λάφτα: Χάρης Λαουρεσιέν. 
Κρουστά-τραγούδι: Ευγενία Τόλη-Δαμαβολίτη

Ώρα έναρξης: 20.30
Υπ. εκδηλωσεων: Μανουσάκη Μαίρη 693 873 9191

The Creative Association of Platanos residents 
“The Unity” organizes music night (concert) 
in Kavousi Platanou, in the courtyard of Saint 
Ephraim. The following musicians will play: 
Lyra-Song: Antonis Leontidis. Lute-Song: Gior-
gos Stavrakakis. Louto-Lafta: Haris Lauresien. 
Percussion-Song: Evgenia Toli-Damavoliti
Time: 20.30
Events manager: manousaki mary 693 873 9191

Εκδηλώσεις Δήμου Κισάμου 2 Τρίτη. Tuesday Events of Kisamos Municipality
Indigo Skin

Rock
Παραλία Τελωνείου 

Υπ. εκδηλώσεων: Γιώργος Χαχλάκης, 698 279 9636

Indigo Skin
Rock Music
Telonio beach

Events manager: Giorgos Hachlakis, 698 279 9636

Βραδιά Κρητικού Συρτού 3 Τετάρτη. Wednesday Night of Cretan Syrtos
“Κρήτη και Πόντος” δυο σπουδαίοι πολιτισμοί  

μαζί στις Λουσακιές
Βραδιά Κρητικού Συρτού στο Δημοτικό σχολείο 

Λουσακιών αφιερωμένη στις παραδόσεις του 
Πόντου και της Κρήτης. Συμμετέχουν οι: Σύλλογος 
Ριζιτών “Η Κίσαμος”, ο Σύλλογος Ποντίων Χανίων 

“Η Ρωμανία” και η χορευτική συντροφιά του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Λουσακιών.

Κρητικά θα παίξουν οι: Γλεντουσάκης Γεώργιος, 
Καρτσωνάκης Γιάννης, Καρτσωνάκης Κωστής, 

Παπαδάκης Γιάννης, Πατεράκης Στέφανος, 
Πολυχρονάκης Νίκος, Σκουνάκης Γεώργιος, 

Σταματάκης Νίκος.
Θα τραγουδήσουν οι: Σχοινοπλοκάκης Κωστής & 

Τζανακάκης Γρηγόρης.
Ποντιακά Θα παίξουν οι: Φουλίδης Κωνσταντίνος, 

Μιχαηλίδης Δημήτριος, Μιχαηλίδης Γεώργιος.
Ώρα έναρξης: 21.00

“Crete and Pontus” two great civilizations 
together in Lousakies
“Night of cretan syrtos” in Primary school of 
Lousakies dedicated to the traditions of Pontus 
and Crete,
Participates: Rizites Association “Kissamos”, the 
Association of Pontians of Chania “Romania” and 
the dance troupe of the Cultural Association of 
Lusakion.
Cretan music: Glentousakis Georgios, 
Kartsonakis Yiannis, Kostis Kartsonakis, 
Papadakis Yiannis, Paterakis Stefanos, Nikos 
Polychronakis, Skounakis Georgios, Stamatakis 
Nikos.
They will sing: Schinoplokakis Kostis & 
Tzanakakis Grigoris. Pontos music: Fulidis 
Konstantinos, Michaelidis Dimitrios,
Michaelidis Georgios.
Time: 21.00
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Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεολαίας Ραβδούχα 
διοργανώνει κρητικό πανηγύρι με τους Γιώργο 
και Νίκο Στρατάκη και το συγκρότημά τους στο 

γήπεδο Ραβδούχα
Ώρα έναρξης: 21.00

The Ravdoucha Youth Cultural Association is or-
ganizing a Cretan festival with George and Nikos 
Stratakis and their band at the Ravdoucha court.
Time: 21.00

Κρητική βραδιά 5 Παρασκευή. Friday Cretan night
Παραμονή του τοπικού πανηγυριού της 

Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στα Πατεριανά 
Λουσακιών, στο χώρο που πρωτοπαίχτηκε και 

πρωτοχορεύτηκε ο Κρητικός Συρτός. Συμμετέχουν 
οι μουσικοί Χαρχαλάκης Νίκος, βιολί & Πατεράκης 

Στέφανος, λαγούτο.
Εσπερινός: 18.30-20.00 

Ώρα έναρξης: 21.00

The eve of the local festival of the Transfiguration 
of the Savior, in Pateriana of Lousakies, in the 
place where the Cretan Sirtos was first played 
and danced. Musicians will participate are 
Nikos Charchalakis, violin & Paterakis Stefanos, 
lagouto.
Vespers: 18.30-20.00 
Time: 21.00

Φεστιβάλ Ρόκκας 5-7 Παρ-Κυρ
Fri-Sun Rokka’s Festivities

Κερά Μια Σκηνή 
Το χωριό της Κεράς μετατρέπεται, για μία ακόμη 

χρονιά, ολόκληρο σε μία σκηνή, με πλήθος 
χορευτικών δρώμενων, τα οποία θα φωτιστούν 
σε διάλογο με τις φωτιστικές εγκαταστάσεις που 

σχεδίασε ειδικά για τις Γιορτές Ρόκκας η διεθνούς 
φήμης καλλιτέχνιδα Shizuka Hariu.

Ώρα έναρξης: 18.00 - 00.00
Είσοδος: Θα ανακοινωθεί 

Αναλυτικό πρόγραμμα στο www.giortesrokkas.gr

“Kera a Stage”
The village of kera is transformed, for another 
year, into a whole stage, with a number of dance 
events, which will be illuminated in dialogue with 
the lighting facilities designed especially for the 
Rokka festival by the internationally renowned 
artist Shizuka Hariu.
Entrance ticket’s price: will be announced
Time: 18.00 - 00.00
Detailed program at www.giortesrokkas.gr

Κρητική βραδιά στην Κουκουναρά 6 Σάββατο. Saturday Crete night at Koukounara
Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Εξωραϊστικός 

Σύλλογος πρώην Κοινότητας Κουκουναράς 
διοργανώνει στο Δημοτικό Σχολείο Κουκουναράς, 

κρητική βραδιά με τον Αντώνη Μαρτσάκη και το 
συγκρότημά του. θα υπάρχει εισοδος με πλήρες 

μενου. Ώρα έναρξης: 21.00
Υπ. επικοινωνίας: Λιουδάκης Κων/νος, 693 274 6043

The Cultural Educational Association of 
Koukounara community organizes at the 
Koukounaras primary school, crete night with 
Antonis Martsakis and his band. There will be 
entry with full menu. Time: 21.00
Event manager: Lioudakis konstantinos, 693 274 6043

Ευλογία των καρπών της γης 7 Κυριακή. Sunday Blessing of the fruits of the earth
Ροτόντα Επισκοπής Κισάμου ΙΜΚΣ

Η Ιερά Μητρόπολη Κισάμου & Σελίνου 
ανακοινώνει ότι “Η Ευλογία των Καρπών της 

Γης”, στην Ροτόντα Επισκοπής Κισάμου θα 
πραγματοποιηθεί το εσπέρας της Κυριακής.

Rotonda of Episkopi of Kissamos IMKS
The Holy Metropolis of Kissamos & Selino 
announces that “The Blessing of the Fruits of the 
Earth”, in the Rotonda of Episkopi of Kissamos, 
will take place on the evening of Sunday.
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Βλάτος Τζαζ 2022 7 Κυριακή. Sunday Vlatos Jazz 2022
Αρετή Κετιμέ & Πέτρος Κλαμπάνης Areti Ketime & Petros Klampanis

Κρητικά Παραμύθια 7 Κυριακή. Sunday Cretan fairy tales
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πανεθήμου-Κρύας 

Βρύσης διοργανώνει “Κρητικά παραμύθια” με το 
Νίκο Μπλαζάκη το βράδυ στον προαύλιο χώρο 

του Ι.Ν. Μιχαήλ Αρχαγγέλου στην Πανέθημο 
Ώρα έναρξης: 21.00 

Ελεύθερη είσοδος
Τηλ. επικοινωνίας: Καρπαδάκης Σπύρος, 694 894 8067

The Cultural Association of Panethimos-Kryas 
Vryshs organizes “Cretan fairy tales” with Nikos 
Blazakis in the courtyard of I.N. Michael Archan-
gelou at Panethimo
Time: 22.00
With free entrance.
Contact phone: Karpadakis Spyros, 694 894 8067

Κρητική βραδιά στα Τοπόλια 8 Δευτέρα. Monday Cretan night at Topolia
Ο Πολιτιστικός & Περιβαλλοντολογικός Σύλλογος 

Τοπολίων “Τα Τοπόλια” διοργανώνει κρητική 
βραδιά με τον Στέλιο Βαμβακά και το συγκρότημά 

του στο Δημοτικό Σχολείο Τοπολίων. 
Ώρα έναρξης: 22.00 

Είσοδος: 5,00 €

The Cultural & Environmental Association of 
Topolion “Ta Topolia” organizes at the Topolion 
primary school, cretan night with Stelios 
Vamvakas and his group.
Time: 22.00
General fee: 5,00 €

Συναυλία 9 Τρίτη. Tuesday Concert
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λουσακιών σε 

συνεργασία με την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων 
Επαρχίας Κισάμου-ΕΠΟΦΕΚ, τον Σύλλογο 

Προβολής Κισάμου “Η Γραμβούσα”, τον Δήμο 
Κισάμου και την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 

διοργανώνει συναυλία με την καταξιωμένη 
ερμηνεύτρια Ελένη Δήμου, με τίτλο ”Τα τραγούδια 

λένε πάντοτε την αλήθεια”. Η συναυλία θα 
πραγματοποιηθεί στο Πέτρινο Θέατρο Νωπηγείων 

Κισάμου.
Ώρα έναρξης: 21.00 

Είσοδος: 10,00 €
Υπεύθ. επικοινωνίας: Κουνελάκης Στέλιος, 697 33 87 268

The Cultural Association of Lusakies in collabo-
ration with the Union of Cultural Organizations of 
the District of Kissamos-EPOFEK, the Promotion 
Association of Kissamos “I Gramvousa”, the 
Municipality of Kissamos and the Regional Unit 
of Chania organizes a concert with the renowned 
performer Eleni Dimou, entitled “Songs always 
tell the truth”. The concert will take place at the 
Stone Theater of Nopigia of Kissamos.
Time: 21.00
Entrance’s ticket: 10,00 €
Event  manager: Kounelakis Stelios, 697 33 87 268

Βλάτος Τζαζ 2022 10 Τετάρτη. Wednesday Vlatos Jazz 2022
Volosi Volosi
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Μαίρη Αθανασίου
Έντεχνο

Παραλία Τελωνείου

Υπ. εκδηλώσεων: Γιώργος Χαχλάκης, 698 279 9636

Mary Athanasiou
Artistic music
Telonio Beach

Events manager: Giorgos Hachlakis, 698 279 9636

Εκδηλώσεις Δήμου Κισάμου 11 Πέμπτη. Thursday Events of Kisamos Municipality
Αρετή Καμηλάκη

Παραδοσιακά
Πλατεία Τζανακάκη

Υπ. εκδηλώσεων: Γιώργος Χαχλάκης, 698 279 9636

Areti Kamilaki
Traditional music
Tzanakaki square

Events manager: Giorgos Hachlakis, 698 279 9636

Φεστιβάλ Ρόκκας 12 Παρασκευή. Friday Rokka’s Festivities
Συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα  

υπό το φως της Πανσελήνου
Η Ευανθία Ρεμπούτσικα επιστρέφει στις Γιορτές 

Ρόκκας 9 χρόνια μετά! Η καλλιτέχνης που πρώτη 
γέμισε με τις μελωδίες της τον Αρχαιολογικό 

χώρο της Ρόκκας Κισάμου, και σφράγισε με την 
παρουσία της την αρχή ενός όμορφου ταξιδιού, 

έρχεται να συναντήσει ξανά τις Γιορτές Ρόκκας στη 
νέα τους εποχή στον Αρχαιολογικό χώρο Ρόκκας.

Ώρα έναρξης: 20.00
Είσοδος ελεύθερη

Αναλυτικό πρόγραμμα στο www.giortesrokkas.gr

Concert by Evanthia Reboutsika  
under the light of the full moon
Evanthia Reboutsika returns to the rock festival 
9 years later! the artist who first filled the 
archaeological site of Rokka Kissamos with 
her melodies, and sealed with her presence the 
beginning of a beautiful journey, comes to meet 
again the rokka festivals in their new era.
Time: 20.00
Free Entrance
Detailed program at www.giortesrokkas.gr

Γιορτή Κρασιού 12
13

Παρ-Σάβ
Fri-Sat Wine Festival

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουβών Δήμου 
Πλατανιά, διοργανώνει διήμερο, παραδοσιακό 

γλέντι, γεμάτο κέφι, χορό και κρασί.
Την Παρασκευή 12 Αυγούστου κρητικό πανηγύρι 

με τον Νίκο Ζωιδάκη και το συγκρότημα του. 
Χορεύει ο Χορευτικός όμιλος Χανίων  

«ο Ψηλορείτης».
Το Σάββατο 13 Αυγούστου λαϊκή Βραδιά με το 

συγκρότημα του Κώστα Φιωτάκη. Χορεύει ο 
χορευτικός σύλλογος «οι Πελασγοί».

Προσφέρουμε δωρεάν κρασί.
Ώρα έναρξης: 21.00

Γενική είσοδος: 6 00 €
Παιδιά κάτω των 10 ετών δωρεάν.

The Cultural Association of Vouves of the Munici-
pality of Platanias, organizes two-day, traditional 
feast, full of fun, dancing and wine.
On Friday, August 12, a Cretan festival with Nikos 
Zoidakis and his band. The Chania Dance Group 
“o Psiloritis” dances.
On Saturday, August 13, folk night with the band 
of Kostas Fiotakis. The “Pelasgoi” dance club 
dances.
We offer complimentary wine.
Time: 21.00 
General admission: 6 00 €
Children under 10 free.
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Εκδηλώσεις Δήμου Κισάμου 13 Σάββατο. Saturday Events of Kisamos Municipality
Flush Royale

Rock
Παραλία Τελωνείου

Υπ. εκδηλώσεων: Γιώργος Χαχλάκης, 698 279 9636

Flush Royale
Rock Music
Telonio Beach

Events manager: Giorgos Hachlakis, 698 279 9636

Βλάτος Τζαζ 2022 14 Κυριακή. Sunday Vlatos Jazz 2022
Θάνος Σταυρίδης Thanos Stavridis

Κρητική Βραδιά 15 Δευτέρα. Monday Cretan Night
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πανεθήμου-Κρύας 

Βρύσης διοργανώνει παραδοσιακή βραδιά στην 
πλατεία της Πανεθήμου με πλήρες μενού. θα μας 

διασκεδάσει ο Σκαράκης Στρατής  
με το συγκρότημά του.

Ώρα έναρξης: 21.00
Είσοδος με εισιτήριο

Τηλ. επικοινωνίας: Καρπαδάκης Σπύρος, 694 894 8067

The Cultural Association of Panethimos-Kryas 
Vryshs organizes traditional night in Panethimos 
square with full menu. Skarakis Stratis will play 
music with his band.
Time: 22.00
Entrance with ticket.
Contact phone: Karpadakis Spyros, 694 894 8067

Κρητική βραδιά 15 Δευτέρα. Monday Cretan night
Ο Σύλλογος Αλληλεγγυης «Ο Κάμπος» 

διοργανώνει την καλοκαιρινή του εκδήλωση - 
κρητική βραδιά- στον αίθριο χώρο του συλλόγου 

μας στον Κάμπο Κισάμου.
θα μας διασκεδάσει ο Γιώργος Μυλωνάκης 

με το συγκρότημά του.
Ώρα έναρξης: 21.00 

Υπ. εκδήλωσης: Μαρκάκης Νεκτάριος, 697 497 5539

The Solidarity Association “O Kampos” organizes 
its summer event - cretan night - in the outdoor 
of our association in the village Kampos, in 
Kissamos. George Mylonakis and his band will 
entertain us.
Time: 21.00
Event manager: Markakis Nectarios, 697 497 5539

Φεστιβάλ Γεύσεων & Τέχνης 16
22

Τρι-Δευ
Tue-Mon Festival of Flavors & Arts

Η ΚΕΔΗΚ κι ο Δήμος Κισάμου διοργανώνουν 
Φεστιβάλ Γεύσεων & Τέχνης δίπλα από το Στάδιο 

Κισάμου.
Ώρα έναρξης: 18.30 

Είσοδος ελεύθερη

KEDIK and the Municipality of Kissamos 
organize a Taste & Art Festival next to the 
Kissamos Stadium.
Time: 18.30
Free entrance
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Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σπηλιάς διοργανώνει 
στην Σπηλιά Κισάμου «Βραδιά λεμονιού». Θα μας 
διασκεδάσουν τα Περουλάκια με το συγκρότημά 

τους. Θα προσφερθεί παραδοσιακό μενού.
Υπ. εκδήλωσης: Μαστραντωνάκη Καλλιόπη, 697 962 5494

The Cultural Association of Spilia Kissamou 
organizes at the village Spilia of Kissamos 
“Lemon Night”. Peroulakia brothers will play 
music with their band. A traditional menu will 
be offered.
Event manager: Mastrantonaki Kalliopi, 697 962 5494

Κρητικός Γάμος 18 Πέμπτη. Thursday Cretan Wedding
Ο Σύλλογος Προβολής Κισάμου «Η Γραμβούσα» 

διοργανώνει στο Καστέλλι Κισάμου τον  
«Κρητικό γάμο».

Υπ. εκδήλωσης: Γρυμπαουλάκης Δημήτριος, 694 077 8194

Kisamos Promotion Association “H Gramvousa” 
organizes the “cretan wedding” in Kasteli of 
Kissamos.
Event manager: Grybaoulakis Dimitrios, 694 077 8194

Κρητική βραδιά στη Ραβδούχα 20 Σάββατο. Saturday Cretan night at Ravdoucha
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος νεολαίας Ραβδούχας 

διοργανώνει κρητική βραδιά με τον Στέλιο 
Βαμβακά και το συγκρότημά του στο γήπεδο 

Ραβδούχα. Θα υπάρχει είσοδος με πλήρες μενού.
Ώρα έναρξης: 22.00 

Υπ. επικοινωνίας: Καραντωνάκης Στέφανος, 698 564 7503

The Cultural Association of youth of Ravdoucha 
organizes cretan night with Stelios Vamvakas 
and his group. There will be entry with full menu. 
Time: 22.00
Event manager: Karantonakis stefanos, 698 564 7503

Βλάτος Τζαζ 2022 21 Κυριακή. Sunday Vlatos Jazz 2022
Pekka Pylkkanen Pekka Pylkkanen

Εκδηλώσεις Δήμου Κισάμου 23 Τρίτη. Tuesday Events of Kisamos Municipality
Karsten Thruendal

Χαιρεθιανά

Υπ. εκδηλώσεων: Γιώργος Χαχλάκης, 698 279 9636

Karsten Thruendal
Herethiana

Events manager: Giorgos Hachlakis, 698 279 9636
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Εκδηλώσεις Δήμου Κισάμου 24 Τετάρτη. Wednesday Events of Kisamos Municipality
Κώτης Μιχάλης - Άννα Κώτη

Αφιέρωμα στον Τσιτσάνη
Πλατεία Τζανακάκη

Υπ. εκδηλώσεων: Γιώργος Χαχλάκης, 698 279 9636

Kotis Michalis - Anna Koti
Tribute to Tsitsanis
Tzanakaki Square

Events manager: Giorgos Hachlakis, 698 279 9636

Βραδιά Οινογευσίας 27 Σάββατο. Saturday Wine Tasting
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πανεθήμου-Κρύας 

Βρύσης διοργανώνει βραδιά οινογευσίας 
κρασιών χωρικής οινοποίησης. Η βραδιά 

οινογευσίας γίνεται σε συνδιοργάνωση με την 
Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης και τον φορέα “Χωριά 
με τα φώτα ανοιχτά”. Στην πλατεία της Πανεθήμου, 
μια εκδήλωση που έχει γίνει θεσμός. Στέλνεται το 
κρασί σας σε φιάλη που θα σας προμηθεύσουμε 

εμείς και μια ομάδα καταξιωμένων οινογευστών 
μέσα από μια αδιάβλητη διαδικασία θα τα 
αξιολογήσει, θα τα βαθμολογήσει κι εμείς 

μπορούμε να τα δοκιμάσουμε. Θα ακολουθήσει 
μια βραδιά με λαϊκή μουσική και φαγητό. 

Είσοδος ελεύθερη 
Τηλ. επικοινωνίας: Καρπαδάκης Σπύρος, 694 894 8067

The Cultural Association of Panethimos-Kryas 
Vryshs organizes wine tasting event of local 
winery. The wine tasting event is made in co-or-
ganization with “The cultural society of crete” and 
the «villages with open lights» body.
In the square of Panethimos, an institutional 
event. Your wine is sent to a bottle that we will 
supply to you and a group of renowned wine-
makers through an unintentional process will 
evaluate them, score them and we can try them. 
A night with folk music and food will follow.
Free entrance
Contact phone: Karpadakis Spyros, 694 894 8067

Βλάτος Τζαζ 2022 28 Κυριακή. Sunday Vlatos Jazz 2022
Adedeji Adetayo Adedeji Adetayo

Βλάτος Τζαζ 2022 28 Κυριακή. Sunday Vlatos Jazz 2022
Κωστάκια

Λαϊκή μουσική
Πλατεία Τζανακάκη

Υπ. εκδηλώσεων: Γιώργος Χαχλάκης, 698 279 9636

Kostakia
Folk music
Tzanakaki square

Events manager: Giorgos Hachlakis, 698 279 9636
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Εκδηλώσεις Δήμου Κισάμου 29 Δευτέρα. Monday Events of Kisamos Municipality
Καρτσωνάκης

Κρητικά
Παραλία Τελωνείου

Υπ. εκδηλώσεων: Γιώργος Χαχλάκης, 698 279 9636

Kartsonakis
Cretan Music
Telonio Beach

Events manager: Giorgos Hachlakis, 698 279 9636

Εκδηλώσεις Δήμου Κισάμου 30 Τρίτη. Tuesday Events of Kisamos Municipality
Xορωδία ΙΜΚΣ σε σύμπραξη με τη χορωδία 

ενορίας Μουρνιών “Η Ζωοδόχος Πηγή”
Μουσική από την Μικρά Ασία

Πλατεία Τζανακάκη

Υπ. εκδηλώσεων: Γιώργος Χαχλάκης, 698 279 9636

IMKS choir partnership with the parish choir of 
Mournies “I Zoodochos Pigi”
Music of Asia Minor
Tzanakaki square

Events manager: Giorgos Hachlakis, 698 279 9636

Εκδηλώσεις Δήμου Κισάμου 31 Τετάρτη. Wednesday Events of Kisamos Municipality
Γιάννης Κόχλερ

Rock Έντεχνο
Ποταμίδα, Κομόλιθοι

Υπ. εκδηλώσεων: Γιώργος Χαχλάκης, 698 279 9636

Yiannis kohler
Rock Artistic Music
Potamida, Komolithoi

Events manager: Giorgos Hachlakis, 698 279 9636
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Σεπτέμβριος. September
Εγκαίνια 2-3 Τρί-Τετ

Tue-Wed Dedication
H  Ιερά Μητρόπολη Κισάμου & Σελίνου 

ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιήσει Εγκαίνια του 
Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Οσίου Νικηφόρου 

του Λεπρού στο Συρικάρι.

The Holy Metropolis of Kissamos & Selino  
announces that it will make the Dedication of the 
Holy Pilgrimage Church of Saint Nikiforos the 
Leper in Syrikari.

Βλάτος Τζαζ 2022 4 Κυριακή. Sunday Vlatos Jazz 2022
Jean-Loup Longnon Jean-Loup Longnon

Λαφονήσιος Δρόμος 10 Σάββατο, Saturday Lafonisi Route
Ιστορικός Αγώνας Δρόμου

σφιερωμένος στη Σφαγή του Ελαφονησίου
Historic Road Race 
dedicated to the Slaughter of Elafonissi

Βλάτος Τζαζ 2022 11 Κυριακή. Sunday Vlatos Jazz 2022
Hot Club Dej Grece Hot Club Dej Grece

Βλάτος Τζαζ 2022 18 Κυριακή. Sunday Vlatos Jazz 2022
Scrap Music Scrap Music

Γέφυρες Πολιτισμού ΕΠΟΦΕΚ 19
26

Δευ-Δευ
Mon-Mon EPOFEK Culture Bridges

Γέφυρες Πολιτισμού με τα χωριά  
της επαρχίας Κισάμου

Ημερίδες-στρογγυλά τραπέζια διαλόγου με βάση 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.

Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στις εξής 
περιοχές: Παλαιά Ρούματα (19/9), Γραμβούσα 

(20/9), Επισκοπή (21/9), Τοπόλια (22/9), Έλος 
(23/9), Πολυρρήνια (26/9)

Cultural bridges with the villages of Kisamos 
province
Workshops-round dialogue tables based on the 
specific characteristics of each region.
the workshops will be held in the following 
areas: Old RoUmata (19/9), Gramvousa (20/9), 
Episcope (21/9), Topolia (22/9), Elos (23/9), 
Polyrrenia (26/9)
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Οκτώβριος. October
Βλάτος Τζαζ 2022 2 Παρασκευή. Friday Vlatos Jazz 2022

Epi K. Paradox Epi K. Paradox

Μνήμες Μικράς Ασίας 100 χρόνια 16 Κυριακή. Sunday Memories of Asia Minor -100 years
Σύλλογος Προβολής Κισάμου “Η Γραμβούσα”.

Τσατσαρωνάκειο
Τελετή λήξης, Ομιλία

Promotion Association of Kissamo “Gramvousa”
Tsatsaronakio
Closing Ceremony, Speech

Μνήμες Μικράς Ασίας 100 χρόνια 24 Σάββατο. Saturday Memories of Asia Minor -100 years
Σύλλογος Προβολής Κισάμου “Η Γραμβούσα”.

Μοναστήρι Γωνιάς - Ορθόδοξος  
Ακαδημία Κρήτης,

Δοξολογία - Εσπερινός & Ομιλία

Promotion Association of Kissamo “Gramvousa”
Monastery of Gonia - Orthodox Academy of 
Crete, Doxology - Evening & Speech

Μνήμες Μικράς Ασίας 100 χρόνια 25 Κυριακή. Sunday Memories of Asia Minor -100 years
Σύλλογος Προβολής Κισάμου “Η Γραμβούσα”.

Τσατσαρωνάκειο- Έκθεση ζωγραφικής 
αφιερωμένη στα 100 χρόνια της Μικρασιατικής 

καταστροφής

Promotion Association of Kissamo “Gramvousa”
Tsatsaronakio - painting exhibition dedicated to 
the disaster of Asia minor

Βλάτος Τζαζ 2022 25 Κυριακή. Sunday Vlatos Jazz 2022
Αποστόλης Λεβεντόπουλος & Γιώργος Λιμάκης Apostolis Leventopoulos & Giorgos Limakis

Συνέδριο ΕΠΟΦΕΚ 28 Τετάρτη. Wednesday EPOFEK Conference
Γέφυρες Πολιτισμού με τα χωριά της επαρχίας 

Κισάμου στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο 
Κολυμβάρι

Ώρα έναρξης: 10.00

Bridges of culture with the villages of Kisamos 
province in the Orthodox Academy of Crete in 
Kolymbari.
Time: 10.00
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Πολιτιστικοί Σύλλογοι Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
Επαρχία Κισάμου
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Χρήσιμες Πληροφορίες. Information

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
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