Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 29 Ιουνίου τα εγκαίνια της
πρόδρομης έκθεσης εικαστικών έργων με
θέμα «Ο αρχαίος ελαιώνας της Κρήτης στο
βάθος του χρόνου» που βρίσκεται σε εξέλιξη στη νέα αίθουσα τέχνης του ΤΕΙ Κρήτης μέχρι και τις 10 Ιουλίου. Η εκθεσιακή
διοργάνωση που θα κορυφωθεί με τη μεγάλη έκθεση 314 και πλέον εικαστικών
έργων (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική,

Κρήτης κ. Βαγγέλης Καπετανάκης ευχαρίστησε όλους όσοι συμβάλουν στην πρωτοβουλία για τη σωτηρία των υπεραιω νόβιων ελαιόδεντρων του νησιού και ειδικότερα για την επιτυχία της έκθεσης. Μίλησε
ακόμα για τη σημαντική αυτή προσπάθεια.
Ο εκπρόσωπος του Δικτύου Πολιτιστικών
Συλλόγων Κρήτης κ. Βαγγέλης Μαραγκάκης αναφέρθηκε στη πρωτοβουλία που
αναπτύσσεται με την επιστημονική υποστή-

χαλκογραφία, ψηφιδωτό, φωτογραφία)
στο χώρο του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Κρήτης (Γούβες Ηρακλείου) αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πρωτοβουλία
για τη σωτηρία και την ανάδειξη του διάσπαρτου σε όλο το νησί αρχαίου ελαιώνα,
την οποία ως γνωστό αναπτύσσουν το ΤΕΙ
και το Δίκτυο Πολιτιστικών Συλλόγων.
Στη σύντομη ομιλία του κατά τη διάρκεια των εγκαινίων ο πρόεδρος του ΤΕΙ

ριξη του ΤΕΙ για τη διάσωση των ελαιόδεντρων και τόνισε ότι «έχουμε πολύ δρόμο
μπροστά μας ώστε η επόμενη γενιά να κληρονομήσει το φυσικό και πολιτιστικό
πλούτο της Κρήτης».
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν ο Αντινομάρχης Ηρακλείου κ. Μιχάλης Αστρινάκης, ως εκπρόσωπος της Νομάρχου κυρίας
Βαγγελιώς Σχοιναράκη, ο Δήμαρχος Γουβών κ. Γιώργος Νικολακάκης και ο Αντιδή-

ειδη σεο γρ αφία

Εγκαίνια έκθεσης εικαστικών έργων
για τον αρχαίο ελαιώνα
της Κρήτης

μαρχος Ηρακλείου κ. Μανώλης Αλεξάκης
και η πρώην πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Εικαστικών Τεχνών γλύπτρια κυρία Ασπασία Παπαδοπεράκη.
Στην έκθεση η οποία λειτουργεί στο ΤΕΙ
Κρήτης τις ώρες από τις 11.00 έως τις
14.00 και από τις 18.00 έως τις 20.00
μέχρι και τις 10 Ιουλίου, παρουσιάζεται ένα
μέρος των έργων καλλιτεχνών από την Ελλάδα και άλλες χώρες. Αξίζει να σημειωθεί
ότι στο χώρο της έκθεσης όλα τα έργα παρουσιάζονται σε οθόνη. Επίσης σε άλλη
οθόνη παρουσιάζονται τα έργα με ιστορικά
ελαιόδεντρα της Κρήτης από τη συλλογή
του Γερμανού ζωγράφου Rudo Schwarz,

μνου και Χανίων.
Την έκθεση υποστηρίζουν το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Κρήτης, οι
δήμοι Ηρακλείου και Γουβών. Επίσης, το
Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος
και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών.
Οι χρυσοί χορηγοί της διοργάνωσης
είναι: ANEK Lines, Cretafarms, ATEbank,
Proactive Quality Management Σύμβουλοι
Επιχειρήσεων και το ξενοδοχείο Knossos
Beach.
Οι αργυροί χορηγοί της διοργάνωσης
είναι: Minoan Lines, Attica Group SuperFast Ferries, Sbokos S.A., Γευσήνους Food

με την ευγενή χορηγία του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.
Όλα τα έργα θα εκτεθούν στο Διεθνές
Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης από τις 25 Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου 2010. Η είσοδος και στις δύο εκθέσεις είναι
ελεύθερη.
Όπως είναι γνωστό η έκθεση διοργανώνεται από το ΤΕΙ και το Δίκτυο Πολιτιστικών
Συλλόγων
Κρήτης
με
τη
συνδιοργάνωση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύ-

Culture, Σύνδεσμος Ελαιουργών νομού
Ηρακλείου, Σύλλογος Αποφοίτων Σχολών
Τεχνολόγων Γεωπόνων.
Το δείπνο της βραδιάς των εγκαινίων παρατέθηκε με την ευγενή χορηγία της Siganos
executive food events.
Αναλυτικές πληροφορίες για την έκθεση
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην
ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κρήτης: www.teicrete.gr

