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Κορνάρεια 2016! 
 



 



Σητεία η πόλη της μουσικής και των τεχνών.. Αναμφισβήτητα η Σητεία είναι μια από 

τις ωραιότερες πόλεις της Κρήτης, γεμάτη μνημεία και Ιστορία, που της προσδίδουν 

ένα παραμυθένιο χαρακτήρα. Πόλη, που σε καθηλώνει με την αύρα και την ιστορία 

της . Τεράστιο το βάρος της κληρονομιάς για την ‘όμορφη κυρία’, η οποία 

εξακολουθεί να παράγει και να συντηρεί κι αυτό γιατί σέβεται το παρελθόν της. Πύλη 

της Μεσογείου με συνεχή παρουσία και καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ποίησης 

και της Μουσικής δικαίως αποκαλείται ¨πόλη της μουσικής και των τεχνών¨.. Στην 

πλώρη της Κρήτης η μαγευτική Σητεία ξεκινά για ένα ακόμη πολύχρωμο Καλοκαίρι. 

Φεστιβάλ ,μουσικές του κόσμου, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις , συναυλίες, 

καντάδες, βραδιές παραμυθιών, δρώμενα, πανηγύρια, ενώ παράλληλα οι μαγευτικές 

παραλίες, τα παραδοσιακά χωριά, οι φιλόξενοι κάτοικοι και φυσικά οι προσιτές τιμές 

, κατατάσσουν την Σητεία, σε έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για το 

φετινό καλοκαίρι… Σας περιμένουμε!!!  

ΙΟΥΝΙΟΣ 

 ΣΑΒΒΑΤΟ 4/6/2016 

 
«Πάντρεμα» Κρητικής και Αζέρικης μουσικής σε εκδηλώσεις στην Κρήτη που 

πραγματοποιούν η Περιφέρεια με την Πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν  



Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Δημοκρατίας του 

Αζερμπαϊτζάν, πραγματοποιεί μουσικές εκδηλώσεις και στις τέσσερις Περιφερειακές 

Ενότητες και συγκεκριμένα σε Ηράκλειο, Σητεία, Χανιά και Ρέθυμνο.Πρόκειται για 

μία συναυλία του μουσικού κουαρτέτου παραδοσιακών Aζέρικων οργάνων που 

συνοδεύονται από δύο χορευτές καθώς και μία παράσταση με την πιο διάσημη ομάδα 

κουκλοθέατρου του Αζερμπαϊτζάν η οποία είναι βραβευμένη και έχει εμφανιστεί στις 

μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου.  

Φρούριο Καζάρμα. Είσοδος ελεύθερη 

 ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ 4-5 /6/2016  



 



‘’Τα παιδία παίζει’’ Σύλλογος γονέων 2ου Δημοτικού!  

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας διοργανώνει και φέτος το τρίτο κατά συνεχή χρονιά, 

στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Σητείας «Κορνάρεια 2016», 

το φεστιβάλ, τα «Παιδία Παίζει» . Το φεστιβάλ θα γίνει στον χώρο του Σχολείου μας 

στην διεύθυνση Καραολή και Δημητρίου 10 στις 4 και 5 Ιουνίου 2016.. Καλούμε 

όλους τους γονείς και μαθητές της Σητείας να έρθουν στο 2ο Δημοτικό και να 

συμμετέχουν στις δράσεις του Φεστιβάλ, και να διασκεδάσουν. Το πλήρες 

πρόγραμμα και το ωράριο του φεστιβάλ θα αναρτηθεί μόλις ολοκληρωθεί.  

 

 ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6/2016 ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 24-25-26/6/2016 Διατροφή & Ευεξία από το 

Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, Τ.Ε.Ι Κρήτης (Παράρτημα Σητείας)  



Η συνέχιση της ετήσιας δράσης Διατροφή & Ευεξία από το Τμήμα Διατροφής και 

Διαιτολογίας, Τ.Ε.Ι Κρήτης (Παράρτημα Σητείας) στα πλαίσια του μαθήματος 

«Δημοπαθολογία της Διατροφής» Στ΄ Εξαμήνου, σε συνεργασία με την 7η Υ.ΠΕ 

Κρήτης, το Δήμο Σητείας, τους εθελοντές επαγγελματίες υγείας του Γ.Ν-Κ.Υ. 

Σητείας, τον Ιατρικό Σύλλογο Σητείας και εθελοντές επαγγελματίες υγείας Νομού 

Λασιθίου και Ηρακλείου.  

Τριήμερο Εκδηλώσεων με θέμα: Διατροφή & Ευεξία 2016: Μάθε για την 

Υπέρταση…μείωσε την Πίεση!  

Σκοπός των εκδηλώσεων αποτελεί τόσο η δραστηριοποίηση των φοιτητών σε δράσεις 

πρόληψης και προαγωγής υγείας στην κοινότητα, όσο και η ενημέρωση- 

ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα διατροφής, πρόληψης και προαγωγής της 

υγείας, με γνώμονα όλων τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Σητείας.  

Το τριήμερο εκδηλώσεων περιλαμβάνει: Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Διατροφή 

& Ευεξία: Μαθαίνουμε για την Υπέρταση Συναυλίες με τοπικά μουσικά 

συγκροτήματα στο κέντρο της πόλης για οικονομική ενίσχυση τοπικών φορέων 

Ανοιχτό Νοσοκομείο 2016, δωρεάν προληπτικός πληθυσμιακός έλεγχος και ιατρικές 

εξετάσεις από εθελοντές επαγγελματίες υγείας Ενημέρωση των πολιτών και 

πραγματοποίηση μετρήσεων με στόχο την πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπιση 

της Υπέρτασης. Περπάτημα στην πόλη της Σητείας και διαδραστικά παιχνίδια με 

ελεύθερη συμμετοχή των πολιτών. Μάθημα Γαστρονομίας με συνταγές για την 

υπέρταση.  

 ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 25-26/6/2016 Πολιτιστικός Σύλλογος Πραισού  

Η πανίδα και χλωρίδα της Πραισού εκδρομή στην ΤΚ Πραισού Μουσείο Ιστορίας 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πραισού Περιβάλλον διάσωση και ανάδειξη ιστορικών 

μνημείων Πραισού Ώρα 17.00  

ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ 29-30/6/2016  



 
Το 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ παρουσιάζει τη Θεατρική παράσταση « Η τελευταία 

μαύρη γάτα» του Ευγ. Τριβιζά. Πολύκεντρο Σητείας Ώρα έναρξης 21.00 Τιμή 

εισιτηρίου 5 ευρώ (ενήλικες) 3 ευρώ (παιδιά)  

 ΠΕΜΠΤΗ 30/6/2016 Προ φέστιβαλ 

Γιάννης Μπουντρονικόλας 



 
Ο Γιάννης Μπουντρονικόλας παίζει και τραγουδά για το Νοσοκομείο Σητείας 

Είσοδος 3ε Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Σητείας 

Ώρα έναρξης 9.30μ.μ. στο χώρο του Λιμενικού Ταμείου Σητείας (παλιό λιμάνι 

Γλυφάδα) 

 

 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ  

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 1-2-3/7/2016  



‘’4ο Μεσογειακό Φεστιβάλ Σητείας’’  

 
Το μεγαλύτερο γεγονός του Καλοκαιριού! Ένα συναρπαστικό ραντεβού των 

ανθρώπων του πολιτισμού και της μουσικής! Μοναδικά μουσικά σχήματα σε ένα 

ατελείωτο ταξίδι, με ήχους, αρώματα και χρώματα από ολόκληρη την Ελλάδα 

ενώνονται με την αλμύρα της Μεσογείου και των χωρών της. Μουσικές που δε 

γνωρίζουν σύνορα και φτάνουν να μας συναντήσουν! Χοροί εκστατικοί, ήχοι 

αλλιώτικοι! Τρεις πολύχρωμες μέρες γεμάτες, χειροποίητες δημιουργίες, τοπικά 

προϊόντα, ψυχαγωγία, ζωντάνια!  

Σε πείσμα των καιρών η γοητευτική πόλη της ΣΗΤΕΙΑΣ, με τους ευγενικούς και 

ζεστούς ανθρώπους της, για μια ακόμη χρονιά ανοίγει τη καρδιά της και υποδέχεται 

τους ήχους και τους καημούς των λαών της Μεσογείου. Παράδοση από όλο τον 

Ελλαδικό χώρο, Βαλκάνια - τσιγγάνικοι ρυθμοί και μελωδίες της Δυτικής και 



Ανατολικής Μεσογείου, Αραβικός κόσμος, Μικρασία και νησιά του Αιγαίου, 

μουσική με θετική ενέργεια, τρέλα, ρυθμό, κρουστά τύμπανα και Έγχορδα, από το 

Παραδοσιακό στο Κλασσικό και από το Heavy Metal στο Λαϊκό, αυτοσχεδιασμοί 

τζάζ αλλά και ρεμπέτικα και Ελληνικά λαϊκά ακούσματα, είναι μερικά από τα εφετινά 

μουσικά ταξίδια.  

· ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΦΕΝΔΥΛΑΚΗΣ · AL MAHABBA · 

«Aggeliki Toubanaki & Buzz Bastardz» · ΕΡΑΝ, YAR AMAN , ’String Demons . ‘’ 

REBETIEN , · ’Πύρηχος’’ & ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΑ, (Δ.Στεφανάκης, Β. Τσαγκαράκης, 

Σ.Τσαγκαράκης, Γ.Ζαχαριουδάκης)! Γιώργης Ξυλούρης(Ψαρογιώργης) & Κωστής 

Αβυσσινός, Γιάνγκος Χαιρέτης ! Μαζί μας το χορευτικό συγκρότημα του Δημήτρη 

Καπαράκη! Συνοδεύει το μουσικό σχήμα του Σωτήρη Χατζαντωνάκη! 4ο 

Μεσογειακό Φεστιβάλ και... η καρδιά της Μεσογείου χτυπά και αυτό το Καλοκαίρι 

στη ΣΗΤΕΙΑ! ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ ΕΔΩ! https://www.facebook.com/Mediterranean-

Festival-of-Sitia-312581815538712/?fref=ts  

 ΤΡΙΤΗ 5/7/2016 Θέατρο Σκιών “ΑΡΗΣ” 

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΑΜΠΡΟΣ 

Παραστάσεις Καραγκιόζη και Κουκλοθέατρου!Παρουσίαση δύο έργων! Ώρα 

έναρξης 9.00 μ.μ. Είσοδος 5ε. Στο 3ο Δημοτικό Σχολείο. 

 ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7/2016 

https://facebook.com/Mediterranean-Festival-of-Sitia-312581815538712/?fref=ts
https://facebook.com/Mediterranean-Festival-of-Sitia-312581815538712/?fref=ts


 
"ΞΥΠΝΑ ΒΑΣΙΛΗ" από το Δημοτικό Σχολείο Αρμένων 

Οι μαθητές του 2/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Αρμένων παρουσιάζουν το θεατρικό 

έργο του Δημήτρη Ψαθά "Ξύπνα Βασίλη". Στόχος του εξαιρετικά επίκαιρου κειμένου 

είναι η σάτιρα των πολιτικών φανατισμών του τόπου μας και ιδιαίτερα οι ιδεολογικές 

μεταστροφές και η ευκολία με την οποία αυτές γίνονται, ανάλογα με την οικονομική 

και την κοινωνική θέση των ατόμων. Σας περιμένουμε στο Πολύκεντρο την Τετάρτη 

6 Ιουλίου στις 8 μ.μ.. Είσοδος 3 € 

 ΠΕΜΠΤΗ 7/7/2016 

«Αγγελική», μια αληθινή ιστορία για την προσφυγιά για όλες τις Αγγελικές του 

σήμερα  



 
Μια ιδιαίτερη εμπειρία, μια παράσταση με υλικό το λόγο και το σώμα, η «Αγγελική», 

ένας μονόλογος για τρεις ηθοποιούς, από την ομάδα «Κilling The Fly»! 

Η πραγματική ιστορία της Αγγελικής Ματθαίου, από τη Σμύρνη του ΄22 έως το 

Ρέθυμνο, όπως η ίδια τη διηγείται 70 χρόνια μετά, ζωντανεύει στη σκηνή με τρόπο 

άκρως γοητευτικό, πρωτότυπο και άρτια εκτελεσμένο. Η παράσταση βασίζεται στην 

πραγματική ιστορία της ηρωίδας, μιας προσφυγοπούλας από τις Νέες Φώκαιες της 

Σμύρνης, όπως η ίδια την παρουσιάζει σε ένα γράμμα της που δημοσιεύθηκε στις 

εφημερίδες. Οι «Killing The Fly» στήνουν ένα θέαμα σωματικού θεάτρου, 

βασιζόμενοι στις θεατρικές αρχές του Jacques Lecoq και μιλούν για το 

σημαντικότερο ζήτημα των καιρών μας, την προσφυγιά. Το μεταναστευτικό είναι ένα 

φλέγον ζήτημα που συνεχίζει να διχάζει την κοινή γνώμη σε όλη την Ευρώπη. Η 

Αγγελική Ματθαίου, όπως μας υπαγορεύει το κείμενο στην αρχή της παράστασης, 

είναι «...παιδί της Λωζάνης. Της συνθήκης της Λωζάνης». Η ιστορία της ξεκινά στα 

1922 στο σπίτι της, όταν η ηρωίδα ήταν μόλις 6 χρονών. Με την Καταστροφή της 

Σμύρνης η οικογένειά της αιχμαλωτίζεται από την τουρκική στρατοχωροφυλακή 

(τσανταρμάδες). Κι έτσι ξεκινά ένα πολύχρονο οδοιπορικό προς τα ενδότερα της 

Τουρκίας στη διάρκεια του οποίου χάνει όλη της την οικογένεια. Έπειτα από χρόνια 

καταλήγει στην Αθήνα και τέλος στο Ρέθυμνο. Μέσα από την προσωπική της 

ιστορία, η Αγγελική θέτει ξανά το ερώτημα «Τί εστί εθνική ταυτότητα;». «Τί εστί 

έθνος;».  

Τιμή εισιτηρίου 10ε μειωμένο 7ε. Ώρα έναρξης 9.00 μ.μ. Στον προαύλιο χώρο του 

30υ Δημοτικού σχολείου  

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/7/2016 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ  



 
«ΟΛΟΙ ΕΝΑ φίλα με» Τρεις γενιές τραγούδια «Ότι και να γίνει, όσο και μοντέρνοι 

να μας νοιάζει να γίνουμε, αυτό που μας ενώνει με τη ρίζα ενός κινήματος, είναι αυτό 

που χωρίς να το επιδιώξουμε...κρυφά και ταπεινά μας ένωσε με τα όνειρα των 

διπλανών μας...» Το ζήσανε και το χειροκρότησαν όλοι. Το κοινό, οι φίλοι, οι 

δημοσιογράφοι, τα social media, πολιτικοί, έγιναν Όλοι Ένα. Όλοι μαζί κατάφεραν 

αυτή η παράσταση να είναι μία μικρή νίκη Αγάπης..Αρχηγός ο Έρωτας. Τρεις γενιές 

τραγούδια. Κοινή πορεία με τα αισθήματα και τα όνειρα των ζευγαριών, των 

μοναχικών, των ερωτευμένων. Ο Σταμάτης Κραουνάκης επισημαίνει: «Όλα αυτά τα 

τραγούδια που μας κάνανε συνοδοιπόρους στα χρόνια και μου δώσανε διαβατήριο 

στις παρέες των νέων, στις συντροφιές, στα σπίτια των Ελλήνων. Ας πούμε σώζω στο 

σκληρό δίσκο εκείνα που θα ‘παιρνα μαζί μου. Τα απαραίτητα για ένα παγκόσμιο 

ταξίδι.. Επιλογή από λατρεμένα αλλά και κρυφά ενωμένα με ρετσιτατίβα και 

σπουδαία μικρά ποιητικά κείμενα βαφτισμένα στη μουσική που δε σταματάει ποτέ. 

Για δύο ώρες στο πιάνο μου και παντού, ανάμεσά σας, με καλεσμένους τρεις 

θαυμάσιους συνεργάτες, Άρης Βλάχος μουσική διεύθυνση, πλήκτρα Βάϊος Πράπας 

λαϊκά έγχορδα, κιθάρα Γιώργος Ταμιωλάκης βιολοντσέλο και πέντε αγγέλους 

συμπαραστάτες, δυνατούς καλλιτέχνες και δοσμένους στην τέχνη τους ολόψυχα». 

Αλφαβητικά: Χρήστος Γεροντίδης Σάκης Καραθανάσης Κώστας Μπουγιώτης 

Γιώργος Στιβανάκης και ο Χάρης Φλέουρας ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ : Σκηνικό : Γιάννης 

Μουρίκης Κοστούμια : Μαρία Καραπούλιου Φωτισμοί : Κώστας Μπλουγουράς 

Ήχος : Δημήτρης Σωτηρόπουλος, Βοηθός σκηνοθέτη: Χρήστος Μουστάκας 

Οργάνωση Παραγωγής : Ελένη Συροπούλου Προβολή & Επικοινωνία : Δέσποινα 



Κραουνάκη ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 16€, 12€ (νεανικό - φοιτητικό, πολύτεκνοι, 

άνεργοι, ΑΜΕΑ 67%) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: www.viva.gr 

(https://www.youtube.com/watch?v=J8WXKHO1fZY) 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21:30 Στον προαύλιο χώρο του 30υ Δημοτικού σχολείου 

 ΣΑΒΒΑΤΟ 9/7/2016 

 
Ο ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ σε σκηνοθεσία Μενέλαου Τζαβέλλα  

Ο Ερωτόκριτος, του Βιτσέντζου Κορνάρου, ένα από τα σημαντικότερα έργα της 

Κρητικής λογοτεχνίας, επιστρέφει στην πατρίδα του την Κρήτη, σε σκηνοθεσία 

Μενέλαου Τζαβέλλα, με πρωταγωνιστές την Νέλλη Γκίνη στον ρόλο της παραμάνας 

και τον Χάρη Σώζο στον ρόλο του Βιντσέντζου Κορνάρου. Με θέμα τον έρωτα 

ανάμεσα σε δύο νέους, τον Ερωτόκριτο (ή Ρωτόκριτο ή Ρώκριτο, κατά την Κρητική 

διάλεκτο) και την Αρετούσα, η ιστορία περιλαμβάνει θέματα τιμής, φιλίας, 

γενναιότητας, κουράγιου, πίστης… Την θεατρική προσαρμογή της παράστασης 

υπογράφουν οι επίσης κρητικής καταγωγής σκηνοθέτης Μενέλαος Τζαβέλλας και η 

Έφη Τζαβέλλα. Οι στίχοι του Κορνάρου επιλέχθηκαν από το πρωτογενές κείμενο του 

Κορνάρου χωρίς καμία αλλαγή στο κείμενο, ώστε να δημιουργηθεί μία παράσταση 

μιάμισης ώρας, στην κρητική διάλεκτο, επικεντρωμένη στην ερωτική ιστορία του 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.viva.gr%2F&h=mAQHgoEqH&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJ8WXKHO1fZY&h=jAQEOZIn2&s=1


έργου. Συντελεστές της παράστασης: Σκηνοθεσία: Μενέλαος Τζαβέλλας, 

Προσαρμογή κειμένου από το πρωτότυπο κείμενο του Β.Κορνάρου: Έφη Τζαβέλλα-

Μενέλαος Τζαβέλλας, Βοηθός σκηνοθέτη: Όλγα Μουργελά, Σκηνικά: Νεοκλής 

Αράπογλου, Κοστούμια: Μάκης Καρράς Βοηθός Παραγωγής: Ιουλία Μπαστάκη – 

Ευαγγελία Φιλιπποπούλου Παραγωγή: Γεώργιος Σουρλής Διεύθυνση παραγωγής: 

Ιωάννα Σουρλή Παίζουν: ΝΕΛΛΗ ΓΚΙΝΗ: - Παραμάνα {ΝΕΝΑ} ΧΑΡΗΣ ΣΩΖΟΣ: - 

Ποιητής {ΚΟΡΝΑΡΟΣ} ΣΤΑΘΗΣ ΓΚΑΤΣΗΣ: - ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΓΚΙΝΤΩΝΗ: - ΑΡΕΤΟΥΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΕΜΟΣ: - Βασιλιάς {ΠΑΤΕΡΑΣ 

ΑΡΕΤΟΥΣΑΣ } ΗΛΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ: - ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟ ΛΑΟΥΤΟ: 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Στον προαύλιο χώρο του 30υ Δημοτικού 

σχολείου, ώρα 21:00 και γενική τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ.  

 ΣΑΒΒΑΤΟ 9/7/2016 ΛΙΘΙΝΕΣ Η Ξεχασιάρα Μελίσσα 8.30μ.μ Γενική 

είσοδος 3 ευρώ ( Με την ευγενική χορηγία του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων 

Λιθινών)  

 ΚΥΡΙΑΚΗ 10/7/2016 ΣΗΤΕΙΑ 



 
Η Ξεχασιάρα Μελίσσα της Άννας Γαρεφαλάκη  

Μια παράσταση για παιδιά Από την ομάδα 2+2 Η ομάδα 2+2 παρουσιάζει το έργο για 

παιδιά «Η Ξεχασιάρα Μελίσσα» της Άννας Γαρεφαλάκη – μια παράσταση με 

ζωντανή πρωτότυπη μουσική, τραγούδι, χορό και διάδραση.  



Ο μαγικός κόσμος των μελισσών ανοίγεται μπροστά στα μάτια των παιδιών και το 

πολύτιμο αγαθό που μας προσφέρουν- το μέλι- μπαίνει στο μυαλό και τις καρδιές 

τους. "Μια Μελισσοκόμος - μέσα στις σκοτούρες της - βλέπει ένα καλό όνειρο. 

Πρόκειται για την ιστορία μιας μικρής μέλισσας, της Μελίσσας, που χάνει το σμήνος 

της, ξεχνά τον δρόμο για την κυψέλη και περιπλανιέται πολύ σε λάθος μέρη, ώσπου 

συναντά τον Γλύκα, έναν κηφήνα, που της μαθαίνει "Τι είναι παιχνίδι". Μαζί θα 

συνεχίσουν τον δρόμο για το σπίτι, θα αναζητήσουν τροφή, θα αντιμετωπίσουν 

εχθρούς και δυσκολίες, μέχρι που η Μέλια τους δείχνει τον προορισμό. Και τότε, η 

Μελίσσα και ο Γλύκας - με λίγο σπρώξιμο από τον ίδιο τον Αϊνστάιν και τη 

Μελισσοκόμο- εξάλλου δικό της είναι το όνειρο - θα χρειαστεί να διαλέξουν τον 

δρόμο της ζωής τους. Η κοινωνία τον μελισσών καθρεφτίζει τη δική μας και ο 

σύγχρονος άνθρωπος μοιάζει με τη μικρή Μελίσσα, που θέλει δρόμο για να 

καταλάβει ότι η δύναμη και το νόημα της ύπαρξής της βρίσκεται μόνο μέσα στο 

σμήνος της. Η συλλογικότητα είναι η απάντηση στη μοναξιά και το αδιέξοδό του και 

το παιχνίδι η πρώτη επαφή με αυτήν την ανθρώπινη ανάγκη. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα 

του πρωτότυπου κειμένου «Η ξεχασιάρα Μελίσσα» και καθώς το έγραφα, 

αποκαλυπτόταν και σε μένα αυτή η σχέση των δύο κοινωνιών- ένας καθρέφτης της 

απειλής και ταυτόχρονα της ελπίδας, αν του δώσουμε σημασία. Γιατί η γνώση είναι 

δύναμη. Σήμερα η περιβαλλοντική απειλή και το άγχος της προόδου παραμερίζουν τη 

χαρά της ζωής. Όμως η ανάγκη για παιχνίδι και τραγούδι τρυπώνει στις καρδιές και 

πολλές φορές τα καταφέρνει να ανοίξει τον δρόμο στην αγάπη, την απάντηση σε κάθε 

αδιέξοδο."  

Συντελεστές Κείμενο, σκηνοθεσία: Άννα Γαρεφαλάκη Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: 

Γιώργος Ορφανουδάκης Χορογραφίες: Ελένη Γκιούρα Σκηνικά/ Κοστούμια: Πέτρος 

Τριανταφυλλόπουλος Ενορχήστρωση/ εκτέλεση (κιθάρα, κρουστά): Θανάσης 

Γκαμαράζης Παίζουν: Κυριάκος Βλάχος, Άννα Γαρεφαλάκη Ώρα έναρξης 8.30μ.μ. – 

Τιμή εισόδου 6ε – Στον προαύλιο χώρο του 30υ Δημοτικού σχολείου! 

 ΔΕΥΤΕΡΑ 11/7/2016 ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Σαν τον Σκύλο με την Γάτα ... 

Τετράποδη Συγκατοίκηση  

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΟ  



 
Ένας αδέσποτος σκύλος ο Φρίξος ,βρίσκει καταφύγιο σ' ένα ζεστό σπίτι, 

απολαμβάνοντας στο έπακρο όλες τις ανέσεις που του παρέχονται. Όλα σε πλήρη 

αποκλειστικότητα για τον Σκύλο όπου όλοι ασχολούνται μόνο μαζί του. Μέχρι τη 

στιγμή όπου μια βροχερή ημέρα τα αφεντικά του Σκύλου, βρίσκουν στο δρόμο μια 

αδέσποτη, βρεγμένη και ταλαιπωρημένη γάτα και την υιοθετούν. Τότε ξεκινάει ο 

ανταγωνισμός και αγώνας για την ιεραρχία. Μια κόντρα που κρατάει πολλά πολλά 

χρόνια. Μια μάχη "Σαν το σκύλο με τη γάτα" η οποία εξελίσσεται έντονα , 

λογαριάζοντας όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Και ο Ξενοδόχος, ο πιο παλαιός ένοικος 

του σπιτιού . Ο Ποντικός. Ο Σπίθας! Ο τρίτος της "παρέας". Θα επιτρέψει στους 

τετράποδους συγκάτοικούς του να απολαύσουν και το δικό του "τυράκι", η θα 

αρχίσει μια κόντρα χωρίς προηγούμενο για τα ηνία του σπιτιού? Μπορεί ένας σκύλος 

να υποχωρήσει ? Μια γάτα να αντισταθεί στις ορέξεις της και ένας ποντικός να τους 

εμπιστευτεί? Γίνεται ένας σκύλος , μια γάτα και ένα ποντίκι να συγκατοικήσουν , να 

συνεργαστούν και να συζήσουν ειρηνικά κάτω από την ίδια στέγη? Οι περισσότεροι 

θα έλεγαν πως είναι αδύνατον. Μια θεατρική παράσταση για παιδιά όλων των 



ηλικιών , που έχει σαν στόχο να διασκεδάσει , να διδάξει τον σεβασμό, την υπομονή, 

την κατανόηση και την προσαρμοστικότητα μεταξύ της διαφορετικότητας. Μια 

εξαιρετικά ποιοτική παιδική παράσταση με ένα εκπληκτικό καστ αγαπημένων 

ηθοποιών!  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ Παίζουν και χορεύουν οι ηθοποιοί ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΠΟΥΛΗΣ (ΛΑΓΟΣ & ΛΥΚΟΣ στις παραστάσεις" Ο Λαγός & η χελώνα & ο Λύκος 

και τα 7 Κατσικάκια) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ( ΧΕΛΩΝΑ στην παράσταση ο 

Λαγός και η Χελώνα) ΜΙΜΗΣ ΚΑΠΕΡΔΟΣ (Ο ΡΟΒΙΝΣΩΝΑΣ & Ο ΚΡΟΥΣΟΣ ) 

Σκηνικά : ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΒΑΛΑΣΗΣ Κοστούμια : ΕΛΕΝΗ ΨΥΡΡΑ Σχεδιασμός 

Φωτισμών : ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΟΚΑΣ Γραφιστικά : ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 

Ειδικές Κατασκευές : ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΒΑΛΑΣΗΣ Δημόσιες σχέσεις : ΜΑΡΙΑ 

ΚΟΥΡΤΗ Μουσική Επιμέλεια : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ Χορογραφίες : ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ 

ΒΑΛΑΣΗΣ Παραγωγή : ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Διάρκεια: 90 λεπτά (με ένα 

Διάλειμμα 10 λεπτών) ΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ  

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΣΗΤΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ - ώρα 21.15 

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ : ΚΑΦΕ ΕΝ ΠΛΩ - τηλ 6955693000 Προπώληση 7€ - Ταμείο 9€ - 

Πληροφορίες - 6974797109  

ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ  

 

 
ΤΡΙΤΗ (Ζάκρος) - ΤΕΤΑΡΤΗ( Σητεία) 12 -13/7/2016 Οργάνωση:Πολιτιστικός 

Σύλλογος "Συνομιλώντας με τον Μινωικό πολιτισμό" 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 



«Οι μύθοι εμπεριέχουν μία ιστορική αλήθεια, την οποία κάθε ιστορικός οφείλει να 

αναγνωρίσει και να επαναφέρει στην πραγματική της διάσταση». Παρουσίαση του 

βιβλίου του μέλους του συλλόγου μας γεωλόγου Στέλιου Μιχ. Μανωλιούδη «..Διός 

τάφος Κρήτη Σικελία: Μύθος – Ιστορική γεωγραφία» 

Τρίτη 12 Ιουλίου στο Πολύκεντρο Ζάκρου και ώρα 20.00  

 
 

 

Την Τετάρτη 13 Ιουλίου στο Πολύκεντρο Σητείας ώρα 20.00 

Το απόγευμα στις 18.00 επίσκεψη στην αν. ακτή του «Τρυπητού» 

 

 

Είσοδος ελεύθερη 

 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/7/2016  

Ο ΚΟΥΡΕΑΣ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ σε σκηνοθεσία ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ.  



 
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ 2015-2016 

«Ο ΚΟΥΡΕΑΣ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ» 

Ήταν ένα θεατρικό έργο του Μπωμαρσαί που έγινε πασίγνωστο όταν ο Τζοακίνο 

Ροσσίνι-σπουδαίος - Ιταλός συνθέτης –το διάλεξε για να το κάνει ΟΠΕΡΑ. 

Ο ΚΟΥΡΕΑΣ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ δεν είναι παραμύθι. Είναι όμως ένα έργο που 

περιέχει όλα τα υλικά μιας συνταγής για ένα τέλειο Μουσικό Παραμύθι. ΄Έχει 

δηλαδή μαγεία και ρεαλισμό, χιούμορ και μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση. Η ιδέα 

μου ήταν να μετατραπεί η όπερα σε ένα θεατρικό έργο για παιδιά με τραγούδια 

βγαλμένα από τις όμορφες μελωδίες του Ροσσίνι, έτσι ώστε να προσφερθούν στα 

παιδιά ακούσματα κλασσικής μουσικής. Ακούσματα τόσο απαραίτητα για την 

καλλιέργεια του μουσικού τους αισθητηρίου.Το έργο διασκευασμένο με την 



μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, κρατάει τα πιο μελωδικά μέρη της όπερας και 

μετατρέπει τις άριες και τα φωνητικά σύνολα, σε τραγούδια, δημιουργώντας μια 

όμορφη μουσική θεατρική εικόνα.Όλα αυτά ενώνονται μεταξύ τους με αφήγηση, 

θεατρικούς διαλόγους, σκηνικά που χορεύουν και πολύχρωμα κοστούμια -με άρωμα 

εποχής-, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών. Λίγα λόγια για το έργοΌλα 

ξεκίνησαν στο Πράντο, μια μικρή πόλη της Ισπανίας πολλά χρόνια πρίν, όταν η 

Ροζίνα, ένα χαριτωμένο κορίτσι απ’ τη Σεβίλλη είχε πάει να επισκεφθεί μια θεία της. 

Δεν είχε προλάβει να μπει στο σπίτι όταν ξαφνικά αντίκρισε τον κόμη Αλμαβίβα, που 

έτυχε να περνάει από κει. Αυτό ήταν! Μια ματιά ανάμεσα σ’ ένα αγόρι και ένα 

κορίτσι και η αγάπη της ιστορίας μας έχει κιόλας γεννηθεί... Λίγες μέρες αργότερα ο 

Αλμαβίβα στέλνει προξενήτρα στο Γέρο-Μπάρτολο, τον κηδεμόνα της Ροζίνας, για 

να ζητήσει το χέρι της. Εκείνος όμως αρνείται! Τότε ο Κόμης αποφασίζει να τη βρει 

μόνος του και με τη βοήθεια του Φίγκαρο, του ξακουστού κουρέα της Σεβίλλης...  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Κείμενο - Σκηνοθεσία: Κάρμεν Ρουγγέρη, Σκηνικά-Κοστούμια: 

Χριστίνα Κουλουμπή, Κίνηση-χορογραφίες-φωτισμοί: Πέτρος Γάλλιας, Διασκευή-

Ενορχήστρωση: Αμβρόσιος Βλαχόπουλος, Ρεντόνα Κόλα, Στίχοι & επιλογή 

μελωδιών: Ανδρέας Κουλουμπής, Διδασκαλία Τραγουδιών: Ανδρέας Κουλουμπής, 

Μίνα Δελαπόρτα, Βοηθός Σκηνοθέτη: Κατερίνα Γεωργάκη, Βοηθός Ενδυματολόγου: 

Έρρικα Αλαμάνου, Υπεύθυνη Γραφείου Παραγωγής: Κατερίνα Μπανασάκη, 

Artwork: Λουκάς Μελάς. ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ 

(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ): Βαρθαλίτης Αντώνης, Γεωργάκη Κατερίνα, Δαβάκη Βερόνικα, 

Νικολάου Γιάννης, Παπαδάκης Αντώνης, Σταυρακούδης Νίκος, Τσίτσου Παναγιώτα, 

Χονδρογιάννης Άγγελος  

Γενική είσοδος 10ε Ώρα έναρξης 9 μ.μ. Στον προαύλιο χώρο του 30υ Δημοτικού 

σχολείου  

 ΣΑΒΒΑΤΟ 16/7/2016  

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Τα παιδιά της γης!  



 
ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΖΟΓΚΛΕΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΜΕ "ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ" Θα 

μεταφερθούμε στον χώρο της "μαγείας", παρουσιάζοντας και παίρνοντας μέρος σε 

ταχυδακτυλουργικά τρυκ. Θα μάθουμε τα βασικά μοτίβα της ζογκλερικής τέχνης και 

το κάθε παιδί θα κατασκευάσει μια ζογκλερική μπάλα. Με οδηγό τον δημιουργικό 

χορό τα παιδιά θα ανακαλύψουν το σώμα τους με σκοπό να αναπτύξουν την αίσθηση 

του ρυθμού, της φαντασίας τους και να βελτιώσουν της κινητικές τους δεξιότητες. το 

πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4-9 ετών.  

Ώρα έναρξης 7.00 μ.μ. Διάρκεια εκδήλωσης 1.30 Είσοδος 5ε Στον προαύλιο χώρο 

του 30υ Δημοτικού σχολείου.  

 ΚΥΡΙΑΚΗ 17/7/2016 ’Rock fest’’  

4ο Φεστιβάλ Νεανικών συγκροτημάτων 



 
Στην κεντρική πλατεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 

 ΔΕΥΤΕΡΑ 18/7/2016 3η ΒΡΑΔΙΑ ΑΓΑΠΗΣ  



 
Οι Σχολές χορού Δημήτρη Καπαράκη βρίσκονται και φέτος στο πλευρό εκείνων που 

το έχουν ανάγκη, στηρίζοντας τα κοινωνικά παντοπωλεία της Σητείας. Γι' αυτό 

λοιπόν καλείστε να βοηθήσετε όπως μπορείτε, φέρνοντας τρόφιμα και είδη πρώτης 

ανάγκης, τη Δευτέρα 18 Ιουλίου στην κεντρική πλατεια της Σητείας. Μαζί μας θα 

βρίσκονται αφιλοκερδώς τα μουσικά συγκροτήματα των: ΜΠΕΤΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗ και 

ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗ ΣΩΤΗΡΗ. Την εκδήλωση στηρίζει για μια ακόμα φορά το 

τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη Σητεία. Να είστε όλοι εκεί.... Γιατί 

….ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!!!!! Ώρα έναρξης: 21:00 μμ Είσοδος ελεύθερη.  

 ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7/2016 ΦΕΓΓΑΡΙ ΣΤΗ ΡΟΔΑ VOL3 Τι είναι;  



 
Είναι μια μορφή του κλασσικού παιχνιδιού «σκραμπλ», αλλά με ποδήλατα μέσα στην 

πόλη μας! Στόχος του παιχνιδιού είναι να σχηματίσει η κάθε ομάδα όσες 

περισσότερες λέξεις μπορεί, συλλέγοντας γράμματα. Φτιάξτε την ομάδα σας από 3 

έως πέντε άτομα, πάρτε τα ποδήλατα σας και ελάτε να πάρουμε τους δρόμους.... Θα 

βολτάρουμε, θα τραγουδήσουμε, θα παίξουμε και θα μαζέψουμε γράμματα. Τετάρτη 

20 Ιουλίου μαζευόμαστε με τα ποδήλατά μας μπροστά από το άγαλμα του Β. 

Κορνάρου, στο Λιμάνι. Συγκέντρωση 17:30 - προετοιμασία των ομάδων....... 

Δηλώσεις συμμετοχής έως την Τρίτη 19 Ιουλίου στα καταστήματα: Οπτικά 

Αράθυμος και στον κ. Σφενδουράκη Αργύρη ή INK CENTER και στον κ. Μανετάκη 

Βασίλη. πληροφορίες στα 2843026440 και 2843022077 ώρες καταστημάτων  

 ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7/2016 



 
«ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ…...».  

Η ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΛΙΤΣΑ ΒΕΖΥΡΑΚΗ ΚΑΙ Ο 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ‘’ΤΟ ΡΟΔΟ’’ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΣΣΑΜΟ ΧΑΝΙΩΝ, 

ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΘΙΜΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 

ΤΟΥΣ..…ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΙΑ ΩΣ ΤΑ ΧΑΝΙΑ!  

ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΘΑ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΕΨΟΥΝ ΣΤΑ 

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.  

ΦΩΝΗ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  

 

 



 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΠΑΠΑΔΑΚΗ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΚΟΥΜΗ (ΔΥΤΙΚΗ 

ΚΡΗΤΗ).  

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 3ο Δημοτικό. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016  

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00  

ΕΙΣΟΔΟΣ : 3€  

 

 ΠΕΜΠΤΗ 21/7/2016  

Εικαστικό Θέατρο Κούκλας «ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ»\www.prasinaloga.gr  

Μια διαφορετική παράσταση στην Σητεία, βασισμένη σε Μανιάτικο παραμύθι από τα 

«ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ» για όλες τις ηλικίες!  

«Ο ΖΑΧΑΡΟΖΥΜΩΜΕΝΟΣ»  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.prasinaloga.gr%2F&h=FAQEXW4ID&s=1


 
 

Βασισμένο στο παραδοσιακό παραμύθι της Μάνης: «Η Ταρώ κι ο 

Ζαχαροζυμωμένος» σε απόδοση της Αθηνάς Μπίνιου (Εκδόσεις Πατάκη) 

http://www.youtube.com/watch?v=mUHy2qgeEaE&feature=youtu.be Μια 

παράσταση με κούκλες και ηθοποιό για παιδιά και ενήλικες, πέρα από όσα ξέρετε για 

το κουκλοθέατρο! Ηθοποιός, ανθρώπινης διάστασης κούκλα, κούκλα Muppet σε 

συνδυασμό με μέλη ανθρώπινου σώματος, γαντόκουκλες, μικρές κούκλες άμεσης 

κίνησης, δισδιάστατες φιγούρες και μηχανικά παιχνίδια, δαχτυλόκουκλες, σ’ έναν 

χορό μεταξύ σώματος, σκηνικού και κούκλας, γεννάν την παραμυθένια ατμόσφαιρα. 

Η Ταρώ θα πλάσει τον ιδανικό σύντροφο των ονείρων της, τον Ζαχαροζυμωμένο, 

από ζυμάρι. Ζωντανεύει από την αγάπη της αλλά της ζητάει μια μόνον χάρη. Όμως, 

μόλις η Ταρώ παραβεί την μοναδική του επιθυμία, τον χάνει. Αναζητώντας τον, 

ωριμάζει σαν γυναίκα και όταν ξανασμίγουν για πάντα, δημιουργούν την δική τους 

ευτυχισμένη οικογένεια. Σκηνοθεσία, σκηνογραφία, performance: Εμμανουέλα 

Καποκάκη Μουσική: Κώστας Μπεβεράτος Ακολουθεί παρουσίαση της τεχνικής 

εμψύχωσης και κατασκευής κάθε κούκλας αλλά και σύλληψης σκηνοθετικού 

ευρήματος και σκηνογραφικής επιλογής. Στο τέλος γίνεται συζήτηση με τους θεατές 

σχετική με τα μηνύματα των έργων και σχολιασμός. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: 1 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmUHy2qgeEaE%26feature%3Dyoutu.be&h=1AQFFXdC3&s=1


ΩΡΑ Ώρα έναρξης 21:00 Τιμή εισιτηρίου 6ε Στο προαύλιο χώρο του 30υ Δημοτικού 

σχολείου  

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/7/2016 ΖΑΚΡΟΣ 

Συναυλία στην πηγή της ΖάκρουΟ Πολιτιστικός Σύλλογος Ζάκρου διοργανώνει 

συναυλία με το συγκρότημα “ΝΟΤΙΟΙ ΑΝΕΜΟΙ” 21:30 στην όμορφη πηγή της 

Ζάκρου!  

 ΣΑΒΒΑΤΟ 23/07/2016 ΒΟΡΡΙ o Προβολή ντοκιμαντέρ «Ένας Θεός 

γεννιέται». Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας προβάλει το 

ντοκιμαντέρ "Ένας θεός Γεννιέται", της σκηνοθέτιδας και Καλλιτεχνικής 

Διευθύντριας του Φεστιβάλ Ελένης Βλάσση. Ώρα 20:30 Είσοδος Ελεύθερη.  

 

 ΣΑΒΒΑΤΟ 23/7/2016 Η Κούκλα που είχε δύο μαμάδες της ομάδας Vivido 



 
«Η Κούκλα που είχε δύο μαμάδες» της ομάδας Vivido Η βραβευμένη από το 

Αθηνόραμα μουσικοθεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ακίνδυνου Γκίκα. 

Ολοκλήρωσε για 3η συνεχόμενη χρονιά τις παραστάσεις της στην κεντρική σκηνή 

του Θεάτρου 104! Μία παράσταση με κούκλες, θέατρο, ζωντανή μουσική, τραγούδι 

και χορό, για παιδιά και για μεγάλους που παραμένουν παιδιά, με θέμα το δίκαιο και 

την ιδιοκτησία, βασισμένο στον «Κύκλο με την κιμωλία» Μπέρτολτ Μπρεχτ και την 

«χαμένη κούκλα» του Αλφόνσο Σάστρε για παιδιά από 3 ετών και άνω "…τα 

πράγματα ανήκουν όχι σ' όποιον λάχει μα σ' όποιον τα γνοιάζεται και χαίρεται που τα 

'χει… " Σύντομη περιγραφή της ιστορίας μας: Ένα πλούσιο και κακομαθημένο 

κορίτσι, η Ροζίτα, πετάει την παλιά κούκλα της στο δρόμο. Εκεί τη βρίσκει και την 

περιθάλπει η μικρή υπηρέτρια, Πέπα , η οποία με τη βοήθεια του Τσαγκάρη την 

επισκευάζει και την ξανακάνει σαν καινούργια! Όταν η μαμά της Ροζίτας τη μαλώνει 

που πετάει τα παιχνίδια της, αυτή ξαναβγαίνει στο δρόμο να τη βρει. Την βρίσκει 

πλέον στην κατοχή της Πέπα, η οποία όμως την έχει αγαπήσει και αρνείται να την 

επιστρέψει. Τι θα γίνει στο τέλος; Ποια είναι η αληθινή μαμά της κούκλας μας; Στο 



ρόλο του αφηγητή υπάρχει μια παράξενη Μπαλονού που ξέρει να διασκεδάζει τα 

παιδιά! Στο ρόλο του υποστηρικτή της Ροζίτας εμφανίζεται ο Πορτιέρης του σπιτιού 

της, με χαρακτηριστικά από γνώριμες φιγούρες παιδικών ηρώων, ενώ τη λύση δίνει 

ένας Παλιατζής που παίρνει το ρόλο του σοφού Σολομώντα. Το τέλος είναι 

απρόσμενο και το μυστήριο λύνεται… με τη βοήθεια του κοινού! Ο Ακίνδυνος 

Γκίκας έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο του θεάτρου, καθώς και τα μέλη του 

θιάσου έχοντας εργαστεί πάνω στο παιδικό θέατρο και έχοντας συναντήσει τόσο τις 

δυσκολίες του, όσο και την ευεργετική επίδραση του στους μικρούς μαθητές, 

δημιούργησαν αυτή την παράσταση με βασικό στόχο να προσφέρουν την πολιτιστική 

ποιότητα που έχουν ανάγκη τα παιδιά στα πλαίσια της ανάπτυξης της 

προσωπικότητας τους. Το έργο είναι γεμάτο από πολύτιμα κοινωνικά και ηθικά 

νοήματα που σκοπεύουν στην ψυχοπνευματική καλλιέργεια των μικρών μας φίλων. 

Μία πολύχρωμη διαδραστική παράσταση, όπου τα παιδιά γίνονται μέρος αυτής, την 

κατευθύνουν, βοηθούν τους ήρωες να βρούνε λύσεις και φυσικά … μαθαίνουν 

μουσική! Με θέμα το δίκαιο και την ιδιοκτησία, γεμάτη από ανατροπές, εικόνες, 

ήχους, ζωντανή μουσική, τραγούδι, φαντασία, αγαπημένους ήρωες, κούκλες, και 

χορό για παιδιά και για μεγάλους που … παραμένουν παιδιά! Συντελεστές: 

Σκηνοθεσία : Ακίνδυνος Γκίκας Επιμέλεια κίνησης – χορογραφίες: Ζωή Κολλάτου 

Πρωτότυπη Μουσική / Διδασκαλία: Χρήστος Δρούζας Βοηθός σκηνοθέτη: Νίκος 

Κρίκας, Λουκία Μάνδαλη Κοστούμια : Μαρία Λίναρη Φωτογραφίες: Δήμητρα 

Τριανταφύλλου Παραγωγή: Εταιρία Λόγω Τέχνης Διανομή κατά σειρά εμφάνισης: 

Μπαλονού: Κωνσταντίνα Μatwali Κουτουλάκη Ροζίτα: Νεφέλη Τουλιάτου Πέπα: 

Νικολάια Τριανταφύλλου Τσαγκάρης: Δημήτρης «Πάπιας» Σκούρτης Παλιατζής: 

Θέμης Αμοιρίδης Πορτιέρης: Νίκος Κρίκας Σελίδα Facebook : 

https://www.facebook.com/ikouklapoueixeduomamades?fref=ts Παράσταση: 23 

Ιουλίου 2016 στη Σητεία, στο 30 Δημοτικό Δήμου Σητείας Ώρα έναρξης 21:00 

Διάρκεια: 75 λεπτά Είσοδος: 8 ευρώ  

 ΚΥΡΙΑΚΗ 24/7/2016 Παρουσίαση ποιητικής συλλογής Μανώλη Λυκάκη  

https://web.facebook.com/ikouklapoueixeduomamades?fref=ts


 
Κυριακή 24 Ιουλίου, ώρα 21:00 στο παραθαλάσσιο Καφεαναψυκτήριο "ΒLOOM" 

παρουσιάζεται η Ποιητική Συλλογή του Μανώλη Λυκάκη "Xαράδρες της ψυχής" με 

Θαλασσινά, Ερωτικά και Παραδοσιακά ποιήματα. Το βιβλίο θα παρουσιάσει και θα 

αναλύσει ο ίδιος ο Ποιητής και θα μιλήσει επίσης ο Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος 

Αντώνης Αϊλαμάκης. Ποιήματα θα απαγγείλουν: Η Λογοτέχνης Άννα Τακάκη, η 

Καθηγήτρια Στεφανία Παφύτα, η Καθηγήτρια Φανή Σύρπου και επίσης ο Γιώργος 

Βιτσεντζάκης. Την παρουσίαση πλαισιώνουν με τις κιθάρες τους οι Μουσικοί 

Μανώλης Καναβάκης και Γιώργος Σφενδουράκης με ειδικά έντεχνα επιλεγμένα 

τραγούδια! Είσοδος ελεύθερη, αγορά βιβλίου προαιρετική, τιμή 10 ευρώ. 

 ΚΥΡΙΑΚΗ 24/7/2019 



 
¨Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ¨ Ο “ΠΛΟΥΤΟΣ” είναι η τελευταία σωζόμενη 

κωμωδία του Αριστοφάνη. Η ιδιοφυής και μοναδική σε σύλληψη ιδέα του 

Αριστοφάνη χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία και ευρηματικότητα στην πλοκή του 

έργου, ενώ οι καταστάσεις του τότε παραπέμπουν στο σήμερα. Η παράσταση 

στοχεύει στο να παρασύρει μικρούς και μεγάλους στο μαγικό κόσμο του 

αρχαιοελληνικού θεάτρου, προσφέροντας τους μια ανεπανάληπτη θεατρική και 

μουσική εμπειρία. Ένα συναρπαστικό ταξίδι γνώσης και διασκέδασης! Από την 

θεατρική ομάδα του 30υ Δημοτικού Σχολείου! Οργάνωση. Σύλλογος γονέων και 

κηδεμόνων 3ου Δημοτικού σχολείου .Φρούριο Καζάρμα! 

Ώρα έναρξης 9.00 μ.μ. Τιμή εισιτηρίου 5ε 

 ΔΕΥΤΕΡΑ 25/7/2016  

υπό την αιγίδα  

του κρατικού θεάτρου βορείου Ελλάδος  



 
 

Η Αναπαράσταση της Δίκης του Σωκράτη ·  

ΠΛΑΤΩΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗ · στην Αρχαία γλώσσα, με ελληνικούς & 

αγγλικούς υπέρτιτλους · Η παράσταση του πολυβραβευμένου Δήμου Αβδελιώδη,που 

καθήλωσε χιλιάδες θεατές στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη αλλά και σ’ όλη την 

Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Κύπρο και το Βιετνάμ, όπου αποθεώθηκε από το διεθνές 

διπλωματικό σώμα στην Όπερα του Ανόι και έγινε παγκόσμιο πολιτιστικό γεγονός 

αναδεικνύοντας την αρχαία ελληνική γλώσσα, σε ζωντανή, οικεία και φυσική 

γλώσσα, για πρώτη φορά ύστερα από 2500 χιλιάδες χρόνια. · Η αυθεντική αυτή 

Αναπαράσταση της πιο συγκλονιστικής δίκης στην ιστορία του πολιτισμού, κάνουν 

την παρακολούθηση της για τους θεατές, μια μοναδική βιωματική εμπειρία, έχοντας 

την αίσθηση ότι ζουν μέσα στην πραγματική ατμόσφαιρα εκείνης της μέρας της 

δίκης, κι όπου ο Σωκράτης και ο Μέλητος ενσαρκώνονται μπροστά τους ζωντανά. · 

Διδασκαλία Ερμηνείας Αρχαίου Κειμένου, · Σκηνικός χώρος, · Σκηνοθεσία, 

Μετάφραση: Δήμος Αβδελιώδης Μακέτες, Κοστούμια : Αριστείδης Πατσόγλου 



Σκηνογραφικός σχεδιασμός κλεψύδρας: ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Κώστας Κοτσανάς Μεταγραφή στην Αγγλική γλώσσα - Επιμέλεια υποτιτλισμού: 

Αμαλία Κοντογιάννη ΣΩΚΡΑΤΗΣ:Βασίλης Καραμπούλας ΜΕΛΗΤΟΣ:Γιάννης 

Κολόϊ Διεύθυνση Παραγωγής: Αθηνά Ζώτου Boηθοί σκηνοθέτη: Γιώργος 

Νικόπουλος, Δανάη Ρούσσου, Ειρήνη Ζάρρα Φωτογραφίες: Κορνηλία Σιδηρά : 

Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση καλοκαιρινής περιοδείας ΟΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

15 γενική είσοδος 12 μειωμένο Ώρα έναρξης 21.00 στο προαύλιο χώρο του 30υ 

Δημοτικού σχολείου  

 ΤΡΙΤΗ 26/7/2016 

 
¨Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ¨ Ο “ΠΛΟΥΤΟΣ” είναι η τελευταία σωζόμενη 

κωμωδία του Αριστοφάνη. Η ιδιοφυής και μοναδική σε σύλληψη ιδέα του 

Αριστοφάνη χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία και ευρηματικότητα στην πλοκή του 

έργου, ενώ οι καταστάσεις του τότε παραπέμπουν στο σήμερα. Η παράσταση 

στοχεύει στο να παρασύρει μικρούς και μεγάλους στο μαγικό κόσμο του 

αρχαιοελληνικού θεάτρου, προσφέροντας τους μια ανεπανάληπτη θεατρική και 

μουσική εμπειρία. Ένα συναρπαστικό ταξίδι γνώσης και διασκέδασης! Σύλλογος 

γονέων και κηδεμόνων 3ου Δημοτικού σχολείου . Ώρα έναρξης 9.00 μ.μ. Τιμή 

εισιτηρίου 5ε Φρούριο Καζάρμα! 

 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7/2016 « ΟΙ Θηρευτές» Μία μοναδική μουσική συναυλία Ένα 

μουσικό σχήμα από τη Σητεία παίζει συνθέσεις το Γιώργου 

Μαυροκουκουλάκη και αγαπημένες Ελληνικές διασκευές. Στα πλαίσια της 



βραδιάς θα παρουσιαστεί η νέα δουλειά, με τίτλο ΄΄ Διαδρομή΄΄ σε στίχους 

Αντώνη Κακουλίδη. Συμμετέχουν. Αιλαμάκης Νίκος - τύμπανα. 

Γεωργαντάκης Γιάννης – μπάσο, μπουζούκι. Λυκάκης Γιάννης- πλήκτρα. 

Κουνελάκη Μαρία- τραγούδι. Ώρα έναρξης 21.30 στον προαύλιο χώρο του 

30υ Δημοτικού σχολείου. 

 ΠΕΜΠΤΗ 28/7/2016 Παρουσίαση βιβλίου «Λευκά όνειρα» Από την Ειρήνη 

Φραγκάκη.  

 
Οι εκδόσεις Πνοή παρουσιάζουν το νέο βιβλίο της συγγραφέως Ειρήνης Φραγκάκη 

με τίτλο «Λευκά όνειρα» στο καφέ Εν Πλω και ώρα 19.00, στα πλαίσια των 

πολιτιστικών εκδηλώσεων «Κορνάρεια 2016» στη Σητεία. Η Μαρία Ζωγραφάκη θα 

μιλήσει για τη συγγραφέα και η Νικολέτα Σπυριδάκη για το βιβλίο, ενώ θα παραστεί 

και η ψυχολόγος Ρένα Κουφάκη. Αποσπάσματα θα διαβάσουν η ίδια η συγγραφέας 

και η Μαρία Ζωγραφάκη. Είσοδος ελεύθερη! 

 



 

 ΠΕΜΠΤΗ 28/7/2016  

Σύλλογος Μικρασιατών Ιεράπετρας Θεατρική ομάδα “Αμάλθεια”  

Η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Μικρασιατών Ιεράπετρας η “Αμάλθεια” 

παρουσιάζει την  

 
κωμωδία του Μιχαήλ Κουνελάκη “Η Αρπαγή της Σμαράγδως” σε σκηνοθεσία του 

Δημήτρη Γιαννίδη. Λίγα λόγια για την υπόθεση: Η γιαγιά Σμαράγδω έχει γίνει 

αντικείμενο καβγά μεταξύ των παιδιών της προκειμένου να αποφύγουν την ανάληψη 

της ευθύνης για την φροντίδα και την περιποίησή της. Κάτι όμως συμβαίνει και ο 

καυγάς αλλάζει μορφή. Γίνεται καυγάς απαίτησης για την ανάληψη της προστασίας 

και της περιποίησης της , γιατί άραγε; Ελάτε να το ανακαλύψουμε μαζί. Το έργο είναι 

μια κωμωδία, που αν και έχει γραφτεί τη δεκαετία του 50 είναι προσαρμοσμένη στις 

ανάγκες της εποχής μας. Μιας εποχής άγχους και αβεβαιότητας, που η απαισιοδοξία 

κυριαρχεί, και τα μηνύματα κατακλύζουν και σφυροκοπούν ανελέητα το νου και την 

καρδιά. Προβάλλει ένα διαχρονικό πρόβλημα των ηλικιωμένων γονιών που απόμαχοι 

και ανήμποροι έχουν ανάγκη από την αγάπη και τη φροντίδα των παιδιών τους. 

Πρόβλημα που πολλές φορές δημιουργεί σοβαρές προστριβές και καυγάδες μεταξύ 



των αδελφών, όταν μάλιστα επεισέρχεται και το θέμα της κληρονομιάς. Το έργο 

αποτελεί το τρίτο κατά σειρά απο της ιδρύσεώς της ομάδας. Τα δύο προηγούμενα ''Η 

δύση της Ανατολής'' και ''Χαμένη Ευκαιρία'' είχαν βασικό πυρήνα τη μεγάλη 

συμφορά του Έθνους μας, τη Μικρασιατική Καταστροφή και τις συνέπειές της, το 

βάναυσο ξεριζωμό και την τραγωδία της προσφυγιάς. Φέτος η ομάδα αποφάσισε να 

δοκιμάσει τις δυνάμεις της στην κωμωδία. Συντελεστές της παράστασης : 

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Γιαννίδης Σκηνογραφία: Ομαδική Μουσική: Νίκος 

Μαστοράκης Αφίσα: Ανδρέας Δρανδάκης Φωτισμοί: Νίκος Νικολουδάκης Παίζουν 

κατ αλφαβητική σειρά : Γιαννακουδάκης Ανδρέας : Γιάννης Χατζιφώτης, κτηματίας 

Διακάκη Δέσποινα: Θεανώ σύζυγος του Χατζηφώτη Μαρκάκη Δέσποινα: Καλυψώ 

κόρη του Χατζηφώτη Μαυρικάκης Κώστας: Χαραλάμπης κουνιάδος του Χατζηφώτη 

Μπαλοθιάρης Μανόλης: Χρεοφιλέτης - μπαρμα Σταύρος ταχυδρόμος Νίκος 

Νικολουδάκης: Θάνος γιος του Χατζηφώτη Ροβυθάκη Ζορμπά Μαρία: Δασκάλα 

Σαρρής Φίλιππος: Λάμπρος Κοντοδήμας συγγενής της οικογένειας Στρατάκης 

Γιώργος : Χωριάτης γείτονας Ταμπακάκη Αθηνά: Ανέτα η παρακόρη Χατζηδάκη 

Παπάζογλου Βάσω: Γραμματούλα γυναίκα του Χαραλάμπη Χρηστάκης Μάνος: 

Διονύσης γαμπρός του Χατζηφώτη Τιμή εισιτηρίου: 5€ ,Ώρα έναρξης 9.00 μ.μ., 3ο 

Δημοτικό Σχολείο. τακλύζουν και σφυροκοπούν ανελέητα το νου και την καρδιά. 

Προβάλλει ένα διαχρονικό πρόβλημα των ηλικιωμένων γονιών που απόμαχοι και 

ανήμποροι έχουν ανάγκη από την αγάπη και τη φροντίδα των παιδιών τους. 

Πρόβλημα που πολλές φορές δημιουργεί σοβαρές προστριβές και καυγάδες μεταξύ 

των αδελφών, όταν μάλιστα επεισέρχεται και το θέμα της κληρονομιάς. Το έργο 

αποτελεί το τρίτο κατά σειρά απο της ιδρύσεώς της ομάδας. Τα δύο προηγούμενα ''Η 

δύση της Ανατολής'' και ''Χαμένη Ευκαιρία'' είχαν βασικό πυρήνα τη μεγάλη 

συμφορά του Έθνους μας, τη Μικρασιατική Καταστρόφή και τις συνέπειές της, το 

βάναυσο ξεριζωμό και την τραγωδία της προσφυγιάς. Φέτος η ομάδα αποφάσισε να 

δοκιμάσει τις δυνάμεις της στην κωμωδία. Συντελεστές της παράστασης 

:Σκηνοθεσία: Δημήτρης Γιαννίδης Σκηνογραφία: Ομαδική Μουσική: Νίκος 

Μαστοράκης Αφίσα: Ανδρέας Δρανδάκης Φωτισμοί: Νίκος Νικολουδάκης Παίζουν 

κατ αλφαβητική σειρά : Γιαννακουδάκης Ανδρέας : Γιάννης Χατζιφώτης, κτηματίας 

Διακάκη Δέσποινα: Θεανώ σύζυγος του Χατζηφώτη Μαρκάκη Δέσποινα: Καλυψώ 

κόρη του Χατζηφώτη Μαυρικάκης Κώστας: Χαραλάμπης κουνιάδος του Χατζηφώτη 

Μπαλοθιάρης Μανόλης: Χρεοφιλέτης - μπαρμα Σταύρος ταχυδρόμος Νίκος 

Νικολουδάκης: Θάνος γιος του Χατζηφώτη Ροβυθάκη Ζορμπά Μαρία: Δασκάλα 

Σαρρής Φίλιππος: Λάμπρος Κοντοδήμας συγγενής της οικογένειας Στρατάκης 

Γιώργος : Χωριάτης γείτονας Ταμπακάκη Αθηνά: Ανέτα η παρακόρη Χατζηδάκη 

Παπάζογλου Βάσω: Γραμματούλα γυναίκα του Χαραλάμπη Χρηστάκης Μάνος: 

Διονύσης γαμπρός του Χατζηφώτη Τιμή εισιτηρίου: 5€ ,Ώρα έναρξης 9.00 μ.μ., 3ο 

Δημοτικό Σχολείο.  

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/7/2016 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤH ΣΗΤΕΙΑ!!!  

Το θέατρο σκιών Αθανασίου σας καλεί στην παράσταση « Το μαγεμένο δεντρί»  



 
Παλαιά παραδοσιακή παράσταση, με βαθιές ρίζες μέσα στο χρόνο. «Ακουυυυυσατε! 

Ακούσατε! Απαγορεύεται σε κάθε πολίτη, μετά τις 12 η ώρα το βράδυ να περάσει 

κάτω απ΄το δεντρί του σεραγίου! Αν περάσει ένας, μεταμορφώνεται, αν περάσουν 

δύο, ο ένας χάνεται......!» Η παράδοση του τόπου θέλει μια νύχτα κάθε πεντακόσια 

χρόνια, το δεντρί του σεραγίου να κατοικείται από τον καλικάντζαρο. Αυτή η νύχτα 

λοιπόν για τον μπερντέ, έφτασε! Ο Χατζηαβάτης τελαλεί για να ειδοποιήσει τους 

κατοίκους της περιοχής. Πολλοί όμως θα ξεχαστούν και θα περάσουν κάτω από το 

δεντρί...Ο Καραγκιόζης θα μεταμορφωθεί μαζί με τον Χατζηαβάτη και την παρέα 

του. Η λύτρωση θα έρθει με την θύμηση και την επανάληψη κάποιων περίεργων 

λέξεων, που αποτελούν το ξόρκι για να διώξουν τον καλικάντζαρο. Μια ξεκαρδιστική 

παράσταση, με την άμεση συμμετοχή των παιδιών στα δρώμενα. Μια παράσταση που 

γίνεται μόνο μια φορά, στα πεντακόσια χρόνια. Στο προαύλιο χώρο του 30υ 

Δημοτικού σχολείου 9.00μ.μ · Τιμή εισητηρίου : 5€  

 ΣΑΒΒΑΤΟ 30/7/2016 



 
Οι Φέρ' το Φόκο είναι μια μπάντα με βάση την Ιεράπετρα. Το 2015 κυκλοφόρησε την 

πρώτη της δισκογραφική δουλειά από την Re-define Productions με 14 τραγούδια σε 

στίχους και μουσική του Νικόλα Ευαντινού. Η μπάντα συνδυάζει την κλασική ροκ 

διάταξη (ντραμς-μπάσο- ηλεκτρική κιθάρα) συνδυασμένη με τζουρά και ιρλανδέζικο 

μπουζούκι. Στο playlist της, πέρα από τα δικά της τραγούδια, διασκευάζει κλασσικό 

ελληνικό ροκ (Τρύπες- Σιδηρόπουλο - Διάφανα Κρίνα- Άσιμο κ.α) αλλά και άλλα 

κομμάτια από τον χώρο του ρεμπέτικου -και όχι μόνο. Στο βιογραφικό της έχει 

ανοιχτές συναυλίες στην Κρήτη (Ηράκλειο -Σητεία καλοκαίρι 2015) αλλά και 

διάφορα live όπως στο Ρυθμός Stage στην Αθήνα (Δεκέμβρης 2015) και σε άλλα 

μικρότερα μπαρ. Πριν τους Φέρ' το Φόκο ο Νικόλας Ευαντινός έχει στο ενεργητικό 

μια solo δισκογραφική δουλειά με τίτλο Πανταχού Απών (2010 - Legend) αλλά και 

στιχουργική παρουσία σε τραγούδια που ερμήνευσε ο Σωκράτης Μάλαμας στον 

δίσκο του Νίκου Μαστοράκη Κύρβα (Αρτύς 2013). Στην Κεντρική πλατεία. Στην 

κεντρική πλατεία - Ώρα έναρξης 21.00. Είσοδος ελεύθερη  



ΣΕΛΙΔΑ FACEBOOK 

https://www.facebook.com/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE

%B1 

 ΣΑΒΒΑΤΟ 30/7/2016 ΒΟΡΡΙ 

 
Τo Κουκλοθέατρο «Ειρήνη» του Αριστοφάνη! Θεατρική παράσταση για μικρούς και 

μεγάλους στα πρότυπα του μαύρου θεάτρου της Πράγας. Λίγα λόγια για το έργο: “Ο 

Τρυγαίος, ένας φτωχός αμπελουργός, ονειρεύεται να ξαναφέρει την Ειρήνη στους 

ανθρώπους. Παίρνει την θαρραλέα απόφαση, να πετάξει στον Όλυμπο, εκεί, όπου την 

έχει φυλακίσει ο θεός Πόλεμος. Με την πονηριά και την εξυπνάδα του, μαζί με την 

βοήθεια των παιδιών, θα φέρει ξανά την Ειρήνη στον κόσμο.” Διάρκεια 50’ Είσοδος 

5Ε  

 

https://web.facebook.com/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CF%82-%CE%95%CF%85%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82-%CE%A6%CE%AD%CF%81-%CF%84%CE%BF-%CE%A6%CF%8C%CE%BA%CE%BF-345889745594626/
https://web.facebook.com/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CF%82-%CE%95%CF%85%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82-%CE%A6%CE%AD%CF%81-%CF%84%CE%BF-%CE%A6%CF%8C%CE%BA%CE%BF-345889745594626/


 ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 30-31/7/2016 ΛΑΣΤΡΟΣ Β τοπικό πρωτάθλημα 

πρέφας. Ώρα έναρξης 7.00 μ.μ. 

 ΚΥΡΙΑΚΗ 31/7/2016 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΙΑΔΑ  

 
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κρήτης την καλοκαιρινή περίοδο 2016 παρουσιάζει τη θεατρική 

παράσταση «ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΙΑΔΑ». Πρεμιέρα Φεστιβάλ Αθηνών - Ηρώδειο 11 

Ιουλίου. Ένας ξεκαρδιστικός ύμνος στο συνολικό έργο του Αριστοφάνη. Μέσα σε 

μιάμιση ώρα, με καταιγιστικούς ρυθμούς παρουσιάζονται μπροστά στα μάτια του 

κοινού όλοι οι σπουδαίοι ρόλοι, οι κεντρικές συμβάσεις, τα μοτίβα και η δημιουργική 

ευφυΐα του πατέρα της κωμωδίας. Ο Αριστοφάνης πεθαίνει πάνω σε μια πρόβα τη 

στιγμή ενός έντονου διαπληκτισμού με τους ηθοποιούς του και πηγαίνοντας στον 

Άδη προσπαθεί να πείσει τους θεούς του κάτω κόσμου να του χαρίσουν μια 

εβδομάδα ζωής, ώστε να ανεβάσει το τελευταίο έργο του και …..το πανηγύρι αρχίζει. 

Έργα και ημέρες του μεγάλου μας κωμικού παρελαύνουν επί σκηνής, σε ένα 

ξεκαρδιστικό, δροσερό αλλά και συγκινητικό έργο, ανακατεύοντας με μαεστρία όλα 



τα ύφη της κωμωδίας! ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κρήτης Καλ/κός Δ/ντής 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.: Μιχάλης ΑΕΡΑΚΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Ομάδα ΙΔΕΑ (Κώστας ΓΑΚΗΣ, 

Κων/νος ΜΠΙΜΠΗΣ, Αθηνά ΜΟΥΣΤΑΚΑ) και Δημήτρης ΖΟΥΓΚΟΣ 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ - ΜΟΥΣΙΚΗ: Κώστας ΓΑΚΗΣ ΣΚΗΝΙΚΑ: Παναγιώτα Κοκκορού - 

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Βασιλική Σύρμα Sound Designer - Μουσικός επί Σκηνής: Στέφανος 

ΤΟΡΤΟΠΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΙ: Κατερίνα ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ. ΒΟΗΘΟΣ 

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: Ίρις ΚΑΝΔΡΗ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ Αντώνης 

ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Γεράσιμος ΓΕΝΝΑΤΑΣ, Γιώργος ΠΥΡΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, 

Ευαγγελία ΜΟΥΜΟΥΡΗ, Γιάννης ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Θάνος ΤΟΚΑΚΗΣ 

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 12€ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 15€, 12€ (παιδικό, φοιτητικό, τρίτεκνοι, 

πολύτεκνοι, άνεργοι. άνω των 65, ΑΜΕΑ 67%) ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΟΓΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: www.viva.gr Ώρα έναρξης 9.00 μ.μ. στο 3ο 

Δημοτικό Σχολείο! �� 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ 1/8/2016 «Το Καπλάνι της Bιτρίνας» · της Άλκης Ζέη  

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.viva.gr%2F&h=aAQG7ro0i&s=1


«Το Καπλάνι της Bιτρίνας» της Άλκης Ζέη Θεατρική διασκευή/Σκηνοθεσία 

Ανδρομάχη Χρυσομάλη Το «θρυλικό» Καπλάνι της βιτρίνας «ζωντανεύει» για πρώτη 

φορά στο θέατρο και περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα Η μεγάλη θεατρική επιτυχία της 

χρονιάς «Το Καπλάνι της βιτρίνας», το εμβληματικό έργο της Άλκης Ζέη , που 

αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα, σε μία εξόχως 

προσεγμένη, άρτια καλλιτεχνικά και αισθητικά παράσταση, αντάξια του κλασικού 

πλέον μυθιστορήματος, με 11 καταξιωμένους και ταλαντούχους ηθοποιούς και 

συντελεστές, με προβολές 3D και Video art, που συνθέτουν ένα ονειρικό σκηνικό 

κατασκευασμένο από τον κορυφαίο σκηνογράφο και ενδυματολόγο Γιάννη 

Μετζικώφ, με τις εξαίσιες μουσικές του Μιχάλη Αβραμίδη, μας μεταφέρουν στο 

Λαμαγάρι, στο ‘’σκηνικό’’ των παιδικών χρόνων της Άλκης Ζέη και κυρίως στα 

συναισθήματα, την ψυχή και την αθωότητα των δυο μικρών κοριτσιών, της Μέλιας 

και της Μυρτώς, χαρτογραφώντας το καλοκαίρι του 1936. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: 

Θεατρική διασκευή/σκηνοθεσία : Ανδρομάχη Χρυσομάλη Σκηνικά- Κοστούμια : 

Γιάννης Μετζικώφ Προβολές 3D και Video Art : Σπύρος Ρασιδάκης, Αλέξανδρος 

Τσερέπας Μουσική : Μιχάλης Αβραμίδης Στίχοι Τραγουδιού : Ανδρομάχη 

Χρυσομάλη Φωτισμοί : Κατερίνα Μαραγκουδάκη Επιμέλεια κίνησης : Κική Μπάκα 

Βοηθός Σκηνοθέτη : Α΄ Θοδωρής Ντουρντουρέκας, Β΄ Ελεάννα Φινοκαλιώτη 

Κατασκευή Σκηνικών : Παναγιώτης Λαζαρίδης , Βασίλης Σακκής ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ 

ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Γιάννης Καρατζογιάννης, Αριέττα Μουτούση, Δημήτρης Μαύρος, Βίκυ 

Μαραγκάκη, Αλέξανδρος Βάρθης, Αγγελική Πασπαλιάρη, Αρετή Τίλη, Χριστίνα 

Πάγκαλη, Ελεάννα Φινοκαλιώτη, Πανάγος Ιωακείμ, Γιώργος Βουβάκης. Trailer 

παράστασης Το Καπλάνι της Βιτρίνας : 

https://www.youtube.com/watch?v=eONzRgIGapc Σημείωμα σκηνοθέτιδος 

«Κατακαλόκαιρο του 1936 στη Σάμο. Η Μέλια και η Μυρτώ απολαμβάνουν το 

παιχνίδι και τη θάλασσα με τους φίλους τους από το Λαμαγάρι, μαζί με τον 

αγαπημένο τους ξάδελφο Νίκο, φοιτητή στην Αθήνα που τους διηγείται τις πιο 

συναρπαστικές ιστορίες για το καπλάνι, τον βαλσαμωμένο τίγρη, που τη μια μέρα 

έχει ανοιχτό το γαλάζιο του μάτι και την άλλη το μαύρο… Τι θα συμβεί όμως όταν το 

καπλάνι ανοίξει για τα καλά το μαύρο του μάτι; Που έχει κρυφτεί ο ξάδελφός τους; 

Τι παιχνίδι σκαρφίστηκε πάλι ;» Η χαρισματική γραφή της Άλκης Ζέη αποτυπώνει με 

τρόπο μοναδικό τις ανατροπές που συμβαίνουν στις ζωές των παιδιών και των 

μεγάλων με την δικτατορία του Μεταξά, όπου πραγματικότητα και παιχνίδι 

“συνωμοτούν” για να κρατήσουν καλά κρυμμένο το μυστικό. Η παιδική αφέλεια και 

αθωότητα, η συγκίνηση και το χιούμορ πρωταγωνιστούν για να μας πουν ξανά ότι η 

φιλία, η ανθρωπιά και η δημοκρατία είναι αξίες ανεκτίμητες. Στο κλασικό αυτό πλέον 

έργο της, η Άλκη Ζέη φωτίζει με τον δικό της μοναδικό τρόπο τα ιστορικά γεγονότα 

και περιγράφει την κοινωνική πραγματικότητα της εποχής, όπως τη βίωσε η ίδια στην 

τρυφερή παιδική της ηλικία με ρεαλισμό και ενάργεια αλλά και μια ανάλαφρη 

περιπαικτική διάθεση, απόρροια της παιδικότητας της. Ανδρομάχη Χρυσομάλη Τιμές 

εισιτηρίων: 12€ (ενηλίκων), 10€ (παιδικό), Ώρα έναρξης : 21:30 Διάρκεια : 2 ώρες με 

διάλειμμα. ΠΑΡΑΓΩΓΗ : ΜΕΘΕΞΙΣ 2010 Εταιρεία Θεάτρου και Πολιτισμού 

Οργάνωση Παραγωγής : Θοδωρής Ντουρντουρέκας : 

https://www.facebook.com/methexis2010?ref=bookmarks  

 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 /8/2016 ΛΑΣΤΡΟΣ Προβολή ταινίας . Ώρα έναρξης 9  

 · ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ 2-3 /8/2016 Παράσταση ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DeONzRgIGapc&h=uAQF2CcMj&s=1
https://facebook.com/methexis2010?ref=bookmarks


 
Ένα νοσταλγικό ταξίδι στα αφανέρωτα μονοπάτια της αγάπης, καθώς και στα 

θεατρικά, μουσικοχορευτικά δρώμενα και παραδόσεις του Ελληνικού χώρου. 

Κείμενα-Μαρία Ζωγραφάκη. Σκηνοθεσία-Μιχ.Γιαννακάκης  

Φρούριο Καζάρμα 

 

 

 

 ΠΕΜΠΤΗ 4/8/2016 ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΕΙΑ 2016  



 
Τ' Αχλάδια το χωριό μου.  

Μουσικοχορευτική εκδήλωση που στόχο έχει να αναδείξει τη λυριστική παράδοση 

της επαρχίας Σητείας. Θα τιμηθούν οι Αχλαδιανοί παλαιοί οργανοπαίχτες 

Ρεμπελάκης Νικόλαος & Καζαμίας Ιωάννης. Θα συμμετάσχει ο νέος ταλαντούχος 

λυράρης Γιώργος Πετράκης, Την εκδήλωση θα κλείσει το διδασκαλείο παραδοσιακού 

χορού & μουσικής "Χορωδείον" παρουσιάζοντας στοιχεία από τον λαϊκό πολιτισμό 

της ανατολικής Κρήτης!  

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΑΖΑΡΜΑ - 9 ΜΜ.  



Είσοδος Ελεύθερη  

 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 /8/2016  

Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας  

παρουσιάζει τη νέα παραγωγή της Θεατρικής Ομάδας Δήμου Ιεράπετρας, για τη 

θεατρική περίοδο «Άνοιξη-Καλοκαίρι 2016», τον «Ελαφοβασιλιά», της Ξένιας 

Καλογεροπούλου. Ο “Ελαφοβασιλιάς” είναι ένα σύγχρονο παραμύθι και αποτελεί 

ένα από τα πιο όμορφα, καλογραμμένα και μεστά θεατρικά του σύγχρονου 

Ελληνικού θεάτρου. · Πραγματεύεται τον έρωτα του βασιλιά Ντεράμο και της 

Λαβίνιας, αλλά και τις περιπέτειες ενός ολόκληρου παλατιού γύρω από την εξουσία 

του. Ιστορίες αγάπης , έρωτα, μίσους , πάθους για εξουσία και κοινωνική ανέλιξη , 

προδοσίας κ.α περιπλέκονται αριστοτεχνικά δημιουργώντας ένα σύγχρονο παραμύθι 

που ακροβατεί ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα. Κρυμμένα νοήματα και 

συμβολισμοί αποκαλύπτουν βαθιές αλήθειες για τη ζωή και τους ανθρώπους. Το έργο 

βουτάει στα ανθρώπινα πάθη και τις ιστορίες τους φέρνοντας στο φως διδάγματα 

επίκαιρα όσο και διαχρονικά. Η παράσταση απευθύνεται τόσο στο ενήλικο κοινό όσο 

και στα παιδιά. · Συντελεστές της παράστασης : · Παίζουν με σειρά εμφάνισης: · 

Τσιγκολότι: Πόπη Καλογεράτου · Παπαγάλος: Αμάντα Ασπραδάκη · Ταρτάλια: 

Κωστής Μαυρικάκης · Κλαρίσα: Κατερίνα Κονταξάκη · Πανταλόνε: Μανώλης 

Μπαλοθιάρης · Λαβίνια - Ελάφι: Ιωάννα Ζουριδάκη · Μπριγκέλα: Δέσποινα Διακάκη 

· Σμεραλδίνα: Φωτεινή Κουλάκη · Τρουφαλδίνο: Λία Λιανάκη · Λέανδρος - Άγαλμα: 

Γιώργος Χριστάκης · Ντεράμο: Ανδρέας Γιαννακουδάκης · Γέρος: Μαρία 

Κοτσιφάκη · · Διδασκαλία-Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Μαχαιράς · Βοηθός 

σκηνοθεσίας: Κατερίνα Κονταξάκη · Σχεδιασμός Κουστουμιών: Ανθή Σοφοκλέους · 

Φωτισμοί: Γιώργος Χαλκίτης · Μουσική επιμέλεια: Αλέξανδρος Μαχαιράς · 

Κατασκευή Αντικειμένων: Σοφία Γιαλούση · Επιμέλεια αφίσας - προγράμματος: 

Ανδρέας Δρανδάκης · Κατασκευή κουστουμιών: Μαρία Καρτσακλή · Γενική 

Είσοδος: 5 ευρώ Στον προαύλιο χώρο του 30υ Δημοτικού σχολείου.  

 ΣΑΒΒΑΤΟ 6/8/2016 ΤΟΥΡΛΩΤΗ ΤΣΙΚΑΛΟΜΑΓΕΡΕΜΑΤΑ 2016 ‘Ο 

Σύλλογος της Τουρλωτής σε προσκαλεί και πάλι, για 5η συνεχή χρονιά να 

στέσεις το Τσικάλι. Το «ΨΑΡΙ» απού αγόρασες στα χείλη μη μου ψήσεις, μα 

φέρτο στο διαγωνισμό βραβείο ν’ αποκτήσεις! 5ος διαγωνισμός φαγητού με 

κυρίως θέμα το «ΨΑΡΙ». Υπάρχει πάντα και το ελεύθερο θέμα. ΔΩΡΕΑΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ Ώρα έναρξης 20:30  

 ΣΑΒΒΑΤΟ 6/8/2016 ΛΑΣΤΡΟΣ Αγώνες δρόμου Δ’ ΧΑΙΡΕΤΑΚΙΑ. Ώρα 

έναρξης 5μ.μ.  

 ΣΑΒΒΑΤΟ 6/8/2016 

Λιθίνες ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ‘’ Τα παιδιά της γης’’ 



 
ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΖΟΓΚΛΕΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΜΕ.. "ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ" 

Ωρα έναρξης 8μ.μ. Τιμή εισιτηρίου 5ε στο Πάρκο Λιθινών. 

 

 

 

 

 

 ΚΥΡΙΑΚΗ 7/8/2016  



 
Καλοκαιρινά παιχνίδια! Η διοργανώτρια ομάδα του Κρυμμένου Θησαυρού σας 

προσκαλεί στα Καλοκαιρινά Παιχνίδια 2016. "Καλεεέ!!! Πατώνεις;; 

Πλαζ Σητείας – ώρα 14.00  

 

 

 ΚΥΡΙΑΚΗ 7/8/2016 ΛΑΣΤΡΟΣ Κουκλοθέατρο ( ΚΛΟΚΛΟ) ΄΄Ειρήνη του 



 
Αριστοφάνη’’ Διάρκεια 50’  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΕΥΤΕΡΑ 7-8/8/2016 <<Κλεψά να σου πετύχει…..>>  



 



Ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Σητείας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος <<Βιτσέντζος 

Κορνάρος>> παρουσιάζουν το θεατρικό έργο <<Κλεψά να σου πετύχει…..>> της 

Ρούλας Ορφανουδάκη. Πρόκειται για ηθογραφία της Ανατολικής Κρήτης που 

καταγράφει, με το γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής μας, καταστάσεις και ανθρώπινες 

συμπεριφορές της δεκαετίας του ’70. Δύο αγαθοί και ανώριμοι νέοι, σε κάποιο χωριό 

της επαρχίας μας, ο Νικολής και η Κατερινιά, κλέβονται με σκοπό το γάμο και 

έρχονται αντιμέτωποι με την προΪστορία και τις αντιλήψεις των οικογενειών τους 

,προκαλώντας κωμικά και δραματικά γεγονότα……… Το έργο βασίζεται στο 

πεζογράφημα της Ρούλας Ορφανουδάκη <<Η Κλεψά>>. Πρωτοπαρουσιάστηκε το 

1993 από το Θέατρο της Σητείας και έκτοτε έχει ανέβει από πολλές θεατρικές ομάδες 

με μεγάλη επιτυχία. Φέτος επιστρέφει, ενήλικο πια και κοσμογυρισμένο , στο μικρό, 

του τόπου του, λιμάνι….. με μικρές παρεμβατικές προσθήκες, όπου αυτό κρίθηκε 

σκόπιμο. Σκηνοθεσία –Σκηνικά: Γιάννης Μανιαδάκης Μουσική: Ελένη Δρετάκη 

Καζάρμα: 7-8 Αυγούστου 2016 Ώρα: 21:00 Τιμή Εισιτηρίου :7 ευρώ – 5 ευρώ 

(φοιτητικό –παιδικό –ανέργων)  

 ΔΕΥΤΕΡΑ 8/8/2016 ΛΑΣΤΡΟΣ Α Μέρος. Απονομή βραβείων στους 

επιτυχόντες Λαστριανούς από το Σύλλογο. Β Μέρος. Προβολή ταινίας. Ώρα 

έναρξης 8 μ.μ.  

 · ΔΕΥΤΕΡΑ 8/8/2016 ΖΑΚΡΟΣ Το Κου-Κλο Θέατρο Κρήτης συνεχίζει την 



 
καλοκαιρινή του περιοδεία με έναν ακόμα σταθμό τη Ζάκρο! Μετά τον 

Ψαροτρομάρα και τους Δροσουλίτες έρχεται η ΕΙΡΗΝΗ του Αριστοφάνη! 20:30 στο 

Πνευματικό Κέντρο θα πραγματοποιηθεί η παράσταση Κουκλοθεάτρου! Λίγα λόγια 

για το έργο: “Ο Τρυγαίος, ένας φτωχός αμπελουργός, ονειρεύεται να ξαναφέρει την 

Ειρήνη στους ανθρώπους. Παίρνει την θαρραλέα απόφαση, να πετάξει στον Όλυμπο, 

εκεί, όπου την έχει φυλακίσει ο θεός Πόλεμος. Με την πονηριά και την εξυπνάδα του, 

μαζί με την βοήθεια των παιδιών, θα φέρει ξανά την Ειρήνη στον κόσμο.” Διάρκεια 

50’ λεπτά Είσοδος 6€ Τηλ: 6977 987248 www.koyklotheatro.gr  

 ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8/2016 ΛΑΣΤΡΟΣ Προβολή ταινίας. Ώρα έναρξης 9μ.μ.  

 ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8/2016 ΜΑΡΩΝΙΑ Το κουδούνι του Δημοτικού Σχολείου της 

Μαρωνιάς θα χτυπήσει ξανά στις 10 Αυγούστου στις 8 το βράδυ καλώντας 

μας όλους στο προαύλιο, να ταξιδέψουμε στο χρόνο μέσα από φωτογραφίες, 

να θυμηθούμε, να ακούσουμε την ιστορία του Σχολείου από την ίδρυση του, 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.koyklotheatro.gr%2F&h=RAQFS_roq&s=1


να τιμήσουμε τους δασκάλους και τους καθηγητές που γέννησε η Μαρωνιά! 

Είσοδος ελεύθερη.  

ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ 10-11-12-13/8/2016 

«Στειακά Δρώμενα» 

 
Πολλά στοιχεία από διάφορες μορφές τέχνης, αρμονικά συνταιριασμένα, συνθέτουν 

τη γνωστή θεατρική επιθεώρηση «Στειακά Δρώμενα», που παρουσιάζεται εδώ και 24 

χρόνια στην Καζάρμα και έχει γίνει πια θεσμός για τη Σητεία. Παλιοί και νέοι 

ερασιτέχνες ηθοποιοί με το πηγαίο τους ταλέντο παρουσιάζουν ή σατιρίζουν την 

πραγματικότητα της Στειακής κοινωνίας και όχι μόνο. Στη θεατρική σκηνή 

ζωντανεύουν εικόνες από το χθες και το σήμερα, εικόνες από την κουλτούρα, την 

παράδοση και τον πολιτισμό του τόπου μας, εικόνες από το νοσταλγικό παρελθόν, 

πλαισιωμένες με μουσική και τραγούδια, σχεδόν όλα σε έμμετρο λόγο και με Στειακή 

ντοπιολαλιά, σε κείμενα Μανόλη Μιαουδάκη και σκηνοθεσία Ελεάνας Καρανδεινού. 

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Καζάρμα 10-11-12-13 Αυγούστου και 

ώρα 9.30 το βράδυ, για την ενίσχυση- στήριξη του έργου του συνδιοργανωτή 

Φιλανθρωπικού Συλλόγου Σητείας. Είσοδος : 7 ευρώ & Μαθητικό- Φοιτητικό: 4 

ευρώ  

 ΣΑΒΒΑΤΟ 13/8/2016 Πολιτιστικός Σύλλογος Πραισού ‘’ΠΡΑΙΣΙΩΝ 

ΔΡΟΜΕΙΑ’’ Μουσείο Ιστορίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πραισού 

Αγώνεςδρόμου- ΚρητικόΒόλι– ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ Ώρα 16.00 



 

 ΣΑΒΒΑΤΟ 13/8/2016 ΛΙΘΙΝΕΣ Η παιδική σκηνή της θεατρικής ομάδας "οι 

άλλοι" παρουσιάζει το έργο του Ευγένιου Τριβιζά 

 
" Το όνειρο του σκιάχτρου" Ένα σκιάχτρο, καταδικασμένο να μένει ασάλευτο για 

όλη του τη ζωή, ονειρευόταν, ελεύθερο από δεσμά, να πετάξει! Ένα σκιάχτρο, 

φόβητρο για τα πουλιά, γίνεται ο καλύτερός τους φίλος! Και τα πουλιά σε 

ανταπόδοση αυτής της φιλίας προσπαθούν να το μάθουν να πετάξει. Είναι ένα 

ποιητικό αλληγορικό ταξίδι στη χώρα του ονείρου όπου τα όνειρα μπορούν να γίνουν 

πραγματικότητα, αρκεί να τα πιστέψουμε. Ένας ύμνος στη φιλία, για την οποία το 

σκιάχτρο είναι πρόθυμο ακόμα και να θυσιαστεί. Ένα έργο ενάντια σε κάθε λογής 

φόβο που μας παραλύει και μας απομακρύνει από τα όνειρά μας. Σκηνοθεσία:Νίκη 

Παπαδάκη Μουσική: Γιώργος Χριστιανάκης Είσοδος 5 ευρώ  



 ΤΡΙΤΗ 16/8/2016  



 



Ο SakisBil µε την Πόλυ Πολένα και ∆ηµήτρη Πολένα στην µουσική Παράσταση 

‘‘Νότες Καλοκαιριού” Μια μουσική παράσταση με Καλοκαιρινή διάθεση, βασισμένη 

σε έντεχνο- rock τραγούδια και πινελιές ελαφρολαικών! Μια μουσική αναδρομή από 

το χτες στο σήμερα με τραγούδια που άφησαν το στίγμα τους στο πέρασμα των 

χρόνων, αλλά και νέες ανέκδοτες συνθέσεις του Σάκη, της Πόλυς και του Δημήτρη! 

Ώρα έναρξης 9.30 Τιμή εισόδου 10ε. 3ο Δημοτικό σχολείο .  

 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/8/2016  

ΣΑΝΚΑΡΑ-ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ  

www.sankara.gr 

 
Ο πολυμήχανος, ταλαντούχος κι αστείρευτος Σανκάρα επιστρέφει στην Σητεία για να 

παρουσιάσει ένα ολοκαίνουριο magic show για μικρούς και μεγάλους με τίτλο ''Ζήσε 

την Μαγεία'.'  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sankara.gr%2F&h=xAQHTjNft&s=1


Ο μεγάλος Έλληνας illusionist θα υποδεχθεί τους λάτρεις της μαγείας και των 

ψευδαισθήσεων, - τους πιστούς εδώ και χρόνια θεατές, αλλά και θα προσκαλέσει 

τους νέους φίλους του να μυηθούν στην σφαίρα του μυστηρίου και του υπερφυσικού, 

δίνοντας το απόλυτο ρεσιτάλ μαγείας επί σκηνής. 

Έχοντας ως άσο στο μανίκι του τα πρωτοπόρα και παράτολμα νούμερα, το μοναδικό 

κι αγχολυτικό του χιούμορ, τον σεβασμό και την συνέπεια να διακρίνει κάθε του 

παράσταση, γοητεύει και μαγνητίζει τους θεατές κάθε ηλικίας. Από το show δεν θα 

λείψουν τα εντυπωσιακά stage illusions (μαγικά νούμερα μεγάλης κλίμακας), κατά τα 

οποία ο Σανκάρα κι η παρτενέρ του θα εκτελέσουν μ' ένα τρόπο τόσο συγκλονιστικό 

που θα σας αφήσουν άφωνους. Είναι το σημείο όπου η μαγεία και η θεατρικότητα 

ενώνονται κι έχουν ως αποτέλεσμα την απόλυτη σαγήνη των αισθήσεων. Σας 

περιμένουν πάρα πολλές μοναδικές και μαγικές εκπλήξεις! Η ικανότητά του να 

κατευθύνει το μυαλό σας στη διάσταση της μαγείας, σε συνδυασμό με το 

απροσδόκητο αποτέλεσμα, θα σας κάνουν να λατρέψετε αυτή την παράσταση και να 

ζήσετε την μαγεία! Ώρα έναρξης 21.00 Γενική είσοδος 8 ευρώ. Στον προαύλιο χώρο 

του 30υ Δημοτικού σχολείου. 

www.sankara.gr 

 ΠΕΜΠΤΗ 18/8/2016 Πολιτιστικός Σύλλογος Πραισού  

Αναμένοντας την Πανσέληνο στην Αρχαία Πραισό ΠΣ Πραισού Ξενάγηση στον 

Αρχαιολογικό Χώρο – μουσική βραδιά Ώρα 18.00  

ΠΕΜΠΤΗ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-19/8/2016  

Η Α.Μ.Κ.Ε ΚΟΝΤΡΑ μαζί με τη θεατρική ομάδα «Γελλάς το Μεγαλείο σου», 

διοργανώνουν τη θεατρική παράσταση με τίτλο «Ανέκδοτο Έγκλημα»! Το 

«Ανέκδοτο Έγκλημα» είναι μια κωμική παράσταση με κοινωνικό περιεχόμενο και με 

έντονο το στοιχείο της μαύρης κωμωδίας. Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε μια ταβέρνα 

στην ύπαιθρο, όπου καταφθάνουν τρεις κακοποιοί, και, λόγω κακοκαιρίας και ενός 

ατυχήματος, εγκλωβίζονται μαζί με τους θαμώνες αυτής. Και ενώ όλα κυλούσαν 

ήσυχα, όλοι τους βρίσκονται αντιμέτωποι με τρελά και αναπάντεχα γεγονότα, ικανά 

να τους οδηγήσουν στα άκρα... Κάποιοι το θεωρούν ανέκδοτο, κάποιοι έγκλημα. Τι 

είναι άραγε; Η θεατρική ομάδα <<Γελλάς το μεγαλείο σου>> δημιουργήθηκε το 2012 

από μαθητές της Γ΄ τάξης του ΓΕΛ Σητείας και έχουν ανεβάσει ήδη παράσταση στο 

θεσμό των Κορναρείων (“Φάρμα Γελλάς” στα Κορνάρεια 2015) και είναι το τρίτο 

θεατρικό έργο που παρουσιάζουν! Το σενάριο και τη σκηνοθεσία επιμελούνται οι 

Πραξιτέλης Πολλάκης και Νίκανδρος Σηφάκης Ώρα έναρξης 21.00.μ.μ. Είσοδος 5ε - 

Φρούριο Καζάρμα 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/8/2016 ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ‘’ Τα παιδιά της γης’’ 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sankara.gr%2F&h=fAQGqpPit&s=1


 
ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΖΟΓΚΛΕΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΜΕ.. "ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ" 

Ωρα έναρξης 19.00μ.μ. Τιμή εισιτηρίου 5ε  

 

 

 

 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/8/2016 Τμήμα Πειραιά του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού. 



 
Το Τμήμα Πειραιά του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού σε συνεργασία με την Ομάδα 

Αρχαίας Όρχησης του Θεάτρου «Δόρα Στράτου» και την Ερευνητική Ομάδα Αρχαίας 

Όρχησης της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών «δρΥός τόΠοι», θα 

παρουσιάσουν την 20η Αυγούστου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 7.30 μ.μ. στο χώρο 

της «Καζάρμας» του Δήμου Σητείας την παράσταση: « Σαν παραμύθι; Κρήτη και 

Κρήτες από τη Μινωϊκή μέχρι τη σύγχρονη εποχή». Ένα θεατρικό δρώμενο, 

εμπλουτισμένο με έθιμα, τραγούδια και χορούς, βασισμένο στη Μυθολογία, την 

Ιστορία, αρχαιολογικά ευρήματα, ζωντανές μαρτυρίες και δράσεις. Αποτελεί μια 

διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των αρχαίων και σύγχρονων εθίμων και των τρόπων 

έκφρασής τους, κύρια με συντεταγμένη κίνηση και χορό. Ώρα έναρξης 9.00μ.μ. 

Φρούριο Καζάρμα. Είσοδος 7ε . Τα έσοδα θα διατεθούν στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο 

Σητείας.  

ΚΥΡΙΑΚΗ - ΔΕΥΤΕΡΑ 21-22/8/2016 Πολιτιστικός Σύλλογος Πραισού  

« Η Μεγάλη Κρητική Επανάσταση 1866 -1869 Προάγγελος της Ελευθερίας και της 

Ένωσης» Μουσείο Ιστορίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πραισού Διημερίδα με 

ιστορικές καταγραφές – ομιλίες προβολή ντοκιμαντέρ – ποίηση και μουσική - 

Εκθέσεις Φωτογραφίας και ιστορικών ντοκουμέντων 21 Κυριακή ώρα έναρξης 17.00 

22 Δευτέρα ώρα έναρξης 18.00  

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/8/2016“Ανάμεσα στον Έρωτα και την Αγάπη”.  



 
Η θεατρική ομάδα Ιεράπετρας υπο την αιγίδα του συλλόγου αλληλεγγύης “ΙΣΤΟΣ” 

ανεβάζει θεατρική παράσταση με τίτλο “Ανάμεσα στον Έρωτα και την Αγάπη”. 

Πρόκειται για μια συρραφή θεατρικών έργων και λογοτεχνικών κειμένων με θέμα τον 

έρωτα και την αγάπη σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Μαχαιρά. Η παράσταση μας , 

μια κατάδυση στην ανθρώπινη ψυχή μέσα απο τους συγγραφείς και ποιητές: 

Σοφοκλή , Ουίλιαμ Σαίξπηρ ,Άντον Τσέχωφ , Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα , Γκυ ντε 

Μωπασσάν , Ζαν Κοκτώ , κ.α , φέρνει στο φως τις πιο ανατρεπτικές ιστορίες που 

μετουσιώνουν , αναγεννούν ή καταστρέφουν την ανθρώπινη φύση. Ιστορίες που 

ακροβατούν ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα και αντανακλούν τις πιο 

ευαίσθητες και ουσιώδης χορδές της ανθρώπινης ύπαρξης. Η παράσταση “Ανάμεσα 

στον Έρωτα και την Αγάπη” είναι ένας ύμνος για την ζωή μέσα απο αρχαίους , 

κλασικούς και σύγχρονους ποιητές και συγγραφείς. “Aρκεί ένα λεπτό για να 

ερωτευθείς, μια ώρα για να συμπαθήσεις και μια μέρα για ν΄αγαπήσεις. Όμως μια 

ολόκληρη ζωή δεν αρκεί για να ξεχάσεις...” Oscar Wilde Συντελεστές παράστασης: 

Παίζουν κατά αλφαβητική σειρά: Γιώργος Λιοντάκης Δημήτρης Γιαννίδης, Λία 

Λιανάκη, Μαρία Χατζάκη, Νίκος Ασπραδάκης, Πόπη Παναγιωτάκη, Φανή Γιαννάκη 

Πολίτη, Χρυσούλα Πρινάρι Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Μαχαιράς, Φωτισμοί: Γιώργος 

Χαλκίτης,. Σχεδιασμός αφίσας – προγράμματος: Αλέξανδρος Μαχαιράς. Επιμέλεια 

αφίσας – προγράμματος: Ανδρέας Δρανδάκης. Κατασκευή Σκηνικών: Χριστόφορος 

Σφακιανάκης. Μουσική επιμέλεια: Αλέξανδρος Μαχαιράς.Ηχογράφηση: Μιχάλης 

Ζαμπετάκης. Μουσικοί: Χρήστος Συρμακένζης Ώρα έναρξης 21.00 Τιμή εισόδου 5ε, 

3ο Δημοτικό σχολείο! 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/8/2015 Βραδιά Αργεντίνικου τάνγκο 

 
από τους Μαρία Μαραγκάκη – Guillermo Torrens και Rojer Ismael Zalazar & 

Christina Sarioglou δυο διακεκριμένα ζευγάρια στον χώρο του Αργεντίνικου τανγκο. 

Κεντρική πλατεία Σητείας . Συμμετέχει η σχολή χορού της πόλης μας Baila . Ώρα 

έναρξης 21:00, Είσοδος ελεύθερη.  

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - 27/8/2016 ‘’Το κέρασμα του Αγίου 

Φανουρίου’’ Παραμονή 26/8 το απόγευμα και στις 27/8 την ημέρα της 

γιορτής του Αγίου. Η εκκλησία του Αγίου Φανουρίου Παπαγιαννάδων. 

Γραφικό ξωκλήσι βόρεια από την επιβλητική έπαυλη των Dei Mezzo 

(Σεράγιο) στην Ετιά, με θέα το εγκαταλελειμμένο οικισμό του Λουτρακίου 

(νότια). Η ημερομηνία θεμελίωσης της εκκλησίας είναι άγνωστη. Εκτιμάται 

ότι είναι παλιά εκκλησία, που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, ο 

Οθωμανός άρχοντας της περιοχής, την είχε μετατρέψει σε στάβλο. Με 

πρωτοβουλία κάποιου χριστιανού τοπικού άρχοντα, ονόματι Χατζαντωνάκη, 

σε συνεννόηση και με τον Επίσκοπο Ιεροσητείας, ο ναός καθαρίστηκε και 

εγκαινιάσθηκε μέσα σε μια νύχτα. Ο Οθωμανός άρχοντας της περιοχής κατά 

τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου έδενε στα δέντρα σκύλους για να παρενοχλεί 

τους πιστούς. Περίπου το 1880 αγοράστηκε η περιοχή από την οικογένεια 

Περογιαννάκη και η εκκλησία ανακαινίσθηκε από τον Περογιαννάκη 

Εμμανουήλ, γιό του Μιχάλη ή ΧατζηΜιχάλη. Τα πρώτα χρόνια γινόταν 



πανηγύρι εκ περιτροπής από τα τρία αδέρφια της οικογένειας Περογιαννάκη. 

Η εικόνα του Αγίου Φανουρίου των Παπαγιαννάδων βρέθηκε από έναν 

συντοπίτη με το όνομα Μαλλιωτάκης κατά τον Μικρασιατικό πόλεμο. Κατά 

τη διάρκεια εχθροπραξιών, ο Μαλλιωτάκης μπήκε σε φλεγόμενη εκκλησία 

και έσωσε την εικόνα, την οποία δεν αποχωρίστηκε έκτοτε, φέροντας τη μαζί 

του στην Κρήτη. Ως τελευταία επιθυμία πριν πεθάνει, ζήτησε να δοθεί η 

εικόνα στην εκκλησία του Αγίου Φανουρίου Παπαγιαννάδων. Περί τη 

δεκαετία του '80 η εικόνα κλάπηκε από το χώρο του ναού. Λίγα χρόνια 

αργότερα ο δράστης συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη και καταδικάστηκε. Μετά 

την ανεύρεσή της στην κατοχή του δράστη, η εικόνα επρόκειτο να 

παραχωρηθεί ως έκθεμα σε μουσείο. Ο τότε ιερέας των Παπαγιαννάδων, 

παπά-Κωστής Κεντριστάκης, προσέφυγε στη δικαιοσύνη και μετά από 

δικαστικό αγώνα η εικόνα επιστράφηκε στην ενορία Παπαγιαννάδων. Το 

Κέρασμα Το 2003 με πρωτοβουλία όλων των Παπαγιαννιωτών και τη 

συνδρομή της Ενορίας Παπαγιαννάδων, ξεκίνησε το "κέρασμα" στους 

πιστούς κατά τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου, που πλέον έχει γίνει παράδοση. 

Κάθε χρόνο πλήθος πιστών επισκέπτονται τη γραφική εκκλησία του Άγιου, 

που φανερώνει τα χαμένα αντικείμενα και δίνει ελπίδα. Οι Παπαγιαννιώτες, η 

Ενορία Παπαγιαννάδων και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παπαγιαννάδων σας 

υποδέχονται και σας καλωσορίζουν.  

 


