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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Τους καλοκαιρινούς μήνες στη Σητεία, από 
ανάγκη πραγματική και όχι από μιμητισμό , μόδα ή 
επιδειξιομανία, ο Δήμος Σητείας και όλοι οι φορείς 
της περιοχής κινούμαστε προς τη διοργάνωση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Λένε οι ειδήμονες, πως η Τέχνη έχει ρόλο 
κοινωνικό και σκοπό παιδευτικό. Γιατί η Τέχνη είναι 
από τα  πλατύτερα κανάλια διοχέτευσης ιδεών, 
σκέψεων και αξιών προς το σύνολο. Πολλές 
φορές προχωρεί ακόμη περισσότερο και διδάσκει 
μια στάση απέναντι στη ζωή και τα προβλήματά 
της , παραδειγματίζει, ηθικοποιεί. Εξευγενίζει 
τον άνθρωπο, τον ευαισθητοποιεί, του καλλιεργεί 
λεπτό γούστο. 
Την είπαν μίμηση, απεικόνιση δηλαδή της φύσης 
και των πραγμάτων, άλλοτε πιστή και άλλοτε 
μεταποιητική.
Την ονόμασαν είδος γλώσσας , μέσο δηλαδή 
επικοινωνίας.
Την ταύτισαν με το όνειρο, το παραλήρημα και τη 
μέθη εντάσσοντάς την αποκλειστικά μέσα στους 
ανεξάντλητους και σκοτεινούς θαλάμους της 
φαντασίας.
Την παραλλήλισαν με το παιχνίδι, ως κατ’ εξοχήν 
απελευθερωτική δραστηριότητα.
Την θεώρησαν απλά και μόνο ένα ξεχείλισμα 
συναισθημάτων.
Όποιο στόχο κι αν υπηρετήσουν οι φετινές 
πολιτιστικές μας εκδηλώσεις με τα ‘’προϊόντα’’ 
των τεχνών που προβάλλουν, σίγουρα τα 
προσδοκώμενα κέρδη είναι πολλά.
Κυρίως όταν απευθύνονται σε ένα  κοινό που ξέρει 
να εκτιμά, ένα κοινό καλλιεργημένο, με πλούσιες 
ευαισθησίες και αεί ποτέ κοινωνό του ωραίου.    

Ο ΔήμαρχΟς ςήτείας 
Νίκος κουρουπάκης 

ή ΠρΟεΔρΟς Δ.ς. ςήτείας 
κάτερίΝά Ζερβάκη
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ΙούΝιΟς
ΠέμΠτη 

24 ΙουnΙου  
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

‘’ΠΕΡΠΑΤώ ΕΙΣ ΤΟ 
δΑΣΟΣ…’’ 

ΤΗΣ ΣΤΕλλΑΣ 
ΜΙχΑΗλΙδΟυ

Καζάρμα, ώρα 21:30μ.μ.

Θεατρική Ομάδα του 2ου Γυμνασίου και ΓΕλ  
Σητείας.
Διδασκαλία: Αρετή Ανατολάκη, Ειρήνη 
Καλαπανίδα
Παίρνουν μέρος οι μαθητές:  
Άννα – Μαρία Βουγιουκλάκη, Κωσταντίνος 
Γιακουμάκης, Μελίνα Γιαννικάκη, Μάνος Ζερβάκης. 
Οξάνα Μαντρίκα, Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου, 
Χρυσάνθη Παπαδάκη, Νίκος Παπαδάκης , 
Ιζαμπέλα Σπυριδάκη, Κωνσταντίνος Τουλουπάκης 
και Μαριλένα Χωριτάκη.   
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Ι  ο  ύ  Λ  Ι  ο  ς

ΙούΛιος
τεταρτη

1 ιουλιου
ΜούςΙΚοΘΕΑΤΡΙΚΗ 

ΠΑΡΑςΤΑςΗ 
‘’ΡΙΡΗ- ΡΙΡΗ- ΡΙΡΙΚΑ’’ 

ΑΠο ΤΗ χοΡωδΙΑ Τού ΠνΕύΜΑΤΙΚού 
ΚΕνΤΡού Τού δΗΜού ΙΕΡΑΠΕΤΡΑς

Καζάρμα, ώρα 21:30μ.μ.
Ρομαντικές σκηνές και κωμικά σκετς από Οπερέτες, 
Επιθεωρήσεις και Τραγούδια της Παλιάς Αθήνας. 
Διδασκαλία – Διεύθυνση: Γιώργος Ψαρουδάκης 
Οργάνωση:  νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Λασιθίου

εισοδοσ ελευθερη

σαββατο 4 & κυριακη 5 
ιουλιου

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚδΗΛωςΗ
ΠΑΓΚΡΗΤΙο ΤούΡνούΑ ΓύνΑΙΚΕΙού 

ΠοδοςφΑΙΡού 
Δημοτικό Στάδιο Σητείας, 
ώρα 17.30- 20.30 μ.μ.

Συμμετέχουν οι ομάδες:  
ΕΡΓοΤΕΛΗς, 
ΚΡΗςςΕς ΡΕΘύΜνού, 
Α.ο. χΑνΙΑ και 
ΑΡΙων ςΗΤΕΙΑς.
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δευτερα

6 ιουλιου

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
‘’ Ο ΚΟυΡΕΑΣ ΤΗΣ ΣΕβΙλΗΣ ’’ ΤΟυ 

ΜΠωΜΑΡΣΑΙ  
Καζάρμα, ώρα 21:30μ.μ.

Το πιο λαμπερό δείγμα 
του γαλλικού πνεύματος 
«Ο ΚΟυΡΕΑΣ ΤΗΣ 
ΣΕβΙλλΗΣ» του 
Μπωμαρσαι αποφάσισε να 
παρουσιάσει το Δημοτικό 
Περιφερειακό Θέατρο 
Κρήτης .

«Ο Κουρέας της Σεβίλλης» διακατέχεται από μια 
αστείρευτη δροσιά, φρεσκάδα, ζωντάνια, αστραφτερούς 
διαλόγους πολύ μουσική, που το κάνει να φαίνεται σαν 
να γράφτηκε σε κάθε εποχή. Μπορεί αδίστακτα να 
πει κανείς πως το μοντέρνο θέατρο αρχίζει από τον 
«Κουρέα της Σεβίλλης».
Παίρνουν μέρος οι ηθοποιοί: 
Γιώργος Παρτσαλάκης (Φίγκαρο), Νίκος 
Δαδινόπουλος (Δον Μπαζίλιο), Τάσος Παλαντζίδης 
(Μπάρτολο), Γιάννης Αϊβάζης (Κόμης Αλμαβίβα), 
Θάλεια Προκοπίου (Ροζίνα), Ιωάννα Δελάκου 
(Μαρσελίνα, Συμβολαιογράφος), Αντώνης 
Καλογήρου (Ξύπνιος, Αστυνόμος).

Τιμή Εισιτηρίου 20 €, Φοιτητικό 15 € 

δευτερα

13 ιουλιου

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 
ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΠΑΡΑΚΗ
Καζάρμα, ώρα 21:30μ.μ. 

Η Σχολή Χορού του Δημήτρη 
Καπαράκη  ιδρύθηκε το 
1993. Μέλος του Διεθνούς 
Συμβουλίου του Χορού και 
της Παγκρήτιας Ένωσης 
Χοροδιδασκάλων. Κύριο 

μέλημα της είναι η συνέχιση της παράδοσης και η 
μετάδοση της γνώσης του παρελθόντος.

kornareia rena nees diastaseis aaaaaaaaa.indd   5 10/7/2009   2:36:07 μμ



τεταρτη

15 ιουλιου

ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΑΣΠΟΣΠΕΡΙΔΑ 

Αύλειος χώρος Δημοτικού 
σχολείου, ώρα 20.30μ.μ

Οργάνωση : 
Πολιτιστικός Σύλλογος 

Αγίου Γεωργίου 
‘’ΤΟΥΡΤΟΥΛΟΙ’’

Παραδοσιακά μουσικά ακούσματα ντόπιων καλλιτεχνών 
καταγραμμένα από το 1953 από τον Ελβετό 
Εθνομουσικολόγο SAMUEL BAUD-BOVY.

τεταρτη

15 ιουλιου

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
‘’ Ο ΣΙΜΙΓΔΑΛΕνΙΟΣ’’ 

ΤΟΥ Α. 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

Πισκοκέφαλο, ώρα 
21:30μ.μ.

Το Θέατρο Σητείας παρουσιάζει το 
έργο του Αλέξανδρου Αδαμόπουλου 
« Σιμιγδαλένιος» Σκηνοθεσία – 
Σκηνικά:  Γιάννης Μανιαδάκης
Κοστούμια:Γιάννα Βασιλοπούλου
Μουσική: Ελένη Δρετάκη   

Τιμή Εισιτηρίου 10 €, Φοιτητικό 8 €, Παιδικό 5€ 

παρασκευη

17 ιουλιου
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 

ΣΤΗν ΠΡΑΙΣΣΟ 
 Οργάνωση Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

δευτερα

20 ιουλιου

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 
ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑνΑ 
 Οργάνωση Πολιτιστικός 

Σύλλογος 
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τεταρτη

22 ιουλιου

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
‘’ ΣυμΠΕΘΕΡοΙ ΑΠο ΤΑ 

ΤΙΡΑνΑ’’ 
Των ΘΑνΑΣΗ 

ΠΑΠΑΘΑνΑΣΙου ΚΑΙ 
μΙχΑλΗ ΡΕΠΠΑ

Καζάρμα ,ώρα 21:30μ.μ.
οι Συμπέθεροι από τα 
Τίρανα, η μεγαλύτερη 
εμπορική και καλλιτεχνική 
επιτυχία του χειμώνα στη 
Σητεία. 
Τι κάνετε όταν η κόρη σας 
σάς λέει ότι ο εκλεκτός της 
καρδιάς της είναι Αλβανός;
Είμαστε ρατσιστές; Είμαστε 
άπληστοι; Ή είμαστε απλώς 
ανόητοι; 

Πρωταγωνιστούν : 
χρήστος χατζηπαναγιώτης,  Βίκυ Σταυροπούλου,  
Τζόυς Ευείδη, Δημήτρης μαυρόπουλος, Δήμητρα 
Στογιάννη,  Δημήτρης Τσέλιος, νατάσσα Κοτσοβού, 
Κώστας Καζάκας, χρήστος Τριπόδης.

*

Τιμή Εισιτηρίου 23€, Φοιτητικό 18€, Παιδικό 12€

πεμπτη

23 ιουλιου

ΠΑΡΑΔοΣΙΑΚΗ 
ΕΚΔΗλωΣΗ  

‘’ μΙΑ ΒΡΑΔΙΑ γΕμΑΤΗ 
μΕλωΔΙΑ’’ 

 Καζάρμα ,ώρα 21:30μ.μ.
Έντεχνη παραδοσιακή μουσική 
και τραγούδια του τόπου μας,
από το συγκρότημα του Σήφη 
λιγοψυχάκη θα γεμίσουν 
ερωτισμό και συναίσθημα 
την νύχτα της Πέμπτης στην 
Καζάρμα.

Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων ΚοΡνΑΡΕΙΑ 
2009 με την διοργάνωση του ραδιοφωνικού σταθμού 
ΣΗΤΕΙΑ FM 95,5 γιορτάζοντας τα 20 χρόνια 
λειτουργίας του. 
Οργάνωση : Ραδιοφωνικός Σταθμός Sitia FM 95.5

Τιμή Εισιτηρίου 5€
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σαββατο

25 ιουλιου

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 
ΣΤΟυΣ ΤΟυΡΤΟυλΟυΣ 
 Οργάνωση Πολιτιστικός 
Σύλλογος ‘’Τουρτούλοι’’  

δευτερα

27 ιουλιου

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 
ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΗν ΡΟυΣΣΑ 

ΕΚΚλΗΣΙΑ
Οργάνωση Πολιτιστικός 

Σύλλογος Ρούσσας 
Εκκλησιάς

τριτη

28 ιουλιου
ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
‘’ Η ΧΙΟνΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ 7 

ΨΗλΟΙ νΑνΟΙ’’ 
ΤΗΣ ΚΑΡμΕν 

ΡΟυΓΓΕΡΗ
Καζάρμα, ώρα 21:30μ.μ.

Η θεατρική μεταφορά 
του παραμυθιού έχει 
γίνει με τον ξεχωριστό 
τρόπο που η Κάρμεν 
Ρ ο υ γ γ έ ρ η έ χ ε ι 
αποδείξει ότι ξέρει, 
δηλαδή με πολλές 
ε κ π λ ή ξ ε ι ς , μ ε 
έξυπνους διαλόγους 
γεμάτους χιούμορ, 

με υπέροχες χορογραφίες, με πολλά μηνύματα χωρίς 
διδακτισμό και συγχρόνως με πλοκή που κρατά αμείωτο 
το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων.
Η μουσική είναι βασισμένη πάνω σε υπέροχες μελωδίες 
του Φραντς Σούμπερτ.

Τιμή Εισιτηρίου 13€ 
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E-mail: info@sitiacoop.gr    www.sitiacoop.gr

Tel: ( + 30 28430) 29991
Fax: ( + 30 28430) 29990
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τεταρτη

29 ιουλιου

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ                    

ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΕΛΛΗνΙδων ΣΗΤΕΙΑΣ
Καζάρμα ,ώρα 21:30μ.μ.

Μέσα από το χορό και με οδηγό την ψυχή το Λύκειο 
Ελληνίδων Σητείας θα μας χαρίσει μια ξεχωριστή 
βραδιά, αφιερωμένη στην παράδοση της Κρήτης, των 
Κυκλάδων και της Μικράς Ασίας.  

Τιμή Εισιτηρίου 7€ 

πεμπτη

30 ιουλιου
ΣΥνΑΥΛΙΑ 

ΦΙΛΑΡΜΟνΙΚΗΣ
Στη Σκοπή  

1949-2009
60 Χρόνια Μουσικής
Η φιλαρμονική Δήμου 
Σητείας γιορτάζει και μας 
ταξιδεύει…
Ανάμεσα σε νότες και 
μελωδίες.
Ε  λοιπόν,  ας  Παίξουμε!!! Ελάτε να ταξιδέψουμε 
παρέα…
Παρουσίαση : Βέρα Περράκη

εισοδοσ ελευθερη
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παρασκευη

31 ιουλιου
ΣΥΝΑΥΛΙΑ  ΝΙΚΟΥ 

ΜΑΜΑΓΚΑΚΗ

« ΕρωτΟΚρΙτΟΣ – ΜΟΝΟδρΑΜΑ» 
(Η εκδοχή της Σητείας) Καζάρμα, ώρα 21.30μ.μ.

Νέα εκδοχή του έργου 
“ ΕρωτΟΚρΙτΟΣ ”  , 
παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη 
Σητεία στα πλαίσια του Διεθνούς 
Επιστημονικού Συνεδρίου’’. 
Συμμετέχει ο διάσημος βαρύτονος 
τάσης Χριστογιαννόπουλος, η 
σπουδαία ερμηνεύτρια Σαββίνα 
Γιαννάτου και η Μικτή Χορωδία 
του δήμου Σητείας.
Διευθύνει ο συνθέτης ΝΙΚΟΣ 
ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ .

ΝΙΚΟΣ ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ- ΒιογραφιΚο ΣΗμΕιωμα
ο Νίκος μαμαγκάκης γεννήθηκε στο ρέθυμνο Κρήτης.
από τα κυριότερα έργα του μπορούν να αναφερθούν 
τα ακόλουθα: «μουσική για τέσσερις πρωταγωνιστές» 
(1959-60) για 4 φωνές και 10 όργανα πάνω σ’ ένα 
κείμενο του Καζαντζάκη, «Κατασκευές» για φλάουτο 
και κρουστά (1960), «Συνδυασμοί» (1961) για έναν 
εκτελεστή κρουστών και ορχήστρα, «γλωσσικά σύμβολα» 
(1961 62) για σοπράνο, μπάσο και μεγάλη ορχήστρα, 
«Κασσάνδρα» για σοπράνο και 6 όργανα (1963).
Στα μέσα της δεκαετίας του ‘80 παρουσιάζει δύο 
όπερες την “οδύσσεια” και τον “Ερωτόκριτο”, έργο το 
οποίο έχοντας υποστεί εννιά γραφές και προσθήκες 
νέων κομματιών παρουσιάζεται εδώ δισκογραφημένο. 
μια ειδική έκδοση του παίχτηκε στην Εθνική σκηνή της 
ορλεάνης (γαλλία) στις1/4/2005. 
Η ιδιαίτερη επίδοση του συνθέτη στο είδος της 
όπερας συνεχίστηκε με την ‘Όπερα των Σκιών” που 
παρουσιάστηκε στο μέγαρο μουσικής το 1997, “Τα 
ιερά Τραγούδια του Έρωτα” (μέγαρο μουσικής 2000) 
αλλά και με την όπερα “Ερωφίλη” (2003, Ηρώδειο). 
Η έντονη ατομική πρωτοτυπία κάνει τον μαμαγκάκη να 
ξεχωρίζει, όχι μόνο ανάμεσα στους άλλους (ακόμα και 
τους μεγαλύτερους) Έλληνες συνθέτες, αλλά και στην 
διεθνή σκηνή.

εισοδοσ ελευθερη
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παρασκευη 31 ιουλιου

σαββατο 1 & κυριακη 2
αυγουστου

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 Ξενοδοχείο Sitia Beach 

Θέμα « Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡωΤΟΚΡΙΤΟΥ 
ΚαΙ Ο ΕΡωΤΟΚΡΙΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ» 

Δ ι α κ ε κ ρ ι μ έ ν ο ι 
Πανεπιστημιακοί, μελετητές 
της ζωής και του έργου του 
Βιτσέντζου Κορνάρου, με 
τις εισηγήσεις τους «φωτίζουν» 
το δρόμο της έρευνας.  
Έκθεση ζωγραφικής του 
Γιώργου Κουνάλη με θέμα 
‘’Ερωτόκριτος’’ (στο χώρο 

του συνεδρίου).
Έκθεση εκδόσεων, χειρογράφων, ανακοινώσεων, 
φωτογραφιών και άλλου έντυπου υλικού σχετικού με 
το θέμα του Συνεδρίου (στο χώρο του συνεδρίου).

α Υ γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ

δευτερα

3 αυγουστου
ΣΥΝαΥΛΙα 

ΦΙΛαΡΜΟΝΙΚΗΣ 
Στην Τουρλωτή  

1949-2009
60 Χρόνια μουσικής
Η φιλαρμονική Δήμου 
Σητείας γιορτάζει και μας 
ταξιδεύει…
Π α ρ ο υ σ ί α σ η : Β έ ρ α 

Περράκη
εισοδοσ ελευθερη

α υ γ ο υ σ τ ο σ
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κοσμοσ κατασκευαστικη α.ε
λατομεια - ασφαλτικα

τηλ.: 2810 286583
κιν.: 6932 438108
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δευτερα - κυριακη

3 - 9 αυγουστου

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΤΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

‘’ΟΙ γυΝΑΙΚΕΣ δΗΜΙΟυΡγΟυΝ’’
Δημοτικός Κήπος

δευτερα - κυριακη

3 - 16 αυγουστου

ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΕΚδΗΛΩΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΑδΙΚΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΤΕΝΙΣ ΑΝδΡΩΝ                            

‘’Sitia Open 2009’’
    Στα Δημοτικά γήπεδα 

τένις 

τεταρτη 
5 αυγουστου

ΣυΝΑυΛΙΑ ΜΕ 
ΤΟΝ ΜΙΧΑΛΗ 
ΤΖΟυγΑΝΑΚΗ
Καζάρμα, ώρα 

21:30μ.μ.
Ο σπουδαίος λαουτίστας, 
ε ρ μ η ν ε υ τ ή ς κ α ι 
τραγουδοποιός, κρητικός και 
παγκόσμιος, είναι ο κυριότερος 
εκπρόσωπος στην Ελλάδα 
αυτού που αποκαλούμε world 
ethnic music. 
Μέσα από μια «μουσική 
οδύσσεια» ήχων και αρμονιών, 
ο δυνατός performer μας 
προσκαλεί να ξεπεράσουμε 
τα γεωγραφικά μας όρια και 
να τον ακολουθήσουμε στα 

«ρεύματα του κόσμου»! 
Τιμή Εισιτηρίου  18€ 
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πεμπτη

6 αυγουστου

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 
ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΑ Έξω 

ΜΟυλΙΑνΑ
Οργάνωση Πολιτιστικός 

Σύλλογος

ΤΟυΡλΙωΤΙΑνΈΣ ΑΠΟΣΠΈΡΙΔΈΣ 
ΤΟυΡλωΤΗ

Οργάνωση από το Σύλλογο Τουρλωτιανών 
Αττικής, ώρα 21:30μ.μ.

παρασκευη

7 αυγουστου

ΣυνΑυλΙΑ 
ΦΙλΑΡΜΟνΙΚΗΣ 

ΣΤΟ ΠΙΣΚΟΚΈΦΑλΟ  

1949-2009
60 Χρόνια Μουσικής
Η φιλαρμονική Δήμου 
Σητείας γιορτάζει και μας 
ταξιδεύει…
Π α ρ ο υ σ ί α σ η : Β ε ρ α 
περρακη

εισοδοσ ελευθερη

τεταρτη - πεμπτη

8 - 9 αυγουστου

11Ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΤΟυΡνΟυΑ ΤΑΒλΙ
 Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Τουρλωτής 

οργάνωση: συλλογοσ τουρλωτιανων αττικησ 
‘’ η παναγια’’ και ο πολιτιστικοσ συλλογοσ 

τουρλωτησ 
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σαββατο

8 αυγουστου

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
‘’ Το ΘΑύμΑ ΤΗΣ Αννύ ΣΑλΙβΑν ’’ 
Τού  ούΙλλΙΑμ ΓΚΙμΠΣον μΕ ΤΗν 

ΠΕΓΚύ ΤΡΙΚΑλΙώΤΗ
Καζάρμα, ώρα 21:30μ.μ.

Το γνωστό, τρυφερό, ανθρώπινο έργο: 
«Το θαύμα της Αννυ Σάλιβαν» του 
ουίλλιαμ Γκίμπσον σε σκηνοθεσία Γιάννη 
Διαμαντόπουλου, μετά τη μεγάλη επιτυχία του 
χειμώνα στην Αθήνα, στο Ενετικό Φρούριο της 
Καζάρμας.
Μουσική: Σταμάτης Κραουνάκης
Παίζουν:  Πέγκυ Τρικαλιώτη (στο ρόλο της 
Άννυ Σάλιβαν), Θωμάς Κινδύνης, Γεωργία 
μαυρογεώργη, Θεοδώρα βουτσά, ορέστης 
Σοφοκλέους ,ο Πάνος Χατζηκουτσέλης και 
οι μικρές Δήμητρα Δουμένη- Αναστασία 
Τσιλιμπίου. 

Τιμή Εισιτηρίου  22€,   Παιδικό - Φοιτητικό  17€

*
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ιερα μονη τοπλου

βιοκαλλιεργητεσ σητειασ α.ε.

tel: 28430-29630
Fax: 28430-29635

e-mail: biositia@otenet.gr
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΠΛΟΥ

ΤΚ. 72300 ΛΑΣΙΘΙ - ΚΡΗΤΗ
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ΣΥΝΑΥΛΙΑ 
ΦΙΛΑρμοΝΙκήΣ 

Στή ΣήτεΙΑ  

1949-2009
60 Χρόνια Μουσικής
Η φιλαρμονική Δήμου Σητείας γιορτάζει και μας 
ταξιδεύει… Ανάμεσα σε νότες και μελωδίες.
Ε  λοιπόν,  ας  Παίξουμε!!! Ελάτε να ταξιδέψουμε 
παρέα…
Παρουσίαση : Βέρα Περράκη

εισοδοσ ελευθερη

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

δεΥΤεΡΑ

10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΠροΒοΛή ήχορΑμΑτοΣ ΠΑρΑγωγήΣ 
μοΥΣεΙοΥ «ΛΥχΝοΣτΑτήΣ»

στην Τουρλωτή
 « τωΝ ομμΑτΙωΝ μοΥ μΑτΙΑ»

Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τουρλωτής  

ΤΡΙΤΗ - ΤεΤΑΡΤΗ

12 - 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΘεΑτρΙκή 
ΠΑρΑΣτΑΣή 

‘’ ο 
ΣΙμΙγδΑΛεΝΙοΣ’’ 

τοΥ Α. 
ΑδΑμοΠοΥΛοΥ 

Καζάρμα, ώρα 
21:30μ.μ.

Το Θέατρο της Σητείας παρουσιάζει 
το έργο του Αλέξανδρου 
Αδαμόπουλου « Σιμιγδαλένιος» . 
Ένα παραμύθι που με τη σύγχρονη 

ματιά του Α. Αδαμόπουλου απευθύνεται όχι μόνο 
στους μικρούς αλλά και στον ‘’υποψιασμένο ‘’ θεατή 
κάθε ηλικίας. 
Σκηνοθεσία – Σκηνικά:  γιάννης μανιαδάκης
Κοστούμια: γιάννα Βασιλοπούλου
Μουσική: ελένη δρετάκη   

Τιμή Εισιτηρίου 10 €, Φοιτητικό 8 €, Παιδικό 5€ 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 
ΣΤΗ ΜΑΡωνΙΑ

Οργάνωση Πολιτιστικός 
Σύλλογος 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 
ΣΤΗν ΠΑνΑΓΙΑ ΦΑνεΡωΜενΗ ΣΚΟΠΗΣ  

ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΗν ΤΟυΡλωΤΗ 
Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΗ ΣΙΤΑνΟ 
Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΗ λΑΣΤΡΟ 
Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος 
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δευτερα

17 αυγουστου ΣΥΝΑΥΛΙΑ με το 
ΓΙΑΝΝη ΧΑροΥΛη

  Τουρλωτή, 
ώρα 21:30μ.μ.

Με την Κρήτη να δεσπόζει στον φωνητικό του 
κόσμο, ο Γιάννης Χαρούλης θεμελιώνει σιγά – 
σιγά μια αξιοπρόσεκτη καλλιτεχνική πορεία.  
Οι live του εμφανίσεις στέφονται με επιτυχία, 
τα τραγούδια που έχει ηχογραφήσει παίζονται 
«σκανδαλωδώς» από το ραδιόφωνο, ενώ δεν 
είναι λίγοι αυτοί που πιστώνουν τη συνέχεια του 
στη δισκογραφία. 
οργάνωση Σύλλογος τουρλωτιανών 
Αττικής  

Τιμή Εισιτηρίου 15 €
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δευτερα

17 αυγουστου

ΣΥΝΑΥΛΙΑ 
ΦΙΛΑρμοΝΙκήΣ 

Στή ΔΑΦΝή  

1949-2009
60 Χρόνια Μουσικής
Η φιλαρμονική Δήμου Σητείας γιορτάζει και μας 
ταξιδεύει… Ανάμεσα σε νότες και μελωδίες.
Ε  λοιπόν,  ας  Παίξουμε!!! Ελάτε να ταξιδέψουμε 
παρέα…
Παρουσίαση : Βέρα Περράκη
Και το ταξίδι της Φιλαρμονικής συνεχίζεται με 
τις μουσικές να μας πηγαίνουν στο Πήλιο, στη 
Ζαγορά και στη Μακρυνίτσα από 20 έως 24 
Αυγούστου. εισοδοσ ελευθερη

ΠεΜΠτΗ
20 αυγουστου

ΣΥΝΑΥΛΙΑ με τοΥΣ 
ΧΑΪΝήΔεΣ 
Καζάρμα ,

ώρα 21:30μ.μ.
Τ ο ο κ τ α μ ε λ έ ς 
μουσικό σχήμα των 
Χαΐνηδων για φέτος 
έχει ετοιμάσει ένα 
αμιγώς μουσικό 
πρόγραμμα που 
θα συνδυάζει τον 
φυσικό με τον 

ηλεκτρικό ήχο, την αυστηρή φόρμα με τον 
αυτοσχεδιασμό και το πιο σημαντικό τη συναυλία 
με το πανηγύρι.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλογές 
τραγουδιών από την πλούσια δισκογραφία τους 
καθώς και επιλογές από την αστείρευτη λαϊκή 
παράδοση της Μεσογείου, των Βαλκανίων και 
της Κρήτης όπως συνθέσεις των κρητικών 
πρωτομαστόρων, Σκορδαλού, μουντάκη, 
Ξυλούρη, κλάδου, αλλά και τραγούδια της 
Μικράς Ασίας ,νησιώτικα, ρεμπέτικα ,της 
Ηπείρου και των Βαλκανίων.

Τιμή Εισιτηρίου 15 €

*
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παρασκευη

21 αυγουστου

ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

‘’ Ο ΣΙμΙγδΑλΕνΙΟΣ’’ 
ΤΟυ Α. 

ΑδΑμΟΠΟυλΟυ 
Λάστρος, ώρα 21:30μ.μ.

Η παράσταση του ‘’Θεάτρου Σητείας’’ ταξιδεύει υπό την 
αιγίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου που 
φέτος εγκαινιάζει μια νέα πρακτική, επιδιώκοντας τη 
διάχυση των πολιτιστικών δρώμενων που παράγονται σε 
μια περιοχή, σε όλο το Λασίθι΄.  
Σκηνοθεσία:γιάννης μανιαδάκης 
ΟΡγΑνΩΣΗ:Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου  
   

εισοδοσ ελευθερη

σαββατο

22 αυγουστου

ΠΑΡΑδΟΣΙΑΚΗ γΙΟΡΤΗ 
ΣΤΗ μυΡΣΙνΗ

« ΑυγΟυΣΤΙΑΤΙΚΗ 
ΒΡΑδΙΑ »

Οργάνωση Σύλλογος 
Γυναικών Μυρσίνης  

τριτη

25 αυγουστου

ΣυνΑυλΙΑ ΟνΙΡΑμΑ    
Καζάρμα, 

ώρα 21.30μ.μ

Οι πρίγκιπες της 
ελληνικής pop σκηνής 
μας παρουσιάζουν το νέο 
τους άλμπουμ. 
Έχουν και δικαίως τη φήμη 
του φαινομένου στο live, 

ειδικά μετά τη φετινή θριαμβευτική σειρά εμφανίσεων 
τους στην Αθήνα. 
Το ρεπερτόριο τους είναι πλούσιο ερμηνεύοντας με 
επιτυχία τόσο ελληνικά όσα και ξένα τραγούδια.
Η σκηνική τους παρουσία ιδιαίτερη.
Εάν έχετε δει τους ΟΝΙΡΑΜΑ έστω και μια φορά live 
ξέρετε,
Έαν πάλι δεν τους έχετε δει ποτέ, τότε μην τους 
χάσετε!!!!!!!!! 

Τιμή Εισιτηρίου 15 €
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τεταρτη

26 αυγουστου

ΕΚΔΗΛΩΣΗ Λόγόυ 
Και ΜόυΣιΚΗΣ 
με τοΝ γιΩργό 
γραΜΜατιΚαΚΗ

Καζάρμα, 
ώρα 21:30μ.μ.

οι «Συνομιλίες με το φως» 
είναι το ταξίδι του καθηγητή 
Γιώργου Γραμματικάκη 
σ τ ι ς μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς 
ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ έ ς 
ανακαλύψεις της εποχής 
μας: την ύπαρξη ενός 
αρχέγονου φωτός, που 
φτάνει στη Γη από όλες τις 

κατευθύνσεις του ουρανού και επιβεβαιώνει την 
γένεση του Σύμπαντος από μια μεγάλη Έκρηξη. 
το αρχέγονο φως αφηγείται τα όσα θαυμαστά είδε 
και έζησε από την γένεση του Σύμπαντος μέχρι 
την εξέλιξη του σε δισεκατομμύρια άστρα και 
γαλαξίες και περιγράφει την σιωπηλή εμφάνιση 
της ζωής στον πλανήτη Γη. 
το αρχέγονο φως συνεχίζει την αφήγησή του, 
περιγράφοντας την εμφάνιση του ανθρώπου και 
την κυριαρχία του στην Γη και αναφέρεται στην 
εξέλιξη της επιστήμης, που οδήγησε και στην 
δική του εντυπωσιακή ανακάλυψη. Η εύα Ψυλλάκη 
ερμηνεύει το ποίημα, που βρέθηκε στα χειρόγραφα 
ενός συγγραφέα, χωρίς καμιά άλλη ένδειξη για 
την ταυτότητα ή τα περιστατικά της ζωής του. 
το αρχέγονο φως ολοκληρώνει την αφήγησή του, 
ανακαλώντας τις σημαντικότερες μνήμες στην 
μακραίωνη διαδρομή του και την συνάντησή του με 
εκείνη και έπειτα αποσύρεται στη σιωπή του. οι 
μουσικές όμως συνομιλίες με το Σύμπαν και την 
ζωή εξακολουθούν.
Αυτό το μαγικό ταξίδι του Γιώργου Γραμματικάκη στην 
αφήγηση του φωτός συνοδεύουν και σχολιάζουν 
με μουσικές συνθέσεις και αυτοσχεδιασμούς 
ο γιώτης Κιουρτσόγλου, ο David Lynch, ο 
όδυσσέας γραμματικάκης και η ηθοποιός Εύα 
Ψυλλάκη.

εισοδοσ ελευθερη
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ΣΑΒΒΑΤΟ
29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 
ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΗ ΔΑφνΗ 

Οργάνωση 
Πολιτιστικός Σύλλογος 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΕΙΑΚΗΣ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2009

Τον Αύγουστο για πρώτη φορά η « Στειακή 
νεολαία» έχει τη δική της ενεργή συμμετοχή 
στα δρώμενα της πόλης μας!!! Το Δημοτικό 
Συμβούλιο Νέων Σητείας συμμετέχει στις 
πολιτιστικές εκδηλώσεις «Κορνάρεια 2009», 
που διοργανώνει ο Δήμος Σητείας, με αθλητικές 
και πολιτιστικές “δράσεις” , στις οποίες τον 
κύριο ρόλο έχουν οι νέοι και οι νέες της πόλης 
μας! Οι εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα είναι 
οι εξής: 

ΣΑββΑΤΟ 18 ΙΟυλΙΟυ - ΚυΡΙΑΚΗ 2 
ΑυΓΟυΣΤΟυ

ΤΟυρΝΟυΑ Mini Soccer 6 x 6

ΣΑββΑΤΟ 15 ΑυΓΟυΣΤΟυ
 Beach Party

Καραβόπετρα , Παραλία Σητείας

ΚυΡΙΑΚΗ 16 ΑυΓΟυΣΤΟυ
1Ο ΠΑΝελλήΝιΟ ΔιΑγωΝιΣμΟ rock 

ΣυγΚρΟΤήμΑΤωΝ
Κεντρική Πλατεία, ώρα 21.30μ.μ.
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ΣυνδιοργανωτέΣ έκδηλωΣέων:
Πνευματικό κέντρο Σητείας 
Ζερβάκη Κατερίνα, Πρόεδρος
Ζαμπετάκης Δημήτρης, αντιπρόεδρος
Γιαννακάκη Μαρία, Μέλος
Δελημπαλταδάκης Γιώργος,  Μέλος
Μπελιμπασάκης Βαγγέλης,  Μέλος

 δέΠοταΣ

Μαυροματάκης Μανώλης, Πρόεδρος
Τσαγκαράκη Μαρία, αντιπρόεδρος
Τσιφετάκης Μανώλης,  Μέλος
Γιαννακάκη Μαρία ,  Μέλος
Βασαρμίδη Ερωφίλη ,Μέλος

ο δημοΣ ΣητέιαΣ οφέιλέι θέρμέΣ 
έυχαριΣτιέΣ:

•Σε όλους εκείνους  τους πολίτες που 
στηρίζουν ηθικά τις εκδηλώσεις συμμετέχοντας 
σε επιτροπές επεξεργασίας προτάσεων και 
κατάρτισης  του προγράμματος.
•Σε όλους τους χορηγούς των οποίων η διάθεση 
υπήρξε συγκινητική.
•Σε όλους τους εκπροσώπους συλλόγων και 
φορέων Σητείας και Δημοτικών Διαμερισμάτων 
.
•Στα Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.
•Στον καθένα Σητειακό ή επισκέπτη της Σητείας 
που τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις 
μας.   
•Σε όλους όσοι με οποιονδήποτε τρόπο 
βοήθησαν στην πραγματοποίηση των 
εκδηλώσεων ΚΟΡΝΑΡΕΙΑ 2009.

Υπεύθυνη Marketing , Ιωάννα Καϊσερλή

Οι παραστάσεις με αστερίσκο * 
πραγματοποιούνται με ευθύνη του σχήματος.
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Στην Κρήτη, στο πιο γνωστό νησί της Ελλάδας, υπάρχουν 
γωνιές ιδιαίτερης ομορφιάς και ενδιαφέροντος. 
Στη Χερσόνησο, Κάβο Σίδερο, στο Βορειοανατολικό 
Άκρο του νησιού, η Minoan Group, αντλώντας 
έμπνευση από την Κρητική φιλοσοφία ζωής, από την 
ατόφια παράδοση της περιοχής και από την εκπληκτική 
γεωγραφική θέση, σχεδίασε μια από τις μεγαλύτερες 
διεθνούς επιπέδου  τουριστικές επενδύσεις, το Κάβο 
Σίδερο.
Σε μια έκταση 25.000 στρεμμάτων ιδιοκτησίας 
του ιδρύματος “ Παναγία Ακρωτηριανή” , η Minoan 
Group αναπτύσσει σε απόλυτη αρμονία με το τοπίο 
και με σεβασμό στο 
περιβάλλον, 6 αυτόνομα 
χωριά παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής, με 
σύγχρονες υποδομές, 
ενισχύοντας την προβολή 
της φυσικής ομορφιάς του 
τόπου και προσελκύοντας 
νέους επισκέπτες υψηλών 
απαιτήσεων στην περιοχή. 
Με την σημαντική ανάπτυξη 
του Κάβο Σίδερο, 
δημιουργούνται νέες θέσεις 
εργασίας, αναζωογονείται 
η τοπική αγορά και 
προβάλλεται η πολιτισμική και  κοινωνική κληρονομιά 
της περιοχής. 
Με το Κάβο Σίδερο, ξεκινάει μια νέα εποχή με 
έμπνευση την Κρήτη... για την Κρήτη!

Loyalward Hellas S.A.
Παλαίκαστρο 72300

Σητεία_Κρήτη
Τηλ.: 28430 22032
Fax: 28430 22095

e-mail: cavosidero@otenet.gr
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