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tradition

ΜΟΥΣΙΚΗ
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ΧΟΡΟΣ
dance

θεατρο
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Φίλες και Φίλοι 
των Κορναρείων,

«Ένα ακόμη πολιτιστικό καλοκαίρι αρχίζει υποσχόμενο ξεχωριστές 
στιγμές τέχνης και καλλιτεχνικής έκφρασης. Ποικίλες εκδηλώσεις 
θα ομορφύνουν και θα φωτίσουν τους καλοκαιρινούς μήνες στο 
Δήμο μας δίνοντας την ευκαιρία στους συμπολίτες αλλά και τους 
επισκέπτες μας, να απολαύσουν αλησμόνητες στιγμές δημιουργίας 
και πολιτισμού. Στη δύσκολη περίοδο, που όλοι βιώνουμε, η ανάγκη 
για ψυχαγωγία, αισιοδοξία και στιγμές χαράς, μέσω της τέχνης και 
του πολιτισμού, γίνεται ολοένα και περισσότερο, επιτακτική. Για το 
λόγο αυτό οι πολιτιστικές εκδηλώσεις «Κορνάρεια 2012» αποκτούν 
ξεχωριστή σημασία. Ο Δήμος μας έχει αποδείξει το αδιάλειπτο και 
έντονο ενδιαφέρον του για πολιτιστική προσφορά, που προάγει 
όχι μόνο το πολιτιστικό γίγνεσθαι του τόπου μας, αλλά και την 
ενεργό συμμετοχή όλων των δημοτών και επισκεπτών μας στα 
πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου μας. 
Ο σεβασμός στην παράδοση και την τοπική δημιουργία, τα 
ποικίλα είδη των εκδηλώσεων, με θεατρικές, μουσικοχορευτικές 
παραστάσεις, εικαστικές εκθέσεις και παραδοσιακές βραδιές, 
συνθέτουν τα κύρια συστατικά του φετινού πολιτιστικού 
καλοκαιριού, οι εκδηλώσεις του οποίου θα πραγματοποιηθούν 
όχι μόνο εντός της πόλης της Σητείας, αλλά και περιφερειακά 
στις δημοτικές ενότητες και τοπικές κοινότητες του νέου 
«καλλικρατικού» Δήμου Σητείας. Φέτος, λόγω της οικονομικής 
συγκυρίας, περιορίστηκαν οι δαπάνες, χωρίς όμως να γίνουν 
εκπτώσεις στην ποιότητα των εκδηλώσεων.
Συγχαρητήρια σε όλους, όσοι συνετέλεσαν στη διοργάνωση των 
φετινών «Κορναρείων» και μάλιστα υπό αντίξοες συνθήκες.
Σας περιμένουμε λοιπόν όλους, να απολαύσουμε μαζί τις 
εκδηλώσεις των «Κορναρείων». 
Ας μη λείψει κανείς από αυτή τη μεγάλη γιορτή του πολιτισμού.

Θοδωρής Πατεράκης 
Δήμαρχος Σητείας 
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Στους δύσκολους καιρούς που περνά ο Σητειακός λαός ο 

Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας 

διοργανώνει και φέτος τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού, 

που χρόνια τώρα έχουν καθιερωθεί με το όνομα «ΚΟΡΝΑΡΕΙΑ».
 

Κατά την κατάρτιση του προγράμματος λήφθηκε υπόψη η τοπική 

παράδοση και η τοπική καλλιτεχνική δημιουργία και καταφέραμε 

να μειώσουμε το κόστος συμμετοχής στις εκδηλώσεις.
 

Μας στενοχώρησε και μας εκνεύρισε η απόφαση του 

Υπουργείου Πολιτισμού για την επιβολή του υπέρογκου τέλους 

για την χρήση των αρχαιολογικών χώρων (άρα επομένως και 

της Καζάρμας μας) και μας ανάγκασε να δημιουργήσουμε ένα 

χώρο εκδηλώσεων στο 3ο Δημοτικό Σχολείο, ο οποίος πληροί 

όλες τις προϋποθέσεις επιτυχίας όλων των εκδηλώσεων. 
 

Θέλουμε να απευθύνουμε θερμές ευχαριστίες στο Δήμο 

Σητείας, στην Επιτροπή Παιδείας και στον Διευθυντή του 3ου 

Δημοτικού Σχολείου πολύτιμους αρωγούς στην προσπάθεια μας, 

καθώς και σε όλους όσοι συμμετείχαν ενεργά στη διοργάνωση 

των εκδηλώσεων και να ευχηθούμε στους επισκέπτες και στους 

κατοίκους της πόλης μας καλό καλοκαίρι και καλή διασκέδαση.
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Κ.Α.Σ.
Γιάννης Αυγουστινάκης

ΚΟΡΝΑΡΕΙΑ
πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Σητείας
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δΕυτΕΡΑ 
moNDAY

IΟυΝΙΟυ 
JUNE

04

ΣΑΒΒΑτΟ 
SATERDAY

IΟυΝΙΟυ 
JUNE

23

ΣΑΒΒΑτΟ 
SATERDAY

IΟυΝΙΟυ 
JUNE

23

tetaΡth 
WEDNESDAY

IΟυΝΙΟυ 
JUNE

27

ΚυΡΙΑΚΗ 
SUNDAY

IΟυΝΙΟυ 
JUNE

24

ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 
FRIDAY

IΟυΝΙΟυ 
JUNE

29

 πΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ

 ΕΚΘΕΣΗ

 ΔΙΑΛΕΞΗ

 ΕΘΙΜΑ

 ΕΚΔΗΛωΣΗ

 ΕΘΙΜΑ

 ΕΘΙΜΑ

Απίδια
την ημέρα της εορτής της Αγίας Τριάδας 
αναβιώνει μετά από πολλά χρόνια το  
παραδοσιακό γλέντι με τον Στάθη Μανδουράρη

Τεχνοχώρος Δήμου Σητείας
διαδραστική έκθεση του «Μηχανισμού των 
Αντικυθήρων» 
n  Ώρες: 18.00-21.30  n   Είσοδος: Ελεύθερη

πολύκεντρο Δήμου Σητείας
για τον «Μηχανισμό των Αντικυθήρων» 
και παρουσίαση του αντίγραφου από 
τον Ξενοφώντα Δ. Μουσά, αναπληρωτή 

καθηγητή Φυσικής Διαστήματος στο Εθνικό & Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διευθυντή του Εργαστηρίου 
Αστροφυσικής. n  Ώρα έναρξης: 20.30  n   Είσοδος: Ελεύθερη

Έξω από τον Τεχνοχώρο (στο τρίστρατο)

«Φωτιές του Αϊ Γιάννη»
αναβίωση του εθίμου από την ομάδα Κρυμμένου 
Θησαυρού «Αγκιναροκουκορακάκηδες» σε 
συνεργασία με το Θέατρο Σητείας. Γλέντι και 
χορός με τον βιολάτορα Γιώργο Τσαντάκη.

Τεχνοχώρος

«Ταξιδεύοντας με τα βιβλία»
εκδήλωση του 1ου Γυμνασίου Σητείας

παπαδιόκαμπος
αναβίωση εθίμων του Κλήδονα από το Σύλλογο 
φίλων Παπαδιόκαμπου

Σφάκα
παραδοσιακό άνοιγμα  του Κλήδονα από τον τοπικό 
Πολιτιστικό Σύλλογο

δΕυτΕΡΑ- 
ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 

moNDAY- 
FRIDAY

IΟυΛΙΟυ 
JUNE

18-29
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ΚυΡΙΑΚΗ 
SUNDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

01

δΕυτΕΡΑ 
moNDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

02

δΕυτΕΡΑ 
moNDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

02

ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 
FRIDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

06

 πΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

 ΕΝΑΡΞΗ πΟΛΙΤΙΣΤΙΚωΝ ΕΚΔΗΛωΣΕωΝ

 πΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ πΑΡΑΣΤΑΣΗ

 πΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ πΑΡΑΣΤΑΣΗ

παλαίκαστρο (χώρος Δημοτικού Σχολείου)

«Σαν το ξίδι με το μέλι»
από την Θεατρική Ομάδα Ηρακλείου

Επίσημη έναρξη πολιτιστικών εκδηλώσεων 
Δήμου Σητείας «Κορνάρεια 2012» με βιολιά 
και καντάδες στους δρόμους της πόλης!
n  Ώρα έναρξης: 21:00

πολύκεντρο

«Αγαπημένο μου ρομπότ»
από τους μαθητές του 3ου Δημ. Σχολείου Σητείας

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ
OΡΓΑΝωΣΗ πΑΡΑΓωΓΗΣ ΣΥλλΟΓΟΣ ΓΟΝΕωΝ ΚΑΙ 
ΚΗΔΕΜΟΝωΝ ΣχΟλΕΙΟΥ

n  Ώρα έναρξης: 20:30   n   Είσοδος: 3€

3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας

«Το Κυνήγι του Θησαυρού»
από την Παιδική Σκηνή «Δελφινάκι»
n  Ώρα έναρξης: 21:15   n   Είσοδος: 8€

Γνωστοί ήρωες των παραμυθιών προσπαθούν να βρουν ένα μεγάλο 
θησαυρό και μ’ αυτόν να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Παρά τα εμπόδια 
που αντιμετωπίζουν, φτάνουν στο στόχο τους και ανακαλύπτουν ότι ο 
μεγαλύτερος θησαυρός του Κόσμου είναι τα παιδιά.
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ΣΚΗΝΙΚΑ 
ΕλΕΝΗ ΖΕλΙΝΟΥ 
ΚΟΣΤΟύΜΙΑ 
ΕλΠΙΝΙΚΗ λΑΜΠΡΙΝΟΥ
ΣΚΗΝΟΓΡΑφΙΑ 
ΝΙΚΟΣ λΑΜΠΡΟΠΟΥλΟΣ
ΜΟύΣΙΚΗ 
ΓΙωΡΓΟΣ ΓΑβΡΟΠΟΥλΟΣ
χΟΡΟΓΡΑφΙΕΣ 
ΖωΗ ΦωΚΑ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ 
ΑΝΔΡΙΑΝΗ 
ΓΑλΑΝΟΥ

πΑΙζΟύΝ ΟΙ ΗΘΟπΟΙΟΙ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΣωΤΗΡΗΣ ΑΝΤωΝΙΟΥ
ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΘΑΝΑΣΗΣ λΙΟΥΝΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΤΖΑΣΟβΑ
ΕλΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥλΟΥ
ΣΟΝΙΑ ΚΟΤΙΔΟΥ
ΙωΑΝΝΑ ΣΟΥλΙωΤΗ

δΕυτΕΡΑ 
moNDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

06

KYΡIaKh- 
ΠΕΜΠτΗ 
SUNDAY- 

τΗURSDaY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

8-19

 ΘΕΑΤΡΙΚΗ πΑΡΑΣΤΑΣΗ

 ΕΚΘΕΣΗ ζωΓΡΑφΙΚΗΣ

πεύκοι (πλατεία)

«Μικροί Φαρισαίοι»
από την Θεατρική Ομάδα «Νεάπολης»
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: 8€

Τεχνοχώρος

«Παλιά Πόρτα»
από την Ζωγράφο Ισμήνη 
Γαλανοπούλου
n  Ώρα έναρξης: 18:00-21.30     
n  Είσοδος: Ελεύθερη

Μια προφητική κωμωδία του Δημήτρη Ψαθά, 
που ταιριάζει απόλυτα στη σημερινή κοινωνική 
κατάσταση και έρχεται να μας θυμίσει, με αυτήν την 
παράσταση, τους μικρούς Φαρισαίους, που δρουν 
επί γης, για να μην ξεχνάμε και όσους καταθέτουν 
την ψυχή τους για ένα καλύτερο αύριο.

Έκθεση ζωγραφικής με 
θέμα από τα «εικαστικά» 
της, αυτοδίδακτης 
ζωγράφου, από τη Ζάκρο.
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δΕυτΕΡΑ 
moNDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

09
 χΟΡΕύΤΙΚΗ πΑΡΑΣΤΑΣΗ
3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας
από την Σχολή Κρητικών χορών «Καπαράκη»
n  Ώρα έναρξης: 21:30   

n  Είσοδος: Ελεύθερη

Η Σχολή Κρητικών Χορών «Καπαράκη» παρουσιάζει τις ομάδες 
χορού της. Η Σχολή ιδρύθηκε το 1993 και κατά καιρούς διατηρεί 
υποκαταστήματα εντός και εκτός του Νομού Λασιθίου. Στόχους της 
έχει: τη διατήρηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, την προβολή 
της Κρητικής παράδοσης, τη συμβολή στην αποθησαύριση του 
λαογραφικού μας πλούτου, την ανάδειξη νέων χορευτών, τη διάσωση 
παλιών ξεχασμένων χορών, ενώ παράλληλα μέλη της συμμετέχουν σε 
Εθνικές και Θρησκευτικές επετείους του τόπου.

τΡΙτΗ 
TUESDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

10
 ΗΜΕΡΙΔΑ - ΣύζΗΤΗΣΗ
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας

«Ο Ψυχισμός στον Καιρό 
της Οικονομικής Κρίσης»
συνδιοργάνωση: Δήμος Σητείας και Sitiapress

n  Ώρα έναρξης: 19:30   n   Είσοδος: Ελεύθερη

tetaΡth 
WEDNESDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

11
 ΜΟύΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας

«Ο Αγκαθάκης»
από την Ομάδα «Δυο χέρια»
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: 6€

Ένα έργο, γραμμένο σε απλή γλώσσα για να 
το κατανοήσουν οι μικροί μας φίλοι, αλλά και 
με πολλούς κρυμμένους συμβολισμούς, για να 
προβληματιστούν οι μεγαλύτεροι. 

πΑΙζΟύΝ ΟΙ ΗΘΟπΟΙΟΙ 
ΦΑΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΑΚΑΚΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, 
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΤΙχΟΙ-ΜΟύΣΙΚΗ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-
ΣΚΗΝΙΚΑ-ΚΟύΣΤΟύΜΙΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
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ΠΕΜΠτΗ 
τΗURSDaY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

12
 ΣύΝΑύΛΙΑ
3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας

The Burger Prοject
ανατρεπτικό συγκρότημα από την Αθήνα
n Ώρα έναρξης: 21:30  n  Είσοδος: 10€ (με προπώληση), 12€ (στην πόρτα)

Το ανατρεπτικό συγκρότημα «The Burger 
Project» από την Αθήνα έρχεται να 
δώσει γεύση και ρυθμό στην καλοκαιρινή 
ραστώνη. Σόδα για την χώνεψη, 
προαιρετικά. Πρώτο πιάτο Τσίκαλος. 

ΜΕΓΑΣ χΟΡΗΓΟΣ El MErcado IdEal 
ΚΑΙ ΠΡΟΠωλΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙωΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΦΟΥΝΤΑλΙΔΟΥ 25, ΑΠΟ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7

Ένα έργο του Ευγένιου Τριβιζά, από την ομάδα «Ίριδα» σε συνεργασία 
με το Θέατρο της Σητείας και με ηθοποιούς-παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών!

ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 
FRIDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

13
 ΘΕΑΤΡΙΚΗ πΑΡΑΣΤΑΣΗ
3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας

«Τα μαγικά μαξιλάρια»
από την ομάδα «Ίριδα»
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: 3€

ΣΤΗ χΟΡωΔΙΑ ΣύΜΜΕΤΕχΟύΝ: 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΠΕλΑΚΗΣ, ΚωΣΤΑΣ 
& ΓΑλΑΤΕΙΑ ΔΡΟΣΟΥ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
& ΠΟΠΗ ΠΑΣχΑλΑΚΗ, ΜΑΡΙΝΑ 
ΡΕλΑΚΗ, ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ-
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΠΕΤΡΟΥλΑΚΗ, ΕλΕΝΗ 
ΚΟΡΝΑΡΟΥ, ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΣΗΦΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΥλωΝΑΚΟΣ. πΑΡΟύΣΙΑΣΗ: 
βΕΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ ΟΡΓΑΝωΣΗ-
ΕπΙΜΕΛΕΙΑ-ΕΝΟΡχΗΣΤΡωΣΗ 
ΚΑΙ ΜπΟύζΟύΚΙ: ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΡΕΜΠΕλΑΚΗΣ πΛΗΚΤΡΑ: 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥλωΝΑΚΟΣ 
βΙΟΛΙ: ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΣχΑλΑΚΗΣ 
ΛΑΟύΤΟ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΑΚΗΣ

n τα χρήματα θα δοθούν στο 
«Φιλανθρωπικό Σωματείο 
Στήριξης» Α. με. Α. Σητείας

ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 
FRIDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

13
 ΣύΝΑύΛΙΑ
πεύκοι
από την χορωδία «Παλιές Μουσικές 
Αναμνήσεις - λες και ήταν χθες»
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: 5€





παραδοση
tradition

ΜΟΥΣΙΚΗ
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ΧΟΡΟΣ
dance
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δΕυτΕΡΑ 
moNDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

16
 πΑΝΗΓύΡΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
Σκλάβοι
λαϊκό πρόγραμμα με τον λάκη Περδικάκη
n  Ώρα έναρξης: 21:00   

n   Είσοδος: Ελεύθερη

ΣΑΒΒΑτΟ 
SATERDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

14
 ΜΟύΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛωΣΗ

Καρύδι (στο χώρο του σχολείου)
από το συγκρότημα του Γιώργου λεκάκη 
χοροί από τη σχολή κ. βουτυράκη Παλαικάστρου
n  Ώρα έναρξης: 21:00   

n   Είσοδος: 15€ (πλήρες μενού και κρασί χύμα-ρακή δωρεάν)

Ομιλία για ενημέρωση, συζήτηση, παζάρι, μουσική από τον βιολάτορα 
Τσαντάκη Γιώργο.

ΣΑΒΒΑτΟ 
SATERDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

14
 ΕΚΔΗΛωΣΗ - ΟΜΙΛΙΑ
πλατεία Σητείας

«Εναλλακτική Οικονομία 
Σητείας-Καερέτι λασιθίου»
n  Ώρα έναρξης: 18:30   

n   Είσοδος: Ελεύθερη

ΣΤΗ χΟΡωΔΙΑ ΣύΜΜΕΤΕχΟύΝ: 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΠΕλΑΚΗΣ, ΚωΣΤΑΣ 
& ΓΑλΑΤΕΙΑ ΔΡΟΣΟΥ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
& ΠΟΠΗ ΠΑΣχΑλΑΚΗ, ΜΑΡΙΝΑ 
ΡΕλΑΚΗ, ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ-
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΠΕΤΡΟΥλΑΚΗ, ΕλΕΝΗ 
ΚΟΡΝΑΡΟΥ, ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΣΗΦΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΥλωΝΑΚΟΣ. πΑΡΟύΣΙΑΣΗ: 
βΕΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ ΟΡΓΑΝωΣΗ-
ΕπΙΜΕΛΕΙΑ-ΕΝΟΡχΗΣΤΡωΣΗ 
ΚΑΙ ΜπΟύζΟύΚΙ: ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΡΕΜΠΕλΑΚΗΣ πΛΗΚΤΡΑ: 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥλωΝΑΚΟΣ 
βΙΟΛΙ: ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΣχΑλΑΚΗΣ 
ΛΑΟύΤΟ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΑΚΗΣ

n τα χρήματα θα δοθούν στο 
«Φιλανθρωπικό Σωματείο 
Στήριξης» Α. με. Α. Σητείας

ΚυΡΙΑΚΗ 
SUNDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

15
 ΣύΝΑύΛΙΑ
παλαίκαστρο
από την χορωδία «Παλιές Μουσικές 
Αναμνήσεις - λες και ήταν χθες»
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: 5€
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παραδοση
tradition

ΜΟΥΣΙΚΗ
music

ΧΟΡΟΣ
dance

θεατρο
theatre

δΕυτΕΡΑ 
moNDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

16
 ΜΟύΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛωΣΗ
Τουρλωτή
από τον Γιώργο Τσαντάκη και τους χορευτές
n  Ώρα έναρξης: 21:00   

n  Είσοδος: 9€

Ο Γιώργης Τσαντάκης με το βιολί του και μια ομάδα χορευτών, 
μας ταξιδεύει σε ένα μαγευτικό ταξίδι στους αστείρευτους δρόμους 
της σητειακής μουσικής σχολής. Με ιδιαίτερη αναφορά και ιστορικά 
στοιχεία για την κάθε μουσική ενότητα, αλλά και στους ντόπιους 
παλιούς καλλιτέχνες της κάθε περιοχής. Για να θυμηθούν οι 
μεγαλύτεροι και να μάθουν οι νεώτεροι...

tetaΡth 
WEDNESDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

18
 ΜΟύΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛωΣΗ
χαμέζι
από τον Γιώργο Τσαντάκη και τους χορευτές
n  Ώρα έναρξης: 21:00   

n  Είσοδος: 9€

Ο Γιώργης Τσαντάκης με το βιολί του και μια ομάδα χορευτών, 
μας ταξιδεύει σε ένα μαγευτικό ταξίδι στους αστείρευτους δρόμους 
της σητειακής μουσικής σχολής. Με ιδιαίτερη αναφορά και ιστορικά 
στοιχεία για την κάθε μουσική ενότητα, αλλά και στους ντόπιους 
παλιούς καλλιτέχνες της κάθε περιοχής. Για να θυμηθούν οι 
μεγαλύτεροι και να μάθουν οι νεώτεροι...

tetaΡth 
WEDNESDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

18
 πΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας

«Οδυσσεβάχ»
από το Θέατρο του «βορρά»
n  Ώρα έναρξης: 20:15   n   Είσοδος: 10€  (με προπώληση από το 

γραφείο πληροφοριών του δήμου Σητείας) και 12€ στην είσοδο

Θεατρικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση 
Σαββόπουλου. Η παράσταση, που έχει μαγέψει εκατομμύρια θεατές, 
φιλοδοξεί να παρασύρει μαζί της στο ταξίδι νέους, μικρούς -και όχι μόνο- 
φίλους της, να φάνε μαζί το λωτό… και να ξεχάσουν να μεγαλώσουν! Η 
σκηνή μετατρέπεται ολόκληρη σε καράβι και όλοι μαζί σαλπάρουμε με 
οδηγό μας τον Παραμυθά, τον πιο αγαπημένο φίλο των παιδιών. Το 
ταξίδι συνοδεύει ζωντανή μουσική με κιθάρα, ακορντεόν και κρουστά.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΚωΣΤΑΣ ΓΑΚΗΣ 
ΣΚΗΝΙΚΑ-ΚΟΣΤΟύΜΙΑ: ΠΑΝΑΓΙωΤΑ 
ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΚΙΝΗΣΗ: χΡΗΣΤΟΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥλΟΣ ΜΟύΣΙΚΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΔΕλλΗ πΑΙζΟύΝ 
ΟΙ ΗΘΟπΟΙΟΙ: ΠΑΝΟΣ βλΑχΟΣ, 
ΑβΡΑΜΙΔΗΣ ΓΙωΡΓΟΣ, ΑΝΤωΝΙΟΥ 
ΣΟΦΙΑ, ΚΑβΑλΗ ΑΜΑλΙΑ, ΜΠΙΜΠΗΣ 
ΚωΣΤΑΣ, ΣΟΦΟλΟΓΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ζωΝΤΑΝΗ ΜΟύΣΙΚΗ: χΑΡΑ ΣΑββΙΔΟΥ



παραδοση
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ΠΕΜΠτΗ 
τΗURSDaY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

19
 ΣύΝΑύΛΙΑ
Λιθίνες

χαΐνηδες
Οργάνωση 
Οικολογική 
ομάδα Σητείας
n  Ώρα έναρξης: 21:00   
n   Είσοδος: 10€ 

ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 
FRIDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

20
 ΜΟύΣΙΚΗ πΑΡΑΣΤΑΣΗ
3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας

Τrio Modern Jazz M.o.T.He 
(music of the heart)
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: Ελεύθερη

Το Jazz Trio M.O.T.He, (music of the heart) είναι ένας κόσμος 
ατμοσφαιρικών ethnic και concert jazz εναλλαγών, με καταβολές από 
τη σύγχρονη Ευρωπαϊκή jazz και την Αμερικανική modal, RnB, και 
rock παγκόσμια σκηνή και τις ξεκάθαρες κι αναγνωρίσιμες επιρροές 
των jazz standards. Ένα ταξίδι στον εξαίσιο κόσμο του ελεύθερου 
αυτοσχεδιασμού ως μέσο έκφρασης και γλώσσα επικοινωνίας. Μια 
παράσταση βαθειάς συναισθηματικής επαφής μεταξύ ερμηνευτών και 
κοινού, μέσα από περιγραφικές ηχητικές εικόνες. 

Μοντέρνα ρομαντική κομεντί πάνω στο αιώνιο θέμα των δύο φύλων.  
 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γ. βΑλΑΡΗΣ πΑΙζΟύΝ ΟΙ ΗΘΟπΟΙΟΙ: Ν. ΔΡΑΓΟΥΜΗ, Θ. 
ΤΣΑλΤΑΜΠΑΣΗΣ ΣΚΗΝΙΚΑ-ΚΟΣΤΟύΜΙΑ: Κ. ΖΑΜΑΝΗΣ ΜΟύΣΙΚΗ: Ν. ΡΑΜΟΣ

ΠΕΜΠτΗ 
τΗURSDaY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

19
 ΘΕΑΤΡΙΚΗ πΑΡΑΣΤΑΣΗ
3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας

«Το μήλο»
του Γιώργου βάλαρη, Στέλιου Παπαδόπουλου
n  Ώρα έναρξης: 21:30   n   Είσοδος: 10€ (φοιτητικό, παιδικό)  

και 18€ κανονικό. Προπώληση καφετέρια Εν Πλω. 
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Η συνάθροιση της ομάδας των δέκα εικαστικών ενώνει τις κοινές 
ανησυχίες τους για την ανασφάλεια της καθημερινής ζωής, με τον 
προσωπικό εικαστικό λόγο. Καταθέτουν τη δική τους αντίληψη για 
την αισθητική και κοινωνική θεώρηση βίου, εικάζει την ύπαρξη του 
προσώπου, βίωση της αντοχής στο χρόνο.

ΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑπΟΤΕΛΟύΝ ΟΙ: ΑΡβΑΝΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΤΖΥ, GuErrEIro aMParo, ΔΑΣΚΑλΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 
ΚΑλλΕΡΓΗ ΕΥΗ, ΜΑΥΡΑΚΗ ΜΑΤΙΝΑ, ΜΑΥΡΑΚΗ ΜΑΙΡΗ, ΝΑΟΥΜ 
ΕλΙΑΝΝΑ, ΣΤΥλΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝωλΗΣ, ΨΑλΤΑΚΗ ΚΑΙΤΗ

n Επίσημα εγκαίνια 22/7, ώρα 20.00, είσοδος ελεύθερη

 ΕΚΘΕΣΗ ζωΓΡΑφΙΚΗΣ
Τεχνοχώρος
από την εικαστική ομάδα «λόγον Εικάζω»  
του Ηρακλείου

n   Είσοδος: Ελεύθερη

ΣΑΒΒΑτΟ- 
ΚυΡΙΑΚΗ 

SATERDAY- 
SUNDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

21-29

ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 
FRIDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

20
 πΑΝΗΓύΡΙ ΤΟύ πΡΟφΗΤΗ ΗΛΙΑ
Συκιά (προαύλιο Δημοτικού Σχολείου)
Στα όργανα ο Αλεξάκης Μανώλης. Στον χορό το 
συγκρότημα του Δημήτρη Καπαράκη.
n  Ώρα έναρξης: 21:30   n   Είσοδος: 15€

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:  
ΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  
ΣΚΗΝΙΚΑ: βλΑΔΙΜΗΡΟΣ ΣΑΡΚΗΣωΦ 
ΚΟύΣΤΟύΜΙΑ: ΕλΕΝΗ ΝΤΑλΙΑΔΑΚΗ  
ΗχΟΣ-φωΤΙΣΜΟΣ: ΜΙχΑλΗΣ 
ΚΑλΜΠΟΥΤΖΑΚΗΣ  
ΜΟύΣΙΚΗ ΕπΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΝωλΗΣ  
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ  
ύπΟβΟΛΕΙΟ: βΑλΑΝΤΗ ΔΟΥλΓΕΡΑΚΗ  
πΑΙζΟύΝ ΟΙ ΗΘΟπΟΙΟΙ:  
ΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΕλΕΝΗ 
λΕΜΟΝΑΚΗ, ΕΦΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, ΠΕλλΑ Γ. 
ΖΑχΑΡΙΟΥΔΑΚΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, 
ΜΑΝωλΗΣ χΑλΚΙΑΔΑΚΗΣ, ΚωΣΤΗΣ 
ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ χΑλΚΙΑΔΑΚΗ, 
βΑΓΓΕλΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 
FRIDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

20
 ΘΕΑΤΡΙΚΗ πΑΡΑΣΤΑΣΗ
Γούδουρας

«Παρακαλώ, ας μείνει 
μεταξύ μας»
από το Θεατρικό Εργαστήρι «Ζαρού»
n  Ώρα έναρξης: 21:30   n   Είσοδος: 5€

Μια μαύρη σουρεαλιστική κωμωδία των Ρήγα-Αποστόλου. 



Κορνάρειά 2012 // πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Σητείας 17

παραδοση
tradition

ΜΟΥΣΙΚΗ
music

ΧΟΡΟΣ
dance

θεατρο
theatre

ΣΑΒΒΑτΟ 
SATERDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

21
 πΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Λιθίνες

«Ο Μεγαλύτερος 
Θησαυρός του Κόσμου»
από την ομάδα «λώτινος Ήλιος»
n  Ώρα έναρξης: 21:15   n   Είσοδος: 10€

Μια παράσταση για τα παιδιά, αλλά και για τους γονείς. Πραγματεύεται 
επίκαιρα θέματα και πανανθρώπινες αξίες μέσα από ένα παραμυθένιο 
τρόπο, γεμάτο γέλιο, φαντασία, γρήγορο ρυθμό, ζωντάνια κι εκπλήξεις. 
Είναι ένα πολυθέαμα που συνδυάζει με επιτυχία τους παραδοσιακούς 
τρόπους θεατρικής έκφρασης, με τη σύγχρονη τεχνολογία (projecting 
animation). Έτσι ο σκηνικός χώρος μεταμορφώνεται συνεχώς, 
ζωντανεύει κι αλληλεπιδρά με τους ηθοποιούς και τους θεατές, 
κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον σε όλη τη διάρκεια της παράστασης. 
Μιας παράστασης, που πλημμυρίζει τις αισθήσεις, τη φαντασία και την 
ψυχή των παιδιών με όμορφες εμπειρίες, αισιοδοξία, γέλιο, χαρά και 
πολλή αγάπη. Εγκεκριμένη από το Υπ. Παιδείας για παιδιά έως 12 ετών. 

ΚΕΙΜΕΝΑ-ΣΤΙχΟΙ: ΑΝΝΑ 
ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, λΕωΝΙΔΑΣ 
ΨΕλΤΟΥΡΑΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: 
ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΜΟύΣΙΚΗ 
ΣύΝΘΕΣΗ: βΑΣΙλΗΣ ΜΟΥΣΤΟΣ 
ΜΟύΣΙΚΗ ΕπΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΥΔΑΙΜωΝ 
ΑΜΡΟΤΟΣ ΚΟΣΤΟύΜΙΑ: 
ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΝΤΕλΚΟΣ ΑnimatiOn: 
λΕωΝΙΔΑΣ ΨΕλΤΟΥΡΑΣ ΣΚΗΝΙΚΑ 
-ΜΑΣΚΕΣ-ΚΟύΚΛΕΣ: ΑΝΝΑ 
ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΣΚΗΝΙΚΑ: 
ΑΠΟλλωΝΙΑ ΘΕΟχΑΡΙΣ, 
πΑΙζΟύΝ ΟΙ ΗΘΟπΟΙΟΙ: ΕΙΡΗΝΗ 
ΑΝΔΡΕΟΥ, ΜΑΡΙΑ λΟΓΟΘΕΤΗ, 
χΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑβΑΣΙλΕΙΟΥ, ΑΝΝΑ 
ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ  
ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΓΑλΑΝΟΥ

ΣΑΒΒΑτΟ 
SATERDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

21
 ΘΕΑΤΡΙΚΗ πΑΡΑΣΤΑΣΗ
3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας

«Μικροί Φαρισαίοι»
από την Θεατρική Ομάδα «Νεάπολης»
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: 8€

Μια προφητική κωμωδία του 
Δημήτρη Ψαθά, που ταιριάζει 
απόλυτα στη σημερινή κοινωνική 
κατάσταση και έρχεται να μας 
θυμίσει, με αυτήν την παράσταση, 
τους μικρούς Φαρισαίους, που δρουν 
επί γης, για να μην ξεχνάμε και 
όσους καταθέτουν την ψυχή τους 
για ένα καλύτερο αύριο.



παραδοση
tradition

ΜΟΥΣΙΚΗ
music

ΧΟΡΟΣ
dance

θεατρο
theatre
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ΣΑΒΒΑτΟ 
SATERDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

21
 ΜΟύΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛωΣΗ
χρυσοπηγή
από τον «Πολιτιστικό Σύλλογο χρυσοπηγής»
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: 15€ (με πλήρες μενού) 
 

Κρητική βραδιά με το συγκρότημα του Γιώργου 
Παπαδάκη.

ΣΤΗ χΟΡωΔΙΑ ΣύΜΜΕΤΕχΟύΝ: 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΠΕλΑΚΗΣ, ΚωΣΤΑΣ 
& ΓΑλΑΤΕΙΑ ΔΡΟΣΟΥ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
& ΠΟΠΗ ΠΑΣχΑλΑΚΗ, ΜΑΡΙΝΑ 
ΡΕλΑΚΗ, ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ-
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΠΕΤΡΟΥλΑΚΗ, ΕλΕΝΗ ΚΟΡΝΑΡΟΥ, 
ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΗΦΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΥλωΝΑΚΟΣ. πΑΡΟύΣΙΑΣΗ: βΕΡΑ 
ΠΕΡΡΑΚΗ ΟΡΓΑΝωΣΗ-ΕπΙΜΕΛΕΙΑ-
ΕΝΟΡχΗΣΤΡωΣΗ ΚΑΙ ΜπΟύζΟύΚΙ: 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΠΕλΑΚΗΣ πΛΗΚΤΡΑ: 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥλωΝΑΚΟΣ βΙΟΛΙ: 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΣχΑλΑΚΗΣ ΛΑΟύΤΟ: 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΑΚΗΣ

n τα χρήματα θα δοθούν στο 
«Φιλανθρωπικό Σωματείο 
Στήριξης» Α. με. Α. Σητείας

ΣΑΒΒΑτΟ 
SATERDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

21
 ΣύΝΑύΛΙΑ
Τουρλωτή
από την χορωδία «Παλιές Μουσικές 
Αναμνήσεις - λες και ήταν χθες»
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: 5€

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  
ΣΚΗΝΙΚΑ: βλΑΔΙΜΗΡΟΣ ΣΑΡΚΗΣωΦ  
ΚΟύΣΤΟύΜΙΑ: ΕλΕΝΗ ΝΤΑλΙΑΔΑΚΗ  
ΗχΟΣ-φωΤΙΣΜΟΣ: ΜΙχΑλΗΣ ΚΑλΜΠΟΥΤΖΑΚΗΣ 
ΜΟύΣΙΚΗ ΕπΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΝωλΗΣ  ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ 
ύπΟβΟΛΕΙΟ: βΑλΑΝΤΗ ΔΟΥλΓΕΡΑΚΗ  
πΑΙζΟύΝ ΟΙ ΗΘΟπΟΙΟΙ:  
ΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΕλΕΝΗ λΕΜΟΝΑΚΗ, 
ΕΦΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, ΠΕλλΑ Γ. ΖΑχΑΡΙΟΥΔΑΚΗ, 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, ΜΑΝωλΗΣ χΑλΚΙΑΔΑΚΗΣ, 
ΚωΣΤΗΣ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ χΑλΚΙΑΔΑΚΗ, 
βΑΓΓΕλΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ

ΣΑΒΒΑτΟ 
SATERDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

21
 ΘΕΑΤΡΙΚΗ πΑΡΑΣΤΑΣΗ
πεύκοι

«Παρακαλώ, ας μείνει 
μεταξύ μας»
από το Θεατρικό Εργαστήρι «Ζαρού»
n  Ώρα έναρξης: 21:30   n   Είσοδος: 5€

Μια μαύρη σουρεαλιστική κωμωδία των Ρήγα-Αποστόλου. 





παραδοση
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dance
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ΚυΡΙΑΚΗ 
SUNDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

22
 ΕΚΔΗΛωΣΕΙΣ

από την ομάδα κατά των εξαρτήσεων «Κόντρα»
n   Είσοδος: Ελεύθερη
 

10.00: διάπλους από την πλαζ έως τα Κόκκινα.  
18.30: στην κεντρική πλατεία της πόλης: «Παιχνίδια 
του κόσμου», σκάκι από τον Σκακιστικό Όμιλο 
Σητείας, παζάρι για οικονομική ενίσχυση της 
«Κόντρα» και συναυλία από ντόπια μουσικά σχήματα.

δΕυτΕΡΑ 
moNDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

23
 ΣύΝΑύΛΙΑ
3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας
από την χορωδία «Παλιές Μουσικές 
Αναμνήσεις - λες και ήταν χθες»
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: 5€

ΣΤΗ χΟΡωΔΙΑ ΣύΜΜΕΤΕχΟύΝ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΠΕλΑΚΗΣ, ΚωΣΤΑΣ & 
ΓΑλΑΤΕΙΑ ΔΡΟΣΟΥ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ & ΠΟΠΗ ΠΑΣχΑλΑΚΗ, ΜΑΡΙΝΑ ΡΕλΑΚΗ, 
ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ-ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕΤΡΟΥλΑΚΗ, ΕλΕΝΗ 
ΚΟΡΝΑΡΟΥ, ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΗΦΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥλωΝΑΚΟΣ. 
πΑΡΟύΣΙΑΣΗ: βΕΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ ΟΡΓΑΝωΣΗ-ΕπΙΜΕΛΕΙΑ-ΕΝΟΡχΗΣΤΡωΣΗ ΚΑΙ 
ΜπΟύζΟύΚΙ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΠΕλΑΚΗΣ πΛΗΚΤΡΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥλωΝΑΚΟΣ 
βΙΟΛΙ: ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΣχΑλΑΚΗΣ ΛΑΟύΤΟ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΑΚΗΣ
n τα χρήματα θα δοθούν στο «Φιλανθρωπικό Σωματείο Στήριξης» Α. με. Α. Σητείας

ΚυΡΙΑΚΗ 
SUNDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

22
 πΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας

«Ο Μεγαλύτερος 
Θησαυρός του Κόσμου»
από την ομάδα «λώτινος Ήλιος»
n  Ώρα έναρξης: 21:15   n   Είσοδος: 10€

Μια παράσταση για τα παιδιά, αλλά και για τους γονείς. Πραγματεύεται 
επίκαιρα θέματα και πανανθρώπινες αξίες μέσα από ένα παραμυθένιο 
τρόπο, γεμάτο γέλιο, φαντασία, γρήγορο ρυθμό, ζωντάνια κι εκπλήξεις. 
Είναι ένα πολυθέαμα που συνδυάζει με επιτυχία τους παραδοσιακούς 
τρόπους θεατρικής έκφρασης, με τη σύγχρονη τεχνολογία (projecting 
animation). Έτσι ο σκηνικός χώρος μεταμορφώνεται συνεχώς, 
ζωντανεύει κι αλληλεπιδρά με τους ηθοποιούς και τους θεατές, 
κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον σε όλη τη διάρκεια της παράστασης. 
Μιας παράστασης, που πλημμυρίζει τις αισθήσεις, τη φαντασία και την 
ψυχή των παιδιών με όμορφες εμπειρίες, αισιοδοξία, γέλιο, χαρά και 
πολλή αγάπη. Εγκεκριμένη από το Υπ. Παιδείας για παιδιά έως 12 ετών. 

ΚΕΙΜΕΝΑ-ΣΤΙχΟΙ: ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, λΕωΝΙΔΑΣ ΨΕλΤΟΥΡΑΣ 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΜΟύΣΙΚΗ ΣύΝΘΕΣΗ: βΑΣΙλΗΣ 
ΜΟΥΣΤΟΣ ΜΟύΣΙΚΗ ΕπΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΥΔΑΙΜωΝ ΑΜΡΟΤΟΣ ΚΟΣΤΟύΜΙΑ: 
ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΝΤΕλΚΟΣ ΑnimatiOn: λΕωΝΙΔΑΣ ΨΕλΤΟΥΡΑΣ ΣΚΗΝΙΚΑ 
-ΜΑΣΚΕΣ-ΚΟύΚΛΕΣ: ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΣΚΗΝΙΚΑ: ΑΠΟλλωΝΙΑ 
ΘΕΟχΑΡΙΣ, πΑΙζΟύΝ ΟΙ ΗΘΟπΟΙΟΙ: ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ, ΜΑΡΙΑ 
λΟΓΟΘΕΤΗ, χΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑβΑΣΙλΕΙΟΥ, ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ
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παραδοση
tradition

ΜΟΥΣΙΚΗ
music

ΧΟΡΟΣ
dance

θεατρο
theatre

δΕυτΕΡΑ 
moNDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

23
 πΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
πεύκοι

«Ο Μεγαλύτερος 
Θησαυρός του Κόσμου»
από την ομάδα «λώτινος Ήλιος»
n  Ώρα έναρξης: 21:15   n   Είσοδος: 10€

Μια παράσταση για τα παιδιά, αλλά και για τους γονείς. Πραγματεύεται 
επίκαιρα θέματα και πανανθρώπινες αξίες μέσα από ένα παραμυθένιο 
τρόπο, γεμάτο γέλιο, φαντασία, γρήγορο ρυθμό, ζωντάνια κι εκπλήξεις. 
Είναι ένα πολυθέαμα που συνδυάζει με επιτυχία τους παραδοσιακούς 
τρόπους θεατρικής έκφρασης, με τη σύγχρονη τεχνολογία (projecting 
animation). Έτσι ο σκηνικός χώρος μεταμορφώνεται συνεχώς, 
ζωντανεύει κι αλληλεπιδρά με τους ηθοποιούς και τους θεατές, 
κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον σε όλη τη διάρκεια της παράστασης. 
Μιας παράστασης, που πλημμυρίζει τις αισθήσεις, τη φαντασία και την 
ψυχή των παιδιών με όμορφες εμπειρίες, αισιοδοξία, γέλιο, χαρά και 
πολλή αγάπη. Εγκεκριμένη από το Υπ. Παιδείας για παιδιά έως 12 ετών. 

ΚΕΙΜΕΝΑ-ΣΤΙχΟΙ: ΑΝΝΑ 
ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, λΕωΝΙΔΑΣ 
ΨΕλΤΟΥΡΑΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: 
ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΜΟύΣΙΚΗ 
ΣύΝΘΕΣΗ: βΑΣΙλΗΣ ΜΟΥΣΤΟΣ 
ΜΟύΣΙΚΗ ΕπΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΥΔΑΙΜωΝ 
ΑΜΡΟΤΟΣ ΚΟΣΤΟύΜΙΑ: 
ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΝΤΕλΚΟΣ ΑnimatiOn: 
λΕωΝΙΔΑΣ ΨΕλΤΟΥΡΑΣ ΣΚΗΝΙΚΑ 
-ΜΑΣΚΕΣ-ΚΟύΚΛΕΣ: ΑΝΝΑ 
ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΣΚΗΝΙΚΑ: 
ΑΠΟλλωΝΙΑ ΘΕΟχΑΡΙΣ, 
πΑΙζΟύΝ ΟΙ ΗΘΟπΟΙΟΙ: ΕΙΡΗΝΗ 
ΑΝΔΡΕΟΥ, ΜΑΡΙΑ λΟΓΟΘΕΤΗ, 
χΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑβΑΣΙλΕΙΟΥ, ΑΝΝΑ 
ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ

τΡΙτΗ 
TUESDAYY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

24
 ΜΟύΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛωΣΗ
παλαίκαστρο
από τον Γιώργο Τσαντάκη και τους χορευτές
n  Ώρα έναρξης: 21:00   

n  Είσοδος: 9€

Ο Γιώργης Τσαντάκης με το βιολί του 
και μια ομάδα χορευτών, μας ταξιδεύει σε 
ένα μαγευτικό ταξίδι στους αστείρευτους 
δρόμους της σητειακής μουσικής σχολής. Με 
ιδιαίτερη αναφορά και ιστορικά στοιχεία για 
την κάθε μουσική ενότητα, αλλά και στους 
ντόπιους παλιούς καλλιτέχνες της κάθε 
περιοχής. Για να θυμηθούν οι μεγαλύτεροι 
και να μάθουν οι νεώτεροι...
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tetaΡth 
WEDNESDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

25
 ΕΚΔΗΛωΣΗ
χαμέζι
n  Ώρα έναρξης: 19:30   n   Είσοδος: Ελεύθερη

Τιμητική εκδήλωση για τη δασκάλα-λαογράφο και 
ιδρύτρια του Λαογραφικού Μουσείου Χαμεζίου, 
Ειρήνη Παπαδάκη. Η παρουσίαση θα γίνει από 
την Κατερίνα Ζερβάκη φιλόλογο. Η εκδήλωση θα 
πλαισιωθεί μουσικά από χαμεζανούς καλλιτέχνες.

tetaΡth 
WEDNESDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

25
 ΜΟύΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛωΣΗ
Λιθίνες
από τον Γιώργο Τσαντάκη και τους χορευτές
n  Ώρα έναρξης: 21:00   

n  Είσοδος: 9€

Ο Γιώργης Τσαντάκης με το βιολί του και μια 
ομάδα χορευτών, μας ταξιδεύει σε ένα μαγευτικό 
ταξίδι στους αστείρευτους δρόμους της σητειακής 
μουσικής σχολής. Με ιδιαίτερη αναφορά και 
ιστορικά στοιχεία για την κάθε μουσική ενότητα, 
αλλά και στους ντόπιους παλιούς καλλιτέχνες της 
κάθε περιοχής. Για να θυμηθούν οι μεγαλύτεροι 
και να μάθουν οι νεώτεροι...

tetaΡth 
WEDNESDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

25
 ΜΟύΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛωΣΗ
Τουρτούλοι
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο « Οι Τουρτούλοι» 
n  Ώρα έναρξης: 21:00  

n  Είσοδος: 15€ (με ποτό και φαγητό)

Παραδοσιακή Κρητική βραδιά στο χώρο της φλέγας. Την εκδήλωση θα 
καλύψουν μουσικά ντόπιοι νεαροί καλλιτέχνες σε μια προσπάθεια του 
συλλόγου, να αναδειχθούν τα νέα ταλέντα του τόπου μας στο χώρο της 
παραδοσιακής μουσικής. 

tetaΡth 
WEDNESDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

25
 ΣύΝΑύΛΙΑ
3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας
από τον παιδική χορωδία της Ιεράπετρας
n  Ώρα έναρξης: 21:00   

n   Είσοδος: Ελεύθερη

Συναυλία με έντεχνα τραγούδια των Μ. Θεοδωράκη, Γ. Μαρκόπουλου, 
Στ. Μαστοράκη, Ρ. Δεληγιαννάκη. Υπό τη διεύθυνση της Σουζάννε 
Χαλικιά, στο πιάνο η Στέλα Μαστοράκη, φιλική συμμετοχή 
Μανώλης Μαστοράκης.
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ΠΕΜΠτΗ 
τΗURSDaY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

26
 πΑΝΗΓύΡΙ ΑΓΙΑΣ πΑΡΑΣΚΕύΗΣ
ζήρος
ετήσιο κρητικό γλέντι και πανηγύρι Αγίας 
Παρασκευής, με τον λυράρη Νίκο Ζωιδάκη
n  Ώρα έναρξης: 21:00

 πΑζΑΡΙ
παραλιακή περιοχή γραφείου πληροφοριών 
Δήμου και Δημοτικής Αστυνομίας
υπαίθριο παζάρι κατασκευών Φιλανθρωπικού 
Σωματείου στήριξης Α, με Α, Σητείας
n  Ώρες: 18:00-22.00

ΠΕΜΠτΗ- 
ΚυΡΙΑΚΗ 

τΗURSDaY- 
SUNDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

26-29

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ ΣΚΗΝΙΚΑ-ΚΟΣΤΟύΜΙΑ: 
χΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥλΟΥΜΠΗ ΜΟύΣΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕύΗ-ΣύΝΘΕΣΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 
ΚΙΝΗΣΗ-χΟΡΟΓΡΑφΙΑ: ΠΕΤΡΟΣ ΓΑλλΙΑΣ ΣΤΙχΟΙ ΤΡΑΓΟύΔΙωΝ: ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΚΟΥλΟΥΜΠΗΣ πΑΙζΟύΝ ΟΙ ΗΘΟπΟΙΟΙ: ΑλΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑλΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, 
ΕΥΑΓΓΕλΙΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ, 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟλΑΟΥ, ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥλΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΡΔΙΟΥ, 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟλΥΚΑΝΔΡΙΤΟΥ, ΕλΕΝΗ ΡΟΥΣΣΙΝΟΥ, ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥλΟΥ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΔΙΜΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ

ΠΕΜΠτΗ 
τΗURSDaY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

26
 πΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας

«Ο Ηρακλής και οι άθλοι του»
από την Κάρμεν Ρουγγέρη
n  Ώρα έναρξης: 21:30   n   Είσοδος: 13€ (γενική)

«Παραμυθένια είναι η αντιμετώπισή μας 
αλλά συγχρόνως ακριβής. Βασισμένη πάνω 
σε ό,τι έχει γραφτεί για τον ήρωα και τη ζωή 
του έτσι ώστε τα παιδιά να σχηματίσουν μια 
σαφή εικόνα του Ηρακλή, του ήρωα των 
ηρώων, που με τους άθλους του έμεινε στην 
ιστορία ως ο πιο ονομαστός και αγαπητός 
ήρωας της ανθρωπότητας. Μέσα απ’ αυτή 
την παράσταση τα παιδιά θα έχουν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν: τη γέννηση 
του ήρωα, τη ζωή του, τους άθλους του, 
την καθιέρωση των Ολυμπιακών αγώνων, 
το θάνατό του και τέλος τη μετάβασή του 
στον Όλυμπο, όπου θα απολαμβάνει όλες 

τις τιμές και θα ζήσει ανάμεσα στους δώδεκα θεούς ίσος με αυτούς». 
Την παράσταση υπογράφει η Κάρμεν Ρουγγέρη, με το μοναδικό της 
ταλέντο να εμπνέει στα παιδιά κάθε ηλικίας την αγάπη για το θέατρο. 
Είναι μια αφορμή να ξαναθυμηθούμε τους ήρωες μας σε μια εποχή που 
τους έχουμε τόση πολλή ανάγκη! 
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παραδοση
tradition

ΜΟΥΣΙΚΗ
music

ΧΟΡΟΣ
dance

θεατρο
theatre

ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 
FRIDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

27
 πΑΝΗΓύΡΙ ΑΓΙΟύ πΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

χανδράς (Δημοτικό Σχολείο)
με τον καλλιτέχνη Στέλιο Μπικάκη
n  Ώρα έναρξης: 21:00

ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 
FRIDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

27
 πΑΝΗΓύΡΙ ΑΓΙΟύ πΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

Ρούσσα Εκκλησιά
με τον λυράρη χαρκιολάκη Εμμανουήλ
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: 18€ (με πλήρες μενού)

ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 
FRIDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

27
 ΜΟύΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛωΣΗ

πεύκοι (πλατεία) “φεγγαροβραδιά“
με τον λυράρη Στεφανάκη Μανώλη
n  Ώρα έναρξης: 21:00   
n   Είσοδος: 13€ (με πλήρες μενού και ρακή)

ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 
FRIDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

27
 ΘΕΑΤΡΙΚΗ πΑΡΑΣΤΑΣΗ

3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας

«Ορέστης»
από το θέατρο των «Vivi»
n  Ώρα έναρξης: 21:30    
n   Είσοδος: 10€

Ο «Ορέστης» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Τηλέμαχου Μουδατσάκη. 

ΣΤΗ χΟΡωΔΙΑ ΣύΜΜΕΤΕχΟύΝ: ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΡΕΜΠΕλΑΚΗΣ, ΚωΣΤΑΣ & ΓΑλΑΤΕΙΑ 
ΔΡΟΣΟΥ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ & ΠΟΠΗ ΠΑΣχΑλΑΚΗ, 
ΜΑΡΙΝΑ ΡΕλΑΚΗ, ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ-
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕΤΡΟΥλΑΚΗ, 
ΕλΕΝΗ ΚΟΡΝΑΡΟΥ, ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΣΗΦΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥλωΝΑΚΟΣ. 
πΑΡΟύΣΙΑΣΗ: βΕΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ 
ΟΡΓΑΝωΣΗ-ΕπΙΜΕΛΕΙΑ-ΕΝΟΡχΗΣΤΡωΣΗ 
ΚΑΙ ΜπΟύζΟύΚΙ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΠΕλΑΚΗΣ 
πΛΗΚΤΡΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥλωΝΑΚΟΣ 
βΙΟΛΙ: ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΣχΑλΑΚΗΣ ΛΑΟύΤΟ: 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΑΚΗΣ

n τα χρήματα θα δοθούν στο 
«Φιλανθρωπικό Σωματείο 
Στήριξης» Α. με. Α. Σητείας

ΣΑΒΒΑτΟ 
SATERDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

28
 ΣύΝΑύΛΙΑ
ζήρος
από την χορωδία «Παλιές Μουσικές 
Αναμνήσεις - λες και ήταν χθες»
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: 5€



παραδοση
tradition

ΜΟΥΣΙΚΗ
music

ΧΟΡΟΣ
dance

θεατρο
theatre
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ΚυΡΙΑΚΗ 
SUNDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

29
 ΣύΝΑύΛΙΑ
παλαίκαστρο

Αφιέρωμα στο Νίκο Γκάτσο
προλογίζει Μιλτιάδης Παπαδάκης φιλόλογος
n  Ώρα έναρξης: 21:30   n   Είσοδος: 6€

πΑΙζΟύΝ: ΓΙωΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ-ΜΑΝΤΟλΙΝΟ, 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡβΕλΗΣ: ΚλΑΣΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ, ΚωΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: ΠΙΑΝΟ  
ΤΡΑΓΟύΔΟύΝ: ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥλΗ, ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΚΑλΑΚΗΣ, ΗλΙΑΣ 
ΠΑλΑΙΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝωλΑΚΗΣ

n τα έσοδα θα διατεθούν στη ΚΟΝτΡΑ

ΣΑΒΒΑτΟ 
SATERDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

28
 ΣύΝΑύΛΙΑ
3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας

Αφιέρωμα στο Νίκο Γκάτσο
προλογίζει Μιλτιάδης Παπαδάκης φιλόλογος
n  Ώρα έναρξης: 21:30   n   Είσοδος: 8€

πΑΙζΟύΝ: ΓΙωΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ:
ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ-ΜΑΝΤΟλΙΝΟ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΚΑΡβΕλΗΣ: ΚλΑΣΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ, ΚωΣΤΑΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: ΠΙΑΝΟ ΤΡΑΓΟύΔΟύΝ: ΜΑΡΙΑ 
ΦΡΑΓΚΟΥλΗ, ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΚΑλΑΚΗΣ, ΗλΙΑΣ 
ΠΑλΑΙΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝωλΑΚΗΣ

n τα έσοδα θα διατεθούν στη ΚΟΝτΡΑ

ΣΑΒΒΑτΟ 
SATERDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

28
 ΜΟύΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛωΣΗ
Τουρτούλοι φλέγα
Διεθνής Μουσική Συνάντηση 
n  Ώρα έναρξης: 20:00   

n   Είσοδος: 5€ (με ποτό)

ΣΑΒΒΑτΟ 
SATERDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

28
 ΕΘΙΜΑ
πισκοκέφαλο 
Γιορτή Καλαμποκιού από τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο με το συγκρότημα του λυράρη λεκάκη
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: 12€ (με προπώληση στο  

περίπτερο του χωριού) και 15€ στην είσοδο

ΣΑΒΒΑτΟ 
SATERDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

28
 ΜΟύΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛωΣΗ
Σφάκα
Κρητικό πρόγραμμα με τον Δημήτρη Μπετίνη 
n  Ώρα έναρξης: 21:00   

n   Είσοδος: 5€
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παραδοση
tradition

ΜΟΥΣΙΚΗ
music

ΧΟΡΟΣ
dance

θεατρο
theatre

 ΤΟύΡΝΟύΑ πΡΕφΑΣ
χαμέζι
τουρνουά πρέφας στην πλατεία του χωριού
n  Ώρα έναρξης: 19:30

ΚυΡΙΑΚΗ- 
δΕυτΕΡΑ 
SUNDAY- 
ΜΟNDaY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

29-30

ΚυΡΙΑΚΗ 
SUNDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

29
 ΜΟύΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛωΣΗ
ζήρος
από τον Γιώργο Τσαντάκη και τους χορευτές
n  Ώρα έναρξης: 21:00   

n  Είσοδος: 9€

Ο Γιώργης Τσαντάκης με το βιολί του και μια ομάδα χορευτών, 
μας ταξιδεύει σε ένα μαγευτικό ταξίδι στους αστείρευτους δρόμους 
της σητειακής μουσικής σχολής. Με ιδιαίτερη αναφορά και ιστορικά 
στοιχεία για την κάθε μουσική ενότητα, αλλά και στους ντόπιους 
παλιούς καλλιτέχνες της κάθε περιοχής. Για να θυμηθούν οι 
μεγαλύτεροι και να μάθουν οι νεώτεροι...

ΚυΡΙΑΚΗ 
SUNDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

29
δΕυτΕΡΑ 
moNDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

30
τΡΙτΗ 

TUESDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

31

 ΣύΝΑύΛΙΕΣ
πάρκο χλουβεράκη (παλιά γιορτή Σουλτανίνας)

«Φεστιβάλ τραγουδιού... στα Κόκκινα»
n  Ώρα έναρξης: 21:00

Νίκος 
Πορτοκάλογλου

λεωνίδας 
Μπαλάφας 

Ελένη 
Τσαλιγοπούλου

ΟΡΓΑΝωΣΗ: ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙλΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣύΝΔΙΟΡΓΑΝωΣΗ: 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ λΑΣΙΘΙΟΥ,  
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, «ΚΟΝΤΡΑ», radIoSPIrIT.Gr



παραδοση
tradition

ΜΟΥΣΙΚΗ
music

ΧΟΡΟΣ
dance

θεατρο
theatre
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δΕυτΕΡΑ 
moNDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

30
 ΣύΝΑύΛΙΑ
3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας
με τον κρητικό λαουτίστα, ερμηνευτή και 
συνθέτη Τζουγανάκη Μιχάλη

n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: 15€ κανονικό, 13€ προπώληση και 

10€ φοιτητικό. (Η προπώληση θα γίνεται στο γραφείο πληροφοριών 

του δήμου Σητείας και on line στο viva.gr)

Στη συναυλία του θα παρουσιάσει τη νέα δισκογραφία του 
γεφυρώνοντάς την με την προηγούμενη, καθώς επίσης και ένα μέρος 
από κομμάτια άλλων αγαπημένων και καταξιωμένων καλλιτεχνών-
δημιουργών της ελληνικής μουσικής σκηνής.

tetaΡth 
WEDNESDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

01
 ΣύΝΑύΛΙΑ
πάρκο χλουβεράκη (παλιά γιορτή Σουλτανίνας)
από ντόπιους καλλιτέχνες για την ομάδα κατά 
των εξαρτήσεων «Κόντρα»

n  Ώρα έναρξης: 21:30

 BaZaaR
παραλία Σητείας άγαλμα β. Κορνάρου
υπαίθριο bazaar ντόπιων καλλιτεχνών
n  Ώρες: 19:00-22.00

tetaΡth- 
δΕυτΕΡΑ 

WEDNESDAY- 
ΜΟNDaY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

01-13

 ΕΚΘΕΣΗ ζωΓΡΑφΙΚΗΣ
Τεχνοχώρος
ατομική έκθεση της Δανάης Σύρρου
n  Ώρες: 18:00-21.30   n   Είσοδος: Ελεύθερη

Χρησιμοποιώντας μεικτές τεχνικές ζωγραφικής 
και με έντονο το στοιχείο του collage, η Δανάη 
Σύρρου παρουσιάζει μια επιλογή από έργα διαφόρων 
διαστάσεων, που δημιούργησε την τελευταία 
πενταετία. Στην κυρίαρχα αφαιρετική ζωγραφική 
της, που κάποτε δεν διστάζει να συνδιαλαγεί με 
την παραστατικότητα, τα άλλοτε ευτελή υλικά και 
αντικείμενα της καθημερινότητας -άμμος, αποτσίγαρα, 
αποκόμματα περιοδικών και εφημερίδων- γίνονται 
κομμάτι του καμβά και αποδίδουν στα έργα ιδιαίτερες 
υφές, ποιότητες και διαστάσεις. Ο επισκέπτης καλείται 
να ταξιδέψει και να ανακαλύψει κρυμμένα τοπία και 
μορφές, δομημένα από δύο από τα πιο έντονα στοιχεία 
της ανθρώπινης φύσης: το χρώμα και το συναίσθημα.

n  Επίσημα εγκαίνια της έκθεσης στις 4/8 και ώρα 20.00, 
     με ζωντανή μουσική

tetaΡth- 
tetaΡth 

WEDNESDAY- 
WEDNESDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

01-15





παραδοση
tradition

ΜΟΥΣΙΚΗ
music

ΧΟΡΟΣ
dance

θεατρο
theatre
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Το «Λύκειο Ελληνίδων Σητείας», στο πλαίσιο της προβολής του 
πολιτιστικού πλούτου της πατρίδας μας, υποδέχεται το «Λύκειο 
Ελληνίδων Αργοστολίου» για μια περιήγηση στη μουσικοχορευτική 
παράδοση της Κεφαλονιάς και της Κρήτης, πιστεύοντας, ότι ο χορός 
και το τραγούδι είναι τρόποι βίωσης της παράδοσης ενός λαού.

 ΤΟύΡΝΟύΑ πΡΕφΑΣ
χαμέζι
τελικός τουρνουά πρέφας στην πλατεία του χωριού
n  Ώρα έναρξης: 19:30

tetaΡth 
WEDNESDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

01

Παρουσίαση της Παραδοσιακής διαδικασίας απόσταξης του τοπικού μας 
ποτού, της τσικουδιάς ή αλλιώς ρακής, σε συνδυασμό με λαχταριστούς, 
παραδοσιακούς ντόπιους μεζέδες.

ΣύΝΔΙΟΡΓΑΝωΣΗ:  
ΤΑ ΡΑΚΑΔΙΚΑ  
«ΜΕΡΑΚΙ, ΟΙΝΟΔΕΙΟΝ, 
ΤΟ ΡΑΚΑΔΙΚΟ». 
ΟΙ ΚΑζΑΝΑΡΗΔΕΣ: 
ΓΑΡΕΦΑλΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, 
ΓΑΡΕΦΑλΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 
ΠΑΠΑΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΝΤωΝΗΣ.

tetaΡth 
WEDNESDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

01
 ΕΘΙΜΑ
Επί της οδού Ελ. βενιζέλου

«Τα ρακάδικα καζανεύουν!»
n  Ώρα έναρξης: 21:30

 ΕΚΘΕΣΗ ζωΓΡΑφΙΚΗΣ
Τουρλωτή

«Τουρλωτή 1980, πρόσωπα»
τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν στις 01/08

tetaΡth- 
ΚυΡΙΑΚΗ 

WEDNESDAY- 
SUNDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

01-26

tetaΡth 
WEDNESDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

01
 χΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟύΔΙ
Καζάρμα

«χορεύοντας και 
τραγουδώντας στα 
μονοπάτια της παράδοσης»
από το «λύκειο Ελληνίδων Σητείας»

n  Ώρα έναρξης: 21:30   n   Είσοδος: 5€
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παραδοση
tradition

ΜΟΥΣΙΚΗ
music

ΧΟΡΟΣ
dance

θεατρο
theatre

Με φρέσκια αλλά παράλληλα κλασική ματιά, σύμφωνη με την μαγεία 
των αγαπημένων κλασικών παραμυθιών που μεγάλωσαν γενιές και 
γενιές . «Σε μια εποχή που οι αξίες αναθεωρούνται, υποχρέωση του κάθε 
καλλιτέχνη είναι να παίρνει θέση και να βοηθά στην διαμόρφωση του 
χαρακτήρα και της συνείδησης του θεατή. Ειδικά στο παιδικό θέατρο, 
η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη και αξιοποιώντας κλασσικά κείμενα όπως 
αυτό το «μαγικό παραμύθι» του Σαρλ Περό, να αναδείξει το αίσθημα 
του δικαίου, να διεισδύσει στην ψυχολογία των παιδιών και να γεμίσει 
την ψυχή τους και την αισθητική τους με θετικά στοιχεία».

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕύΗ: 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
χΟΡΟΓΡΑφΙΕΣ: ΖωΗ ΣΑΡΙΔΟΥ 
ΣΚΗΝΙΚΑ: ΠΟλΥΑΝΑ 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥλΟΥ 
ΚΟύΣΤΟύΜΙΑ: ΕΥΗ ΜΠΑΡΑΚΟΥ 
ΜΟύΣΙΚΗ: ΜΙχΑλΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕύΕΣ: 
ΘΕΟΔωΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
πΑΙζΟύΝ ΟΙ ΗΘΟπΟΙΟΙ: 
ΕλΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥλλΟΥ, ΗλΙΑΣ 
ΝΑΚΟΣ, ΝΙΚΟλΕΤΤΑ ΚΟΦΙΝΑ, 
ΜΙχΑλΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΗλΙΑΣ 
ΠΑΓΟΥΡΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΙΜΠΗ, 
βΑΣΙλΙΚΗ ΑλΕΞΟΠΟΥλΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 
FRIDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

03

ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 
FRIDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

03

ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 
FRIDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

03

 πΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

 πΑΡΟύΣΙΑΣΗ βΙβΛΙΟύ

 ΣύΝΑύΛΙΑ

3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας

«Η Σταχτοπούτα και η Ιστορία της»
από την Παιδική Σκηνή Θεάτρου «Αποθήκη»
n  Ώρα έναρξης: 21:30   n   Είσοδος: 10€

Ξενοδοχείο Sitia Beach

«Πισκοκέφαλο: Περιδιάβαση 
στα μονοπάτια της Ιστορίας 
και του Πολιτισμού»
παρουσίαση του βιβλίου της Κατερίνας Παφύτα.
n  Ώρα έναρξης: 19:30   n   Είσοδος: Ελεύθερη

Τουρλωτή

«Η Τουρλωτή και οι νέοι της»
με νέους του χωριού
n   Είσοδος: Ελεύθερη

ΕπΙΜΕΛΕΙΑ πΑΡΟύΣΙΑΣΗΣ: ΜΙλΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΦΙλΟλΟΓΟΣ. 
ΟΡΓΑΝωΣΗ: ΔΟΚΑΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤωΝ ΚΑΙ ΤΕχΝωΝ 
ΑΝΑΤΟλΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.



παραδοση
tradition

ΜΟΥΣΙΚΗ
music

ΧΟΡΟΣ
dance

θεατρο
theatre
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ΣΑΒΒΑτΟ 
SATERDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

04
 EΚΔΗΛωΣΕΙΣ
πραισός
n  Ώρα έναρξης: 21:30   n   Είσοδος: 12€

«Πραισίων Δρόμεια» αγώνες δρόμου, ώρα: 17:50 

διαγωνισμός μαντινάδας με θέμα «Η Ελιά και το 
Λάδι» καθώς και σητειακού χορού. Την ίδια μέρα ώρα: 
18:30  σητειακό γλέντι με το συγκρότημα Παπαδάκη 
Αλέξανδρου. Στο χώρο της εκδήλωσης θα υπάρχει 
έκθεση με προϊόντα της ελιάς και του ελαιόλαδου.

 ΕΚΘΕΣΗ
Kεντρική πλατεία Σητείας 
(άγαλμα βιτσέντζου Κορνάρου)
έκθεση παλιών-ιστορικών οχημάτων 
n   Είσοδος: Ελεύθερη

ΔΙΟΡΓΑΝωΤΗΣ: VESPa cluB SITIa

ΣΑΒΒΑτΟ- 
δΕυτΕΡΑ 

τΡΙτΗ- 
TUESDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

04-05

 EΚΔΗΛωΣΕΙΣΚυΡΙΑΚΗ 
SUNDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

05
Kεντρική πλατεία Σητείας 
Ποδηλατικός, μη ανταγωνιστικός  
γύρος Σητείας 
n  Ώρα έναρξης: 18:30

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  
ΣΚΗΝΙΚΑ: βλΑΔΙΜΗΡΟΣ ΣΑΡΚΗΣωΦ  
ΚΟύΣΤΟύΜΙΑ: ΕλΕΝΗ ΝΤΑλΙΑΔΑΚΗ  
ΗχΟΣ-φωΤΙΣΜΟΣ: ΜΙχΑλΗΣ ΚΑλΜΠΟΥΤΖΑΚΗΣ 
ΜΟύΣΙΚΗ ΕπΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΝωλΗΣ  ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ 
ύπΟβΟΛΕΙΟ: βΑλΑΝΤΗ ΔΟΥλΓΕΡΑΚΗ  
πΑΙζΟύΝ ΟΙ ΗΘΟπΟΙΟΙ:  
ΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΕλΕΝΗ λΕΜΟΝΑΚΗ, 
ΕΦΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, ΠΕλλΑ Γ. ΖΑχΑΡΙΟΥΔΑΚΗ, 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, ΜΑΝωλΗΣ χΑλΚΙΑΔΑΚΗΣ, 
ΚωΣΤΗΣ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ χΑλΚΙΑΔΑΚΗ, 
βΑΓΓΕλΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 
FRIDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

04
 ΘΕΑΤΡΙΚΗ πΑΡΑΣΤΑΣΗ
παλαίκαστρο

«Παρακαλώ, ας μείνει 
μεταξύ μας»
από το Θεατρικό Εργαστήρι «Ζαρού»
n  Ώρα έναρξης: 21:30   n   Είσοδος: 5€

Μια μαύρη σουρεαλιστική κωμωδία των Ρήγα-Αποστόλου. 
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παραδοση
tradition

ΜΟΥΣΙΚΗ
music

ΧΟΡΟΣ
dance

θεατρο
theatre

ΚυΡΙΑΚΗ 
SUNDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

05

ΚυΡΙΑΚΗ 
SUNDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

05

 ΘΕΑΤΡΙΚΗ πΑΡΑΣΤΑΣΗ

 ΔΙΑΛΕΞΗ

Συκιά

«Παρακαλώ, ας μείνει 
μεταξύ μας»
από το Θεατρικό Εργαστήρι «Ζαρού»
n  Ώρα έναρξης: 21:30   n   Είσοδος: 5€

Τουρλωτή

«Παραδοσιακά και μοντέρνα 
στοιχεία στη μαντινάδα»
από τον Ομότιμο Καθηγητή Πανεπιστημίου 
Κρήτης Οδυσσέα Τσαγκαράκη.  
Θα ακολουθήσει διαγωνισμός μαντινάδας.
n   Είσοδος: Ελεύθερη

Μια μαύρη σουρεαλιστική κωμωδία των Ρήγα-Αποστόλου

ΘΕΑΤΡΙΚΗ πΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: 
ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΠΕλΙΕΣ 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:  
ΜΑΝΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ πΑΡΕΜβΑΣΗ: 
ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥλΟΣ 
ΜΟύΣΙΚΗ ΕπΙΜΕΛΕΙΑ: 
λΑΜΠΡΟΣ λΙΑβΑΣ 
φωΤΙΣΜΟΙ:  
ΔΗΜΟΣ ΑβΔΕλΙωΔΗΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΚΗΝΙΚΑ: βλΑΔΙΜΗΡΟΣ 
ΣΑΡΚΗΣωΦ ΚΟύΣΤΟύΜΙΑ: ΕλΕΝΗ ΝΤΑλΙΑΔΑΚΗ ΗχΟΣ-φωΤΙΣΜΟΣ: 
ΜΙχΑλΗΣ  ΚΑλΜΠΟΥΤΖΑΚΗΣ ΜΟύΣΙΚΗ ΕπΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΝωλΗΣ  
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ύπΟβΟΛΕΙΟ: βΑλΑΝΤΗ ΔΟΥλΓΕΡΑΚΗ πΑΙζΟύΝ ΟΙ 
ΗΘΟπΟΙΟΙ: ΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΕλΕΝΗ λΕΜΟΝΑΚΗ, 
ΕΦΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, ΠΕλλΑ Γ. ΖΑχΑΡΙΟΥΔΑΚΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, 
ΜΑΝωλΗΣ χΑλΚΙΑΔΑΚΗΣ, ΚωΣΤΗΣ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ 
χΑλΚΙΑΔΑΚΗ, βΑΓΓΕλΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ

 ΘΕΑΤΡΙΚΗ πΑΡΑΣΤΑΣΗ
3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας
n  Ώρα έναρξης: 21:30   n   Είσοδος: 10€

Μουσικοθεατρική παράσταση, που αποτελείται από 
τα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, 
«Μοιρολόγι Φώκιας», «Έρως -Ήρως» και 

«Άνθος του γιαλού». Ο Τάκης Χρυσικάκος και ο Λουδοβίκος 
των Ανωγείων ερμηνεύουν αρμονικά ένα θεματικό σύνολο λόγου και 
μουσικής. Η παράσταση ολοκληρώνεται με τα γνωστά και αγαπημένα 
τραγούδια του Λουδοβίκου των Ανωγείων.

ΚυΡΙΑΚΗ 
SUNDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

05



παραδοση
tradition
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music
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dance

θεατρο
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δΕυτΕΡΑ 
moNDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

06
 ΔΙΑΓωΝΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
Τουρλωτή

«Τσικαλομαγειρέματα»
από τη ντόπια κουζίνα  
ΔΗΛωΣΕΙΣ ΣύΜΜΕΤΟχΗΣ: ΜΙχ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
6972509014 ΚΑΙ Γ. ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ 6977506930

δΕυτΕΡΑ 
moNDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

06
 χΟΡΟΕΣπΕΡΙΔΑ
Έξω Μουλιανά
ετήσια χοροεσπερίδα «Συλλόγου για το 
πανηγύρι του Αφέντη χριστού», με το Κρητικό 
συγκρότημα του Μιχάλη Πετσάκη
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: 5€

δΕυτΕΡΑ 
moNDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

06
 ΜΟύΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛωΣΗ
πισκοκέφαλο
από τον Γιώργο Τσαντάκη και τους χορευτές
n  Ώρα έναρξης: 21:00   

n  Είσοδος: 9€

Ο Γιώργης Τσαντάκης με το βιολί του και μια 
ομάδα χορευτών, μας ταξιδεύει σε ένα μαγευτικό 
ταξίδι στους αστείρευτους δρόμους της σητειακής 
μουσικής σχολής. Με ιδιαίτερη αναφορά και 
ιστορικά στοιχεία για την κάθε μουσική ενότητα, 
αλλά και στους ντόπιους παλιούς καλλιτέχνες της 
κάθε περιοχής. Για να θυμηθούν οι μεγαλύτεροι και 
να μάθουν οι νεώτεροι...

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  
ΣΚΗΝΙΚΑ: βλΑΔΙΜΗΡΟΣ ΣΑΡΚΗΣωΦ  
ΚΟύΣΤΟύΜΙΑ: ΕλΕΝΗ ΝΤΑλΙΑΔΑΚΗ  
ΗχΟΣ-φωΤΙΣΜΟΣ: ΜΙχΑλΗΣ ΚΑλΜΠΟΥΤΖΑΚΗΣ 
ΜΟύΣΙΚΗ ΕπΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΝωλΗΣ  ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ 
ύπΟβΟΛΕΙΟ: βΑλΑΝΤΗ ΔΟΥλΓΕΡΑΚΗ
πΑΙζΟύΝ ΟΙ ΗΘΟπΟΙΟΙ: 

ΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΕλΕΝΗ λΕΜΟΝΑΚΗ, ΕΦΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ,  
ΠΕλλΑ Γ. ΖΑχΑΡΙΟΥΔΑΚΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, ΜΑΝωλΗΣ χΑλΚΙΑΔΑΚΗΣ, 
ΚωΣΤΗΣ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ χΑλΚΙΑΔΑΚΗ, βΑΓΓΕλΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ

δΕυτΕΡΑ 
moNDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

06
 ΘΕΑΤΡΙΚΗ πΑΡΑΣΤΑΣΗ
3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας

«Παρακαλώ, ας μείνει 
μεταξύ μας»
από το Θεατρικό Εργαστήρι «Ζαρού»
n  Ώρα έναρξης: 21:30   n   Είσοδος: 5€

Μια μαύρη σουρεαλιστική κωμωδία των Ρήγα-Αποστόλου. 





παραδοση
tradition

ΜΟΥΣΙΚΗ
music

ΧΟΡΟΣ
dance

θεατρο
theatre

Κορνάρειά 2012 // πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Σητείας36

tetaΡth 
WEDNESDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

08
 πΑΡΟύΣΙΑΣΗ βΙβΛΙΟύ
Τουρλωτή

«Στο φως του Αποσπερίτη»
του εκδότη «Τουρλιωτιανών νέων»  
Γεωργίου Τσαγκαράκη  
Τουρλωτιανά ανέκδοτα.
n   Είσοδος: Ελεύθερη

δΕυτΕΡΑ 
moNDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

06
 πΑΝΗΓύΡΙ χΡύΣΟπΗΓΗΣ
χρυσοπηγή
τοπικό πανηγύρι με ντόπιους καλλιτέχνες
n  Ώρα έναρξης: 21:00   

n  Είσοδος: 15€ (με πλήρες γεύμα)

τΡΙτΗ 
TUESDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

07
 ΔΙΑΛΕΞΗ
Τουρλωτή

«Το γλωσσικό ιδίωμα  
της Ανατολικής Κρήτης»
του Καθηγητή Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου 
Αθηνών χριστόφορου χαραλαμπάκη  
Τουρλωτιανές ιδιωματικές λέξεις και φράσεις.
n   Είσοδος: Ελεύθερη

 ΜΟύΣΙΚΟ-ΘΕΑΤΡΙΚΗ πΑΡΑΣΤΑΣΗ
3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας (8-9/8)

«Κομπόστα»
από την Ορχήστρα και τη Θεατρική Ομάδα 
της Φιλαρμονικής Δήμου Σητείας και μέλη του 
Θεάτρου Σητείας
n  Ώρα έναρξης: 21:15   n   Είσοδος: Ελεύθερη

ΚΕΙΜΕΝΑ: ΡΕΝΑ  λΑΝΤΖΑΝΑΚΗ, βΕΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ, ΝΑΣΟΣ ΖΑΓΚΟΤΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΟΡχΗΣΤΡΑΣ-ΕΝΟΡχΗΣΤΡωΣΗ: ΓΙωΡΓΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΝΑΣΟΣ ΖΑΓΚΟΤΗΣ Δ/ΝΣΗ πΑΡΑΓωΓΗΣ: βΕΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ

τΕτΑΡτΗ- 
ΠΕΜΠτΗ 

WEDNESDAY- 
TUESDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

08-09

Κι εσείς; Κι εσείς τρελοί; Οι περισσότεροι 
ίσως... Ναι, ναι, είμαστε ίδιοι. Όλοι ίδιοι 
τρελοί. Ήσυχοι, τακτοποιημένοι. με 
ταμπελίτσα. Σε βάζο. Κομπόστα ροδάκινο! 
Κομπόστα τρελών...

n Η παράσταση είναι αφιερωμένη στο Νοσοκομείο 
Σητείας και στο Νοσοκομείο ημέρας Σητείας «Ψυχαργώ».





παραδοση
tradition

ΜΟΥΣΙΚΗ
music

ΧΟΡΟΣ
dance

θεατρο
theatre
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ΣΑΒΒΑτΟ 
SATERDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

11

ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 
FRIDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

10
 πΑΡΟύΣΙΑΣΗ βΙβΛΙΟύ
Τουρλωτή

«Αθιβολές»
του στρατηγού χωροφυλακής Ε.Α.  
Μανώλη Γ. Παπαδάκη 
n   Είσοδος: Ελεύθερη

 ΜΟύΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛωΣΗ
Αχλάδια
Κρητική βραδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου,   
με λυράρη τον Στιβαχτάκη χρήστο
n  Ώρα έναρξης: 21:30   n  Είσοδος: 15€ (πλήρες μενού, ρακή δωρεάν)

 ΘΕΑΤΡΙΚΗ πΑΡΑΣΤΑΣΗ
3ο Δημοτικό Σχολείο (ή Καζάρμα)

«Σαν παραμύθι»
από Σητειακούς ερασιτέχνες ηθοποιούς 
με την υποστήριξη του Θεάτρου της Σητείας
n  Ώρα έναρξης: 21:30   n   Είσοδος: 8€ και 5€

Θεατρική διασκευή του βραβευμένου, πολύστιχου, 
αφηγηματικού, λυρικού ποιήματος του Μανώλη 
Μιαουδάκη.
n  τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς από το 
Φιλανθρωπικό Σύλλογο

ΣΑΒΒΑτΟ- 
δΕυτΕΡΑ 

SATERDAY- 
moNDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

11-13

tetaΡth 
WEDNESDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

08
 ΜΟύΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛωΣΗ
πεύκοι
από τον Γιώργο Τσαντάκη και τους χορευτές
n  Ώρα έναρξης: 21:00   

n  Είσοδος: 9€

Ο Γιώργης Τσαντάκης με το βιολί 
του και μια ομάδα χορευτών, μας 
ταξιδεύει σε ένα μαγευτικό ταξίδι στους 
αστείρευτους δρόμους της σητειακής 
μουσικής σχολής. Με ιδιαίτερη αναφορά 
και ιστορικά στοιχεία για την κάθε 
μουσική ενότητα, αλλά και στους 
ντόπιους παλιούς καλλιτέχνες της 
κάθε περιοχής. Για να θυμηθούν οι 
μεγαλύτεροι και να μάθουν οι νεώτεροι...
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παραδοση
tradition

ΜΟΥΣΙΚΗ
music

ΧΟΡΟΣ
dance

θεατρο
theatre

ΣΑΒΒΑτΟ 
SATERDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

11

ΣΑΒΒΑτΟ 
SATERDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

11

 ΔΙΑΛΕΞΗ

 ΕΚΔΗΛωΣΗ

Τουρλωτή

«Μουσική παράδοση  
της Ανατολικής Κρήτης»
του Στρατηγού χωροφυλακής Ε.Α.  
Ηλία Οικονομάκη  
Συμμετέχουν Τουρλωτιανοί βιολάτορες.
n   Είσοδος: Ελεύθερη

ζήρος
στην παραλία του Ξηρόκαμπου, εάν το 
επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες 

ΤΗΛΕφωΝΑ ΕπΙΚΟΙΝωΝΙΑΣ: 28430 91414 ΚΑΙ 
6977430540 

ΣΑΒΒΑτΟ 
SATERDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

11
 ΕΘΙΜΑ
χαμέζι
αναπαράσταση «Καζανέματα»,  
με τον λυράρη Σήφη λιγοψυχάκη
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: Ελεύθερη

ΣΤΗ χΟΡωΔΙΑ ΣύΜΜΕΤΕχΟύΝ: 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΠΕλΑΚΗΣ, 
ΚωΣΤΑΣ & ΓΑλΑΤΕΙΑ ΔΡΟΣΟΥ, 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ & ΠΟΠΗ ΠΑΣχΑλΑΚΗ, 
ΜΑΡΙΝΑ ΡΕλΑΚΗ, ΠΟΠΗ 
ΞΕΝΙΔΑΚΗ-ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ, 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕΤΡΟΥλΑΚΗ, ΕλΕΝΗ 
ΚΟΡΝΑΡΟΥ, ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΣΗΦΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΥλωΝΑΚΟΣ. πΑΡΟύΣΙΑΣΗ: 
βΕΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ ΟΡΓΑΝωΣΗ-
ΕπΙΜΕΛΕΙΑ-ΕΝΟΡχΗΣΤΡωΣΗ 
ΚΑΙ ΜπΟύζΟύΚΙ: ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΡΕΜΠΕλΑΚΗΣ πΛΗΚΤΡΑ: 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥλωΝΑΚΟΣ βΙΟΛΙ: 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΣχΑλΑΚΗΣ ΛΑΟύΤΟ: 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΑΚΗΣ

n τα χρήματα θα δοθούν στο 
«Φιλανθρωπικό Σωματείο 
Στήριξης» Α. με. Α. Σητείας

ΣΑΒΒΑτΟ 
SATERDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

11
 ΣύΝΑύΛΙΑ
Συκιά
από την χορωδία «Παλιές Μουσικές 
Αναμνήσεις - λες και ήταν χθες»
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: 5€



παραδοση
tradition

ΜΟΥΣΙΚΗ
music

ΧΟΡΟΣ
dance

θεατρο
theatre
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ΚυΡΙΑΚΗ 
SUNDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

12
 πΑΙχΝΙΔΙΑ

ΚυΡΙΑΚΗ 
SUNDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

12
 πΟΙΗΣΗ
Τουρλωτή
βραδιά ποίησης Τουρλωτιανών δημιουργών. 
Παραδοσιακή ποίηση
n   Είσοδος: Ελεύθερη

ΚυΡΙΑΚΗ 
SUNDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

12
 ΑπΟΝΟΜΗ βΡΑβΕΙωΝ
Λάστρος
απονομή βραβείων του 6ου λογοτεχνικού 
Διαγωνισμού με θέμα:  

«Ρακή-Τσικουδιά»
Η εκδήλωση υλοποιείται υπό την ευγενή χορηγία 
του dr Ιατρού Γεωργίου Παπαδόπουλου
n   Είσοδος: Ελεύθερη

παραλία Σητείας
με τη συμμετοχή όλων των ομάδων του 
«Κρυμμένου Θησαυρού»

ΔΙΟΡΓΑΝωΤΡΙΑ: Η ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ 

«ΑΓΚΙΝΑΡΟΚΟΥΚΟΡΑΚΑΚΗΔΕΣ». 
n  Ώρα έναρξης: 16:00 και μετά...

 ΜΟύΣΙΚΟ-ΘΕΑΤΡΙΚΗ πΑΡΑΣΤΑΣΗ
Λιθίνες

«Κομπόστα»
από την Ορχήστρα και τη Θεατρική Ομάδα 
της Φιλαρμονικής Δήμου Σητείας και μέλη του 
Θεάτρου Σητείας
n  Ώρα έναρξης: 21:15   n   Είσοδος: Ελεύθερη

ΚΕΙΜΕΝΑ: ΡΕΝΑ  λΑΝΤΖΑΝΑΚΗ, βΕΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ, ΝΑΣΟΣ ΖΑΓΚΟΤΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΟΡχΗΣΤΡΑΣ-ΕΝΟΡχΗΣΤΡωΣΗ: ΓΙωΡΓΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΝΑΣΟΣ ΖΑΓΚΟΤΗΣ Δ/ΝΣΗ πΑΡΑΓωΓΗΣ: βΕΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ

Κι εσείς; Κι εσείς τρελοί; Οι περισσότεροι 
ίσως... Ναι, ναι, είμαστε ίδιοι. Όλοι ίδιοι 
τρελοί. Ήσυχοι, τακτοποιημένοι. με 
ταμπελίτσα. Σε βάζο. Κομπόστα ροδάκινο! 
Κομπόστα τρελών...

n Η παράσταση είναι αφιερωμένη στο Νοσοκομείο 
Σητείας και στο Νοσοκομείο ημέρας Σητείας «Ψυχαργώ».

ΚυΡΙΑΚΗ 
SUNDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

12
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παραδοση
tradition

ΜΟΥΣΙΚΗ
music

ΧΟΡΟΣ
dance

θεατρο
theatre

τΡΙτΗ 
TUESDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

14

tetaΡth 
WEDNESDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

15

 πΑΝΗΓύΡΙ πΑΝΑΓΙΑΣ

 χΟΡΟΕΣπΕΡΙΔΑ

Μαρωνιά
με το 5μελές συγκρότημα  Στέλιου Μπικάκη
n  Ώρα έναρξης: 21:00   

n   Είσοδος: 15€ (πλήρες μενού, η ρακή δωρεάν).

tetaΡth 
WEDNESDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

15
 πΑΝΗΓύΡΙ πΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟύ ΣύΛΛΟΓΟύ
παρασπόρι
με τους  χαρκιολάκη Μανώλη, Φραγκούλη 
Μανώλη και Πρωτογεράκη Γιάννη
n  Ώρες: 11:00-20.00   n   Είσοδος: 10€

Αρμένοι
με τον Κακλή Μελεσανάκη
n  Ώρα έναρξης: 21:00   

n   Είσοδος: 12€

tetaΡth 
WEDNESDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

15
 χΟΡΟΕΣπΕΡΙΔΑ
Τουρλωτή
ετήσια καθιερωμένη χοροεσπερίδα με ντόπια 
μουσικά  ακούσματα
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: 5€

tetaΡth 
WEDNESDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

15
 πΑΝΗΓύΡΙ
Σίτανος
με τον Σωτήρη χατζαντωνάκη
n  Ώρα έναρξης: 21:00   

n   Είσοδος: 15€ (κρασί, ρακή, νερό δωρεάν)

tetaΡth 
WEDNESDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

15
 πΑΝΗΓύΡΙ ΤΗΣ πΑΝΑΓΙΑΣ

Λάστρος
με Στέλιο Πετράκη, Γιώργο 
Ξυλούρη (Ψαρογιώργη)  
και άλλους συνεργάτες  
του Συλλόγου
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: ΧΧΧ€



παραδοση
tradition

ΜΟΥΣΙΚΗ
music

ΧΟΡΟΣ
dance

θεατρο
theatre
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tetaΡth 
WEDNESDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

15
 πΑΝΗΓύΡΙ ΤΗΣ πΑΝΑΓΙΑΣ
παλαίκαστρο-πλατεία
με τον λυράρη Νίκο Κυριακάκη
n  Ώρα έναρξης: 21:00   

n   Είσοδος: 5€

ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 
FRIDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

17
 ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΤΡΟφωΤΟΓΡΑφΙΑΣ
Τεχνοχώρο (από 17/8)
μελών του «astroVox» και προβολές 
αστρονομικών βίντεο 
n  Ώρες: 18:30-21.30   n   Είσοδος: Ελεύθερη

ΟΡΓΑΝωΣΗ: ΜΟΡΦωΤΙΚΟΣ & ΠΟλΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥλλΟΓΟΣ

 ΜΟύΣΙΚΟ-ΘΕΑΤΡΙΚΗ πΑΡΑΣΤΑΣΗ
Λάστρος

«Κομπόστα»
από την Ορχήστρα και τη Θεατρική Ομάδα 
της Φιλαρμονικής Δήμου Σητείας και μέλη του 
Θεάτρου Σητείας
n  Ώρα έναρξης: 21:15   n   Είσοδος: Ελεύθερη

ΚΕΙΜΕΝΑ: ΡΕΝΑ  λΑΝΤΖΑΝΑΚΗ, βΕΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ, ΝΑΣΟΣ ΖΑΓΚΟΤΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΟΡχΗΣΤΡΑΣ-ΕΝΟΡχΗΣΤΡωΣΗ: ΓΙωΡΓΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΝΑΣΟΣ ΖΑΓΚΟΤΗΣ Δ/ΝΣΗ πΑΡΑΓωΓΗΣ: βΕΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ

Κι εσείς; Κι εσείς τρελοί; Οι περισσότεροι 
ίσως... Ναι, ναι, είμαστε ίδιοι. Όλοι ίδιοι 
τρελοί. Ήσυχοι, τακτοποιημένοι. με 
ταμπελίτσα. Σε βάζο. Κομπόστα ροδάκινο! 
Κομπόστα τρελών...

n Η παράσταση είναι αφιερωμένη στο Νοσοκομείο 
Σητείας και στο Νοσοκομείο ημέρας Σητείας «Ψυχαργώ».

ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 
FRIDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

17

tetaΡth 
WEDNESDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

16
 ΕΚΔΗΛωΣΗ

3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας
αφιέρωμα του Δήμου 
Σητείας στο Διονύση 
Γιαννακάκη με ομιλίες, 
βίντεο από τη ζωή του 
και μουσική εκδήλωση με 
βιολιάτορες της περιοχής.
n  Ώρα έναρξης: 21:15   

n   Είσοδος: Ελεύθερη
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παραδοση
tradition

ΜΟΥΣΙΚΗ
music

ΧΟΡΟΣ
dance

θεατρο
theatre

ΣΑΒΒΑτΟ 
SATERDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

18
 ΚύπΡΙΑΚΟΣ ΣύΛΛΟΓΟΣ
Έξω Μουλιανά (προαύλιο σχολείου)

«Στο Τρεχαντήρι της 
Παράδοσης» 
παρουσίαση Κυπριακού Συλλόγου Μόρφου με 
θέμα. Τραγούδια, χοροί και μονόπρακτα. 
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: 5€

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
(17/8) 3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας

Παγκρήτια Συνάντηση 
Ερασιτεχνών Αστρονόμων

Καπετανάκης 
Μανόλης:«Μετέωρα, βροχές 
μετεώρων και μετεωρίτες», 
χρήστος Σωτηρόπουλος: 
«Οι απρόβλεπτες συνέπειες 
της φωτορρύπανσης», 
Περάκης Μιχάλης: 
«Αρχαία αστρονομία». 
Αστροπαρατήρηση  ελεύθερη 
στο κοινό και μαθήματα 
ουρανογραφίας 
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: Ελεύθερη

(18/8) Kεντρική πλατεία Σητείας
Παρατήρηση του Ήλιου από 
τηλεσκόπια με ειδικά φίλτρα, 
κατασκευή Ηλιακού ρολογιού 
και φασματογράφου, υπαίθρια 
έκθεση με θέμα τον Ήλιο. 
n  Ώρα έναρξης: 12:00

ΠΑΡΑΣΚΕυΗ- 
FRIDAY 

SATERDAY- 
SUNDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

17-18

ΣΤΗ χΟΡωΔΙΑ ΣύΜΜΕΤΕχΟύΝ: ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΡΕΜΠΕλΑΚΗΣ, ΚωΣΤΑΣ & ΓΑλΑΤΕΙΑ 
ΔΡΟΣΟΥ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ & ΠΟΠΗ ΠΑΣχΑλΑΚΗ, 
ΜΑΡΙΝΑ ΡΕλΑΚΗ, ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ-
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕΤΡΟΥλΑΚΗ, 
ΕλΕΝΗ ΚΟΡΝΑΡΟΥ, ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΣΗΦΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥλωΝΑΚΟΣ. 
πΑΡΟύΣΙΑΣΗ: βΕΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ 
ΟΡΓΑΝωΣΗ-ΕπΙΜΕΛΕΙΑ-ΕΝΟΡχΗΣΤΡωΣΗ 
ΚΑΙ ΜπΟύζΟύΚΙ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΠΕλΑΚΗΣ 
πΛΗΚΤΡΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥλωΝΑΚΟΣ 
βΙΟΛΙ: ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΣχΑλΑΚΗΣ ΛΑΟύΤΟ: 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΑΚΗΣ

n τα χρήματα θα δοθούν στο 
«Φιλανθρωπικό Σωματείο 
Στήριξης» Α. με. Α. Σητείας

ΣΑΒΒΑτΟ 
SATERDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

18
 ΣύΝΑύΛΙΑ
Λιθίνες
από την χορωδία «Παλιές Μουσικές 
Αναμνήσεις - λες και ήταν χθες»
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: 5€



παραδοση
tradition

ΜΟΥΣΙΚΗ
music

ΧΟΡΟΣ
dance

θεατρο
theatre
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δΕυτΕΡΑ 
moNDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

20
 ΜΟύΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛωΣΗ
3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας
από τον Γιώργο Τσαντάκη και τους χορευτές
n  Ώρα έναρξης: 21:00   

n  Είσοδος: 9€

Ο Γιώργης Τσαντάκης με το βιολί του και μια ομάδα χορευτών, 
μας ταξιδεύει σε ένα μαγευτικό ταξίδι στους αστείρευτους δρόμους 
της σητειακής μουσικής σχολής. Με ιδιαίτερη αναφορά και ιστορικά 
στοιχεία για την κάθε μουσική ενότητα, αλλά και στους ντόπιους 
παλιούς καλλιτέχνες της κάθε περιοχής. Για να θυμηθούν οι 
μεγαλύτεροι και να μάθουν οι νεώτεροι...

Ταξιδεύει μικρούς και 
μεγάλους στο δικό του 
μαγικό κόσμο! Ένα ρεσιτάλ 
μαγείας και ψευδαισθήσεων, 
με πολλές μαγικές εκπλήξεις 
και με όλα τα κόλπα που τον 
έκαναν γνωστό, θα δώσει 
ο αγαπημένος των παιδιών 
μάγος Sankara! 

 πΑΡΑΣΤΑΣΗ
4ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας
με τον Μάγο Sankara
n  Ώρα έναρξης: 20:30

δΕυτΕΡΑ 
moNDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

20

ΣΑΒΒΑτΟ 
SATERDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

18
 πΑΡΟύΣΙΑΣΗ βΙβΛΙΟύ
χρυσοπηγή

 «Του κόσμου η Κρήτη: 
Ρουκάκα-χρυσοπηγή 
Σητείας-Κίσσαμος»
του τέως λυκειάρχη Πευκιανάκη Γιώργου
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: Ελεύθερη

ΚυΡΙΑΚΗ 
SUNDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

19
 ΚύπΡΙΑΚΟΣ ΣύΛΛΟΓΟΣ
ζήρος

«Στο Τρεχαντήρι της 
Παράδοσης» 
παρουσίαση Κυπριακού Συλλόγου Μόρφου με 
θέμα. Τραγούδια, χοροί και μονόπρακτα. 
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: 5€
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παραδοση
tradition

ΜΟΥΣΙΚΗ
music

ΧΟΡΟΣ
dance

θεατρο
theatre

tetaΡth 
WEDNESDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

22
 πΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ πΑΡΑΣΤΑΣΗ
3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας

«Το όνειρο καλοκαιρινής 
νύχτας» 
από τις «Μαγικές Σβούρες»
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: 10€  και 8€ για συλλόγους 

και μεγάλες ομάδες θεατών (30 – 40 άτομα)

Κλασσικό έργο του Σαίξπηρ. Ένα  Όνειρο για όλη την οικογένεια. Η 
πιο μαγευτική φετινή παράσταση για τα παιδιά, κρύβει το μυστικό ενός 
ονείρου. Η  πιο παραμυθένια τρελή κωμωδία για μικρούς και μεγάλους, 
που έρχεται, για να φέρει στις καρδιές μικρών και μεγάλων τη δύναμη 
της νιότης , του αυθορμητισμού και της φαντασίας. Η  παράσταση είναι  
ειδικά φτιαγμένη για τα παιδιά αλλά και τους μεγάλους από  το υλικό 
των ονείρων και με σύγχρονη , αθώα και δροσερή  ματιά μαγεύει τους 
μικρούς θεατές και τους γνωρίζει το σπουδαίο συγγραφέα μέσα από την 
ελαφρότητα ενός ψιθύρου. Ας μη χάσει, λοιπόν, κανείς «ευγενικοί μας 
θεατές » αυτό το όνειρο , κι αυτές τις αλλιώτικες σκιές, γιατί ειδικά 
αυτή τη χρονιά η αισιοδοξία ίσως να είναι το κλειδί της ελπίδας μας. 

τΡΙτΗ 
TUESDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

21
 ΣύΝΑύΛΙΑ
3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας

«Με καινούρια φτερά»
του Μάριου Φραγκούλη
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n  Είσοδος: 15€, 10€ (φοιτητικά) προπώληση 
εισιτηρίων στο γραφείο πληροφοριών δήμου Σητείας

Για  πρώτη φορά ο τραγουδιστής Μάριος 
Φραγκούλης, τραγουδά ένα καθαρά 
Ελληνικό πρόγραμμα, θέλοντας να 
δώσει ένα μήνυμα αγάπης στο κοινό 
του. Με τον δικό του μοναδικό τρόπο, θα 
ερμηνεύσει τραγούδια της προσωπικής 
του δισκογραφίας καθώς και τραγούδια 
μεγάλων Ελλήνων συνθετών και ποιητών 
που έχουν σημαδέψει την ποιότητα και 
την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας 

μας. Με «Ανοιχτά Φτερά», ο Μάριος δίνει το μήνυμα της ελπίδας και 
της αισιοδοξίας και εύχεται χαρά και δύναμη σε όλο τον κόσμο μέσα 
από ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο εικόνες και όμορφα συναισθήματα.  



παραδοση
tradition

ΜΟΥΣΙΚΗ
music

ΧΟΡΟΣ
dance

θεατρο
theatre
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ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 
FRIDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

24
 πΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ πΑΡΑΣΤΑΣΗ
3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας

«Ο Ερωτόκριτος»
από τον κουκλοθίασο  
«Κου-Κλο» του Ηρακλείου
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: 7€

Μια μαγευτική παράσταση, βασισμένη στο έργο 
του Βιτσέντζου Κορνάρου, με την τεχνική του 
Μαύρου Θεάτρου! Είναι και για ενήλικες! 

ΠΕΜΠτΗ 
τΗURSDaY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

23
 ΜΟύΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛωΣΗ
Μαρωνιά
από τον Γιώργο Τσαντάκη και τους χορευτές
n  Ώρα έναρξης: 21:00   

n  Είσοδος: 9€

Ο Γιώργης Τσαντάκης με το βιολί του και μια 
ομάδα χορευτών, μας ταξιδεύει σε ένα μαγευτικό 
ταξίδι στους αστείρευτους δρόμους της σητειακής 
μουσικής σχολής. Με ιδιαίτερη αναφορά και 
ιστορικά στοιχεία για την κάθε μουσική ενότητα, 
αλλά και στους ντόπιους παλιούς καλλιτέχνες της 
κάθε περιοχής. Για να θυμηθούν οι μεγαλύτεροι 
και να μάθουν οι νεώτεροι...

πΑΙζΟύΝ ΟΙ ΗΘΟπΟΙΟΙ: λΕΥΤΕΡΗΣ βΑΣΙλΑΚΗΣ, ΗλΙΑΝΑ ΓΑΙΤΑΝΗ, 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑχΑΙΡΑΣ, ΑλΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑλΑΜωΤΗΣ, ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΑΠΠΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΣΣΟΣ, ΜΑΡΙΑλΕΝΑ ΡΟΖΑΚΗ, ΝΙΚΟΣ 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥλΟΣ, ΜΑΡΙλΙΖΑ χΡΟΝΕΑ ΔΙΑΣΚΕύΗ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜΗΣ ΚΟΣΤΟύΜΙΑ: ΑλΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΜΠΟΓΙωΡΓΑΣ 
ΚΙΝΗΣΗ: ΜΑΡΘΑ ΚλΟΥΚΙΝΑ ΕΝΟΡχΗΣΤΡωΣΗ-ΔΙΑΣΚΕύΗ: ΓΙωΡΓΟΣ 
ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΤΡΑΓΟύΔΙ φΙΝΑΛΕ: ΓΙωΡΓΟΣ βΑΡΣΑΜΑΚΗΣ
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παραδοση
tradition

ΜΟΥΣΙΚΗ
music

ΧΟΡΟΣ
dance

θεατρο
theatre

ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 
FRIDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

24
 πΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ πΑΡΑΣΤΑΣΗ
Λιθίνες

«Γοργόνα, Γοργονίτσα»,
από το παιδικό εικαστικό θέατρο κούκλας 
«Πράσσειν Άλογα» 
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: 5€

Έργο εμπνευσμένο από το γνωστό παραμύθι 
του Χ. Κ. Άντερσεν. Μια παράσταση με 
κούκλες και ηθοποιό για παιδιά και ενήλικες, 
πέρα από όσα ξέρετε για το κουκλοθέατρο! Με 
ευφάνταστο σκηνικό, με κουστούμι-κούκλα 
και κούκλες άμεσης κίνησης διαφόρων μεγεθών 
που ξεχωρίζουν για την ζωντάνια και τα 
χρώματά τους. Έντονη δράση, γεμάτο μουσική  
που μεταφέρει τον θεατή στον μαγικό κόσμο 
του παραμυθιού, με χιούμορ και ευαισθησίας. 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΚΗΝΟΓΡΑφΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ-
ΗΘΟπΟΙΙΑ: ΕΜΜΑΝΟΥΕλΑ ΚΑΠΟΚΑΚΗ 
ΜΟύΣΙΚΗ ΣύΝΘΕΣΗ:  ΚωΣΤΑΣ MΠΕβΕΡΑΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕύΗ ΚΟύΚΛΑΣ-ΚΟύΣΤΟύΜΙΟύ-ΣΚΗΝΙΚΟύ:  
ΜΑΡΙΑ ΜΥλωΝΑ, ΕλΕΥΘΕΡΙΑ ΔΑΝΙΗλΙΔΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ χΟΡΟύ:  ΑΝΝΑ ΓΕωΡΓΑΤΣΟΥ

ΣΑΒΒΑτΟ 
SATERDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

25
 ΣύΝΑύΛΙΑ
3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας

«Περί Έρωτος»
με τον βαγγέλη Πάνου (γιο του Άκη Πάνου)  
και την Νεκταρία λαουμτζή
n  Ώρα έναρξης: 21:30   

n  Είσοδος: 15€ (κανονικό), 12€ (φοιτητικό), 10€ (παιδικό)

Αν και προερχόμενοι από διαφορετικά μουσικά είδη ο καθένας, ενώνουν 
τη φωνή και την έκφρασή τους, για να χαρίσουν στο κοινό μια βραδιά 
ψυχαγωγίας ερμηνεύοντας ελληνικά και ξένα τραγούδια, με θέμα τον Έρωτα!

Αναβίωση μινωικών συνταγών 
και γεύσεων. Ξενάγηση στις 
ανασκαμμένες μινωικές κατοικίες  
του μινωικού οικισμού στην 
Ανάληψη. Θα ακολουθήσει μουσική 
βραδιά με ντόπιους καλλιτέχνες. 

ΣΑΒΒΑτΟ 
SATERDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

25
 ΚύπΡΙΑΚΟΣ ΣύΛΛΟΓΟΣ
παπαδιόκαμπος (αρχαιολογικός χώρος)

 «Μινωικά μαγειρέματα» 
από την αρχαιολόγο χρύσα Σοφιανού 
n  Ώρα έναρξης: 18:00   n   Είσοδος: Ελεύθερη



παραδοση
tradition

ΜΟΥΣΙΚΗ
music

ΧΟΡΟΣ
dance

θεατρο
theatre
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ΣΑΒΒΑτΟ 
SATERDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

25
 χΟΡΕύΤΙΚΗ πΑΡΑΣΤΑΣΗ
Κεντρική πλατεία Σητείας
βραδιά Αργεντίνικου τανγκό, από τους:  
Mαρία Μαραγκάκη, Guillermo Torrens
n  Ώρα έναρξης: 21:00   

n  Είσοδος: Ελεύθερη

ΣΑΒΒΑτΟ 
SATERDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

25
 πΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ πΑΡΑΣΤΑΣΗ
ζήρος

«Γοργόνα, Γοργονίτσα»,
από το παιδικό εικαστικό θέατρο κούκλας 
«Πράσσειν Άλογα» 
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: 5€

Έργο εμπνευσμένο από το γνωστό παραμύθι 
του Χ. Κ. Άντερσεν. Μια παράσταση με 
κούκλες και ηθοποιό για παιδιά και ενήλικες, 
πέρα από όσα ξέρετε για το κουκλοθέατρο! 
Με ευφάνταστο σκηνικό, με κουστούμι-
κούκλα και κούκλες άμεσης κίνησης 
διαφόρων μεγεθών που ξεχωρίζουν για την 
ζωντάνια και τα χρώματά τους. Έντονη 
δράση, γεμάτο μουσική  που μεταφέρει τον 
θεατή στον μαγικό κόσμο του παραμυθιού, 
με χιούμορ και ευαισθησίας. 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΚΗΝΟΓΡΑφΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ-
ΗΘΟπΟΙΙΑ: ΕΜΜΑΝΟΥΕλΑ ΚΑΠΟΚΑΚΗ 
ΜΟύΣΙΚΗ ΣύΝΘΕΣΗ:  ΚωΣΤΑΣ MΠΕβΕΡΑΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕύΗ ΚΟύΚΛΑΣ-ΚΟύΣΤΟύΜΙΟύ-
ΣΚΗΝΙΚΟύ: ΜΑΡΙΑ ΜΥλωΝΑ, ΕλΕΥΘΕΡΙΑ 
ΔΑΝΙΗλΙΔΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ χΟΡΟύ:  ΑΝΝΑ 
ΓΕωΡΓΑΤΣΟΥ

ΚυΡΙΑΚΗ 
SUNDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

26
 ΜΟύΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛωΣΗ
Καρύδι
από τον Γιώργο Τσαντάκη και τους χορευτές
n  Ώρα έναρξης: 21:00   

n  Είσοδος: 9€

Ο Γιώργης Τσαντάκης με το βιολί του και μια 
ομάδα χορευτών, μας ταξιδεύει σε ένα μαγευτικό 
ταξίδι στους αστείρευτους δρόμους της σητειακής 
μουσικής σχολής. Με ιδιαίτερη αναφορά και 
ιστορικά στοιχεία για την κάθε μουσική ενότητα, 
αλλά και στους ντόπιους παλιούς καλλιτέχνες της 
κάθε περιοχής. Για να θυμηθούν οι μεγαλύτεροι 
και να μάθουν οι νεώτεροι...
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παραδοση
tradition

ΜΟΥΣΙΚΗ
music

ΧΟΡΟΣ
dance

θεατρο
theatre

ΚυΡΙΑΚΗ 
SUNDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

26
 πΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ πΑΡΑΣΤΑΣΗ
3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας

«Γοργόνα, Γοργονίτσα»,
από το παιδικό εικαστικό θέατρο κούκλας 
«Πράσσειν Άλογα» 
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: 5€

Έργο εμπνευσμένο από το γνωστό παραμύθι του Χ. Κ. Άντερσεν. 
Μια παράσταση με κούκλες και ηθοποιό για παιδιά και ενήλικες, πέρα 
από όσα ξέρετε για το κουκλοθέατρο! Με ευφάνταστο σκηνικό, με 
κουστούμι-κούκλα και κούκλες άμεσης κίνησης διαφόρων μεγεθών 
που ξεχωρίζουν για την ζωντάνια και τα έντονα χρώματά τους. Έντονη 
δράση, γεμάτο μουσική  που μεταφέρει τον θεατή στον μαγικό κόσμο 
του παραμυθιού, με χιούμορ και ευαισθησίας. 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΚΗΝΟΓΡΑφΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ-ΗΘΟπΟΙΙΑ: ΕΜΜΑΝΟΥΕλΑ 
ΚΑΠΟΚΑΚΗ ΜΟύΣΙΚΗ ΣύΝΘΕΣΗ:  ΚωΣΤΑΣ MΠΕβΕΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕύΗ 
ΚΟύΚΛΑΣ-ΚΟύΣΤΟύΜΙΟύ-ΣΚΗΝΙΚΟύ: ΜΑΡΙΑ ΜΥλωΝΑ, ΕλΕΥΘΕΡΙΑ 
ΔΑΝΙΗλΙΔΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ χΟΡΟύ:  ΑΝΝΑ ΓΕωΡΓΑΤΣΟΥ

δΕυτΕΡΑ 
moNDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

27
 πΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ πΑΡΑΣΤΑΣΗ
παλαίκαστρο

«Γοργόνα, Γοργονίτσα»,
από το παιδικό εικαστικό θέατρο κούκλας 
«Πράσσειν Άλογα» 
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: 6€

Έργο εμπνευσμένο από το γνωστό παραμύθι του Χ. Κ. Άντερσεν. 
Μια παράσταση με κούκλες και ηθοποιό για παιδιά και ενήλικες, πέρα 
από όσα ξέρετε για το κουκλοθέατρο! Με ευφάνταστο σκηνικό, με 
κουστούμι-κούκλα και κούκλες άμεσης κίνησης διαφόρων μεγεθών 
που ξεχωρίζουν για την ζωντάνια και τα έντονα χρώματά τους. Έντονη 
δράση, γεμάτο μουσική  που μεταφέρει τον θεατή στον μαγικό κόσμο 
του παραμυθιού, με χιούμορ και ευαισθησίας. 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΚΗΝΟΓΡΑφΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ-ΗΘΟπΟΙΙΑ: ΕΜΜΑΝΟΥΕλΑ 
ΚΑΠΟΚΑΚΗ ΜΟύΣΙΚΗ ΣύΝΘΕΣΗ:  ΚωΣΤΑΣ MΠΕβΕΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕύΗ 
ΚΟύΚΛΑΣ-ΚΟύΣΤΟύΜΙΟύ-ΣΚΗΝΙΚΟύ: ΜΑΡΙΑ ΜΥλωΝΑ, ΕλΕΥΘΕΡΙΑ 
ΔΑΝΙΗλΙΔΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ χΟΡΟύ:  ΑΝΝΑ ΓΕωΡΓΑΤΣΟΥ

ΚυΡΙΑΚΗ 
SUNDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

26
 ΕΘΙΜΑ
Τουρτούλοι (στο Δημοτικό Σχολείο)

«Γιορτή Μούστου» 
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τουρτούλων 
n  Ώρα έναρξης: 9:30   n   Είσοδος: Ελεύθερη



παραδοση
tradition

ΜΟΥΣΙΚΗ
music

ΧΟΡΟΣ
dance

θεατρο
theatre
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ΣΑΒΒΑτΟ 
SATERDAY

ΣΕΠτΕΜΒΡΙΟυ 
SEPTEmBER

01
 ΘΕΑΤΡΙΚΗ πΑΡΑΣΤΑΣΗ
3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας

«Σιμιγδαλένιος»
Θέατρο Ομάδας «χορομανία» της  Ιεράπετρας
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n   Είσοδος: 8€ (ενήλικες),  4€ (παιδικό)

Ένα έργο του  Αλέξανδρου Αδαμόπουλου. 
Ο συγγραφέας θα είναι παρόν στην παράσταση!

 πΑΝΗΓύΡΙ ΑΓΙΟύ ΙωΑΝΝΗtetaΡth 
WEDNESDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

29
Δάφνη
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δάφνης
n  Ώρα έναρξης: 21:00

tetaΡth 
WEDNESDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

29
 πΑΝΗΓύΡΙ ΑΓΙΟύ ΙωΑΝΝΗ
ζήρος
με Κρητικό και λαϊκό γλέντι
n  Ώρα έναρξης: 21:00   

n   Είσοδος: 10€

τΡΙτΗ 
TUESDAY

ΑυΓΟυΣτΟυ 
AUGUST

28
 πΑΝΗΓύΡΙ πΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΪ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΨΑ
Γούδουρας
με το Κρητικό συγκρότημα του Πέτρου Μαρούλη
n  Ώρα έναρξης: 20:30   

n   Είσοδος: 15€ (με πλήρες μενού)

τΡΙτΗ 
TUESDAY

IΟυΛΙΟυ 
JULY

28
 ΜΟύΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛωΣΗ
Σκλάβοι
από τον Γιώργο Τσαντάκη και τους χορευτές
n  Ώρα έναρξης: 21:00   

n  Είσοδος: 9€

Ο Γιώργης Τσαντάκης με το βιολί του και μια 
ομάδα χορευτών, μας ταξιδεύει σε ένα μαγευτικό 
ταξίδι στους αστείρευτους δρόμους της σητειακής 
μουσικής σχολής. Με ιδιαίτερη αναφορά και 
ιστορικά στοιχεία για την κάθε μουσική ενότητα, 
αλλά και στους ντόπιους παλιούς καλλιτέχνες της 
κάθε περιοχής. Για να θυμηθούν οι μεγαλύτεροι 
και να μάθουν οι νεώτεροι...
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ΜΟΥΣΙΚΗ
music

ΧΟΡΟΣ
dance
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δΕυτΕΡΑ 
moNDAY

ΣΕΠτΕΜΒΡΙΟυ 
SEPTEmBER

03
 ΜΟύΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛωΣΗ
3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας

Trio Fracito
n  Ώρα έναρξης: 21:00   

n  Είσοδος: Ελεύθερη

Κονσέρτο κλασικής μουσικής με κλαρίνο, φλάουτο και φαγκότο και 
έργα κλασικών συνθετών.

πΑΙζΟύΝ ΟΙ ΜΟύΣΙΚΟΙ: FrancE dE lEuw  (ΚλΑΡΙΝΕΤΟ), cynTHIa 
ScHool (ΦλΑΟΥΤΟ), ToM Van dEr PlaS (ΦΑΓΚΟΤΟ)

ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 
FRIDAY

ΣΕΠτΕΜΒΡΙΟυ 
SEPTEmBER

07
 πΑΝΗΓύΡΙ πΑΝΑΓΙΑΣ ΛΙΘΙΝωΝ
Λιθίνες
με τον λυράρη Νίκο Ζωιδάκη
n  Ώρα έναρξης: 20:00   

n   Είσοδος: 15€ (με πλήρες μενού και ρακή)

ΣΑΒΒΑτΟ 
SATERDAY

ΣΕΠτΕΜΒΡΙΟυ 
SEPTEmBER

08
 πΑΝΗΓύΡΙ πΑΝΑΓΙΑΣ ΛΙΘΙΝωΝ
Λιθίνες
με τον λυράρη Μανώλη Στεφανάκη
n  Ώρα έναρξης: 20:00   

n   Είσοδος: 15€ (με πλήρες μενού και ρακή)

ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 
FRIDAY

ΣΕΠτΕΜΒΡΙΟυ 
SEPTEmBER

14
 ΜΟύΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛωΣΗ
Σφάκα
Κρητικό πρόγραμμα με τον Περικλή 
Τζουγανάκη
n  Ώρα έναρξης: 21:00   n  Είσοδος: 5€

δΕυτΕΡΑ 
moNDAY

ΟΚτΩΒΡΙΟυ 
oCToBER

01
 ΜΟύΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛωΣΗ
λήξη πολιτιστικών εκδηλώσεων «Κορνάρεια 
2012» με καντάδες και βιολιά στους δρόμους της 
πόλης. Γλέντι στη κεντρική πλατεία της πόλης!
n  Ώρα έναρξης: 20:30
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JUNE
  4/6   apidia: on the day of the Celebration of the Holy trinity, the traditional festivity   
 revives, with Stathis Mandouraris

 18-26/6  “technohoros” (art-space) of Sitia municipality: Interactive exhibition of the  
 “mechanism of antikythera”, daily from 18:00 until 21:30.

 23/6  “Polykentro” (multi-purpose cultural stage) of Sitia municipality: lecture on the  
 “mechanism of antikythera” and presentation of a replica by Xenofontas d.  
 Mousas, associate professor on Space Physics at the national and Kapodestrian  
 university of athens and director of the astrophysics workshop. Start time: 20:30

 23/6  Outside technohoros (at the crossroads): revival of the old custom of “St. John’s  
 fires”  by the Treasure Hunt team “agginarokoukorakakides” in cooperation with  
 Sitian Theatre Group,other treasure hunt teams and many  local shops. Shindig and  
 dancing with the Violin player Tsantakis Giorgos.

 24/6  Papadiokampos: revival of the Klidonas custom by the Friends of Papadiokampos  
 association

 27/6  technohoros: Event organized by the 1st Secondary School of Sitia on the topic:  
 “travelling with books”

 29/6  Sfaka: Traditional Opening of the Klidonas by the local cultural association.

JULY
  1/7   Palekastro (Primary School yard): children’s theatre by the Theater Group of  
 Heraklion “San to xydi me to meli” (Like vinegar with honey).

  2/7   Formal start of cultural festivities organized by the Municipality of Sitia “Kornaria  
 2012” with violin and glees (cantatas) around the town streets! Start time 21:00.

  2/7   “Polykentro” (multi-purpose cultural stage) of Sitia municipality: children’s Theatre by  
 students of the 3rd primary school of Sitia “my dear Robot”. Start time: 21:00 | entry 3€

  6/7   3rd Primary School of Sitia: Children’s theatre: “treasure Hunt” by the children’s  
 theatre team “delphinaki”. Time: 21:15 | entry 8€

  6/7   Pefki – Square: The Theatre team of neapoli presents the comedy by dimitris Psathas  
 “Little Pharisees”. Time: 21:00 | entry 8€

 8-19/7  “technohoros” (art-space) of Sitia municipality: Painting exhibition with topic “Old  
 Door” from the collection “eikastika”(art)  by Ismene Galanopoulou, self-taught  
 painter from Zakros. daily from 18:00 until 21:30.

  9/7   3rd Primary School of Sitia: The school of cretan traditional Dances Kaparakis  
 presents its dancing groups. Time: 21:30 | free entry.

 10/7  municipal Council of Sitia meeting: Meeting with subject : “Psychism at the time of  
 the financial crisis”. co-organised by the Municipality of Sitia and Sitiapress. Time: 19:30

 11/7  3rd Primary school of Sitia: musical for the young and old : “O agkathakis” by the  
 “dyo Heria” group. Time: 21:00 | entry 6€

 12/7  3rd Primary school of Sitia: concert by group “the Burger Project”, time 21:30pm.

 13/7  3rd Primary school of Sitia: Theatrical performance by the “Iris” groupin cooperation  
 with the Theatre of Sitia, starring children actors from 6 to 12years old! Presenting  
 Eugenios Trivizas play: “the magic pillows”. Time 21.00 | entry 3€.

 13/7  Pefki: concert by the “Palies mousikes anamnisis – Les ke itan htes” choir (old Music  
 Memories- as if it was yesterday). Time 21.00 | entry 5€. The income from this concert  
 will go to the Philanthropic union supporting People with Special needs of Sitia. 

 14/7  town Square: event regarding “alternative economy of Sitia-kaereti of Lasithi”.  
 Speech for the information, discussion, bazaar, music by violin player Tsantakis  
 yorgos. Time 18:30 | entry free

 14/7  Karydi: annual music event in the old Primary school site, with the Traditional band  
 of Yorgos Lekakis. Traditional dancing by the dancing school of K. Voutyrakis of  
 Palekastro. Time 21:30 | entry 15€ (full menu and free wine and raki)

 15/7  Palekastro: concert by the “Palies mousikes anamnisis – Les ke itan htes” choir (old  
 Music Memories- as if it was yesterday). Time 21.00 | entry 5€. The income from this  
 concert will go to the Philanthropic union supporting People with Special needs of Sitia. 
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 16/7  Sklavi: Festivity in honour of St. marina, folk music program with lakis Perdikakis.  
 Time: 21.00 | free entry

 16/7  tourloti: Yorgos tsantakis with his violin and a group of dancers, takes us on a  
 magical journey in the endless and limitless paths of the Sitian Music school.  
 Time 21.00 | entry 9€

 18/7  Hamezi: Yorgos tsantakis with his violin and a group of dancers, takes us on a  
 magical journey in the endless and limitless paths of the Sitian Music school.  
 Time 21.00 | entry 9€

 18/7  3rd Primary School of Sitia: children’s theatre “Odyssevah” by Xenia  
 Kalogeropoulou, by the theater of Vorras (theatre of the north), music by dionysis  
 Savvopoulos and directed by Kostas Gakis. Time 21.15 | entry 10€ if bought in advance  
 at the Information office of the Municipality of Sitia and 12€ if bought at entrance.

 19/7  3rd Primary School of Sitia: Theatrical performance “to meelo” (“the apple”),  
 comedy by yorgos Valaris, Stelios Papadopoulos. Time 21.30 | entry 15€  for students  
 and children, 18€ for adults. can be bought in advance at the “En Plo” café.

 19/7  Lithines: Concert of Hainides. organised by the ecological team of Sitia.  
 Time: 21.00 | entry 10€

 20/7  3rd Primary School of Sitia: musical trio modern Jazz m.O.t.He (Music of the Heart)  
 Time: 21.00 | free entry.

 20/7  Goudouras: Theatrical workshop of Zaros “Parakalo, as mini metaxy mas” (Please,  
 let’s keep it between us), of riga-apostolou. a black surreal comedy.  
 Time 21.30 | entry 5€

 20/7  Sykia: (Primary school yard) Festivity in honour of Prophet Elias, with Manolis alexakis.  
 Traditional dancing by the team of Manolis Kaparakis. Time 21.30 | entry 15€

 21-29/7  “technohoros” (art-space) Painting Exhibition by the art team “Logon eekazo” of  
 Heraklion. Formal opening 22nd of July, 20.00 | free entry.

 21/7  3rd Primary School of Sitia: The Theatre team of neapoli presents the comedy by  
 dimitris Psathas “Little Pharisees”. Time: 21.00 | entry 8€

 21/7  Lithines: Theatrical performance by team “lotinos Helios” “the greatest treasure in  
 the world”. Time 21.15 | entry 10€.

 21/7  tourloti: concert by the “Palies mousikes anamnisis – Les ke itan htes” choir (old  
 Music Memories- as if it was yesterday). Time 21.00 | entry 5€. The income from this  
 concert will go to the Philanthropic union supporting People with Special needs of Sitia.

 21/7  Pefki: Theatrical workshop of Zaros “Parakalo, as mini metaxy mas” (Please, let’s  
 keep it between us), of riga-apostolou. a black surreal comedy. Time 21.30 | entry 5€

 21/7  Chrysopigi: Cretan night organized by the cultural association of chrysopigi, with  
 the band of Yorgos Papadakis. Time 21.30 | entry 15€ with full menu

 22/7  3rd Primary School of Sitia: Theatrical performance by team “lotinos Helios” “the  
 greatest treasure in the world”. Time 21.15 | entry 10€.

 22/7  Festivities by Kontra, a team against addictions and dependencies, starting at 21.00.  
 Sailing from Sitia’s beach to Kokkina (main port). on the same day at 6:30pm at the  
 main town square: “Games of the world”, chess by the chess association of Sitia,  
 bazaar for the financial aid of Kontra and concert by local music schemes. Free entry. 

 23/7  Pefki: Theatrical performance by: team “lotinos Helios” “the greatest treasure in the  
 world”. Time 21.15 | entry 10€.

 23/7  3rd Primary School of Sitia: concert by the “Palies mousikes anamnisis – Les ke itan  
 htes” choir (old Music Memories- as if it was yesterday). Time 21.00 | entry 5€. The  
 income from this concert will go to the Philanthropic union supporting People with  
 Special needs of Sitia.

 24/7  Palekastro: Yorgos tsantakis with his violin and a group of dancers, takes us on a  
 magical journey in the endless and limitless paths of the Sitian Music school.  
 Time 21.00 | entry 9€

 25/7  tourtouli: The cultural association “Tourtouli” organizes a traditional music evening at  
 Flega. Time 21.00 | entry 15€ (free food and drinks)

 25/7  3rd Primary School of Sitia: Concert with artistic songs by the children’s choir of  
 Ierapetra. Time 21.00 | free entry

 25/7  Lithines: Yorgos tsantakis with his violin and a group of dancers, takes us on a  
 magical journey in the endless and limitless paths of the Sitian Music school.  
 Time 21.00 | entry 9€
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 25/7  Hamezi: Event in honour of Primary School teacher – folklorist and establisher of the  
 Hamezi Folk Museum, irene Papadakis. Time: 18.30 | free entry.

 26/7  3rd Primary School of Sitia: children’s theatrical performance “Hercules and his  
 feats” by Karmen rouggeris. Time 21.30 | entry 13€.

 26/7  Ziros: annual cretan carousal and festivity in honour of St. Paraskevi. Time 21.00. 

 26-29/7  near the information desk of the municipality of Sitia and municipal Police:  
 Outdoor Bazaar of crafts by the Philanthropic association supporting individual with  
 special needs. Time: 18:00 until 21:00.

 27/7  3rd Primary School of Sitia: The Theatre team of Vivi presents the play “Orestis” of  
 Evripidis, directed by Telemachos Moudatsakis. Time 21.30 | entry 10€.

 27/7  Handras Primary School site: Festivity in honour of St Panteleimonas, with artist Stelios 
mpikakis. Time 21.00

 27/7  Roussa Ekklisia: Festivity in honour of St Panteleimonas with lyra player Harkiolakis  
 Emmanouel. Time 21.00 | entry 18€ (includes full menu and drinks)

 27/7  Pefki: Moon-night at Pefki square, with lyra player Stefanakis manolis.  
 Time 21.00 | entry 16€ (includes full menu and raki)

 28/7  Ziros: concert by the “Palies mousikes anamnisis – Les ke itan htes” choir (old Music  
 Memories- as if it was yesterday). Time 21.30 | entry 5€. The income from this concert  
 will go to the Philanthropic union supporting People with Special needs of Sitia.

 28/7  Piskokefalo: Corn Festival organized by the cultural association of the village, with  
 the group of lyra player Lekaki. Time 21.00 | entry 512€ in advance (from the village  
 kiosk at the square) or 15€ on day of the event at the entrance.

 28/7  Sfaka: cretan Music Program with Dimitris Betinis. Time 21.00 | entry 5€.

 28/7  3rd Primary School of Sitia: concert “Dedication to nikos Gatsos”. Time 21.30 | entry 8€.  
 amount will be donated to Kontra.

 28/7  tourtouli- Flega: international music meeting. Time 20.00 | entry 5€ (includes free drink)

 29/7  Palekastro (at the primary school site)  concert “Dedication to nikos Gatsos”.  
 Time 21.30 | entry 6€. amount will be donated to Kontra.

 29-30/7  Hamezi: Prefa Tournament (card game) at the village square. Time 19.30. 

 29/7  Ziros: Yorgos tsantakis with his violin and a group of dancers, takes us on a magical  
 journey in the endless and limitless paths of the Sitian Music school. Time 21.00 | entry 9€

 29/7-1/8  By the nautical association of Sitia “Song Festival at Kokkina” at the  
 chlouverakis Park (above main port). co-organised by constituency of lasithi,  
 Municipality of Sitia, Kontra, radiospirit.gr.

 29/7  nikos Portokaloglou

 30/7  Eleni Tsaligopoulou

 31/7  leonidas Balafas

 Start time of all concerts 21.00

 30/7  3rd Primary School of Sitia: concert with cretan lute player, interpreter and  
 composer  Michalis Tzouganakis. Time 21.00 | entry 15€, in advance 13€ (from the  
 information kiosk of the Municipality of Sitia or online viva.gr), students 10€.  

AUGUST
  1/8   at the Chlouverakis Park (Kokkina-main port) Concert with local artists for the  group  
 against addictions and dependencies KonTra. Time 21.00.

 1-13/8  Sitia Beach: outdoor bazaar by local artists. Time from 19:00 to 22:00.

 1-15/8  technohoros (art stage): Individual exhibition by Danae Syrou.  
 Time from 18:00 to 21:30 | free entry.

 1/8  Kazarma Fortress: “Dancing and singing the paths of tradition”, lyceum of Greek  
 women. Time 21.30 | entry 5€.

  1/8   Hamezi: Final Prefa Tournament (card game) at the village square. Time 19.30

  1/8  the Raki taverns distil raki! The distillers Garefalakis nikos, Garefalakis dimitris,  
 Papakonstantinou antonis.

  1/8   tourloti: opening of Exhibition “tourloti 1980, Faces” duration until 26/8
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  3/8   3rd Primary School of Sitia: childrens theatre “Cinderella and her story”.  
 Time 21.30 | entry 10€

  3/8   Sitia Beach Hotel: Book presentation by Katerina Pafyta “Piskokefalo, a walk through  
 the paths of History and civilization”. Time 19.30.

  3/8   tourloti: “tourloti and its youth”, concert by young persons from the village.

  4/8   Palekastro: Theatrical workshop of Zaros “Parakalo, as mini metaxy mas” (Please, 
let’s keep it between us), by rigas  and apostolou. Time 21.30 | entry 5€

  4/8   Pressos: “Pression Dromia” race. Time 17.50

 Verse (couplets) contest under topic: The olive tree and olive oil, as well as Sitian  
 Folk dance

 Same day Sitian Festivity with the band of alexandros Papadakis. Time: 21.00 | entry  
 12€. at the site of the festivity there will be an exhibition with olive and oil products.

 4-5/8  main town square of Sitia (at the statue of Vitsentzos Kornaros): Exhibition of old – 
 antique-historical vehicles. organised by Vespa club Sitia. Free entry.

  5/8   Bike round of Sitia. Start time 18.30 at the main square (non competitive)

  5/8   3rd Primary School of Sitia: Musical performance, based on the narratives of  
 alexander Papadiamantis: “to miroloe tis fokias” (“The mourning of the seal”), “Eros,  
 iros” (“love, hero) and “anthos tou yalou” (“Flower of the shore”).Time 21.30 | entry 10€.

  5/8   Sykia: Theatrical workshop of Zaros “Parakalo, as mini metaxy mas” (Please, let’s  
 keep it between us), of riga-apostolou. a black surreal comedy. Time 21.30 | entry 5€

  5/8   tourloti: lecture of the emeritus professor of the university of crete Odysseas  
 tsagarakis with topic: “traditional and modern elements in couplets (verses)”,   
 Verses contest.

  6/8   3rd Primary School of Sitia: Theatrical workshop of Zaros “Parakalo, as mini metaxy  
 mas” (Please, let’s keep it between us), of riga-apostolou. a black surreal comedy.  
 Time 21.30 | entry 5€

  6/8   Piskokefalo: Yorgos tsantakis with his violin and a group of dancers takes us on a  
 magical journey in the endless and limitless paths of the Sitian Music School.  
 Time 21.00 | entry 9€

  6/8   tourloti: “tsikalomagiremata”Cooking Contest from the local cuisine. To take part  
 contact michalis Spyridakis on 6972509014 and G. Koukourakis on 6977506930.

  6/8   Exo mouliana: annual Ball organized by the cultural association in honour of afentis  
 Christ, with cretan band of michalis Petsakis. Time 21.00 | entry 5€.

 6 or 15/8  Chrysopigi: local Festival with local artists. Time 21.00 | entry 15€ (includes full meal)

  7/8   tourloti: lecture by linguistics Professor of the university of athens Christophoros  
 Charalampakis, with topic “the linguistic idiom of Eastern Crete”.

 8-9/8  3rd Primary School of Sitia: Musical Performance “Komposta” by the Philarmomic 
orchestra of the Municipality of Sitia. Time 21.00 | free entry.

  8/8   tourloti: Book presentation of publisher of the “tourlotianon neon” (Tourlotian youth)  
 Georgios Tsagarakis with title “Sto fos tou aposperiti”. /anecdotes of Tourloti.

  8/8   Pefki: Yorgos tsantakis with his violin and a group of dancers, takes us on a magical  
 journey in the endless and limitless paths of the Sitian Music school. Time 21.00 | entry 9€

 10/8  tourloti: Book presentation by the Gen. constabulary ret. manolis G. Papadakis, with  
 title “athyvoles” (“Thoughts”)

 11-13/8  Kazarma fortress or 3rd Primary School of Sitia: Sitian amateur actors with the  
 support of the Theatre of Sitia, present in a theatrical adaptation the awarded,  
 multiverse, narrative, lyric poem by Manolis Miaoudakis “San paramythi” (“like a  
 fairytale”). directed by M.Miaoudakis – y. Maniadakis. Time: 21.30 | entry 8€ and  
 5€. Earnings from the show will be donated to philanthropic and charity causes by  
 the Philanthropic association.

 11/8  achladia: cretan night organized by the cultural association, with lyra Player  
 Stivaktakis Christos. Time: 21.30 | entry 15€ (includes full menu and free raki)

 11/8  tourloti: Speech by General constabulary ret. Elias ikonomakis with topic: “musical  
 tradition of Eastern Crete”. with the participation of local violin players.

 11/8  Hamezi: representation of “Kazanemata” (distillation of Raki) with lyra Player Sifis  
 Ligopsyhakis. Time 21.00.
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 11/8  Sykia: concert by the “Palies mousikes anamnisis – Les ke itan htes” choir (old Music  
 Memories-as if it was yesterday). Time 21.00 | entry 5€. The income from this concert  
 will go to the Philanthropic union supporting People with Special needs of Sitia.

 11/8  Ziros: Festival at Xerokampos main beach, weather allowing. (contact Telephone  
 number: 2843091414 and 6977430540)

 12/8  Lithines: Musical Performance “Komposta” by the Philarmomic orchestra of the   
 Municipality of Sitia. Time 21.15 | free entry.

 12/8  tourloti: Poetry night by local poets. Traditional Poetry. 

 12/8  Lastros: award night of the 6th literature contest with topic: “Raki-tsikoudia”. The  
 night takes place courtesy of dr Georgios Papadopoulos.

 12/8  Sitia Beach: Games with the participation of all the teams of the “treasure Hunt”.  
 organised by the winner team “ agginarokoukorakakides”. Time 16:00 onwards...

 14/8  maronia: Festival in honour of the Virgin mary with the 5-member- band of Stelios  
 mpikakis. Time 21.00 | entry 15€ (includes full menu and free raki).

 15/8  armeni: dance festival with Kaklis melisanakis. Time 21.00 | entry 12€.

 15/8  Paraspori: local festival of the cultural association with Charkiolakis manolis,  
 Fragoulis manolis and Protogerakis Yiannis, from 11:00 to 20:00 | entry 10€

 15/8  Lastros: local Festival in Honour of the Virgin mary, with Stelios Petrakis, Yorgos  
 Xylouris (Psarogiorgis) and others. Time 21.00.

 15/8  tourloti: annual Established ball with local music sounds. Time: 21.00 | entry 5€

 15/8  Sitanos: Festival with antonis Hatzantonakis. Time 21.00 | entry 15€ (includes wine, raki  
 and water)

 15/8  Palekastro square: Festival in honour of the Virgin mary, with lyra player nikos  
 Kyriakakis. organised by the Educational and cultural association of Palekastro.  
 Time 21.30 | entry 15€.

 16/8  3rd Primary School of Sitia: Presentation dedicated to Dionysis Yiannakakis  
 with speeches, videos of his life and a music by local violin players. organised by the  
 Municipality of Sitia. Time 21.10 | free entry.

 17/7  Lastros: Musical Performance “Komposta” by the Philarmomic orchestra of the  
 Municipality of Sitia. Time 21.00 | free entry.

 17-18/8  PanCretan meeting of amateur astronomers: 

 17/8  3rd primary school of Sitia: Preamble: Kapetanakis manolis “Meteora, Meteor rains,  
 and Meteors”, Christos Sotiropoulos “The unpredictable consequences of light  
 pollution”, Perakis michalis “ancient astronomy”.

 astral observation free to the public and lessons of uranography. Time 21.00 | free entry.

 18/8  Sitia Square at 12 noon: Observation of the sun from telescopes with special filters,  
 manufacture of a sun clock and spectrograph, outdoor exhibition about the sun.

 From 17/8  at technohoros (art stage) astral photography exhibition of the members of 
 astrovox and projection of astronomy related videos. Times: From 18:30 until 21:30.  
 Free entry.

 18/8  concert by choir “Les ke itan htes” (“as if it was yesterday”) time 21.00 | entry 5€.  

 18/8  Exo mouliana (Primary school yard): Presentation of the Cypriot association of  
 morfos with topic: “Sto trehantiri tis paradosis” (In the light speed sailing boat of  
 Tradition). cypriot songs, dances and one-act plays. Time 21.00 | entry 5€

 18 or 25/8  Chrysopigi: Book presentation of ex lyceum Principal Georgios Pefkianakis  
 with title: “tou kosmou i Kriti: Roukaka-Chrysopigi Sitias- Kissamos” (“crete of the  
 world: roukaka-chrysopigi of Sitia- Kissamos”)

 19/8  Ziros: Presentation of the Cypriot association of morfos with topic : “Sto trehantiri tis  
 paradosis” (In the light speed sailing boat of Tradition). cypriot songs, dances and  
 one-act plays. Time 21.00 | entry 5€

 20/8  3rd primary school: Yorgos tsantakis with his violin and a group of dancers, takes us  
 on a magical journey in the endless and limitless paths of the Sitian Music school.  
 Time 21.00 | entry 9€

 20/8  4th Primary School of Sitia: The Magician San Kara takes everyone on a journey in his  
 magical world. Time 20.30
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 21/8  3rd Primary School of Sitia: concert by marios Fragoulis (With new Wings). Time 21.00  
 | entry 15€ normal, student 10€. Tickets can be bought in advance at the Information  
 office of the Municipality of Sitia.

 22/8  3rd Primary School of Sitia: children’s theatre: “midsummer night Dream” of  
 Shakespeare by the group “magikes Svoures” Time 21.00 | general entry 10€ or 8€ for  
 associations or large groups (30-40 persons).

 23/8  maronia: Yorgos tsantakis with his violin and a group of dancers, takes us on a  
 magical journey in the endless and limitless paths of the Sitian Music school.  
 Time 21.00 | entry 9€

 24/8  3rd Primary School of Sitia: Puppeteer team “Kou-klo” from Heraklion present the  
 play “Erotokritos” of Vitsentzos Kornaros with the technique of Black Theatre! It is also  
 for adults! Time 21.00 | entry 7€

 24/8  Lithines: childrens Puppet show team “Prassina aloga” present the play: “mermaid,  
 little mermaid” inspired by the famous fairy tale by H.c andersen. Time 21.00 | entry 5€

 25/8  Papadiokampos (archaeological site): “minoan cooking”, revival of Minoan recipes  
 and flavours. Time 19.00 | free entry.

 25/8  3rd Primary School of Sitia: concert “about Love” (“Peri Erotos”). Music scheme with  
 Vaggelis Panou (son of akis Panou) and nektaria Laoumtzi. Time 21.30 | entry 15€. 12€  
 for students and 10€ for children.

 25/8  main town square: argentinean tango night, by maria maragaki, Guillermo torrens.  
 Time 21.00 | free entry.

 25/8  Ziros: childrens Puppet show team “Prassina aloga” present the play: “mermaid,  
 little mermaid” inspired by the famous fairy tale by H.c andersen. Time 21.00 | entry 5€

 26/8  Karydi: Yorgos tsantakis with his violin and a group of dancers, takes us on a  
 magical journey in the endless and limitless paths of the Sitian Music school.  
 Time 21.00 | entry 9€

 26/8  tourtouli: “must Festival”, cultural association of Tourtouli. Time 21.30 after the holy  
 communion, at the Primary school site. Free entry.

 26/8  3rd Primary School of Sitia: childrens Puppet show team “Prassina aloga” present  
 the play: “mermaid, little mermaid” inspired by the famous fairy tale by H.c  
 andersen. Time 21.00 | entry 5€

 27/8  Palekastro: childrens Puppet show team “Prassina aloga” present the play:  
 “mermaid, little mermaid” inspired by the famous fairy tale by H.c andersen.  
 Time 21.00 | entry 5€

 28/8  Goudouras: cretan Festivity on the eve of St John’s of Kapsas with the cretan music 
group of Petros maroulis. Time 20.30 | entry 15€ (includes full menu)

 28/8  Sklavi: Yorgos tsantakis with his violin and a group of dancers, takes us on a magical  
 journey in the endless and limitless paths of the Sitian Music school. Time 21.00 | entry 9€

 29/8  Dafni: Festivity in honour of St John, organized by the cultural association of dafni. 
 Time 21.00.

 29/8  Ziros: Festivity in honour of St John with cretan and Folk carousal.

SEPTEMBER
  1/9   3rd primary School of Sitia: Theatrical performance of “Simigdalenios” of alexander  
 adamopoulos, by the team “Choromania” of Ierapetra. Time: 21.00 | entry 8€ for  
 adults and 4€ for children.

  3/9   3rd primary School of Sitia: tRiO FRaCitO, classical Music concert with clarinet, flute 
and bassoon performing works by classical composers. Time 21.00 | free entry.

 7/9  Lithines: Festivity in honour of the Virgin mary of Lithines, with lyra player nikos 
Zoidakis. Time: 20.00 | entry 15€ (includes full menu  and raki)

  8/9   Lithines: Festivity in honour of the Virgin mary of Lithines, with lyra player manolis 
Stefnakis. Time: 20.00 | entry 15€ (includes full menu  and raki)

 14/9  Sfaka: cretan Music Program with Periklis tzouganakis. Time 21.00 | entry 5€

 1/10  End of Cultural festivities “Kornaria 2012” with glees (cantatas) and violin around the 
streets of the town. carousal in the main town square!
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Ο Δήμος και ο ΔΟΚΑ Σητείας ευχαριστούν θερμά όλους 
εκείνους, που  με μεράκι, όνειρο και ανεξάντλητο ψυχικό 
πλούτο, βοήθησαν να χτιστεί το φετινό ανθεκτικό Κονίαμα 
των Πολιτιστικών Δρώμενων στην πόλη μας. Όλους εκείνους, 
που κόντρα στις οικονομικές δυσκολίες, ματαιωμένοι μα όχι 
παραιτημένοι, πιστεύοντας στην αξία και τη δύναμη του 
πολιτισμού, με σιγουριά και ελπίδα «έχτισαν» και τα φετινά  
Κορνάρεια.
Ευχαριστούμε, λοιπόν:
n  Τους πολίτες εκείνους, που με πρωτότυπες ιδέες και προ-  
τάσεις συμμετείχαν στην κατάρτιση του προγράμματος.
n Τους εκπροσώπους συλλόγων, φορέων, δημοτικής κοι- 
νότητας και τοπικών κοινοτήτων του νέου Καλλικρατικού 
Δήμου Σητείας.
n  Τους χορηγούς, που με προθυμία ανταποκρίθηκαν.
n  Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, που ακούραστα μας στηρίζουν.
n  Τους εθελοντές διασώστες της ΕΔΕΑΚ.
n  Τον κάθε Σητειακό ή επισκέπτη της Σητείας, που με την πα-  
ρουσία του τιμά τις εκδηλώσεις μας.
nn  Όλους εκείνους, που βοήθησαν με τον πιο απλό μέχρι  
τον πιο σύνθετο τρόπο στην πραγματοποίηση των εκδηλώ-  
σεων ΚΟΡΝΑΡΕΙΑ 2012.
Με την ευχή το φετινό καλοκαίρι να είναι διάφανο, 
αυθεντικό, ανώδυνο, γεμάτο μόνο όμορφες στιγμές και 
με την ελπίδα το δακτυλικό αποτύπωμα που θα αφήσουν  
τα ΚΟΡΝΑΡΕΙΑ 2012 στην ψυχή και το νου μας, να είναι  
σημάδι Φωτός!

Ευχαριστήρια



ΚΟΡΝΑΡΕΙΑ
πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Σητείας



Μινωικός υπολογιστής!
Ο ερευνητής αιγαιακών γραφών δρ Μηνάς Τσικριτσής 
ανέσυρε από τα αρχεία του Μουσείου Ηρακλείου ένα 
εύρημα, που αλλάζει τις απόψεις μας για τον μινωικό 
πολιτισμό, απόψεις που αφορούν την τεχνολογία 
και τις επιστημονικές γνώσεις των Μινωιτών!  Οι  
πρωτότυπες παγκοσμίως αποκαλύψεις του Μηνά 
Τσικριτζή το 2011 για το εύρημα, προέκυψαν από την 
ερμηνεία παραστάσεων, που απεικονίζονται σε δύο 
πέτρινες μήτρες, οι οποίες βρέθηκαν στο Παλαίκαστρο 
Σητείας. Το εύρημα αυτό, διαστάσεων πυξίδας, είναι 
το πρώτο ηλιακό ρολόι και αναλογικός υπολογιστής 
γεωγραφικού πλάτους και εκλείψεων, που προηγείται 
του μηχανισμού των Αντικυθήρων κατά 1.400 χρόνια!    

Αντίγραφο της συμφωνίας 
των Μαγνήτων
Η γνωστή σε όλους μας επιγραφή της «Διαιτησίας των 
Μαγνήτων» (132 μ.Χ.), βρίσκεται εντοιχισμένη στην 
πρόσοψη του καθολικού της Μονής Τοπλού, και αφορά 
τις οριακές προστριβές Ιτάνου-Ιεράπυτνας, για το νησί 
Λεύκη (Κουφονήσι) που αναφέρει ο Πλίνιος. Επειδή, 
λοιπόν, η Λεύκη ήταν σημαντικός σταθμός αλιείας 
σπόγγων και κυρίως επεξεργασίας της πορφύρας 
(κοχύλια από τα οποία έπαιρναν τη γνωστή πολύτιμη 
και πανάκριβη βαθυκόκκινη κυρίως βαφή) και επειδή 
ακόμη η θέση της ήταν στρατηγικής σημασίας, κυρίως 
όσον αφορά στα προσορμιζόμενα στις νοτιοανατολικές 
ακτές πλοία, υπήρξε μήλο της έριδος μεταξύ των δύο 
πόλεων και τελικά δικαιώθηκε η Ίτανος. 
Η πλάκα όμως της φωτογραφίας του εξώφυλλου, είναι 
αντίγραφο της γνωστής επιγραφής, το οποίο βρέθηκε 
στο Μουσείο του Βερολίνου και παρουσιάστηκε 
επίσημα σε εκδήλωση του Προοδευτικού συλλόγου 
Σητείας «ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ», στις 26/5/2012.

Παλιά φωτογραφία Σητείας
Η οδός Φουνταλίδου κατά την προπολεμική περίοδο. Στο βάθος διακρίνεται 
η Καζάρμα. (από το βιβλίο «η Σητεία του χθες», έκδοση βασισμένη στο 
προσωπικό αρχείο του αείμνηστου Γιώργου Κριτσωτάκη). Στο κτίριο με 
τη σημαία, κτίριο του σταφιδικού συνεταιρισμού, τώρα στεγάζεται και ο 
Τεχνοχώρος του δήμου Σητείας. 
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