
 
                                           ΚΟΡΝΑΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 2016 
 
 

 
 



Σητεία η πόλη της µουσικής και των τεχνών..  
 
Αναµφισβήτητα η Σητεία είναι µια από τις ωραιότερες πόλεις της Κρήτης, γεµάτη µνηµεία και 
Ιστορία, που της προσδίδουν ένα παραµυθένιο χαρακτήρα. Πόλη, που σε καθηλώνει µε την 
αύρα και την ιστορία της .  
Τεράστιο το βάρος της κληρονοµιάς για την ‘όµορφη κυρία’, η οποία εξακολουθεί να παράγει 
και να συντηρεί κι αυτό γιατί σέβεται το παρελθόν της. Πύλη της Μεσογείου µε συνεχή 
παρουσία και καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ποίησης και της Μουσικής δικαίως 
αποκαλείται ¨πόλη της µουσικής και των τεχνών¨..  
Στην πλώρη της Κρήτης η µαγευτική Σητεία ξεκινά για ένα ακόµη πολύχρωµο Καλοκαίρι. 
Φεστιβάλ ,µουσικές του κόσµου, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις , συναυλίες, καντάδες, 
βραδιές παραµυθιών, δρώµενα, πανηγύρια, ενώ παράλληλα οι µαγευτικές παραλίες, τα 
παραδοσιακά χωριά, οι φιλόξενοι κάτοικοι και φυσικά οι προσιτές τιµές , κατατάσσουν την 
Σητεία, σε έναν από τους δηµοφιλέστερους προορισµούς για το φετινό καλοκαίρι…  
 
Σας περιµένουµε!!!  
 
 
 
ΙΟΥΝΙΟΣ  
 

• ΣΑΒΒΑΤΟ 4/6/2016 

  
 
 «Πάντρεµα» Κρητικής και Αζέρικης µουσικής σε εκδηλώσεις στην Κρήτη που 
πραγµατοποιούν η Περιφέρεια µε την Πρεσβεία του Αζερµπαϊτζάν  
 
Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία µε την Πρεσβεία της ∆ηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν, 
πραγµατοποιεί µουσικές εκδηλώσεις και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες και 
συγκεκριµένα σε Ηράκλειο, Σητεία, Χανιά και Ρέθυµνο.Πρόκειται για µία συναυλία του 
µουσικού κουαρτέτου παραδοσιακών Aζέρικων οργάνων που συνοδεύονται από δύο χορευτές 
καθώς και µία παράσταση µε την πιο διάσηµη οµάδα κουκλοθέατρου του Αζερµπαϊτζάν η οποία 
είναι βραβευµένη και έχει εµφανιστεί στις µεγαλύτερες πόλεις του κόσµου.  
 
Φρούριο Καζάρµα. Είσοδος ελεύθερη  
 
 



• ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ 4-5 /6/2016  
 

  
 
 ‘ ’Τα παιδία παίζει’’ Σύλλογος γονέων 2ου ∆ηµοτικού!  
Το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Σητείας διοργανώνει και φέτος το τρίτο κατά συνεχή χρονιά, στα 
πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ∆ήµου Σητείας «Κορνάρεια 2016», το φεστιβάλ, τα 
«Παιδία Παίζει» .  
Το φεστιβάλ θα γίνει στον χώρο του Σχολείου µας στην διεύθυνση Καραολή και ∆ηµητρίου 10 
στις 4 και 5 Ιουνίου 2016..  
Καλούµε όλους τους γονείς και µαθητές της Σητείας να έρθουν στο 2ο ∆ηµοτικό και να 
συµµετέχουν στις δράσεις του Φεστιβάλ, και να διασκεδάσουν.  
Το πλήρες πρόγραµµα και το ωράριο του φεστιβάλ θα αναρτηθεί µόλις ολοκληρωθεί.  
 
 

• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6/2016 ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ 

&   



• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 24-25-26/6/2016  
 
∆ιατροφή & Ευεξία από το Τµήµα ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας, Τ.Ε.Ι Κρήτης (Παράρτηµα 
Σητείας)  
 

                          
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ 2016 µάθε για την ΥΠΕΡΤΑΣΗ…ζήσε χωρίς 
ΠΙΕΣΗ  
Την Παρασκευή 24, Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Ιουνίου 2016 πραγµατοποιείται η ετήσια 
δράση ∆ιατροφή & Ευεξία 2016 από το Τµήµα ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας, Τ.Ε.Ι Κρήτης σε 
συνεργασία µε τον ∆ΟΚΑΣ, τους Γιατρούς του Αιγαίου, το Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας, τον Ιατρικό 
Σύλλογο Σητείας, το ∆ΙΕΚ Σητείας υπό την αιγίδα τη 7η Υ.ΠΕ Κρήτης και του ∆ήµου Σητείας. 
Τριήµερο Εκδηλώσεων µε θέµα: ∆ιατροφή & Ευεξία 2016: µάθε για την ΥΠΕΡΤΑΣΗ…ζήσε 
χωρίς ΠΙΕΣΗ Σκοπός των εκδηλώσεων αποτελεί τόσο η δραστηριοποίηση των φοιτητών σε 
δράσεις πρόληψης και προαγωγής υγείας στην κοινότητα, όσο και η ενηµέρωση- 
ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα διατροφής, πρόληψης και προαγωγής της υγείας, µε 
γνώµονα όλων τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Σητείας. 
Το τριήµερο εκδηλώσεων περιλαµβάνει:  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ 16:30 – 20:00 «Μαθαίνοντας 
για την Υπέρταση»  
ΣΥΝΑΥΛΙΑ στο ΚΕΝΤΡΟ της ΠΟΛΗΣ 20:30 Cindy Scholl φλάουτο & Λευτέρης Αεράκης 
κιθάρα …µαζί µας και ο Μάνος Παπαδάκης 
 (Είσοδος 2€ για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Σητείας)  
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ στη ΖΗΡΟ 9:00 – 15:00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση της ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ (πλατεία) 17:00  
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ στην ΠΟΛΗ (δηλώστε συµµετοχή στο 6985560352 & 6980834112) 17:30 
ΜΑΘΗΜΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ µε Συνταγές από τους Chef του ∆ΙΕΚ Σητείας (πλατεία) 18:00 



ΜΟΥΣΙΚΗ στην ΠΟΛΗ 19:30 παίζουν «ο Γιώργος Blackhood & οι B612», Νίκος Αϊλακάκης 
τύµπανα, Γιάννης Γεωργαντάκης µπάσο-µπουζούκι, Νίκος Μιχελάκης ηλεκτρική κιθάρα, Μαρία 
Κουνελάκη φωνή, Γιώργος Blackhood κιθάρα-φωνή. Παίζουν οι Σπύρος Βιτσεντζάκης: λαούτο-
τραγούδι, Στελιος Κοξαράκης: µαντολίνο Μιχάλης Φραγκιαδάκης: κιθάρα, Γιώργος Πετράκης: 
λύρα-τραγούδι  
Χορός από τη Σχολή Παραδοσιακών Χορών Λίτσα Βεζυράκη.  
(Είσοδος 2€ για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Σητείας) 
  
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ στη ΖΑΚΡΟ 9:00 – 15:00 , 
 
 
  

• ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 25-26/6/2016 Πολιτιστικός Σύλλογος Πραισού  
Η πανίδα και χλωρίδα της Πραισού εκδροµή στην ΤΚ Πραισού Μουσείο Ιστορίας Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς Πραισού Περιβάλλον διάσωση και ανάδειξη ιστορικών µνηµείων Πραισού Ώρα 
17.00  
 
 
 
 

• ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ 29-30/6/2016  
 

 
 
 
 
Το 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ παρουσιάζει τη Θεατρική παράσταση « Η τελευταία µαύρη 
γάτα» του Ευγ. Τριβιζά. Πολύκεντρο Σητείας Ώρα έναρξης 21.00 Τιµή εισιτηρίου 5 ευρώ 
(ενήλικες) 3 ευρώ (παιδιά)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

• ΠΕΜΠΤΗ 30/6/2016 Προ φέστιβαλ Γιάννης Μπουντρονικόλας  
 

 

                           
 
 
Ο Γιάννης Μπουντρονικόλας παίζει και τραγουδά για το Νοσοκοµείο Σητείας  
Είσοδος 3ε Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του Νοσοκοµείου Σητείας  
Ώρα έναρξης 9.30µ.µ. στο χώρο του Λιµενικού Ταµείου Σητείας (παλιό λιµάνι Γλυφάδα)  
ΙΟΥΛΙΟΣ  
 
 
 

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 1-2-3/7/2016  
‘ 
                                    ‘’4Ο ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΗΤΕΙΑΣ’’ 
  

                            
 



Το µεγαλύτερο γεγονός του Καλοκαιριού! Ένα συναρπαστικό ραντεβού των ανθρώπων του 
πολιτισµού και της µουσικής! Μοναδικά µουσικά σχήµατα σε ένα ατελείωτο ταξίδι, µε ήχους, 
αρώµατα και χρώµατα από ολόκληρη την Ελλάδα ενώνονται µε την αλµύρα της Μεσογείου και 
των χωρών της. Μουσικές που δε γνωρίζουν σύνορα και φτάνουν να µας συναντήσουν! Χοροί 
εκστατικοί, ήχοι αλλιώτικοι! Τρεις πολύχρωµες µέρες γεµάτες, χειροποίητες δηµιουργίες, τοπικά 
προϊόντα, ψυχαγωγία, ζωντάνια!  
 
Σε πείσµα των καιρών η γοητευτική πόλη της ΣΗΤΕΙΑΣ, µε τους ευγενικούς και ζεστούς 
ανθρώπους της, για µια ακόµη χρονιά ανοίγει τη καρδιά της και υποδέχεται τους ήχους και τους 
καηµούς των λαών της Μεσογείου. Παράδοση από όλο τον Ελλαδικό χώρο, Βαλκάνια - 
τσιγγάνικοι ρυθµοί και µελωδίες της ∆υτικής και Ανατολικής Μεσογείου, Αραβικός κόσµος, 
Μικρασία και νησιά του Αιγαίου, µουσική µε θετική ενέργεια, τρέλα, ρυθµό, κρουστά τύµπανα 
και Έγχορδα, από το Παραδοσιακό στο Κλασσικό και από το Heavy Metal στο Λαϊκό, 
αυτοσχεδιασµοί τζάζ αλλά και ρεµπέτικα και Ελληνικά λαϊκά ακούσµατα, είναι µερικά από τα 
εφετινά µουσικά ταξίδια.  
 
· ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΦΕΝ∆ΥΛΑΚΗΣ · AL MAHABBA · «Aggeliki 
Toubanaki & Buzz Bastardz» · ΕΡΑΝ, YAR AMAN , ’String Demons . ‘’ REBETIEN , · 
’Πύρηχος’’ & ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΑ, (∆.Στεφανάκης, Β. Τσαγκαράκης, Σ.Τσαγκαράκης, 
Γ.Ζαχαριουδάκης)! Γιώργης Ξυλούρης(Ψαρογιώργης) & Κωστής Αβυσσινός, Γιάνγκος 
Χαιρέτης ! Μαζί µας το χορευτικό συγκρότηµα του ∆ηµήτρη Καπαράκη! Συνοδεύει το µουσικό 
σχήµα του Σωτήρη Χατζαντωνάκη! 4ο Μεσογειακό Φεστιβάλ και... η καρδιά της Μεσογείου 
χτυπά και αυτό το Καλοκαίρι στη ΣΗΤΕΙΑ! ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ Ε∆Ω!  
 
https://www.facebook.com/Mediterranean-Festival-of-Sitia-312581815538712/?fref=ts 
 
  
 

• ΤΡΙΤΗ 5/7/2016 Θέατρο Σκιών “ΑΡΗΣ” 
 

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΑΜΠΡΟΣ  
Παραστάσεις Καραγκιόζη και Κουκλοθέατρου!Παρουσίαση δύο έργων! Ώρα έναρξης 9.00 µ.µ. 
Είσοδος 5ε. Στο 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο.  
 
 
 
 

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7/2016 
 

                          



 
"ΞΥΠΝΑ ΒΑΣΙΛΗ" από το ∆ηµοτικό Σχολείο Αρµένων  
Οι µαθητές του 2/θέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου Αρµένων παρουσιάζουν το θεατρικό έργο του 
∆ηµήτρη Ψαθά "Ξύπνα Βασίλη". Στόχος του εξαιρετικά επίκαιρου κειµένου είναι η σάτιρα των 
πολιτικών φανατισµών του τόπου µας και ιδιαίτερα οι ιδεολογικές µεταστροφές και η ευκολία 
µε την οποία αυτές γίνονται, ανάλογα µε την οικονοµική και την κοινωνική θέση των ατόµων. 
Σας περιµένουµε στο Πολύκεντρο την Τετάρτη 6 Ιουλίου στις 8 µ.µ.. Είσοδος 3 €  
 
 
 
 

• ΠΕΜΠΤΗ 7/7/2016 
«Αγγελική», µια αληθινή ιστορία για την προσφυγιά για όλες τις Αγγελικές του σήµερα  
 

 
 
Μια ιδιαίτερη εµπειρία, µια παράσταση µε υλικό το λόγο και το σώµα, η «Αγγελική», ένας 
µονόλογος για τρεις ηθοποιούς, από την οµάδα «Κilling The Fly»!  
Η πραγµατική ιστορία της Αγγελικής Ματθαίου, από τη Σµύρνη του ΄22 έως το Ρέθυµνο, όπως η 
ίδια τη διηγείται 70 χρόνια µετά, ζωντανεύει στη σκηνή µε τρόπο άκρως γοητευτικό, πρωτότυπο 
και άρτια εκτελεσµένο. Η παράσταση βασίζεται στην πραγµατική ιστορία της ηρωίδας, µιας 
προσφυγοπούλας από τις Νέες Φώκαιες της Σµύρνης, όπως η ίδια την παρουσιάζει σε ένα 
γράµµα της που δηµοσιεύθηκε στις εφηµερίδες. Οι «Killing The Fly» στήνουν ένα θέαµα 
σωµατικού θεάτρου, βασιζόµενοι στις θεατρικές αρχές του Jacques Lecoq και µιλούν για το 
σηµαντικότερο ζήτηµα των καιρών µας, την προσφυγιά. Το µεταναστευτικό είναι ένα φλέγον 
ζήτηµα που συνεχίζει να διχάζει την κοινή γνώµη σε όλη την Ευρώπη. Η Αγγελική Ματθαίου, 
όπως µας υπαγορεύει το κείµενο στην αρχή της παράστασης, είναι «...παιδί της Λωζάνης. Της 
συνθήκης της Λωζάνης». Η ιστορία της ξεκινά στα 1922 στο σπίτι της, όταν η ηρωίδα ήταν 
µόλις 6 χρονών. Με την Καταστροφή της Σµύρνης η οικογένειά της αιχµαλωτίζεται από την 
τουρκική στρατοχωροφυλακή (τσανταρµάδες). Κι έτσι ξεκινά ένα πολύχρονο οδοιπορικό προς 
τα ενδότερα της Τουρκίας στη διάρκεια του οποίου χάνει όλη της την οικογένεια. Έπειτα από 
χρόνια καταλήγει στην Αθήνα και τέλος στο Ρέθυµνο. Μέσα από την προσωπική της ιστορία, η 
Αγγελική θέτει ξανά το ερώτηµα «Τί εστί εθνική ταυτότητα;». «Τί εστί έθνος;».  
 
Τιµή εισιτηρίου 10ε µειωµένο 7ε. Ώρα έναρξης 9.00 µ.µ. Στον προαύλιο χώρο του 30υ 
∆ηµοτικού σχολείου  
 
 



 
 

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/7/2016 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ  
 

 
 «ΟΛΟΙ ΕΝΑ φίλα µε» Τρεις γενιές τραγούδια  
«Ότι και να γίνει, όσο και µοντέρνοι να µας νοιάζει να γίνουµε, αυτό που µας ενώνει µε τη ρίζα 
ενός κινήµατος, είναι αυτό που χωρίς να το επιδιώξουµε...κρυφά και ταπεινά µας ένωσε µε τα 
όνειρα των διπλανών µας...»  
 
Το ζήσανε και το χειροκρότησαν όλοι. Το κοινό, οι φίλοι, οι δηµοσιογράφοι, τα social media, 
πολιτικοί, έγιναν Όλοι Ένα.  
Όλοι µαζί κατάφεραν αυτή η παράσταση να είναι µία µικρή νίκη Αγάπης.. 
Αρχηγός ο Έρωτας. Τρεις γενιές τραγούδια.  
Κοινή πορεία µε τα αισθήµατα και τα όνειρα των ζευγαριών, των µοναχικών, των ερωτευµένων. 
Ο Σταµάτης Κραουνάκης επισηµαίνει:  
«Όλα αυτά τα τραγούδια που µας κάνανε συνοδοιπόρους στα χρόνια και µου δώσανε διαβατήριο 
στις παρέες των νέων, στις συντροφιές, στα σπίτια των Ελλήνων. Ας πούµε σώζω στο σκληρό 
δίσκο εκείνα που θα ‘παιρνα µαζί µου. Τα απαραίτητα για ένα παγκόσµιο ταξίδι.. 
 Επιλογή από λατρεµένα αλλά και κρυφά ενωµένα µε ρετσιτατίβα και σπουδαία µικρά ποιητικά 
κείµενα βαφτισµένα στη µουσική που δε σταµατάει ποτέ. 
 Για δύο ώρες στο πιάνο µου και παντού, ανάµεσά σας, µε καλεσµένους τρεις θαυµάσιους 
συνεργάτες, Άρης Βλάχος µουσική διεύθυνση, πλήκτρα Βάϊος Πράπας λαϊκά έγχορδα, κιθάρα 
Γιώργος Ταµιωλάκης βιολοντσέλο και πέντε αγγέλους συµπαραστάτες, δυνατούς καλλιτέχνες 
και δοσµένους στην τέχνη τους ολόψυχα».  
 
Αλφαβητικά: Χρήστος Γεροντίδης Σάκης Καραθανάσης Κώστας Μπουγιώτης Γιώργος 
Στιβανάκης και ο Χάρης Φλέουρας  
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ : Σκηνικό : Γιάννης Μουρίκης Κοστούµια : Μαρία Καραπούλιου Φωτισµοί : 
Κώστας Μπλουγουράς 
 Ήχος : ∆ηµήτρης Σωτηρόπουλος, Βοηθός σκηνοθέτη: Χρήστος Μουστάκας Οργάνωση 
Παραγωγής : Ελένη Συροπούλου Προβολή & Επικοινωνία : ∆έσποινα Κραουνάκη  
 
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 16€, 12€ (νεανικό - φοιτητικό, πολύτεκνοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ 67%) 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: www.viva.gr 
(https://www.youtube.com/watch?v=J8WXKHO1fZY)  
 



ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21:30 Στον προαύλιο χώρο του 30υ ∆ηµοτικού σχολείου  
 

• ΣΑΒΒΑΤΟ 9/7/2016 
 

 
 
Ο ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ σε σκηνοθεσία Μενέλαου Τζαβέλλα  
 
Ο Ερωτόκριτος, του Βιτσέντζου Κορνάρου, ένα από τα σηµαντικότερα έργα της Κρητικής 
λογοτεχνίας, επιστρέφει στην πατρίδα του την Κρήτη, σε σκηνοθεσία Μενέλαου Τζαβέλλα, µε 
πρωταγωνιστές την Νέλλη Γκίνη στον ρόλο της παραµάνας και τον Χάρη Σώζο στον ρόλο του 
Βιντσέντζου Κορνάρου. Με θέµα τον έρωτα ανάµεσα σε δύο νέους, τον Ερωτόκριτο (ή 
Ρωτόκριτο ή Ρώκριτο, κατά την Κρητική διάλεκτο) και την Αρετούσα, η ιστορία περιλαµβάνει 
θέµατα τιµής, φιλίας, γενναιότητας, κουράγιου, πίστης…  
Την θεατρική προσαρµογή της παράστασης υπογράφουν οι επίσης κρητικής καταγωγής 
σκηνοθέτης Μενέλαος Τζαβέλλας και η Έφη Τζαβέλλα. 
Οι στίχοι του Κορνάρου επιλέχθηκαν από το πρωτογενές κείµενο του Κορνάρου χωρίς καµία 
αλλαγή στο κείµενο, ώστε να δηµιουργηθεί µία παράσταση µιάµισης ώρας, στην κρητική 
διάλεκτο, επικεντρωµένη στην ερωτική ιστορία του έργου.  
 
Συντελεστές της παράστασης:  
Σκηνοθεσία: Μενέλαος Τζαβέλλας, Προσαρµογή κειµένου από το πρωτότυπο κείµενο του 
Β.Κορνάρου: Έφη Τζαβέλλα-Μενέλαος Τζαβέλλας, Βοηθός σκηνοθέτη: Όλγα Μουργελά, 
Σκηνικά: Νεοκλής Αράπογλου, Κοστούµια: Μάκης Καρράς Βοηθός Παραγωγής: Ιουλία 
Μπαστάκη – Ευαγγελία Φιλιπποπούλου Παραγωγή: Γεώργιος Σουρλής ∆ιεύθυνση παραγωγής: 
Ιωάννα Σουρλή Παίζουν: ΝΕΛΛΗ ΓΚΙΝΗ: - Παραµάνα {ΝΕΝΑ} ΧΑΡΗΣ ΣΩΖΟΣ: - Ποιητής 
{ΚΟΡΝΑΡΟΣ} ΣΤΑΘΗΣ ΓΚΑΤΣΗΣ: - ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΙΝΤΩΝΗ: - 
ΑΡΕΤΟΥΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΕΜΟΣ: - Βασιλιάς {ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΡΕΤΟΥΣΑΣ } ΗΛΙΑΣ 
ΝΟΜΙΚΟΣ: - ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟ ΛΑΟΥΤΟ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
 
Στον προαύλιο χώρο του 30υ ∆ηµοτικού σχολείου, ώρα 21:00 και γενική τιµή εισιτηρίου 10 
ευρώ.  
 
 
 
 
 



 
• ΣΑΒΒΑΤΟ 9/7/2016 ΛΙΘΙΝΕΣ Η Ξεχασιάρα Μελίσσα 8.30µ.µ Γενική είσοδος 3 ευρώ 

( Με την ευγενική χορηγία του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Λιθινών)  
 
 

• ΚΥΡΙΑΚΗ 10/7/2016 ΣΗΤΕΙΑ 

 
Η Ξεχασιάρα Μελίσσα της Άννας Γαρεφαλάκη  
 
Μια παράσταση για παιδιά Από την οµάδα 2+2 Η οµάδα 2+2 παρουσιάζει το έργο για παιδιά «Η 
Ξεχασιάρα Μελίσσα» της Άννας Γαρεφαλάκη – µια παράσταση µε ζωντανή πρωτότυπη 
µουσική, τραγούδι, χορό και διάδραση.  
Ο µαγικός κόσµος των µελισσών ανοίγεται µπροστά στα µάτια των παιδιών και το πολύτιµο 
αγαθό που µας προσφέρουν- το µέλι- µπαίνει στο µυαλό και τις καρδιές τους. 
 
 "Μια Μελισσοκόµος - µέσα στις σκοτούρες της - βλέπει ένα καλό όνειρο. Πρόκειται για την 
ιστορία µιας µικρής µέλισσας, της Μελίσσας, που χάνει το σµήνος της, ξεχνά τον δρόµο για την 
κυψέλη και περιπλανιέται πολύ σε λάθος µέρη, ώσπου συναντά τον Γλύκα, έναν κηφήνα, που 
της µαθαίνει "Τι είναι παιχνίδι".  
Μαζί θα συνεχίσουν τον δρόµο για το σπίτι, θα αναζητήσουν τροφή, θα αντιµετωπίσουν εχθρούς 
και δυσκολίες, µέχρι που η Μέλια τους δείχνει τον προορισµό. Και τότε, η Μελίσσα και ο 
Γλύκας - µε λίγο σπρώξιµο από τον ίδιο τον Αϊνστάιν και τη Μελισσοκόµο- εξάλλου δικό της 
είναι το όνειρο - θα χρειαστεί να διαλέξουν τον δρόµο της ζωής τους. Η κοινωνία τον µελισσών 
καθρεφτίζει τη δική µας και ο σύγχρονος άνθρωπος µοιάζει µε τη µικρή Μελίσσα, που θέλει 
δρόµο για να καταλάβει ότι η δύναµη και το νόηµα της ύπαρξής της βρίσκεται µόνο µέσα στο 
σµήνος της.  
Η συλλογικότητα είναι η απάντηση στη µοναξιά και το αδιέξοδό του και το παιχνίδι η πρώτη 
επαφή µε αυτήν την ανθρώπινη ανάγκη.  
Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του πρωτότυπου κειµένου «Η ξεχασιάρα Μελίσσα» και καθώς το 
έγραφα, αποκαλυπτόταν και σε µένα αυτή η σχέση των δύο κοινωνιών- ένας καθρέφτης της 
απειλής και ταυτόχρονα της ελπίδας, αν του δώσουµε σηµασία. Γιατί η γνώση είναι δύναµη. 



Σήµερα η περιβαλλοντική απειλή και το άγχος της προόδου παραµερίζουν τη χαρά της ζωής. 
Όµως η ανάγκη για παιχνίδι και τραγούδι τρυπώνει στις καρδιές και πολλές φορές τα 
καταφέρνει να ανοίξει τον δρόµο στην αγάπη, την απάντηση σε κάθε αδιέξοδο."  
 
Συντελεστές Κείµενο, σκηνοθεσία: Άννα Γαρεφαλάκη Πρωτότυπη µουσική σύνθεση: Γιώργος 
Ορφανουδάκης Χορογραφίες: Ελένη Γκιούρα Σκηνικά/ Κοστούµια: Πέτρος 
Τριανταφυλλόπουλος Ενορχήστρωση/ εκτέλεση (κιθάρα, κρουστά): Θανάσης Γκαµαράζης 
Παίζουν: Κυριάκος Βλάχος, Άννα Γαρεφαλάκη  
 
Ώρα έναρξης 8.30µ.µ. – Τιµή εισόδου 6ε – Στον προαύλιο χώρο του 30υ ∆ηµοτικού σχολείου!  
 
 
 
 
 

• ∆ΕΥΤΕΡΑ 11/7/2016 ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Σαν τον Σκύλο µε την Γάτα ... Τετράποδη 
Συγκατοίκηση  
 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΟ  

 
Ένας αδέσποτος σκύλος ο Φρίξος ,βρίσκει καταφύγιο σ' ένα ζεστό σπίτι, απολαµβάνοντας στο 
έπακρο όλες τις ανέσεις που του παρέχονται. Όλα σε πλήρη αποκλειστικότητα για τον Σκύλο 
όπου όλοι ασχολούνται µόνο µαζί του. Μέχρι τη στιγµή όπου µια βροχερή ηµέρα τα αφεντικά 
του Σκύλου, βρίσκουν στο δρόµο µια αδέσποτη, βρεγµένη και ταλαιπωρηµένη γάτα και την 
υιοθετούν. Τότε ξεκινάει ο ανταγωνισµός και αγώνας για την ιεραρχία. Μια κόντρα που κρατάει 
πολλά πολλά χρόνια. Μια µάχη "Σαν το σκύλο µε τη γάτα" η οποία εξελίσσεται έντονα , 
λογαριάζοντας όµως χωρίς τον ξενοδόχο. Και ο Ξενοδόχος, ο πιο παλαιός ένοικος του σπιτιού . 



Ο Ποντικός. Ο Σπίθας! Ο τρίτος της "παρέας". Θα επιτρέψει στους τετράποδους συγκάτοικούς 
του να απολαύσουν και το δικό του "τυράκι", η θα αρχίσει µια κόντρα χωρίς προηγούµενο για τα 
ηνία του σπιτιού? Μπορεί ένας σκύλος να υποχωρήσει ? Μια γάτα να αντισταθεί στις ορέξεις 
της και ένας ποντικός να τους εµπιστευτεί? Γίνεται ένας σκύλος , µια γάτα και ένα ποντίκι να 
συγκατοικήσουν , να συνεργαστούν και να συζήσουν ειρηνικά κάτω από την ίδια στέγη? Οι 
περισσότεροι θα έλεγαν πως είναι αδύνατον. Μια θεατρική παράσταση για παιδιά όλων των 
ηλικιών , που έχει σαν στόχο να διασκεδάσει , να διδάξει τον σεβασµό, την υποµονή, την 
κατανόηση και την προσαρµοστικότητα µεταξύ της διαφορετικότητας.  
Μια εξαιρετικά ποιοτική παιδική παράσταση µε ένα εκπληκτικό καστ αγαπηµένων ηθοποιών!  
 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ Παίζουν και χορεύουν οι ηθοποιοί ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ 
(ΛΑΓΟΣ & ΛΥΚΟΣ στις παραστάσεις" Ο Λαγός & η χελώνα & ο Λύκος και τα 7 Κατσικάκια) 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΣΙ∆ΕΡΗ ( ΧΕΛΩΝΑ στην παράσταση ο Λαγός και η Χελώνα) ΜΙΜΗΣ 
ΚΑΠΕΡ∆ΟΣ (Ο ΡΟΒΙΝΣΩΝΑΣ & Ο ΚΡΟΥΣΟΣ ) Σκηνικά : ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΒΑΛΑΣΗΣ 
Κοστούµια : ΕΛΕΝΗ ΨΥΡΡΑ Σχεδιασµός Φωτισµών : ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΟΚΑΣ Γραφιστικά : 
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Ειδικές Κατασκευές : ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΒΑΛΑΣΗΣ ∆ηµόσιες 
σχέσεις : ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΤΗ Μουσική Επιµέλεια : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ Χορογραφίες : 
ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΒΑΛΑΣΗΣ Παραγωγή : ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ∆ιάρκεια: 90 λεπτά (µε 
ένα ∆ιάλειµµα 10 λεπτών) ΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ  
 
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΣΗΤΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ - ώρα 21.15 ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ : 
ΚΑΦΕ ΕΝ ΠΛΩ - τηλ 6955693000 Προπώληση 7€ - Ταµείο 9€ - Πληροφορίες - 6974797109  
ΚΑΛΗ ΣΑΣ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ  
 
 
 

• ΤΡΙΤΗ (Ζάκρος) - ΤΕΤΑΡΤΗ( Σητεία) 12 -13/7/2016 Οργάνωση:Πολιτιστικός 
Σύλλογος "Συνοµιλώντας µε τον Μινωικό πολιτισµό"  

 
 

 
 



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
«Οι µύθοι εµπεριέχουν µία ιστορική αλήθεια, την οποία κάθε ιστορικός οφείλει να αναγνωρίσει 
και να επαναφέρει στην πραγµατική της διάσταση». Παρουσίαση του βιβλίου του µέλους του 
συλλόγου µας γεωλόγου Στέλιου Μιχ. Μανωλιούδη «..∆ιός τάφος Κρήτη Σικελία: Μύθος – 
Ιστορική γεωγραφία»  
 
Τρίτη 12 Ιουλίου στο Πολύκεντρο Ζάκρου και ώρα 20.00  

 
 
Την Τετάρτη 13 Ιουλίου στο Πολύκεντρο Σητείας ώρα 20.00  
 
Το απόγευµα στις 18.00 επίσκεψη στην αν. ακτή του «Τρυπητού»  
Είσοδος ελεύθερη  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/7/2016  

 
Ο ΚΟΥΡΕΑΣ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ σε σκηνοθεσία ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ.  

 
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ 2015-2016  
«Ο ΚΟΥΡΕΑΣ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ»  
 
Ήταν ένα θεατρικό έργο του Μπωµαρσαί που έγινε πασίγνωστο όταν ο Τζοακίνο Ροσσίνι-
σπουδαίος - Ιταλός συνθέτης –το διάλεξε για να το κάνει ΟΠΕΡΑ.  
 
Ο ΚΟΥΡΕΑΣ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ δεν είναι παραµύθι. Είναι όµως ένα έργο που περιέχει όλα τα 
υλικά µιας συνταγής για ένα τέλειο Μουσικό Παραµύθι. ́ Έχει δηλαδή µαγεία και ρεαλισµό, 
χιούµορ και µια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση.  
Η ιδέα µου ήταν να µετατραπεί η όπερα σε ένα θεατρικό έργο για παιδιά µε τραγούδια βγαλµένα 
από τις όµορφες µελωδίες του Ροσσίνι, έτσι ώστε να προσφερθούν στα παιδιά ακούσµατα 
κλασσικής µουσικής. Ακούσµατα τόσο απαραίτητα για την καλλιέργεια του µουσικού τους 
αισθητηρίου. 
Το έργο διασκευασµένο µε την µεγαλύτερη δυνατή προσοχή, κρατάει τα πιο µελωδικά µέρη της 
όπερας και µετατρέπει τις άριες και τα φωνητικά σύνολα, σε τραγούδια, δηµιουργώντας µια 
όµορφη µουσική θεατρική εικόνα. 
Όλα αυτά ενώνονται µεταξύ τους µε αφήγηση, θεατρικούς διαλόγους, σκηνικά που χορεύουν 
και πολύχρωµα κοστούµια -µε άρωµα εποχής-, κρατώντας αµείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών. 
Λίγα λόγια για το έργο. 
Όλα ξεκίνησαν στο Πράντο, µια µικρή πόλη της Ισπανίας πολλά χρόνια πρίν, όταν η Ροζίνα, ένα 
χαριτωµένο κορίτσι απ’ τη Σεβίλλη είχε πάει να επισκεφθεί µια θεία της. ∆εν είχε προλάβει να 
µπει στο σπίτι όταν ξαφνικά αντίκρισε τον κόµη Αλµαβίβα, που έτυχε να περνάει από κει. Αυτό 
ήταν! Μια µατιά ανάµεσα σ’ ένα αγόρι και ένα κορίτσι και η αγάπη της ιστορίας µας έχει κιόλας 
γεννηθεί... Λίγες µέρες αργότερα ο Αλµαβίβα στέλνει προξενήτρα στο Γέρο-Μπάρτολο, τον 
κηδεµόνα της Ροζίνας, για να ζητήσει το χέρι της. Εκείνος όµως αρνείται! Τότε ο Κόµης 
αποφασίζει να τη βρει µόνος του και µε τη βοήθεια του Φίγκαρο, του ξακουστού κουρέα της 
Σεβίλλης...  
 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Κείµενο - Σκηνοθεσία: Κάρµεν Ρουγγέρη, Σκηνικά-Κοστούµια: Χριστίνα 
Κουλουµπή, Κίνηση-χορογραφίες-φωτισµοί: Πέτρος Γάλλιας, ∆ιασκευή-Ενορχήστρωση: 
Αµβρόσιος Βλαχόπουλος, Ρεντόνα Κόλα, Στίχοι & επιλογή µελωδιών: Ανδρέας Κουλουµπής, 



∆ιδασκαλία Τραγουδιών: Ανδρέας Κουλουµπής, Μίνα ∆ελαπόρτα, Βοηθός Σκηνοθέτη: 
Κατερίνα Γεωργάκη, Βοηθός Ενδυµατολόγου: Έρρικα Αλαµάνου, Υπεύθυνη Γραφείου 
Παραγωγής: Κατερίνα Μπανασάκη, Artwork: Λουκάς Μελάς. ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥ∆ΟΥΝ 
ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ): Βαρθαλίτης Αντώνης, Γεωργάκη Κατερίνα, ∆αβάκη 
Βερόνικα, Νικολάου Γιάννης, Παπαδάκης Αντώνης, Σταυρακούδης Νίκος, Τσίτσου Παναγιώτα, 
Χονδρογιάννης Άγγελος 
  
Γενική είσοδος 10ε Ώρα έναρξης 9 µ.µ. Στον προαύλιο χώρο του 30υ ∆ηµοτικού σχολείου  
 
 
 
 

• ΣΑΒΒΑΤΟ 16/7/2016  
 
ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ Τα παιδιά της γης!  

                                     
 
ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΖΟΓΚΛΕΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ ΜΕ "ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ" 
 
 Θα µεταφερθούµε στον χώρο της "µαγείας", παρουσιάζοντας και παίρνοντας µέρος σε 
ταχυδακτυλουργικά τρυκ. Θα µάθουµε τα βασικά µοτίβα της ζογκλερικής τέχνης και το κάθε 
παιδί θα κατασκευάσει µια ζογκλερική µπάλα. Με οδηγό τον δηµιουργικό χορό τα παιδιά θα 
ανακαλύψουν το σώµα τους µε σκοπό να αναπτύξουν την αίσθηση του ρυθµού, της φαντασίας 
τους και να βελτιώσουν της κινητικές τους δεξιότητες. το πρόγραµµα απευθύνεται σε παιδιά 
ηλικίας 4-9 ετών.  
Ώρα έναρξης 7.00 µ.µ. ∆ιάρκεια εκδήλωσης 1.30 Είσοδος 5ε Στον προαύλιο χώρο του 30υ 
∆ηµοτικού σχολείου.  
 
 



 
• ΚΥΡΙΑΚΗ 17/7/2016 ’Rock fest’’  

 
4ο Φεστιβάλ Νεανικών συγκροτηµάτων  
 

 
Στην κεντρική πλατεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη.  
 
 
 

• ∆ΕΥΤΕΡΑ 18/7/2016 3η ΒΡΑ∆ΙΑ ΑΓΑΠΗΣ  
 

 
 
Οι Σχολές χορού ∆ηµήτρη Καπαράκη βρίσκονται και φέτος στο πλευρό εκείνων που το έχουν 
ανάγκη, στηρίζοντας τα κοινωνικά παντοπωλεία της Σητείας. Γι' αυτό λοιπόν καλείστε να 
βοηθήσετε όπως µπορείτε, φέρνοντας τρόφιµα και είδη πρώτης ανάγκης, τη ∆ευτέρα 18 Ιουλίου 
στην κεντρική πλατεια της Σητείας. Μαζί µας θα βρίσκονται αφιλοκερδώς τα µουσικά 
συγκροτήµατα των: ΜΠΕΤΙΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΗ και ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗ ΣΩΤΗΡΗ.  
Την εκδήλωση στηρίζει για µια ακόµα φορά το τµήµα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη 
Σητεία.                        
Να είστε όλοι εκεί.... Γιατί ….ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!!!!! Ώρα έναρξης: 21:00 µµ Είσοδος 
ελεύθερη.  
 
 
 



 
 

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7/2016 ΦΕΓΓΑΡΙ ΣΤΗ ΡΟ∆Α VOL3 Τι είναι;  
 

                                      
 
 
Είναι µια µορφή του κλασσικού παιχνιδιού «σκραµπλ», αλλά µε ποδήλατα µέσα στην πόλη µας! 
Στόχος του παιχνιδιού είναι να σχηµατίσει η κάθε οµάδα όσες περισσότερες λέξεις µπορεί, 
συλλέγοντας γράµµατα. Φτιάξτε την οµάδα σας από 3 έως πέντε άτοµα, πάρτε τα ποδήλατα σας 
και ελάτε να πάρουµε τους δρόµους.... 
 Θα βολτάρουµε, θα τραγουδήσουµε, θα παίξουµε και θα µαζέψουµε γράµµατα.  
 
Τετάρτη 20 Ιουλίου µαζευόµαστε µε τα ποδήλατά µας µπροστά από το άγαλµα του Β. 
Κορνάρου, στο Λιµάνι. Συγκέντρωση 17:30 - προετοιµασία των οµάδων.......  
 
∆ηλώσεις συµµετοχής έως την Τρίτη 19 Ιουλίου στα καταστήµατα: Οπτικά Αράθυµος και στον 
κ. Σφενδουράκη Αργύρη ή INK CENTER και στον κ. Μανετάκη Βασίλη. πληροφορίες στα 
2843026440 και 2843022077 ώρες καταστηµάτων  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7/2016 

 

                                  
 
                                                 «ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ…...».  
 
Η ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΛΙΤΣΑ ΒΕΖΥΡΑΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ‘’ ΤΟ ΡΟ∆Ο’’ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΣΣΑΜΟ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ 
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΘΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ 
ΓΑΜΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ..…ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΙΑ ΩΣ ΤΑ ΧΑΝΙΑ!  
ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΘΑ ΜΑΣ ΤΑΞΙ∆ΕΨΟΥΝ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ.  
ΦΩΝΗ-ΤΡΑΓΟΥ∆Ι: ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  

                                     



 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ 
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΚΟΥΜΗ (∆ΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ).  
ΣΗΜΕΙΟ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 3ο ∆ηµοτικό.  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016  
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:30  
ΕΙΣΟ∆ΟΣ : 3€  
 
 
 

• ΠΕΜΠΤΗ 21/7/2016  
 

Εικαστικό Θέατρο Κούκλας «ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ»\www.prasinaloga.gr  
Μια διαφορετική παράσταση στην Σητεία, βασισµένη σε Μανιάτικο παραµύθι από τα 
«ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ» για όλες τις ηλικίες!  
«Ο ΖΑΧΑΡΟΖΥΜΩΜΕΝΟΣ»  

         
 
Βασισµένο στο παραδοσιακό παραµύθι της Μάνης: «Η Ταρώ κι ο Ζαχαροζυµωµένος» σε 
απόδοση της Αθηνάς Μπίνιου (Εκδόσεις Πατάκη) 
http://www.youtube.com/watch?v=mUHy2qgeEaE&feature=youtu.be Μια παράσταση µε 
κούκλες και ηθοποιό για παιδιά και ενήλικες, πέρα από όσα ξέρετε για το κουκλοθέατρο! 
Ηθοποιός, ανθρώπινης διάστασης κούκλα, κούκλα Muppet σε συνδυασµό µε µέλη ανθρώπινου 
σώµατος, γαντόκουκλες, µικρές κούκλες άµεσης κίνησης, δισδιάστατες φιγούρες και µηχανικά 
παιχνίδια, δαχτυλόκουκλες, σ’ έναν χορό µεταξύ σώµατος, σκηνικού και κούκλας, γεννάν την 
παραµυθένια ατµόσφαιρα. Η Ταρώ θα πλάσει τον ιδανικό σύντροφο των ονείρων της, τον 
Ζαχαροζυµωµένο, από ζυµάρι. Ζωντανεύει από την αγάπη της αλλά της ζητάει µια µόνον χάρη. 
Όµως, µόλις η Ταρώ παραβεί την µοναδική του επιθυµία, τον χάνει. Αναζητώντας τον, ωριµάζει 
σαν γυναίκα και όταν ξανασµίγουν για πάντα, δηµιουργούν την δική τους ευτυχισµένη 
οικογένεια.  
 
Σκηνοθεσία, σκηνογραφία, performance: Εµµανουέλα Καποκάκη Μουσική: Κώστας 
Μπεβεράτος Ακολουθεί παρουσίαση της τεχνικής εµψύχωσης και κατασκευής κάθε κούκλας 
αλλά και σύλληψης σκηνοθετικού ευρήµατος και σκηνογραφικής επιλογής. Στο τέλος γίνεται 
συζήτηση µε τους θεατές σχετική µε τα µηνύµατα των έργων και σχολιασµός. 



 
 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: 1 ΩΡΑ Ώρα έναρξης 21:00 Τιµή εισιτηρίου 6ε Στο προαύλιο χώρο 
του 30υ ∆ηµοτικού σχολείου . 
 
 
 

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/7/2016 ΖΑΚΡΟΣ 
 

Συναυλία στην πηγή της ΖάκρουΟ Πολιτιστικός Σύλλογος Ζάκρου διοργανώνει συναυλία µε το 
συγκρότηµα “ΝΟΤΙΟΙ ΑΝΕΜΟΙ” 21:30 στην όµορφη πηγή της Ζάκρου!  
 
 
• ΣΑΒΒΑΤΟ 23/07/2016 ΒΟΡΡΙ o Προβολή ντοκιµαντέρ «Ένας Θεός γεννιέται». Το 

∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Ιεράπετρας προβάλει το ντοκιµαντέρ "Ένας θεός 
Γεννιέται", της σκηνοθέτιδας και Καλλιτεχνικής ∆ιευθύντριας του Φεστιβάλ Ελένης 
Βλάσση. Ώρα 20:30 Είσοδος Ελεύθερη.  

 
 

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

  
 
 «Η Κούκλα που είχε δύο µαµάδες» της οµάδας Vivido Η βραβευµένη από το Αθηνόραµα 
µουσικοθεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ακίνδυνου Γκίκα. Ολοκλήρωσε για 3η συνεχόµενη 
χρονιά τις παραστάσεις της στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου 104! Μία παράσταση µε 
κούκλες, θέατρο, ζωντανή µουσική, τραγούδι και χορό, για παιδιά και για µεγάλους που 
παραµένουν παιδιά, µε θέµα το δίκαιο και την ιδιοκτησία, βασισµένο στον «Κύκλο µε την 
κιµωλία» Μπέρτολτ Μπρεχτ και την «χαµένη κούκλα» του Αλφόνσο Σάστρε για παιδιά από 3 
ετών και άνω "…τα πράγµατα ανήκουν όχι σ' όποιον λάχει µα σ' όποιον τα γνοιάζεται και 
χαίρεται που τα 'χει… 
 " Σύντοµη περιγραφή της ιστορίας µας: 
 Ένα πλούσιο και κακοµαθηµένο κορίτσι, η Ροζίτα, πετάει την παλιά κούκλα της στο δρόµο. 
Εκεί τη βρίσκει και την περιθάλπει η µικρή υπηρέτρια, Πέπα , η οποία µε τη βοήθεια του 
Τσαγκάρη την επισκευάζει και την ξανακάνει σαν καινούργια! Όταν η µαµά της Ροζίτας τη 



µαλώνει που πετάει τα παιχνίδια της, αυτή ξαναβγαίνει στο δρόµο να τη βρει. Την βρίσκει πλέον 
στην κατοχή της Πέπα, η οποία όµως την έχει αγαπήσει και αρνείται να την επιστρέψει. Τι θα 
γίνει στο τέλος; Ποια είναι η αληθινή µαµά της κούκλας µας; Στο ρόλο του αφηγητή υπάρχει µια 
παράξενη Μπαλονού που ξέρει να διασκεδάζει τα παιδιά! Στο ρόλο του υποστηρικτή της 
Ροζίτας εµφανίζεται ο Πορτιέρης του σπιτιού της, µε χαρακτηριστικά από γνώριµες φιγούρες 
παιδικών ηρώων, ενώ τη λύση δίνει ένας Παλιατζής που παίρνει το ρόλο του σοφού Σολοµώντα. 
Το τέλος είναι απρόσµενο και το µυστήριο λύνεται… µε τη βοήθεια του κοινού! Ο Ακίνδυνος 
Γκίκας έχοντας µεγάλη εµπειρία στο χώρο του θεάτρου, καθώς και τα µέλη του θιάσου έχοντας 
εργαστεί πάνω στο παιδικό θέατρο και έχοντας συναντήσει τόσο τις δυσκολίες του, όσο και την 
ευεργετική επίδραση του στους µικρούς µαθητές, δηµιούργησαν αυτή την παράσταση µε βασικό 
στόχο να προσφέρουν την πολιτιστική ποιότητα που έχουν ανάγκη τα παιδιά στα πλαίσια της 
ανάπτυξης της προσωπικότητας τους. Το έργο είναι γεµάτο από πολύτιµα κοινωνικά και ηθικά 
νοήµατα που σκοπεύουν στην ψυχοπνευµατική καλλιέργεια των µικρών µας φίλων. Μία 
πολύχρωµη διαδραστική παράσταση, όπου τα παιδιά γίνονται µέρος αυτής, την κατευθύνουν, 
βοηθούν τους ήρωες να βρούνε λύσεις και φυσικά … µαθαίνουν µουσική! Με θέµα το δίκαιο 
και την ιδιοκτησία, γεµάτη από ανατροπές, εικόνες, ήχους, ζωντανή µουσική, τραγούδι, 
φαντασία, αγαπηµένους ήρωες, κούκλες, και χορό για παιδιά και για µεγάλους που … 
παραµένουν παιδιά! Συντελεστές: Σκηνοθεσία : Ακίνδυνος Γκίκας Επιµέλεια κίνησης – 
χορογραφίες: Ζωή Κολλάτου Πρωτότυπη Μουσική / ∆ιδασκαλία: Χρήστος ∆ρούζας Βοηθός 
σκηνοθέτη: Νίκος Κρίκας, Λουκία Μάνδαλη Κοστούµια : Μαρία Λίναρη Φωτογραφίες: 
∆ήµητρα Τριανταφύλλου Παραγωγή: Εταιρία Λόγω Τέχνης ∆ιανοµή κατά σειρά εµφάνισης: 
Μπαλονού: Κωνσταντίνα Μatwali Κουτουλάκη Ροζίτα: Νεφέλη Τουλιάτου Πέπα: Νικολάια 
Τριανταφύλλου Τσαγκάρης: ∆ηµήτρης «Πάπιας» Σκούρτης Παλιατζής: Θέµης Αµοιρίδης 
Πορτιέρης: Νίκος Κρίκας Σελίδα Facebook :  
https://www.facebook.com/ikouklapoueixeduomamades?fref=ts Παράσταση: 23 Ιουλίου 2016 
στη Σητεία, στο 30 ∆ηµοτικό ∆ήµου Σητείας Ώρα έναρξης 21:00 ∆ιάρκεια: 75 λεπτά Είσοδος: 8 
ευρώ  
 

• ΚΥΡΙΑΚΗ 24/7/2016 Παρουσίαση ποιητικής συλλογής Μανώλη Λυκάκη  

 



Κυριακή 24 Ιουλίου, ώρα 21:00 στο παραθαλάσσιο Καφεαναψυκτήριο "ΒLOOM" 
παρουσιάζεται η Ποιητική Συλλογή του Μανώλη Λυκάκη "Xαράδρες της ψυχής" µε 
Θαλασσινά, Ερωτικά και Παραδοσιακά ποιήµατα. 
 Το βιβλίο θα παρουσιάσει και θα αναλύσει ο ίδιος ο Ποιητής και θα µιλήσει επίσης ο Επίτιµος 
Σχολικός Σύµβουλος Αντώνης Αϊλαµάκης. Ποιήµατα θα απαγγείλουν: Η Λογοτέχνης Άννα 
Τακάκη, η Καθηγήτρια Στεφανία Παφύτα, η Καθηγήτρια Φανή Σύρπου και επίσης ο Γιώργος 
Βιτσεντζάκης.  
Την παρουσίαση πλαισιώνουν µε τις κιθάρες τους οι Μουσικοί Μανώλης Καναβάκης και 
Γιώργος Σφενδουράκης µε ειδικά έντεχνα επιλεγµένα τραγούδια! Είσοδος ελεύθερη, αγορά 
βιβλίου προαιρετική, τιµή 10 ευρώ.  
 
 
 
 

• ΚΥΡΙΑΚΗ 24/7/2019 
 

           
 
¨Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ¨ Ο “ΠΛΟΥΤΟΣ”  είναι η τελευταία σωζόµενη 
κωµωδία του Αριστοφάνη. Η ιδιοφυής και µοναδική σε σύλληψη ιδέα του Αριστοφάνη 
χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία και ευρηµατικότητα στην πλοκή του έργου, ενώ οι καταστάσεις 
του τότε παραπέµπουν στο σήµερα. Η παράσταση στοχεύει στο να παρασύρει µικρούς και 
µεγάλους στο µαγικό κόσµο του αρχαιοελληνικού θεάτρου, προσφέροντας τους µια 
ανεπανάληπτη θεατρική και µουσική εµπειρία. Ένα συναρπαστικό ταξίδι γνώσης και 
διασκέδασης! Από την θεατρική οµάδα του 30υ ∆ηµοτικού Σχολείου! Οργάνωση. Σύλλογος 
γονέων και κηδεµόνων 3ου ∆ηµοτικού σχολείου .Φρούριο Καζάρµα!  
Ώρα έναρξης 9.00 µ.µ. Τιµή εισιτηρίου 5ε  
 
 

• ∆ΕΥΤΕΡΑ 25/7/2016  
 

Υπό την αιγίδα  του κρατικού θεάτρου βορείου Ελλάδος  



       
Η Αναπαράσταση της ∆ίκης του Σωκράτη ·  
 
ΠΛΑΤΩΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗ · στην Αρχαία γλώσσα, µε ελληνικούς & αγγλικούς 
υπέρτιτλους · Η παράσταση του πολυβραβευµένου ∆ήµου Αβδελιώδη,που καθήλωσε χιλιάδες 
θεατές στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη αλλά και σ’ όλη την Ελλάδα, τη Ρουµανία, την Κύπρο 
και το Βιετνάµ, όπου αποθεώθηκε από το διεθνές διπλωµατικό σώµα στην Όπερα του Ανόι και 
έγινε παγκόσµιο πολιτιστικό γεγονός αναδεικνύοντας την αρχαία ελληνική γλώσσα, σε ζωντανή, 
οικεία και φυσική γλώσσα, για πρώτη φορά ύστερα από 2500 χιλιάδες χρόνια. · Η αυθεντική 
αυτή Αναπαράσταση της πιο συγκλονιστικής δίκης στην ιστορία του πολιτισµού, κάνουν την 
παρακολούθηση της για τους θεατές, µια µοναδική βιωµατική εµπειρία, έχοντας την αίσθηση ότι 
ζουν µέσα στην πραγµατική ατµόσφαιρα εκείνης της µέρας της δίκης, κι όπου ο Σωκράτης και ο 
Μέλητος ενσαρκώνονται µπροστά τους ζωντανά. ·  
 
∆ιδασκαλία Ερµηνείας Αρχαίου Κειµένου, · Σκηνικός χώρος, · Σκηνοθεσία, Μετάφραση: ∆ήµος 
Αβδελιώδης Μακέτες, Κοστούµια : Αριστείδης Πατσόγλου Σκηνογραφικός σχεδιασµός 
κλεψύδρας: ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Κώστας Κοτσανάς Μεταγραφή στην 
Αγγλική γλώσσα - Επιµέλεια υποτιτλισµού: Αµαλία Κοντογιάννη ΣΩΚΡΑΤΗΣ:Βασίλης 
Καραµπούλας ΜΕΛΗΤΟΣ:Γιάννης Κολόϊ ∆ιεύθυνση Παραγωγής: Αθηνά Ζώτου Boηθοί 
σκηνοθέτη: Γιώργος Νικόπουλος, ∆ανάη Ρούσσου, Ειρήνη Ζάρρα Φωτογραφίες: Κορνηλία 
Σιδηρά : Σχεδιασµός, Οργάνωση, Εκτέλεση καλοκαιρινής περιοδείας ΟΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 
γενική είσοδος 12 µειωµένο Ώρα έναρξης 21.00 στο προαύλιο χώρο του 30υ ∆ηµοτικού 
σχολείου  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• ΤΡΙΤΗ 26/7/2016 
 

                 
 
¨Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ¨  
 
Ο “ΠΛΟΥΤΟΣ” είναι η τελευταία σωζόµενη κωµωδία του Αριστοφάνη. Η ιδιοφυής και 
µοναδική σε σύλληψη ιδέα του Αριστοφάνη χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία και 
ευρηµατικότητα στην πλοκή του έργου, ενώ οι καταστάσεις του τότε παραπέµπουν στο σήµερα. 
Η παράσταση στοχεύει στο να παρασύρει µικρούς και µεγάλους στο µαγικό κόσµο του 
αρχαιοελληνικού θεάτρου, προσφέροντας τους µια ανεπανάληπτη θεατρική και µουσική 
εµπειρία. Ένα συναρπαστικό ταξίδι γνώσης και διασκέδασης! Σύλλογος γονέων και κηδεµόνων 
3ου ∆ηµοτικού σχολείου . Ώρα έναρξης 9.00 µ.µ. Τιµή εισιτηρίου 5ε Φρούριο Καζάρµα!  
 
 
 

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7/2016   «Β612 »  
 

                                    
 
Μία µοναδική µουσική συναυλία Ένα µουσικό σχήµα από τη Σητεία παίζει συνθέσεις το 
Γιώργου Μαυροκουκουλάκη και αγαπηµένες Ελληνικές διασκευές. Στα πλαίσια της βραδιάς θα 
παρουσιαστεί η νέα δουλειά, µε τίτλο ΄΄ ∆ιαδροµή΄΄ σε στίχους Αντώνη Κακουλίδη. 
Συµµετέχουν. Αιλαµάκης Νίκος - τύµπανα. Γεωργαντάκης Γιάννης – µπάσο, µπουζούκι. 
Μιχελάκης Νίκος – ηλεκτρική κιθάρα,. Κουνελάκη Μαρία- τραγούδι. 



 Ώρα έναρξης 21.30 στον προαύλιο χώρο του 3ου ∆ηµοτικού σχολείου.  
 
 

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

                                
Οι εκδόσεις Πνοή παρουσιάζουν το νέο βιβλίο της συγγραφέως Ειρήνης Φραγκάκη µε τίτλο 
«Λευκά όνειρα» στο καφέ Εν Πλω και ώρα 19.00, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
«Κορνάρεια 2016» στη Σητεία.  
Η Μαρία Ζωγραφάκη θα µιλήσει για τη συγγραφέα και η Νικολέτα Σπυριδάκη για το βιβλίο, 
ενώ θα παραστεί και η ψυχολόγος Ρένα Κουφάκη.  
Αποσπάσµατα θα διαβάσουν η ίδια η συγγραφέας και η Μαρία Ζωγραφάκη.  
Είσοδος ελεύθερη!  
 
 

• ΠΕΜΠΤΗ 28/7/2016  
 

Σύλλογος Μικρασιατών Ιεράπετρας Θεατρική οµάδα “Αµάλθεια”   
 
Η θεατρική οµάδα του Συλλόγου Μικρασιατών Ιεράπετρας η “Αµάλθεια” παρουσιάζει την  



                 
 
κωµωδία του Μιχαήλ Κουνελάκη “Η Αρπαγή της Σµαράγδως”  σε σκηνοθεσία του ∆ηµήτρη 
Γιαννίδη. Λίγα λόγια για την υπόθεση:  
Η γιαγιά Σµαράγδω έχει γίνει αντικείµενο καβγά µεταξύ των παιδιών της προκειµένου να 
αποφύγουν την ανάληψη της ευθύνης για την φροντίδα και την περιποίησή της. Κάτι όµως 
συµβαίνει και ο καυγάς αλλάζει µορφή. Γίνεται καυγάς απαίτησης για την ανάληψη της 
προστασίας και της περιποίησης της , γιατί άραγε;  
Ελάτε να το ανακαλύψουµε µαζί. 
 Το έργο είναι µια κωµωδία, που αν και έχει γραφτεί τη δεκαετία του 50 είναι προσαρµοσµένη 
στις ανάγκες της εποχής µας. Μιας εποχής άγχους και αβεβαιότητας, που η απαισιοδοξία 
κυριαρχεί, και τα µηνύµατα κατακλύζουν και σφυροκοπούν ανελέητα το νου και την καρδιά. 
Προβάλλει ένα διαχρονικό πρόβληµα των ηλικιωµένων γονιών που απόµαχοι και ανήµποροι 
έχουν ανάγκη από την αγάπη και τη φροντίδα των παιδιών τους. Πρόβληµα που πολλές φορές 
δηµιουργεί σοβαρές προστριβές και καυγάδες µεταξύ των αδελφών, όταν µάλιστα επεισέρχεται 
και το θέµα της κληρονοµιάς. 
 Το έργο αποτελεί το τρίτο κατά σειρά απο της ιδρύσεώς της οµάδας.  
Τα δύο προηγούµενα ''Η δύση της Ανατολής'' και ''Χαµένη Ευκαιρία'' είχαν βασικό πυρήνα τη 
µεγάλη συµφορά του Έθνους µας, τη Μικρασιατική Καταστροφή και τις συνέπειές της, το 
βάναυσο ξεριζωµό και την τραγωδία της προσφυγιάς. Φέτος η οµάδα αποφάσισε να δοκιµάσει 
τις δυνάµεις της στην κωµωδία.  
 
Συντελεστές της παράστασης : Σκηνοθεσία: ∆ηµήτρης Γιαννίδης Σκηνογραφία: Οµαδική 
Μουσική: Νίκος Μαστοράκης Αφίσα: Ανδρέας ∆ρανδάκης Φωτισµοί: Νίκος Νικολουδάκης 
Παίζουν κατ αλφαβητική σειρά : Γιαννακουδάκης Ανδρέας : Γιάννης Χατζιφώτης, κτηµατίας 
∆ιακάκη ∆έσποινα: Θεανώ σύζυγος του Χατζηφώτη Μαρκάκη ∆έσποινα: Καλυψώ κόρη του 
Χατζηφώτη Μαυρικάκης Κώστας: Χαραλάµπης κουνιάδος του Χατζηφώτη Μπαλοθιάρης 
Μανόλης: Χρεοφιλέτης - µπαρµα Σταύρος ταχυδρόµος Νίκος Νικολουδάκης: Θάνος γιος του 
Χατζηφώτη Ροβυθάκη Ζορµπά Μαρία: ∆ασκάλα Σαρρής Φίλιππος: Λάµπρος Κοντοδήµας 
συγγενής της οικογένειας Στρατάκης Γιώργος : Χωριάτης γείτονας Ταµπακάκη Αθηνά: Ανέτα η 
παρακόρη Χατζηδάκη Παπάζογλου Βάσω: Γραµµατούλα γυναίκα του Χαραλάµπη Χρηστάκης 
Μάνος: ∆ιονύσης γαµπρός του Χατζηφώτη  
 
Τιµή εισιτηρίου: 5€ ,Ώρα έναρξης 9.00 µ.µ., 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο! 
 
 
  



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

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

            
 
Παλαιά παραδοσιακή παράσταση, µε βαθιές ρίζες µέσα στο χρόνο. «Ακουυυυυσατε! Ακούσατε! 
Απαγορεύεται σε κάθε πολίτη, µετά τις 12 η ώρα το βράδυ να περάσει κάτω απ΄το δεντρί του 
σεραγίου! Αν περάσει ένας, µεταµορφώνεται, αν περάσουν δύο, ο ένας χάνεται......!» Η 
παράδοση του τόπου θέλει µια νύχτα κάθε πεντακόσια χρόνια, το δεντρί του σεραγίου να 
κατοικείται από τον καλικάντζαρο. Αυτή η νύχτα λοιπόν για τον µπερντέ, έφτασε! Ο 
Χατζηαβάτης τελαλεί για να ειδοποιήσει τους κατοίκους της περιοχής. Πολλοί όµως θα 
ξεχαστούν και θα περάσουν κάτω από το δεντρί...Ο Καραγκιόζης θα µεταµορφωθεί µαζί µε τον 
Χατζηαβάτη και την παρέα του. Η λύτρωση θα έρθει µε την θύµηση και την επανάληψη 
κάποιων περίεργων λέξεων, που αποτελούν το ξόρκι για να διώξουν τον καλικάντζαρο. Μια 
ξεκαρδιστική παράσταση, µε την άµεση συµµετοχή των παιδιών στα δρώµενα. Μια παράσταση 
που γίνεται µόνο µια φορά, στα πεντακόσια χρόνια.  
 
Στο προαύλιο χώρο του 30υ ∆ηµοτικού σχολείου 9.00µ.µ · Τιµή εισητηρίου : 5€  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• ΣΑΒΒΑΤΟ 30/7/2016 
 

  
 
Οι Φέρ' το Φόκο είναι µια µπάντα µε βάση την Ιεράπετρα. Το 2015 κυκλοφόρησε την 
πρώτη της δισκογραφική δουλειά από την Re-define Productions µε 14 τραγούδια σε 
στίχους και µουσική του Νικόλα Ευαντινού. Η µπάντα συνδυάζει την κλασική ροκ 
διάταξη (ντραµς-µπάσο- ηλεκτρική κιθάρα) συνδυασµένη µε τζουρά και ιρλανδέζικο 
µπουζούκι. Στο playlist της, πέρα από τα δικά της τραγούδια, διασκευάζει κλασσικό 
ελληνικό ροκ (Τρύπες- Σιδηρόπουλο - ∆ιάφανα Κρίνα- Άσιµο κ.α) αλλά και άλλα 
κοµµάτια από τον χώρο του ρεµπέτικου -και όχι µόνο. Στο βιογραφικό της έχει ανοιχτές 
συναυλίες στην Κρήτη (Ηράκλειο -Σητεία καλοκαίρι 2015) αλλά και διάφορα live όπως 
στο Ρυθµός Stage στην Αθήνα (∆εκέµβρης 2015) και σε άλλα µικρότερα µπαρ. Πριν 
τους Φέρ' το Φόκο ο Νικόλας Ευαντινός έχει στο ενεργητικό µια solo δισκογραφική 
δουλειά µε τίτλο Πανταχού Απών (2010 - Legend) αλλά και στιχουργική παρουσία σε 
τραγούδια που ερµήνευσε ο Σωκράτης Μάλαµας στον δίσκο του Νίκου Μαστοράκη 
Κύρβα (Αρτύς 2013).  
 
Στην Κεντρική πλατεία. Στην κεντρική πλατεία - Ώρα έναρξης 21.00. Είσοδος ελεύθερη  

ΣΕΛΙ∆Α FACEBOOK 
https://www.facebook.com/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• ΣΑΒΒΑΤΟ 30/7/2016 ΒΟΡΡΙ 

                      
 
Τo Κουκλοθέατρο «Ειρήνη» του Αριστοφάνη! Θεατρική παράσταση για µικρούς και µεγάλους 
στα πρότυπα του µαύρου θεάτρου της Πράγας. Λίγα λόγια για το έργο: “Ο Τρυγαίος, ένας 
φτωχός αµπελουργός, ονειρεύεται να ξαναφέρει την Ειρήνη στους ανθρώπους. Παίρνει την 
θαρραλέα απόφαση, να πετάξει στον Όλυµπο, εκεί, όπου την έχει φυλακίσει ο θεός Πόλεµος. 
Με την πονηριά και την εξυπνάδα του, µαζί µε την βοήθεια των παιδιών, θα φέρει ξανά την 
Ειρήνη στον κόσµο.” ∆ιάρκεια 50’ Είσοδος 5Ε  
 
 

• ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 30-31/7/2016 ΛΑΣΤΡΟΣ Β τοπικό πρωτάθληµα πρέφας. Ώρα 
έναρξης 7.00 µ.µ.  

 
 

• ΚΥΡΙΑΚΗ 31/7/2016 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΙΑ∆Α  

 
 
 



Το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ Κρήτης την καλοκαιρινή περίοδο 2016 παρουσιάζει τη θεατρική 
παράσταση «ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΙΑ∆Α».  
 
Πρεµιέρα Φεστιβάλ Αθηνών - Ηρώδειο 11 Ιουλίου. Ένας ξεκαρδιστικός ύµνος στο συνολικό 
έργο του Αριστοφάνη. Μέσα σε µιάµιση ώρα, µε καταιγιστικούς ρυθµούς παρουσιάζονται 
µπροστά στα µάτια του κοινού όλοι οι σπουδαίοι ρόλοι, οι κεντρικές συµβάσεις, τα µοτίβα και η 
δηµιουργική ευφυΐα του πατέρα της κωµωδίας.  
 
Ο Αριστοφάνης πεθαίνει πάνω σε µια πρόβα τη στιγµή ενός έντονου διαπληκτισµού µε τους 
ηθοποιούς του και πηγαίνοντας στον Άδη προσπαθεί να πείσει τους θεούς του κάτω κόσµου να 
του χαρίσουν µια εβδοµάδα ζωής, ώστε να ανεβάσει το τελευταίο έργο του και …..το πανηγύρι 
αρχίζει. Έργα και ηµέρες του µεγάλου µας κωµικού παρελαύνουν επί σκηνής, σε ένα 
ξεκαρδιστικό, δροσερό αλλά και συγκινητικό έργο, ανακατεύοντας µε µαεστρία όλα τα ύφη της 
κωµωδίας! 
 
 ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κρήτης Καλ/κός ∆/ντής ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ.: Μιχάλης ΑΕΡΑΚΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ∆ΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Οµάδα 
Ι∆ΕΑ (Κώστας ΓΑΚΗΣ, Κων/νος ΜΠΙΜΠΗΣ, Αθηνά ΜΟΥΣΤΑΚΑ) και ∆ηµήτρης 
ΖΟΥΓΚΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ - ΜΟΥΣΙΚΗ: Κώστας ΓΑΚΗΣ ΣΚΗΝΙΚΑ: Παναγιώτα Κοκκορού 
- ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Βασιλική Σύρµα Sound Designer - Μουσικός επί Σκηνής: Στέφανος 
ΤΟΡΤΟΠΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΙ: Κατερίνα ΜΑΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ. ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: Ίρις 
ΚΑΝ∆ΡΗ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ Αντώνης ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Γεράσιµος ΓΕΝΝΑΤΑΣ, 
Γιώργος ΠΥΡΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ευαγγελία ΜΟΥΜΟΥΡΗ, Γιάννης ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Θάνος 
ΤΟΚΑΚΗΣ  
 
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 12€ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 15€, 12€ (παιδικό, φοιτητικό, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, 
άνεργοι. άνω των 65, ΑΜΕΑ 67%) 
 
 ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΟΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: www.viva.gr  
 
Ώρα έναρξης 9.00 µ.µ. στο 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο!  
 
 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  
 
 
 

• ∆ΕΥΤΕΡΑ 1/8/2016 «Το Καπλάνι της Bιτρίνας» · της Άλκης Ζέη  
 
 

 
 
 



 «Το Καπλάνι της Bιτρίνας» της Άλκης Ζέη  
 
Θεατρική διασκευή/Σκηνοθεσία Ανδροµάχη Χρυσοµάλη  
 
Το «θρυλικό» Καπλάνι της βιτρίνας «ζωντανεύει» για πρώτη φορά στο θέατρο και περιοδεύει σε 
όλη την Ελλάδα Η µεγάλη θεατρική επιτυχία της χρονιάς «Το Καπλάνι της βιτρίνας», το 
εµβληµατικό έργο της Άλκης Ζέη , που αγαπήθηκε από µικρούς και µεγάλους περιοδεύει σε όλη 
την Ελλάδα, σε µία εξόχως προσεγµένη, άρτια καλλιτεχνικά και αισθητικά παράσταση, αντάξια 
του κλασικού πλέον µυθιστορήµατος, µε 11 καταξιωµένους και ταλαντούχους ηθοποιούς και 
συντελεστές, µε προβολές 3D και Video art, που συνθέτουν ένα ονειρικό σκηνικό 
κατασκευασµένο από τον κορυφαίο σκηνογράφο και ενδυµατολόγο Γιάννη Μετζικώφ, µε τις 
εξαίσιες µουσικές του Μιχάλη Αβραµίδη, µας µεταφέρουν στο Λαµαγάρι, στο ‘’ σκηνικό’’ των 
παιδικών χρόνων της Άλκης Ζέη και κυρίως στα συναισθήµατα, την ψυχή και την αθωότητα των 
δυο µικρών κοριτσιών, της Μέλιας και της Μυρτώς, χαρτογραφώντας το καλοκαίρι του 1936.  
 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Θεατρική διασκευή/σκηνοθεσία : Ανδροµάχη Χρυσοµάλη Σκηνικά- 
Κοστούµια : Γιάννης Μετζικώφ Προβολές 3D και Video Art : Σπύρος Ρασιδάκης, Αλέξανδρος 
Τσερέπας Μουσική : Μιχάλης Αβραµίδης Στίχοι Τραγουδιού : Ανδροµάχη Χρυσοµάλη 
Φωτισµοί : Κατερίνα Μαραγκουδάκη Επιµέλεια κίνησης : Κική Μπάκα Βοηθός Σκηνοθέτη : Α΄ 
Θοδωρής Ντουρντουρέκας, Β΄ Ελεάννα Φινοκαλιώτη Κατασκευή Σκηνικών : Παναγιώτης 
Λαζαρίδης , Βασίλης Σακκής  
 
ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Γιάννης Καρατζογιάννης, Αριέττα Μουτούση, ∆ηµήτρης 
Μαύρος, Βίκυ Μαραγκάκη, Αλέξανδρος Βάρθης, Αγγελική Πασπαλιάρη, Αρετή Τίλη, Χριστίνα 
Πάγκαλη, Ελεάννα Φινοκαλιώτη, Πανάγος Ιωακείµ, Γιώργος Βουβάκης. Trailer παράστασης Το 
Καπλάνι της Βιτρίνας : https://www.youtube.com/watch?v=eONzRgIGapc  
Σηµείωµα σκηνοθέτιδος «Κατακαλόκαιρο του 1936 στη Σάµο. Η Μέλια και η Μυρτώ 
απολαµβάνουν το παιχνίδι και τη θάλασσα µε τους φίλους τους από το Λαµαγάρι, µαζί µε τον 
αγαπηµένο τους ξάδελφο Νίκο, φοιτητή στην Αθήνα που τους διηγείται τις πιο συναρπαστικές 
ιστορίες για το καπλάνι, τον βαλσαµωµένο τίγρη, που τη µια µέρα έχει ανοιχτό το γαλάζιο του 
µάτι και την άλλη το µαύρο… Τι θα συµβεί όµως όταν το καπλάνι ανοίξει για τα καλά το µαύρο 
του µάτι; Που έχει κρυφτεί ο ξάδελφός τους; Τι παιχνίδι σκαρφίστηκε πάλι ;» Η χαρισµατική 
γραφή της Άλκης Ζέη αποτυπώνει µε τρόπο µοναδικό τις ανατροπές που συµβαίνουν στις ζωές 
των παιδιών και των µεγάλων µε την δικτατορία του Μεταξά, όπου πραγµατικότητα και παιχνίδι 
“συνωµοτούν” για να κρατήσουν καλά κρυµµένο το µυστικό. Η παιδική αφέλεια και αθωότητα, 
η συγκίνηση και το χιούµορ πρωταγωνιστούν για να µας πουν ξανά ότι η φιλία, η ανθρωπιά και 
η δηµοκρατία είναι αξίες ανεκτίµητες. 
 Στο κλασικό αυτό πλέον έργο της, η Άλκη Ζέη φωτίζει µε τον δικό της µοναδικό τρόπο τα 
ιστορικά γεγονότα και περιγράφει την κοινωνική πραγµατικότητα της εποχής, όπως τη βίωσε η 
ίδια στην τρυφερή παιδική της ηλικία µε ρεαλισµό και ενάργεια αλλά και µια ανάλαφρη 
περιπαικτική διάθεση, απόρροια της παιδικότητας της. Ανδροµάχη Χρυσοµάλη 
 
 Τιµές εισιτηρίων: 12€ (ενηλίκων), 10€ (παιδικό), Ώρα έναρξης : 21:30 ∆ιάρκεια : 2 ώρες µε 
διάλειµµα. 
 ΠΑΡΑΓΩΓΗ : ΜΕΘΕΞΙΣ 2010 Εταιρεία Θεάτρου και Πολιτισµού Οργάνωση Παραγωγής : 
Θοδωρής Ντουρντουρέκας : https://www.facebook.com/methexis2010?ref=bookmarks  
 
 
 
 
 



• ΤΕΤΑΡΤΗ 3 /8/2016 ΛΑΣΤΡΟΣ Προβολή ταινίας . Ώρα έναρξης 9.00 µ.µ.  
 
 
 

• · ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ 2-3 /8/2016 Παράσταση ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ 
 

 
 
Ένα νοσταλγικό ταξίδι στα αφανέρωτα µονοπάτια της αγάπης, καθώς και στα θεατρικά, 
µουσικοχορευτικά δρώµενα και παραδόσεις του Ελληνικού χώρου. Κείµενα-Μαρία Ζωγραφάκη. 
Σκηνοθεσία-Μιχ.Γιαννακάκης  
Φρούριο Καζάρµα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• ΠΕΜΠΤΗ 4/8/2016 
 

 
 
Τ' Αχλάδια το χωριό µου.  
 
Μουσικοχορευτική εκδήλωση που στόχο έχει να αναδείξει τη λυριστική παράδοση της επαρχίας 
Σητείας. Θα τιµηθούν οιΑχλαδιανοί παλαιοί οργανοπαίχτες Ρεµπελάκης Νικόλαος & Καζαµίας 
Ιωάννης. Θα συµµετάσχει ο νέος ταλαντούχος λυράρης Γιώργος Πετράκης, Την εκδήλωση θα 
κλείσει το διδασκαλείο παραδοσιακού χορού & µουσικής "Χορωδείον" παρουσιάζοντας 
στοιχεία από τον λαϊκό πολιτισµό της ανατολικής  
Κρήτης!  
 
4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΑΖΑΡΜΑ - 9 ΜΜ. Είσοδος Ελεύθερη  
 
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 /8/2016  
 
Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας  
παρουσιάζει τη νέα παραγωγή της Θεατρικής Οµάδας ∆ήµου Ιεράπετρας, για τη θεατρική 
περίοδο «Άνοιξη-Καλοκαίρι 2016», τον «Ελαφοβασιλιά», της Ξένιας Καλογεροπούλου.  
 
Ο “Ελαφοβασιλιάς” είναι ένα σύγχρονο παραµύθι και αποτελεί ένα από τα πιο όµορφα, 
καλογραµµένα και µεστά θεατρικά του σύγχρονου Ελληνικού θεάτρου. · Πραγµατεύεται τον 
έρωτα του βασιλιά Ντεράµο και της Λαβίνιας, αλλά και τις περιπέτειες ενός ολόκληρου 
παλατιού γύρω από την εξουσία του. Ιστορίες αγάπης , έρωτα, µίσους , πάθους για εξουσία και 
κοινωνική ανέλιξη , προδοσίας κ.α περιπλέκονται αριστοτεχνικά δηµιουργώντας ένα σύγχρονο 



παραµύθι που ακροβατεί ανάµεσα στην κωµωδία και το δράµα. Κρυµµένα νοήµατα και 
συµβολισµοί αποκαλύπτουν βαθιές αλήθειες για τη ζωή και τους ανθρώπους.  
Το έργο βουτάει στα ανθρώπινα πάθη και τις ιστορίες τους φέρνοντας στο φως διδάγµατα 
επίκαιρα όσο και διαχρονικά.  
Η παράσταση απευθύνεται τόσο στο ενήλικο κοινό όσο και στα παιδιά. · Συντελεστές της 
παράστασης : ·  
 
 Παίζουν µε σειρά εµφάνισης: · Τσιγκολότι: Πόπη Καλογεράτου · Παπαγάλος: Αµάντα 
Ασπραδάκη · Ταρτάλια: Κωστής Μαυρικάκης · Κλαρίσα: Κατερίνα Κονταξάκη · Πανταλόνε: 
Μανώλης Μπαλοθιάρης · Λαβίνια - Ελάφι: Ιωάννα Ζουριδάκη · Μπριγκέλα: ∆έσποινα ∆ιακάκη 
· Σµεραλδίνα: Φωτεινή Κουλάκη · Τρουφαλδίνο: Λία Λιανάκη · Λέανδρος - Άγαλµα: Γιώργος 
Χριστάκης · Ντεράµο: Ανδρέας Γιαννακουδάκης · Γέρος: Μαρία Κοτσιφάκη · · ∆ιδασκαλία-
Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Μαχαιράς · Βοηθός σκηνοθεσίας: Κατερίνα Κονταξάκη ·  
 
Σχεδιασµός Κουστουµιών: Ανθή Σοφοκλέους · Φωτισµοί: Γιώργος Χαλκίτης · Μουσική 
επιµέλεια: Αλέξανδρος Μαχαιράς · Κατασκευή Αντικειµένων: Σοφία Γιαλούση · Επιµέλεια 
αφίσας - προγράµµατος: Ανδρέας ∆ρανδάκης · Κατασκευή κουστουµιών: Μαρία Καρτσακλή ·  
 
 Γενική Είσοδος: 5 ευρώ Στον προαύλιο χώρο του 30υ ∆ηµοτικού σχολείου.  
 
 

• ΣΑΒΒΑΤΟ 6/8/2016 ΤΟΥΡΛΩΤΗ ΤΣΙΚΑΛΟΜΑΓΕΡΕΜΑΤΑ 2016 
 
 ‘Ο Σύλλογος της Τουρλωτής σε προσκαλεί και πάλι, για 5η συνεχή χρονιά να στέσεις το 
Τσικάλι. Το «ΨΑΡΙ» απού αγόρασες στα χείλη µη µου ψήσεις, µα φέρτο στο διαγωνισµό 
βραβείο ν’ αποκτήσεις! 5ος διαγωνισµός φαγητού µε κυρίως θέµα το «ΨΑΡΙ». Υπάρχει 
πάντα και το ελεύθερο θέµα.  
∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ! 
 Ώρα έναρξης 20:30  
 
 

• ΣΑΒΒΑΤΟ 6/8/2016 ΛΑΣΤΡΟΣ Αγώνες δρόµου ∆’ ΧΑΙΡΕΤΑΚΙΑ. 
 Ώρα έναρξης 5µ.µ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



• ΣΑΒΒΑΤΟ 6/8/2016 ΛΙΘΙΝΕΣ 
ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ‘’ Τα παιδιά της γης’’  
 

 
 
 
ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΖΟΓΚΛΕΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ ΜΕ.. "ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ"  
Ωρα έναρξης 8µ.µ. Τιµή εισιτηρίου 5ε στο Πάρκο Λιθινών.  
 
 

• ΚΥΡΙΑΚΗ 7/8/2016  
 

 
 
 
Καλοκαιρινά παιχνίδια! Η διοργανώτρια οµάδα του Κρυµµένου Θησαυρού σας προσκαλεί στα 
Καλοκαιρινά Παιχνίδια 2016. "Καλεεέ!!! Πατώνεις;;  
 
Πλαζ Σητείας – ώρα 14.00  



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

Αριστοφάνη’’ 
 

 
∆ιάρκεια 50’ Ώρα έναρξης 9.00. Είσοδος ελεύθερη.  
 
 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ-∆ΕΥΤΕΡΑ 7-8/8/2016 <<Κλεψά να σου πετύχει…..>>   
 

 
 



Ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Σητείας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος <<Βιτσέντζος Κορνάρος>> 
παρουσιάζουν το θεατρικό έργο <<Κλεψά να σου πετύχει…..>> της Ρούλας Ορφανουδάκη. 
 
 Πρόκειται για ηθογραφία της Ανατολικής Κρήτης που καταγράφει, µε το γλωσσικό ιδίωµα της 
περιοχής µας, καταστάσεις και ανθρώπινες συµπεριφορές της δεκαετίας του ’70.  
 
∆ύο αγαθοί και ανώριµοι νέοι, σε κάποιο χωριό της επαρχίας µας, ο Νικολής και η Κατερινιά, 
κλέβονται µε σκοπό το γάµο και έρχονται αντιµέτωποι µε την προΪστορία και τις αντιλήψεις των 
οικογενειών τους ,προκαλώντας κωµικά και δραµατικά γεγονότα………  
 
Το έργο βασίζεται στο πεζογράφηµα της Ρούλας Ορφανουδάκη <<Η Κλεψά>>.  
 
Πρωτοπαρουσιάστηκε το 1993 από το Θέατρο της Σητείας και έκτοτε έχει ανέβει από πολλές 
θεατρικές οµάδες µε µεγάλη επιτυχία. Φέτος επιστρέφει, ενήλικο πια και κοσµογυρισµένο , στο 
µικρό, του τόπου του, λιµάνι….. µε µικρές παρεµβατικές προσθήκες, όπου αυτό κρίθηκε 
σκόπιµο.  
Σκηνοθεσία –Σκηνικά: Γιάννης Μανιαδάκης Μουσική: Ελένη ∆ρετάκη Καζάρµα: 7-8 
Αυγούστου 2016 Ώρα: 21:00 Τιµή Εισιτηρίου :7 ευρώ – 5 ευρώ (φοιτητικό –παιδικό –ανέργων)  
 
 

• ∆ΕΥΤΕΡΑ 8/8/2016 ΛΑΣΤΡΟΣ Α Μέρος. Απονοµή βραβείων στους επιτυχόντες 
Λαστριανούς από το Σύλλογο. Β Μέρος. Προβολή ταινίας. 
 Ώρα έναρξης 8 µ.µ.  

 
 
 

• · ∆ΕΥΤΕΡΑ 8/8/2016 ΖΑΚΡΟΣ Το Κου-Κλο Θέατρο Κρήτης συνεχίζει την 
καλοκαιρινή του περιοδεία µε έναν ακόµα σταθµό τη Ζάκρο! 

 
 
Μετά τον Ψαροτροµάρα και τους ∆ροσουλίτες έρχεται η ΕΙΡΗΝΗ του Αριστοφάνη!  
20:30 στο Πνευµατικό Κέντρο θα πραγµατοποιηθεί η παράσταση Κουκλοθεάτρου!  
 



Λίγα λόγια για το έργο: “Ο Τρυγαίος, ένας φτωχός αµπελουργός, ονειρεύεται να ξαναφέρει την 
Ειρήνη στους ανθρώπους. Παίρνει την θαρραλέα απόφαση, να πετάξει στον Όλυµπο, εκεί, όπου 
την έχει φυλακίσει ο θεός Πόλεµος. Με την πονηριά και την εξυπνάδα του, µαζί µε την βοήθεια 
των παιδιών, θα φέρει ξανά την Ειρήνη στον κόσµο.” 
 
 ∆ιάρκεια 50’ λεπτά Είσοδος 6€ Τηλ: 6977 987248 www.koyklotheatro.gr  
 
 
 

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

 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8/2016 ΜΑΡΩΝΙΑ  

Το κουδούνι του ∆ηµοτικού Σχολείου της Μαρωνιάς θα χτυπήσει ξανά στις 10 
Αυγούστου στις 8 το βράδυ καλώντας µας όλους στο προαύλιο, να ταξιδέψουµε στο 
χρόνο µέσα από φωτογραφίες, να θυµηθούµε, να ακούσουµε την ιστορία του Σχολείου 
από την ίδρυση του, να τιµήσουµε τους δασκάλους και τους καθηγητές που γέννησε η 
Μαρωνιά! Είσοδος ελεύθερη. 
 
  

ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ 10-11-12-13/8/2016  
«Στειακά ∆ρώµενα»  
 

 
 
Πολλά στοιχεία από διάφορες µορφές τέχνης, αρµονικά συνταιριασµένα, συνθέτουν τη γνωστή 
θεατρική επιθεώρηση «Στειακά ∆ρώµενα», που παρουσιάζεται εδώ και 24 χρόνια στην Καζάρµα 
και έχει γίνει πια θεσµός για τη Σητεία. Παλιοί και νέοι ερασιτέχνες ηθοποιοί µε το πηγαίο τους 
ταλέντο παρουσιάζουν ή σατιρίζουν την πραγµατικότητα της Στειακής κοινωνίας και όχι µόνο. 
Στη θεατρική σκηνή ζωντανεύουν εικόνες από το χθες και το σήµερα, εικόνες από την 



κουλτούρα, την παράδοση και τον πολιτισµό του τόπου µας, εικόνες από το νοσταλγικό 
παρελθόν, πλαισιωµένες µε µουσική και τραγούδια, σχεδόν όλα σε έµµετρο λόγο και µε Στειακή 
ντοπιολαλιά, σε κείµενα Μανόλη Μιαουδάκη και σκηνοθεσία Ελεάνας Καρανδεινού.  
 
Οι παραστάσεις θα πραγµατοποιηθούν στην Καζάρµα 10-11-12-13 Αυγούστου και ώρα 9.30 το 
βράδυ, για την ενίσχυση- στήριξη του έργου του συνδιοργανωτή Φιλανθρωπικού Συλλόγου 
Σητείας.  
 
Είσοδος : 7 ευρώ & Μαθητικό- Φοιτητικό: 4 ευρώ  
 
 

• ΣΑΒΒΑΤΟ 13/8/2016 Πολιτιστικός Σύλλογος Πραισού ‘’ΠΡΑΙΣΙΩΝ ∆ΡΟΜΕΙΑ’’ 
Μουσείο Ιστορίας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Πραισού Αγώνεςδρόµου- ΚρητικόΒόλι– 
ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ Ώρα 16.00 

 
 
 

• ΣΑΒΒΑΤΟ 13/8/2016 ΛΙΘΙΝΕΣ Η παιδική σκηνή της θεατρικής οµάδας "οι άλλοι" 
παρουσιάζει το έργο του Ευγένιου Τριβιζά 

 
 
 
" Το όνειρο του σκιάχτρου" Ένα σκιάχτρο, καταδικασµένο να µένει ασάλευτο για όλη του τη 
ζωή, ονειρευόταν, ελεύθερο από δεσµά, να πετάξει! 
 Ένα σκιάχτρο, φόβητρο για τα πουλιά, γίνεται ο καλύτερός τους φίλος! Και τα πουλιά σε 
ανταπόδοση αυτής της φιλίας προσπαθούν να το µάθουν να πετάξει.  
 
Είναι ένα ποιητικό αλληγορικό ταξίδι στη χώρα του ονείρου όπου τα όνειρα µπορούν να γίνουν 
πραγµατικότητα, αρκεί να τα πιστέψουµε.  



Ένας ύµνος στη φιλία, για την οποία το σκιάχτρο είναι πρόθυµο ακόµα και να θυσιαστεί.  
Ένα έργο ενάντια σε κάθε λογής φόβο που µας παραλύει και µας αποµακρύνει από τα όνειρά 
µας. 
 
 Σκηνοθεσία:Νίκη Παπαδάκη Μουσική: Γιώργος Χριστιανάκης . 
Είσοδος 5 ευρώ  
 
 
 

• ΤΡΙΤΗ 16/8/2016  
 

 
 
 
Ο SakisBil µε την Πόλυ Πολένα και ∆ηµήτρη Πολένα στην µουσική Παράσταση ‘‘Νότες 
Καλοκαιριού”  
Μια µουσική παράσταση µε Καλοκαιρινή διάθεση, βασισµένη σε έντεχνο- rock τραγούδια και 
πινελιές ελαφρολαικών!  
 
Μια µουσική αναδροµή από το χτες στο σήµερα µε τραγούδια που άφησαν το στίγµα τους στο 
πέρασµα των χρόνων, αλλά και νέες ανέκδοτες συνθέσεις του Σάκη, της Πόλυς και του 
∆ηµήτρη!  
 
Ώρα έναρξης 9.30 Τιµή εισόδου 10ε. 3ο ∆ηµοτικό σχολείο .  
 
 

• ΤΕΤΑΡΤΗ 17/8/2016  



ΣΑΝΚΑΡΑ-ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ  
www.sankara.gr  

 
 
 
Ο πολυµήχανος, ταλαντούχος κι αστείρευτος Σανκάρα επιστρέφει στην Σητεία για να 
παρουσιάσει ένα ολοκαίνουριο magic show για µικρούς και µεγάλους µε τίτλο ''Ζήσε την 
Μαγεία'.'  
Ο µεγάλος Έλληνας illusionist θα υποδεχθεί τους λάτρεις της µαγείας και των ψευδαισθήσεων, - 
τους πιστούς εδώ και χρόνια θεατές, αλλά και θα προσκαλέσει τους νέους φίλους του να 
µυηθούν στην σφαίρα του µυστηρίου και του υπερφυσικού, δίνοντας το απόλυτο ρεσιτάλ 
µαγείας επί σκηνής.  
Έχοντας ως άσο στο µανίκι του τα πρωτοπόρα και παράτολµα νούµερα, το µοναδικό κι 
αγχολυτικό του χιούµορ, τον σεβασµό και την συνέπεια να διακρίνει κάθε του παράσταση, 
γοητεύει και µαγνητίζει τους θεατές κάθε ηλικίας.  
Από το show δεν θα λείψουν τα εντυπωσιακά stage illusions (µαγικά νούµερα µεγάλης 
κλίµακας), κατά τα οποία ο Σανκάρα κι η παρτενέρ του θα εκτελέσουν µ' ένα τρόπο τόσο 
συγκλονιστικό που θα σας αφήσουν άφωνους.  
Είναι το σηµείο όπου η µαγεία και η θεατρικότητα ενώνονται κι έχουν ως αποτέλεσµα την 
απόλυτη σαγήνη των αισθήσεων.  
 
Σας περιµένουν πάρα πολλές µοναδικές και µαγικές εκπλήξεις!  
Η ικανότητά του να κατευθύνει το µυαλό σας στη διάσταση της µαγείας, σε συνδυασµό µε το 
απροσδόκητο αποτέλεσµα, θα σας κάνουν να λατρέψετε αυτή την παράσταση και να ζήσετε την 
µαγεία!  
 
Ώρα έναρξης 21.00 Γενική είσοδος 8 ευρώ. Στον προαύλιο χώρο του 30υ ∆ηµοτικού σχολείου.  
www.sankara.gr  
 



• ΠΕΜΠΤΗ 18/8/2016 Πολιτιστικός Σύλλογος Πραισού  
Αναµένοντας την Πανσέληνο στην Αρχαία Πραισό ΠΣ Πραισού Ξενάγηση στον Αρχαιολογικό 
Χώρο – µουσική βραδιά . 
Ώρα 18.00  
 
 
ΠΕΜΠΤΗ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-19/8/2016  
 
Η Α.Μ.Κ.Ε ΚΟΝΤΡΑ µαζί µε τη θεατρική οµάδα «Γελλάς το Μεγαλείο σου», διοργανώνουν τη 
θεατρική παράσταση µε τίτλο «Ανέκδοτο Έγκληµα»!  
Το «Ανέκδοτο Έγκληµα» είναι µια κωµική παράσταση µε κοινωνικό περιεχόµενο και µε έντονο 
το στοιχείο της µαύρης κωµωδίας.  
Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε µια ταβέρνα στην ύπαιθρο, όπου καταφθάνουν τρεις κακοποιοί, και, 
λόγω κακοκαιρίας και ενός ατυχήµατος, εγκλωβίζονται µαζί µε τους θαµώνες αυτής. Και ενώ 
όλα κυλούσαν ήσυχα, όλοι τους βρίσκονται αντιµέτωποι µε τρελά και αναπάντεχα γεγονότα, 
ικανά να τους οδηγήσουν στα άκρα...  
Κάποιοι το θεωρούν ανέκδοτο, κάποιοι έγκληµα. Τι είναι άραγε; 
 
 Η θεατρική οµάδα <<Γελλάς το µεγαλείο σου>> δηµιουργήθηκε το 2012 από µαθητές της Γ΄ 
τάξης του ΓΕΛ Σητείας και έχουν ανεβάσει ήδη παράσταση στο θεσµό των Κορναρείων 
(“Φάρµα Γελλάς” στα Κορνάρεια 2015) και είναι το τρίτο θεατρικό έργο που παρουσιάζουν!  
Το σενάριο και τη σκηνοθεσία επιµελούνται οι Πραξιτέλης Πολλάκης και Νίκανδρος Σηφάκης. 
 
 Ώρα έναρξης 21.00.µ.µ. Είσοδος 5ε - Φρούριο Καζάρµα. 
 
  

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/8/2016 ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ 
ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ‘’ Τα παιδιά της γης’’  
 

  
 
 



ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΖΟΓΚΛΕΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ ΜΕ.. "ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ"  
Ωρα έναρξης 19.00µ.µ. Τιµή εισιτηρίου 5ε  
 
 
 
 

• ΣΑΒΒΑΤΟ 20/8/2016 Τµήµα Πειραιά του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Χορού.  
 

             
      
 
Το Τµήµα Πειραιά του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Χορού σε συνεργασία µε την Οµάδα Αρχαίας 
Όρχησης του Θεάτρου «∆όρα Στράτου» και την Ερευνητική Οµάδα Αρχαίας Όρχησης της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών «δρΥός τόΠοι», θα παρουσιάσουν την 20η 
Αυγούστου 2016, ηµέρα Σάββατο και ώρα 7.30 µ.µ. στο χώρο της «Καζάρµας» του ∆ήµου 
Σητείας την παράσταση: « Σαν παραµύθι; Κρήτη και Κρήτες από τη Μινωϊκή µέχρι τη 
σύγχρονη εποχή».  
 
Ένα θεατρικό δρώµενο, εµπλουτισµένο µε έθιµα, τραγούδια και χορούς, βασισµένο στη 
Μυθολογία, την Ιστορία, αρχαιολογικά ευρήµατα, ζωντανές µαρτυρίες και δράσεις. Αποτελεί 
µια διερεύνηση της σχέσης µεταξύ των αρχαίων και σύγχρονων εθίµων και των τρόπων 
έκφρασής τους, κύρια µε συντεταγµένη κίνηση και χορό . 
 
Ώρα έναρξης 9.00µ.µ. Φρούριο Καζάρµα. Κουπόνι ενίσχυσης  7ε . 
 
Τα έσοδα θα διατεθούν στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Σητείας.  
 
 
 
 

• ΚΥΡΙΑΚΗ 21-/8/2016 «Μη στέκεσαι στον τάφο µου και κλαις ∆εν είµαι εκεί... ∆εν 
κοιµάµαι...» (στίχοι των Απάτσι) 

 
 Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΠΕΙΡΑ(Γ)ΜΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ ΣΟΥΚΑΤΖΙ∆Η 



«Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ «ΜΑΤΑΙΩΝ» ΠΡΑΞΕΩΝ» του ΣΠΥΡΟΥ ΤΖΟΚΑ, σε θεατρική διασκευή 
και σκηνοθεσία ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΑΣΟΛΑ. Τραγουδάει η Νατάσσα Τζαβέλλα Παπαδοπούλου  
 

      
 
 
Μία παράσταση αξιοπρέπειας και αντίστασης από το χτες για το σήµερα... ∆εν πενθούµε... 
Επαναστατούµε...  
 
Στη σκηνή εµφανίζεται ένας νεκρός που φέρει µαζί του τη βαλίτσα της µνήµης...  
Είναι ο µικρασιάτης και ακροναυπλιώτης αγωνιστής Ναπολέοντας Σουκατζίδης... 
 Ένας από τους 200 εκτελεσµένους κοµµουνιστές από τους Γερµανούς (µε τις ευλογίες πάντα 
των Ελλήνων φασιστών), στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την µατωµένη Πρωτοµαγιά του 
1944...  
Με τη σοφία, το άγρυπνο µάτι και την απέραντη τρυφερότητα των νεκρών για τους ζωντανούς, 
επιµένει η ιστορία του και η ιστορία των συντρόφων του να µη σβηστεί, η µνήµη να 
αποκατασταθεί. Και ξαναζεί για χάρη µας το τελευταίο του βράδυ στο στρατόπεδο του 
Χαϊδαρίου µε όλες τις µνήµες του από τη σύντοµη ζωή του... Γνωρίζει καλά ότι τον 
χρειαζόµαστε πάλι σήµερα ζωντανό µέσα µας όπως και κάθε φορά που οι καιροί απαιτούν να 
αγωνιζόµαστε για τη ζωή µας... Και µέσα στη βαρβαρότητα και τον εκφασισµό να επιµένουµε 
να οραµατιζόµαστε έναν άλλο κόσµο ελευθερίας, δικαιοσύνης, ισότητας και δηµοκρατίας... 
Ένας νεκρός που δε ζητάει το θρήνο µας αλλά που έρχεται να µας χαρίσει δύναµη από τη 
δύναµη που έχουµε µέσα µας, όταν το συλλογικό ασυνείδητο καθίσταται συνειδητό... «Γιατί 
έρχονται στιγµές που οι νεκροί χρειάζονται τους ζωντανούς και οι ζωντανοί τους νεκρούς...» Η 
παράσταση ακολουθεί το συγκλονιστικό οδοιπορικό του Ναπολέοντα Σουκατζίδη από την 
Προύσα που γεννήθηκε το 1909 και τη µετεγκατάσταση της οικογένειας του µετά τη 
µικρασιατική καταστροφή στο Αρκαλοχώρι του νοµού Ηρακλείου, σκιαγραφεί τη ζωή και την 
πολιτική δράση του στην Ιεράπετρα και το Ηράκλειο έως και την σύλληψη του το 1936 µε το 
«Ιδιώνυµο», τον ακολουθεί στην εξορία του στον Άη-Στράτη, στη φυλάκισή του στην 
Ακροναυπλία και στη µεταφορά του στα ναζιστικά στρατόπεδα Λάρισας και Χαϊδαρίου µέχρι 
και την εκτέλεσή του ως ένας από τους 200 εκτελεσµένους κοµµουνιστές στο Σκοπευτήριο της 
Καισαριανής την Πρωτοµαγιά του 1944, διαγράφοντας έτσι όλη την τραγική και συνάµα ηρωική 
διαδροµή της πατρίδας µας όπως έχει καταγραφεί στο ιστορικό µυθιστόρηµα του Σπύρου Τζόκα 
“Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ «ΜΑΤΑΙΩΝ» ΠΡΑΞΕΩΝ” (εκδόσεις ΕΥΜΑΡΟΣ).  
 



∆ιασκευή-Σκηνοθεσία: Αγγελική Κασόλα Μουσική επιµέλεια: Αλέξης Βάκης 
Σκηνογραφική/Ενδυµατολογική Επιµέλεια: Ευτυχία Ροδοπούλου Φωτισµοί: οµάδα πείρα(γ)µα 
Φωτογράφιση Χριστίνα Σαρλάµη Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Χρύσα Ματσαγκάνη 
 
 Φρούριο Καζάρµα- Ώρα 21.00- Είσοδος ελεύθερη  
 
 
 
 

• ΚΥΡΙΑΚΗ - ∆ΕΥΤΕΡΑ 21-22/8/2016 Πολιτιστικός Σύλλογος Πραισού  

 
∆ιηµερίδα «Η Μεγάλη Κρητική Επανάσταση 1866 -1869 Προάγγελος της Ελευθερίας και της 
Ένωσης» Κυριακή 21 Αυγούστου 2016 Πρόγραµµα 17.00: Εγκαίνια θεµατικής Έκθεσης 
Μουσείου Ιστορίας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Πραισού «Οι Κρητικές Επαναστάσεις» 18.30: 
Άγιος Σπυριδώνας ( ΚΑΝΕΝΕΣ) Πάνω Βρύση Εκθέσεις Φωτογραφίας και Ντοκουµέντων από 
τις Κρητικές επαναστάσεις. ∆ιαλέξεις – Οµιλίες 19.30: Ιστορικά γεγονότα – Οι Αφορµές και τα 
Αίτια της Επανάστασης του 1866 20.15: Πολιτισµός – Τέχνες και Γράµµατα πριν και µετά την 
επανάσταση του 1866 20.45 «Ένωσης ή Θάνατος» Μουσική – Απαγγελίες 21.00: Η αποτύπωση 
των Κρητικών Επαναστάσεων από την Μουσική Παράδοση µας Κέρασµα Πολιτιστικού 
Συλλόγου Πραισού. .∆ευτέρα 22 Αυγούστου 2016 Πρόγραµµα 18.00:Άγιος Γεώργιος 
(ΤΟΥΡΤΟΥΛΟΙ) Μνηµείο Πεσόντων επιµνηµόσυνη δέηση υπέρ των σφραγισθέντων στην µας 
τον Ιούλιο του 1821 από τον Ιµπραήµ Αφεντακάκη και υπέρ των φονευθέντων από την 3ετη 
επανάσταση του 1866-1869 –  
 
Κατάθεση Στεφάνων Εκθέσεις Φωτογραφίας και Ντοκουµέντων από τις Κρητικές 
Επαναστάσεις. Κέρασµα Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Γεώργιου ∆ιαλέξεις – Οµιλίες 19.30: 
Λαογραφία και Τοπικές Παραδόσεις 20.00: Το Αρκάδι Σύµβολο της Ελευθέριας και της 
Ένωσης. 20.30: Μια γοητευτική περιπλάνηση στου Λασιθιού τα µέρη το 1866- 69 σε Ιστορικό 
καµβά 21.20: Οι Συνέπειες της Επανάστασης του 1866 – Θετικά και Αρνητικά Αποτελέσµατα 



21.30: Προβολή Ντοκιµαντέρ. Συνδιοργάνωση. Πολιτιστικός Σύλλογος Πραισού/ Μουσείο 
Ιστορίας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Πραισού - Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Γεωργίου (οι 
ΤΟΥΡΤΟΥΛΟΙ) ∆ήµος Σητείας  
 
 

• ∆ΕΥΤΕΡΑ 22/8/2016“Ανάµεσα στον Έρωτα και την Αγάπη”.  
 

                          
 
Η θεατρική οµάδα Ιεράπετρας υπο την αιγίδα του συλλόγου αλληλεγγύης “ΙΣΤΟΣ” ανεβάζει 
θεατρική παράσταση µε τίτλο “Ανάµεσα στον Έρωτα και την Αγάπη”. 
 Πρόκειται για µια συρραφή θεατρικών έργων και λογοτεχνικών κειµένων µε θέµα τον έρωτα 
και την αγάπη σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Μαχαιρά.  
Η παράσταση µας , µια κατάδυση στην ανθρώπινη ψυχή µέσα απο τους συγγραφείς και ποιητές: 
Σοφοκλή , Ουίλιαµ Σαίξπηρ ,Άντον Τσέχωφ , Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα , Γκυ ντε Μωπασσάν , 
Ζαν Κοκτώ , κ.α , φέρνει στο φως τις πιο ανατρεπτικές ιστορίες που µετουσιώνουν , αναγεννούν 
ή καταστρέφουν την ανθρώπινη φύση.  
Ιστορίες που ακροβατούν ανάµεσα στην κωµωδία και το δράµα και αντανακλούν τις πιο 
ευαίσθητες και ουσιώδης χορδές της ανθρώπινης ύπαρξης.  
 
Η παράσταση “Ανάµεσα στον Έρωτα και την Αγάπη” είναι ένας ύµνος για την ζωή µέσα απο 
αρχαίους , κλασικούς και σύγχρονους ποιητές και συγγραφείς.  
“A ρκεί ένα λεπτό για να ερωτευθείς, µια ώρα για να συµπαθήσεις και µια µέρα για ν΄αγαπήσεις. 
Όµως µια ολόκληρη ζωή δεν αρκεί για να ξεχάσεις...” Oscar Wilde  
 
Συντελεστές παράστασης: Παίζουν κατά αλφαβητική σειρά: Γιώργος Λιοντάκης ∆ηµήτρης 
Γιαννίδης, Λία Λιανάκη, Μαρία Χατζάκη, Νίκος Ασπραδάκης, Πόπη Παναγιωτάκη, Φανή 
Γιαννάκη Πολίτη, Χρυσούλα Πρινάρι Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Μαχαιράς, Φωτισµοί: Γιώργος 
Χαλκίτης,. Σχεδιασµός αφίσας – προγράµµατος: Αλέξανδρος Μαχαιράς. Επιµέλεια αφίσας – 
προγράµµατος: Ανδρέας ∆ρανδάκης. Κατασκευή Σκηνικών: Χριστόφορος Σφακιανάκης. 
Μουσική επιµέλεια: Αλέξανδρος Μαχαιράς.Ηχογράφηση: Μιχάλης Ζαµπετάκης. Μουσικοί: 
Χρήστος Συρµακένζης  



 
Ώρα έναρξης 21.00 Τιµή εισόδου 5ε, 3ο ∆ηµοτικό σχολείο! 
 
 
 

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/8/2015 Βραδιά Αργεντίνικου τάνγκο  
 

                  
 
 
από τους Μαρία Μαραγκάκη – Guillermo Torrens και Rojer Ismael Zalazar & Christina 
Sarioglou δυο διακεκριµένα ζευγάρια στον χώρο του Αργεντίνικου τανγκο. Κεντρική πλατεία 
Σητείας . Συµµετέχει η σχολή χορού της πόλης µας Baila . Ώρα έναρξης 21:00, Είσοδος 
ελεύθερη.  
 
 
 

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - 27/8/2016 ‘’Το κέρασµα του Αγίου Φανουρίου’’   
 
 
Παραµονή 26/8 το απόγευµα και στις 27/8 την ηµέρα της γιορτής του Αγίου. Η εκκλησία 
του Αγίου Φανουρίου Παπαγιαννάδων. 
 Γραφικό ξωκλήσι βόρεια από την επιβλητική έπαυλη των Dei Mezzo (Σεράγιο) στην 
Ετιά, µε θέα το εγκαταλελειµµένο οικισµό του Λουτρακίου (νότια). 
Η ηµεροµηνία θεµελίωσης της εκκλησίας είναι άγνωστη.  
Εκτιµάται ότι είναι παλιά εκκλησία, που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, ο 
Οθωµανός άρχοντας της περιοχής, την είχε µετατρέψει σε στάβλο.  
Με πρωτοβουλία κάποιου χριστιανού τοπικού άρχοντα, ονόµατι Χατζαντωνάκη, σε 
συνεννόηση και µε τον Επίσκοπο Ιεροσητείας, ο ναός καθαρίστηκε και εγκαινιάσθηκε 
µέσα σε µια νύχτα. 
 Ο Οθωµανός άρχοντας της περιοχής κατά τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου έδενε στα 
δέντρα σκύλους για να παρενοχλεί τους πιστούς.  
Περίπου το 1880 αγοράστηκε η περιοχή από την οικογένεια Περογιαννάκη και η 
εκκλησία ανακαινίσθηκε από τον Περογιαννάκη Εµµανουήλ, γιό του Μιχάλη ή 
ΧατζηΜιχάλη.  
Τα πρώτα χρόνια γινόταν πανηγύρι εκ περιτροπής από τα τρία αδέρφια της οικογένειας 
Περογιαννάκη.  
Η εικόνα του Αγίου Φανουρίου των Παπαγιαννάδων βρέθηκε από έναν συντοπίτη µε το 
όνοµα Μαλλιωτάκης κατά τον Μικρασιατικό πόλεµο.  



Κατά τη διάρκεια εχθροπραξιών, ο Μαλλιωτάκης µπήκε σε φλεγόµενη εκκλησία και 
έσωσε την εικόνα, την οποία δεν αποχωρίστηκε έκτοτε, φέροντας τη µαζί του στην 
Κρήτη.  
Ως τελευταία επιθυµία πριν πεθάνει, ζήτησε να δοθεί η εικόνα στην εκκλησία του Αγίου 
Φανουρίου Παπαγιαννάδων.  
Περί τη δεκαετία του '80 η εικόνα κλάπηκε από το χώρο του ναού. Λίγα χρόνια αργότερα 
ο δράστης συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη και καταδικάστηκε.  
Μετά την ανεύρεσή της στην κατοχή του δράστη, η εικόνα επρόκειτο να παραχωρηθεί 
ως έκθεµα σε µουσείο.  
Ο τότε ιερέας των Παπαγιαννάδων, παπά-Κωστής Κεντριστάκης, προσέφυγε στη 
δικαιοσύνη και µετά από δικαστικό αγώνα η εικόνα επιστράφηκε στην ενορία 
Παπαγιαννάδων.  
 
Το Κέρασµα Το 2003 µε πρωτοβουλία όλων των Παπαγιαννιωτών και τη συνδροµή της 
Ενορίας Παπαγιαννάδων, ξεκίνησε το "κέρασµα" στους πιστούς κατά τη γιορτή του 
Αγίου Φανουρίου, που πλέον έχει γίνει παράδοση. Κάθε χρόνο πλήθος πιστών 
επισκέπτονται τη γραφική εκκλησία του Άγιου, που φανερώνει τα χαµένα αντικείµενα 
και δίνει ελπίδα. Οι Παπαγιαννιώτες, η Ενορία Παπαγιαννάδων και ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Παπαγιαννάδων σας υποδέχονται και σας καλωσορίζουν.  

 

 

 

                                                                           ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ! 


