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ΚΟΝΑΕΙΑ 2018 ΡΟΓΑΜΜΑ  

ΙΟΥΝΙΟΣ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/6/2018 Εήξνο  

Εκδιλωςθ του Λυκείου των Ελλθνίδων Σθτείασ θ οποία ςχετίηεται με τον Στειακό πθδθχτό χορό, ωσ 

ςτοιχείο άυλθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.  

Στθν αίκουςα του Ρολιτιςτικοφ Συλλόγου Ηιρου.  

Είςοδοσ ελεφκερθ με κζραςμα από τον Ρολιτιςτικό Σφλλογο.  

 

 
ΔΕΥΤΕΑ 4/6/2018 TRES COURT FILM FESTIVAL 2018 

 



 

 

Η Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε ηνπ Θεάηξνπ ηεο εηείαο θέξλεη θαη θέηνο ζηελ πόιε καο, ην Δηεζλέο Φεζηηβάι 

ηαηληώλ πνιύ κηθξνύ κήθνπο. 

Πξόθεηηαη γηα ζαξάληα πεξίπνπ επηιεγκέλεο ηαηλίεο κε δηάξθεηα έσο ηξία ιεπηά. 
Σν Φεζηηβάι έρεη θαη δηαγσληζηηθό ραξαθηήξα κε ην θνηλό λα επηιέγεη κε ςεθνθνξία ζην ηέινο ηελ θαιύηεξε 
ηαηλία. 
Σελ Δεπηέξα 4 Θνπλίνπ ζηηο 8:30 ζην Πνιύθεληξν ηνπ Δήκνπ εηείαο. 
αο πεξηκέλνπκε.. 

 

ΚΥΛΑΚΘ 10/6/2018 ΠΑΛΑΙΚΑΣΡΟ ΙΣΑΝΙΩΝ ΓΡΩΜΔΝΑ  

 
Ραρουςίαςθ παιδικϊν χορευτικϊν τμθμάτων παραδοςιακϊν χορϊν από το χοροδιδάςκαλο Κωςτι 

Βουτυράκθ ςτον προαφλιο χϊρο του Δθμοτικοφ Σχολείου.  Ϊρα ζναρξθσ: 19:00 μ.μ. 

 

ΤΛΤΘ 12/6/2018«… τθσ προςφυγιάσ, τθσ ξενιτιάσ, του πόνου τθσ αγάπθσ…», 

κζατρο «αλθκινϊν» ςκιϊν 

 

 

 

 

 

 

Οι μακθτζσ τθσ ΣΤϋ τάξθσ του 3ου Δθμοτικοφ 

Σχολείου τθσ  Σθτείασ ακολουκοφν, μζςα από 

«ςκιζσ και φϊτα», τα μονοπάτια τθσ προςφυγιάσ 

και του ξενιτεμοφ τθσ ελλθνικισ φυλισ. Ανοίγουν 

το ιερό βιβλίο τθσ προςφυγιάσ και μζςα από 

αλθκινζσ μαρτυρίεσ και επιςτολζσ ταξιδεφουν 

από τθ μικραςιατικι καταςτροφι και τθ 

μετανάςτευςθ ςτθν Αμερικι και τθν Ευρϊπθ μζχρι τθ ςθμερινι μεταναςτευτικι μάςτιγα του 

«braindrain».  

 

Ρολφκεντρο 



 

Ϊρα 9:οοϋμ.μ. 

Είςοδοσ 5ε  

 

The 6th grade students of the 3rd Sitia Primary School deal with refugees and foreign lands. They guide 
us through "shadows and light" in the paths of greek emigrants and refugees. They unravel the sacred 
book of migration and through true narrations they travel from the Asia Minor Catastrophe and the 
migration to the USA and Europe until today's braindrain. 
 
 

ΡΕΜΡΤΘ 14/6/2018 Το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Σθτείασ κα παρουςιάςει μια διαςκευι τθσ κωμωδίασ «Πρνικεσ» του 

Αριςτοφάνθ, που κα πραγματοποιθκεί -  με τθ ςτιριξθ του ΔΟΚΑΣ και του Φιλανκρωπικοφ Συλλόγου 

Στιριξθσ ΑμεΑ  κατά τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ 2017-2018 

 

Ρολφκεντρο Σθτείασ. 

Ϊρα 7.30μ.μ.  

Είςοδοσ ελεφκερθ. 

ΡΕΜΡΤΘ 14/6/2018 Ο Γιάννθσ Ηουγανζλθσ και θ Γιϊτα Γιάννα  
ςτο πάρκο Χλουβεράκθ ςτθν ΣΘΤΕΙΑ !!! 

                                                        "Φροφτα Εποχισ" 

Συμμετζχουν οι : Τάνια όκκα, Ραναγιϊτθσ Αυγερινόσ  

 



 

 
Ο Γιάννθσ Ηουγανζλθσ ωσ επίςθμοσ καλεςμζνοσ για τα 20 χρόνια Ηυκοποιίασ Βεργίνασ περιοδεφει ςτθν 

Κριτθ μαηί με τθν Γιϊτα Γιάννα ακολουκϊντασ τουσ ζνα ςυγκρότθμα από τρεισ διαφορετικζσ γενιζσ 
καλλιτεχνϊν. 

Το μοναδικό πρόγραμμα με τίτλο 
«ΦΡΟΤΣΑ ΕΠΟΧΗ»  

υπόςχεται ςτουσ κεατζσ μια γκάμα από μπαλάντεσ, λαικά και  ροκ μουςικι και φυςικά τισ αυτοςχζδιεσ 
διαδραςτικζσ παραςτάςεισ του καλλιτζχνθ που ςκοποφν ζχουν να διαςκεδάςουν και να ξεκαρδίςουν 

τον κόςμο. 

  
Ραναγιϊτθσ Αυγερινόσ: κικάρα, τραγοφδι 
Μιχάλθσ Δάρμασ: κοντραμπάςο, φωνι 
Κϊςτασ Σπυράτοσ: κρουςτά, φωνι 
Γιάννθσ Ρουρνάρασ: μπουηοφκι, τηουράσ, φωνι 
Βαςίλθσ Ντρουμπογιάννθσ: πιάνο 
Συμμετζχει θ θκοποιόσ Τάνια όκκα και ο Αςτζρθσ Κανοφςθσ 
Ράνοσ Ηενίδθσ: video art 
Άλςοσ Χλουβεράκθ  

Ϊρα ζναρξθσ 9.30μ.μ. 
Tιμι ςτθν είςοδο: 12 €  

Ρροπϊλθςθ: 10 € (Καφζ Εν Ρλω Σθτεία) 
 

 

ΡΕΜΡΤΘ 14/6/2018 ΠΑΛΑΙΚΑΣΡΟ ΙΣΑΝΙΩΝ ΓΡΩΜΔΝΑ Το Δθμοτικό Σχολείο Ραλαικάςτρου τιμά 

τον μεγάλο μασ ποιθτι Βιτςζντηο Κορνάρο με διάφορεσ αναφορζσ - δράςεισ. Ϊρα ζναρξθσ: 19:00 μ.μ. 

 Ϊρα ζναρξθσ: 19:00 μ.μ.  

Δθμοτικό ςχολείο Ραλαικάςτρου 

 Είςοδοσ ελεφκερθ. 

 ΡΑΑΣΚΕΥΘ 15/6/201 - ΣΑΒΒΑΤΟ 16/6/2018 - ΚΥΛΑΚΘ 17/6/2018 

Τριιμερεσ εκδθλϊςεισ ςτθ Σθτεία από το Τμιμα Διατροφισ και Διαιτολογίασ, ΤΕΙ Κριτθσ με κζμα:   

«Διατροφι & Ευεξία 2018» 

Μαμά…Μπαμπά…μάκε με να Τρϊω Σωςτά!!! 

 



 

 

Υπό τθν αιγίδα του Διμου Σθτείασ και φζτοσ, για 5θ ςυνεχόμενθ χρονιά, πραγματοποιείται το τριιμερο 

των ενθμερωτικϊν εκδθλϊςεων που διοργανϊνει το Τμιμα Διατροφισ και Διαιτολογίασ Τ.Ε.Λ Κριτθσ 

(Ραράρτθμα Σθτείασ), ςε ςυνεργαςία με τουσ Γιατροφσ του Αιγαίου ΡαΓΝΘ, τον Δθμοτικό Οργανιςμό 

Κοινωνικοπολιτιςτικισ Ανάπτυξθσ Σθτείασ (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.), τον Λατρικό Σφλλογο Σθτείασ, το ΔΛΕΚ Σθτείασ, τον 

Φυςιολατρικό-Ορειβατικό Σφλλογο Σθτείασ, το Μουςείο Φυςικισ Λςτορίασ Κριτθσ, το Γεωπάρκο 

Σθτείασ, το οποίο εντάςςεται ςτα πλαίςια των πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων «Κορνάρεια 2018» του Διμου 

Σθτείασ. 

Θζμα των φετινϊν εκδθλϊςεων είναι:  

Μαμά…Μπαμπά…μάκε με να Τρϊω Σωςτά!!! 

Στόχοσ τθσ διοργάνωςθσ αποτελεί, θ δραςτθριοποίθςθ των φοιτθτϊν ςε δράςεισ πρόλθψθσ και 

προαγωγισ υγείασ ςτθν κοινότθτα, θ ενθμζρωςθ-ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν ςε κζματα διατροφισ, 

πρόλθψθσ και προαγωγισ τθσ υγείασ και θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ επαρχίασ 

Σθτείασ 

Οι εκδθλϊςεισ ξεκινοφν τθν Ραραςκευι 15 Ιουνίου, και ϊρα 5:00 το απόγευμα, ςτο Ρολφκεντρο του 

Διμου Σθτείασ, με ενθμερωτικι θμερίδα ανοιχτι για το κοινό, με κζμα: «Παιδικι Παχυςαρκία - 

Πρόλθψθ & Αντιμετϊπιςθ». 

ΡΑΑΣΚΕΥΘ 15 ΙΟΥΝΙΟΥΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ ΡΟΛΥΚΕΝΤΟ 17:00 – 20:00 

«Παιδικι Παχυςαρκία - Πρόλθψθ & Αντιμετϊπιςθ»  

ΚΘΤΙΚΘ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ςτο ΚΕΝΤΟ τθσ ΡΟΛΘΣ  21:00 

…μουςικά ακοφςματα… από το ςυγκρότθμα του Σπφρου Βιτςεντηάκθ, 

παίηουν οι Σπφροσ Βιτςεντηάκθσ: λαοφτο-τραγοφδι, Γιάννθσ Μαηωνάκθσ: λφρα-τραγοφδι, Στζλιοσ 

Κοξαράκθσ: μαντολίνο, Νίκοσ Κουβάκθσ: λαοφτο, Νίκοσ Μετηάκθσ: κικάρα  

Χορόσ από το Λφκειο Ελλθνίδων – Παράρτθμα Σθτείασ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 

ΑΝΟΙΧΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  από τουσ Γιατροφσ του Αιγαίου ΡαΓΝΘ  9:00 – 15:00 

ΡΑΙΧΝΙΔΙΑ ςτθν ΡΟΛΘ  με τθν υποςτιριξθ του Σϊματοσ Εκελοντϊν Σαμαρειτϊν Διαςωςτϊν και 

Ναυαγοςωςτϊν Σθτείασ  (ςτθν κεντρικι πλατεία) 18:00 

ΕΝΘΜΕΩΣΘ για τθν Ρρόλθψθ & Αντιμετϊπιςθ τθσ Ραιδικισ Ραχυςαρκίασ (πλατεία) 18:00  

ΜΑΘΘΜΑ ΓΑΣΤΟΝΟΜΙΑΣ  με Συνταγζσ από τουσ Chef του ΔΙΕΚ Σθτείασ (πλατεία) 19:00 

Μαγειρεφουμε  για τα παιδιά μασ! 

ΜΥΣΤΙΚΘ ΕΞΕΕΥΝΘΣΘ  (πλατεία)  19:00     

το Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ Κριτθσ και το Γεωπάρκο θτείασ ςυναντιοφνται ςτθ Σθτεία. 

ΜΟΥΣΙΚΘ ςτθν ΡΟΛΘ  (ςτθν κεντρικι πλατεία)  21:00 

…ςεργιανίηοντασ παλιά ςοκάκια… μυρίηοντασ γιαςεμί… 

ΚΥΙΑΚΘ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ  

ΑΝΟΙΧΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ από τουσ Γιατροφσ του Αιγαίου ΡαΓΝΘ  ςτθ  ΗΑΚΟ 9:00 – 15:00Ο 

Φυςιολατρικόσ-Ορειβατικόσ Σφλλογοσ Σθτείασ με τθν υποςτιριξθ τθσ ΕΔΕΑΚ μασ πθγαίνουν 

κυριακάτικθ βόλτα ςτισ μαγευτικζσ Καροφμεσ…!!! 



 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/6/2018 - ΔΕΥΤΕΑ 18/6/2018 Η Έλσζε πιιόγσλ Γνλέσλ & Κεδεκόλσλ εηείαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Αθαδεκία "Νίθεο εηείαο" & ην ΔΟΚΑ δηνξγαλώλνπλ ην 1ν Σνπξλνπά Πνδνζθαίξνπ 

Αθαδεκηώλ "Samonio Cup"  

Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζην Δεκνηηθό ηάδην εηείαο θαη αθνξνύλ ειηθηαθά ηκήκαηα παηδηώλ πνπ έρνπλ 

γελλεζεί κεηαμύ 2006-2009. Οη αγώλεο ζα ιάβνπλ κέξνο πξσηλεο θαη απνγεπκαηηλέο ώξεο. ΕΘΟΔΟ 

ΕΛΕΤΘΕΡΗ 

ΚΥΛΑΚΘ 17/6/2018 Δϊςε ελπίδα! Δϊςε ηωι! 

 

 

Θα πξαγκαηνπνηεζεί νκηιία γηα ηελ ζσζηή ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε όισλ ησλ πνιηηώλ γηα ηελ 
"εζεινληηθή δσξεά κπεινύ ησλ νζηώλ" ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζύιινγν Όξακα Ειπίδαο θαη ηνλ Δήκν εηείαο. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο, όζνη ην επηζπκνύλ ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα εγγξαθνύλ σο εζεινληέο 
δόηεο. 
Κάλε ζηάζε ζηνλ εζεινληηζκό. 
Δώζε Ειπίδα! 



 

Δώζε Ζσή! 

 Ϊρα ζναρξθσ 20:30μμ  
Ρολφκεντρο Διμου Σθτείασ 

 

 

 

ΤΕΤΑΤΘ 20/6/2018 ΣΧΟΛΘ  ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΩΝ  ΧΟΩΝ  ΛΙΤΣΑ  ΒΕΗΥΑΚΘ 

 

 

 

ΜΑΚΘΤΛΚΘ  ΡΑΑΣΤΑΣΘ :  ¨ΟΧΙ  ΡΑΙΗΟΥΜΕ !!¨ 

Τθν  Τετάρτθ  20 Ιουνίου 2018, τα μζλθ και χορευτζσ  τθσ Σχολισ Ραραδοςιακϊν Χορϊν τθσ  Ευαγγελίασ  

Βεηυράκθ ςασ προςκαλοφν ςτθν ετιςια μουςικοχορευτικι τουσ  παράςταςθ  , θ οποία κα περιλαμβάνει 

παρουςίαςθ Τραγουδιϊν και Ραραδοςιακϊν Χορϊν από τθν Κριτθ, τθν Μ.Αςία και τα Δωδεκάνθςα. 

Ραράλλθλα κα αναβιϊςουν  παραδοςιακά παιχνίδια του παρελκόντοσ που ςυνθκίηαμε όλοι να 

παίηουμε ςτισ γραφικζσ γειτονιζσ μασ, κλείνοντασ τθν μακθτικι τουσ χρονιά με τα πιο γλυκά χαμόγελα! 

! ! 

ΦΟΥΙΟ ΚΑΗΑΜΑ 

ΩΑ ΕΝΑΞΘΣ : 20:30 ΑΚΙΒΩΣ! 

ΕΛΣΟΔΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΘ ! 

ΤΕΤΑΤΘ 20/6/2018  Σν Λύθεην Διιελίδσλ δηνξγαλώλεη ηελ εηήζηα ηειηθή εθδήισζε ησλ 

ρνξεπηηθώλ ηκεκάησλ ηνπ, γηνξηάδνληαο κε ρνξνύο θαη ηξαγνύδηα ην έηνο Κνξλάξνπ ζηελ 

εηεία! 



 

 

Άιιε κηα καζεηηθή ρξόληα γεκάηε ρνξνύο θαη παξάδνζε νινθιεξώλεηαη Με ραξά παηδηά θαη 

ελήιηθεο ζα ρνξέςνπλ ρνξνύο από πνιιέο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο 

7.30κ.κ. Δίζνδνο ειεύζεξε (Άιζνο Υινπβεξάθε) 

 
Dancing presentation by the students of Lykeio Ellinidon Sitias. 

After another year of dancing and tradition has come to an end. The students of Lykeio Ellinidon Sitias 
are hosting their annual presentation of traditional dances from all over Greece on Wednesday, 20 June 
2018 at the Alsos Chlouveraki Park at 19:00. 

Free entrance. 

 

ΡΑΑΣΚΕΥΘ 22/6/2018 Ρρο- Φζςτιβαλ 1ου παιδικοφ φεςτιβάλ Σθτείασ ‘’Στου κφκλου τα γυρίςματα’’ 

 

 Θ ομάδα διοργάνωςθσ του Ραιδικοφ Φεςτιβάλ Σθτείασ και θ Ραιδικι Λζςχθ Ανάγνωςθσ Σθτείασ ςασ 

προςκαλοφν ςε μια προφεςτιβαλικι βραδιά κερινοφ ςινεμά, τθν Ραραςκευι 22 Λουνίου ςτισ 9μμ ςτο 

Άλςοσ Χλουβεράκθ. Κα προβλθκεί θ οικογενειακι ταινία φανταςίασ «Ματίλντα».  



 

  

Ραραγωγι: 1996| 98’ 

Σκθνοκζτθσ: Danny DeVito 

Ρρωταγωνιςτζσ: Mara Wilson, Danny DeVito, Rhea Perlman, Embeth Davidtz, Pam Ferris, Paul Reubens, 

Tracey Walter  

The Children’s Festival team and the Children’s Book Club of Sitia would like to invite you to our pre 

festival open-air film screening of “Matilda” on Friday 22nd June at 9pm, at the Chlouverakis Park.  

Matilda” (1996) |family, comedy, fantasy|98 min  

Director: Danny DeVito 

Cast: Mara Wilson, Danny DeVito, Rhea Perlman, Embeth Davidtz, Pam Ferris, Paul Reubens, Tracey 

Walter 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/6/2018 ΠΑΛΑΙΚΑΣΡΟ ΙΣΑΝΙΩΝ ΓΡΩΜΔΝΑ Σάββατο 23/06/2018: Λαϊκι βραδιά ςτθν 
πλατεία Ραλαικάςτρου.  
Ϊρα ζναρξθσ: 21:00 μ.μ. 
Είςοδοσ Ελεφκερθ 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/6/2018 Βραδιά μουςικισ CORO SITIA Sitia beach city resort& sra 
 

 

Ϊρα ζναρξθσ 21.00 

 



 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/6/2018 - ΚΥΛΑΚΘ 24/6/2018 "Στου Κφκλου τα Γυρίςματα" 

1ο Ραιδικό Φεςτιβάλ Σθτείασ  

 

"ηνπ Κύθινπ ηα Γπξίζκαηα" 

Υνξόο, 

ηξαγνύδη,  

θαηαζθεπέο,  

καγεηξέκαηα,  

παηρλίδηα,  

ζέαηξν 

… θαη άιια πνιιά!!! 

Γηα λα πιεκκπξίζεη όιε ε πόιε Παηδηθά Υακόγεια!!! 

άββαην 23 θαη Κπξηαθή 24 Ηνπλίνπ 

Ώξεο: 10:00-14:00 θαη 17:00-22:00 

Υώξνο Γηεμαγσγήο: Από ηελ παξαιία κέρξη ην Άιζνο Υινπβεξάθε. 

 πκκεηνρή ειεύζεξε!  

 

1st Children's Festival in Sitia 

Dancing & Singing 

Arts & Crafts 

Workshops 

Kids Cooking 

Outdoor Games 

Hands-on Activities 

Sports 

Performances 



 

                      ..... and many more!!! 

Saturday 23rd & Sunday 24th June 2018 

Times: 10am - 2pm & 5pm - 10pm 

Venue: From the Beach of Sitia to the  Chlouverakis Grove  

FREE ADMISSION 

 

ΚΥΛΑΚΘ 24/6/2018 Σφάκα 

Παξαδνζηαθό άλνηγκα ηνπ Κιήδσλα θαη παξνπζίαζε εηεηαθνύ πεδερηνύ από ην Λύθεην Ειιελίδσλ εηείαο. 
Ώπα έναπξηρ 19:30 

 

 
ΔΕΥΤΕΑ 25/6/2018  - ΤΛΤΘ26/6/2018       
Σχολι χοροφ «Φωτεινι Τερρανόβα»  
Θεατρικό Τμιμα Ενθλίκων 
  «Ο Ρλοφτοσ»       

                   
Το κεατρικό τμιμα ενθλίκων τθσ Σχολισ Χοροφ «Φωτεινι Τερρανόβα», παρουςιάηει ςε διαςκευι, τθν 
διαχρονικι και ςυγκλονιςτικά επίκαιρθ ςατυρικι κωμωδία του Αριςτοφάνθ «Ο ΡΛΟΥΤΟΣ» και ςασ 
προςκαλεί ςε μια κεατρικι βραδιά, που υπόςχεται ψυχαγωγία με άφκονο γζλιο αλλά και 
προβλθματιςμό, ςε ςκθνοκεςία του Νίκου Βαςιλάκθ, υπό τθν αιγίδα του ΔΟΚΑΣ, ςτα πλαίςια των 
πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων  Κορνάρεια 2018. 
Ο «Ρλοφτοσ» είναι μια λαϊκι κωμωδία, διαχρονικι και επίκαιρθ, ιδιαίτερα ςιμερα ςτθν Ελλάδα τθσ 

κρίςθσ, υλικισ και πνευματικισ.                                                                           

 Ο «Ρλοφτοσ» γράφτθκε το 388 π.Χ. και είναι θ τελευταία ςωηόμενθ κωμωδία του Αριςτοφάνθ. Σε αυτιν 

ο ςυγγραφζασ ςχολιάηει τισ πάντα επίκαιρεσ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ, διακωμωδεί τθν κακι διανομι του 

πλοφτου αλλά και τθν διαφκορά που ο πλοφτοσ ςυνικωσ επιφζρει. Ζργο γεννθμζνο ςε μια εποχι 



 

πνευματικισ πολιτικισ και κοινωνικισ μιηζριασ, όπου οι υψθλζσ εκνικζσ και θκικζσ ιδζεσ, δεν ζχουν πια 

κζςθ, ο ατομικιςμόσ και το προςωπικό ςυμφζρον βρίςκονται ςε ζξαρςθ και τίποτα δεν εκτιμάται 

περιςςότερο από τον «ΡΛΟΥΤΟ» και από τισ απολαφςεισ που μπορεί να προςφζρει. 

Άλςοσ Χλουβεράκθ 
 Ϊρα ζναρξθσ 9.00 μ.μ.  
Γενική είζοδορ 5 εςπώ 
 Μέξνο ησλ εζόδσλ ηεο παξάζηαζεο ζα δνζεί ζηνπο Εζεινληέο Δηαζώζηεο Εθηάθησλ Αλαγθώλ Κξήηεο 

(Ε.Δ.Ε.Α.Κ)  

                                                      

ΤΛΤΘ26/6/2018  

ΤΕΤΑΤΘ 27/6/2018- 30/6/2018  Το ππώηο ηοςπνοςά Beach basketball ζηην πόλη μαρ είναι γεγονόρ !

 

 
Την Τεηάπηη 27 Ιοςνίος θα ππαγμαηοποιηθεί ζηην παπαλία ηηρ πόληρ μαρ ένα ξεσωπιζηό ηοςπνοςά με 
πλούζια δώπα για ηοςρ νικηηέρ. 
Έλα ζηη γιοπηή,έλα ζηο Shoοt & score ! 
 
Πληποθοπίερ  - Γηλώζειρ ζςμμεηοσών : 694 7945 417 
 
Υπό ηην Αιγίδα ηος Γήμος Σηηείαρ 

 

 ΡΕΜΡΤΘ 28/6/2018  Ρρο φζςτιβαλ  Μεςογειακοφ Φεςτιβάλ Σθτείασ 

             Θ καντάδα και θ ονομαςία των ςκαλοπατιϊν. 

      ‘’Δζκα ςκαλοπάτια, δζκα ιρωεσ του Ερωτόκριτου’’. 



 

 
Στα πλαίςια του Μεςογειακοφ- ραδιοφωνικοφ φεςτιβάλ αλλά και τθσ παράςταςθσ τθσ 

Ορχιςτρασ Φιλαρμονικισ Διμου Σθτείασ Ερωτόκριτοσ του Βιτςζντηου Κορνάρου, θ 

Δθμοτικι Χορωδία «οι φωνζσ του χρόνου» με τθ ςυνοδεία μουςικϊν οργάνων,  

τραγουδοφν ςτα ςτενά τθσ πόλθσ, τουσ ςτίχουσ του μεγάλου μασ ποιθτι!  

Ραράλλθλα ονοματίηουμε τα ξακουςτά ςκαλοπάτια τθσ Σθτείασ με ονόματα των θρϊων 

του Ερωτόκριτου, ςυμβολίηοντασ με αυτό τον ιδιαίτερο τρόπο, τθν άνοδο τθσ ψυχισ 

προσ τθν Αρετι… του Ζρωτα προσ τθν ολοκλιρωςθ! 

 

 
 

 

Θ καντάδα, κα καταλιξει  ςτο άγαλμα του  Βιτςζντηου Κορνάρου (κεντρικι πλατεία) 

όπου ντόπια μουςικά ςχιματα κα μασ διαςκεδάςουν, γιορτάηοντασ με το δικό τουσ 

μοναδικό τρόπο το Ζτοσ Βιτςζντηου Κορνάρου και όλοι μαηί χορεφοντασ και 

τραγουδϊντασ καλωςορίηουμε το 6ο Μεςογειακό Φεςτιβάλ Σθτείασ!  

 

Πλθ θ πόλθ μια γιορτι! Σε περιμζνουμε! 

 

Σθμείο ςυνάντθςθσ Ενετικό Φροφριο Καηάρμα . 

Ϊρα εκκίνθςθσ. 7.30μ.μ.  



 

Οργάνωςθ. Διμοσ Σθτείασ, Δ.Ο.Κ.Α.Σ., Δθμοτικι Κοινότθτα Σθτείασ, Σφλλογοσ Φίλων 

Μουςικισ Σθτείασ . 

 

ΡΑΑΣΚΕΥΘ 29/6/2018 ΠΑΛΑΙΚΑΣΡΟ. ΙΣΑΝΙΩΝ ΓΡΩΜΔΝΑ 

Γιορτι μυηθκρόφτασ ςτον προαφλιο χϊρο του  Λαογραφικοφ Μουςείου. Ϊρα ζναρξθσ: 20:00 μ.μ. 

Είςοδοσ ελεφκερθ 

6ο Μεςογειακό αδιοφωνικό Φεςτιβάλ Σθτείασ 

29 Λουνίου - 1 Λουλίου 2018 
Το μαγικό φεςτιβάλ τθσ πόλθσ ανοίγει τισ πφλεσ του για 6θ ςυνεχόμενθ χρονιά και είναι ζτοιμο να 

ςαλπάρει. Τρεισ  μζρεσ γεμάτεσ  χρϊματα και μουςικζσ που μυρίηουν κάλαςςα και αφρα καλοκαιριοφ. 

 Το φεςτιβάλ κα μεταδίδεται απευκείασ μζςα από  τουσ ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ  Δεφτερο,  Φωνι τθσ 

Ελλάδασ,  ΕΤ  Θρακλείου και   ΕΤ Χανίων  που κα μεταφζρουν  τθν φωνι τθσ Σθτείασ ςτθν Ελλάδα και 

τον κόςμο.  

 
 

 29/6: Bandallusia, Dilek Koç, Θρακόμελο 

 30/6: Lex Orandi, Markab Trio, H (Οι) Μουςικι (-οί) τθσ Φωτιάσ, Αργατεία, Haig Yazdjian 1/7:    

Κάρολοσ Κουκλάκθσ & Ειρινθ ∆ερζμπεθ, Γιϊργθσ Μανωλάκθσ-Couleur Locale,  Ψαραντϊνθσ & Νίκθ 

Ξυλοφρθ  

 

Στον πεηόδρομο "Ράπιεσ" ςτο Λιμάνι.  

Είςοδοσ ελεφκερθ. Ρροαιρετικό κουπόνι ενίςχυςθσ  5€ (το 1€ κα αποδίδεται ςτο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σθτείασ).  

 

Στισ 7.00 μ.μ. ξεκινοφν δράςεισ ενθμζρωςθσ, ψυχαγωγίασ και δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ. Θ μουςικι 

ςκθνι ξεκινά ςτισ 8.30 μ.μ.  

Οργάνωςθ: Ο.Α.Σ., ∆ιμοσ Σθτείασ, ∆.Ο.Κ.Α.Σ., Σφλλογοσ Φίλων Μουςικισ Σθτείασ, CosmosΑrte 

Με τθν ςτιριξθ τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Λαςικίου.  

 



 

6th Mediterranean Radio Festival of Sitia 

June 29 – July 1, 2018 
The town’s magic festival opens it’s gates  for the 6th year in order and is ready to sail away.  

Three days full of colors and music who smell sea and summer breeze.  

The festival will be radio broadcasted  all over Greece and the world through the radio stations Deutero, 

The Voice of Greece, ERT  Irakleio  and ERT Chania. 

 

29/6: Bandallusia, Dilek Koc, Thrakomelo 

30/6: Lex Orandi, Markab Trio, H (Οι) Μουςικι (-οί) τθσ Φωτιάσ, Argatia, Haig Yazdjian 

1/7:   Karolos Koulklakis & Eirini Derembei, Giorgis Manolakis-Couleur Locale, Psarantonis & Niki 

Xilouri 

 
 At the pedestrian area “Papies”,  in the Harbor 

Free entrance. Optional support coupon 5€ (1€ goes to Occupational Workshop for the Disabled)  

 

Informative, entertaining and creative activities start at 7.00 p.m. 

Live music starts at 8.30 p.m. 

 

 

 
 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 

ΚΥΛΑΚΘ 1/7/2018 ΕΚΔΘΛΩΣΕΛΣ  ΚΑΛΟΚΑΛΛ 2018 ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΑΚΟΥ  

ΓΛΟΤΘ ΝΕΟΥ  

 

Ο Ρολιτιςτικόσ Σφλλογοσ Ηάκρου ςασ προςκαλεί ςτθν Γιορτι Νεροφ, ςτθ πθγι τθσ Ηάκρου . 
Ρροςφζρονται πλοφςιοι παραδοςιακοί μεηζδεσ , ρακί και κραςί όλα από Ηακρίτεσ παραγωγοφσ . Κα μασ 



 

κρατιςουν ςυντροφιά   με Λφρα-τραγοφδι Γιάννθσ Μαηωνάκθσ, Λαοφτο Νίκοσ Κουβακθσ,Νταοφλι 
Γιϊργοσ Κατςικαλάκθσ . Σασ περιμζνουμε να μασ τιμιςετε με τθν παρουςία ςασ . 

 Ϊρα ζναρξθσ 19.30 

ΕΛΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΚΕΘ  
 

ΚΥΛΑΚΘ 1/7/2018 ΠΑΛΑΙΚΑΣΡΟ. ΙΣΑΝΙΩΝ ΓΡΩΜΔΝΑ 

Θ Ελζνθ Ρερινοφ με τθ χορωδία Ραλαικάςτρου παρουςιάηει τθν ετιςια ςυναυλία τθσ ςτθ Μουςικι 
ςκθνι «Μαριδάτθσ». Ϊρα ζναρξθσ: 21:00 μ.μ. 
 
 
ΔΕΥΤΕΑ 2/7/2018 ΒΙΒΛΙΟΡΑΟΥΣΙΑΣΘ 

Το βιβλιοπωλείο «Το Θρανίο», οι εκδόςεισ «Μεταίχμιο» και ο Δ.Ο.Κ.Α.Σ. ζχουν τθ χαρά και τθν τιμι να 

ςασ προςκαλζςουν ςτθν παρουςίαςθ του νζου βιβλίου του  ΔΘΜΘΤΘ ΧΑΤΗΘΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΤΑΝ 

ΣΥΛΛΟΓΙΕΜΑΙ ΤΘΝ ΚΘΤΘ ΨΘΦΙΔΕΣ ΙΣΤΟΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Ϊρα ζναρξθσ 7:30 μ.μ. ςτο Ρολφκεντρο Διμου Σθτείασ 

Ο ςυγγραφζασ κα ςυνομιλιςει με το κοινό και κα υπογράψει αντίτυπα του 

βιβλίου του. 

 

 

 

 

ΤΕΤΑΤΘ 4/7/2018- ΡΕΜΡΤΘ 5/7/2018 Ζ ζεαηξηθή νκάδα ησλ Γπκλαζίσλ ηεο εηείαο παξνπζηάδεη 

ην ζεαηξηθό έξγν ηνπ Σδσξηδ Όξγνπει "Ζ θαξκα ησλ δώσλ" ζε ζθελνζεζία ησλ: Θενδόζε 

Γαξεθαιαθε θαη Βίθπο Υαηδνπνύινπ. 

Αλαθέξεηαη κε αιιεγνξηθό ηξόπν ζηελ πξνζπάζεηα ησλ δώσλ κηαο θάξκαο πνπ επαλαζηάηεζαλ 

γηαηί δελ άληεραλ ηελ εθκεηάιιεπζε, ηελ ζθιεξή αληηκεηώπηζε ηνπ αλζξώπνπ- αθέληε, θαζώο 

θαη ζηα ηεθηαηλόκελα κεηά ηελ επαλάζηαζε θαη ηελ δηακόξθσζε ηεο θνηλσλίαο ησλ δώσλ ηεο 

θάξκαο κεηά ηελ αλεμαξηεζία ηνπο από ηνπο αλζξώπνπο. 

 

 



 

 

 

 Άιζνο Υινπβεξαθε 

Ώξα έλαξμεο 21:00.  

Α. Γενικι είςοδοσ: 6 ευρϊ. 

 Β. Μειωμζνο ανζργων: 3 ευρϊ. 

Σα έζνδα ζα δηαηεζνύλ ζε θηιαλζξσπηθό ζθνπό.  

 

ΡΑΑΣΚΕΥΘ 6/7/2018 Κυπριακό χορευτικό ςχιμα «Ζιδροσ».  

Το Κυπριακό χορευτικό ςχιμα  «Ηιδροσ» ςτα πλαίςια του ζτουσ Βιτςζντηου Κορνάρου ζρχεται από 

Λεμεςό για να τιμιςει το μεγάλο μασ ποιθτι χορεφοντασ ςτθν κεντρικι πλατεία τθσ πόλθσ.   

Τ  

«Ηιδροσ». Ορόςθμο του ομίλου ο εκνικόσ μασ ιρωασ Γρθγόρθσ Αυξεντίου. Θ πορεία του ομίλου 

ξεκίνθςε με πρϊτιςτο ςτόχο τθ γαλοφχθςθ των αξιϊν για τισ οποίεσ ο ίδιοσ ο ιρωασ ζδωςε τθ ηωι του. 



 

Ζτςι, από το 1989 ξεκινά θ δράςθ του ομίλου ςτα Ράνω Ρολεμίδια, ςτθ Λεμεςό με πρωτοβουλία των 

προςφφγων του 1974. 

Η προβοιή ηες παράδοζες ηες Κύπροσ θαη Ειιάδας, ε ακαβίφζε ηφκ εζίμφκ μας θαη ε σγηής 

απαζτόιεζε ηφκ κέφκ μας είκαη οη βαζηθοί ζηότοη ηοσ ομίιοσ ο οποίος αρηζμεί πάκφ από 100 

μέιε πιέοκ δηαθόρφκ ειηθηώκ. 

Το ζσγθρόηεμα ζα τορέυεη πόιε μας παροσζηάδοκηας ηοσς τορούς ηοσ. 

Κεκηρηθή πιαηεία 9.30 μ.μ. 

Είζοδος Ειεύζερε  

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/7/2018    Θ Μουςικι ςε διάφορεσ εκδοχζσ τθσ! 

                

                      

 

 Κα παρακολουκιςουμε ζνα live από 3 διαφορετικά είδθ μουςικισ ςτθν κεντρικι πλατεία τθσ Σθτείασ. 

 Κα ακοφςουμε HIP-HOP μουςικι, BEATBOX, αλλά και μια ακόμα μουςικι από κικάρα ςε ζνα πάντρεμα 
τθσ HIP-HOP με κάτι λίγο πιο κλαςικό.  

Στθν κεντρικι πλατεία 

Είςοδοσ Ελεφκερθ 

  

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/7/2018 Συκιά. Συναυλία για το Νοςοκομείο. 

Ο ύιινγνο Φίισλ Ννζνθνκείνπ εηείαο ελεκεξώλεη ηνπο ζπκπνιίηεο καο όηη δηνξγαλώλεη 

ηέζζεξεηο  κνπζηθέο εθδειώζεηο ιατθήο θαη Κξεηηθήο κνπζηθήο ζηνλ Γήκν εηείαο, κε νκάδα 

εηεηαθώλ θαιιηηερλώλ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ αθηινθεξδώο ,κε ζηόρν πάληα ηελ ζηήξημε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ εηείαο.  



 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηηο εθδειώζεηο απηέο είλαη: Ηγλάηηνο Κιεδσληάξεο (Σξαγνύδη), Αξράβιεο 

Νίθνο   (Σξαγνύδη), Ξεληδάθε Πόπε (Σξαγνύδη), Ρεκπειάθεο Γηάλλεο (Μπνπδνύθη-Kηζάξα), 

Ραπάλεο Νίθνο (Κηζάξα), 

Σζαληεξάθεο ηέιηνο (Κξνπζηά), Καξαβειάθεο Μάλνο (Πιήθηξα), Σζνκπάλνγινπ Γηώξγνο 

(Μπάζν), Νηθάθεο Γεκήηξεο (Λανύην), Παζραιάθεο ηέξγηνο (Βηνιί). 

 

 Καινύκε όινπο ηνπο ζπκπνιίηεο καο λα ζπκκεηέρνπλ ζ' απηέο ηηο εθδειώζεηο, λα δηαζθεδάζνπλ 

θαη λα αγθαιηάζνπλ γηα άιιε κηα θνξά ηε λέα δξάζε ηνπ πιιόγνπ Φίισλ Ννζνθνκείνπ εηείαο 

ε νπνία είλαη:  

ΠΛΖΡΖ ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ 1ηρ ΠΣΔΡΤΓΑ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ: ΚΟΣΟ 

25.000 ΔΤΡΩ 

ΤΚΗΑ        (Γεκνηηθό Θέαηξν Διηάο) 

 

 

ΚΥΛΑΚΘ 8/7/2018 υκιά (Θέατρο Δλιά) ΙΣΑΝΙΩΝ ΓΡΩΜΔΝΑ 

 Θ Κεατρικι Ομάδα Ραλαικάςτρο ανεβάηει το κεατρικό ζργο  
«ΤΑ ΒΕΝΤΟΥΗΟΡΟΤΘΑ» τθσ οφλασ Ορφανουδάκθ. 
Στο κζατρο Ελιά ςτθ Συκιά. 
Ϊρα ζναρξθσ 9.30 μ.μ. 
Τιμι ειςιτθρίου 10ε   
 

ΔΕΥΤΕΑ 9/7/2018 ΔΕΥΤΕΑ 9/7/2018 ΚΑΠΕΣΑΝ  ΜΘΥΑΛΗ 

Σνπ Νίθνπ Καδαληδάθε  
 



 

 
 

 Πταν άρχιςα τϊρα ςτα γεράματα να γράφω τον Καπετάν Μιχάλθ, ο κρυφόσ μου ςκοπόσ ιταν τοφτοσ: 
να ςϊςω, ντφνοντασ το με λζξεισ, τ' όραμα του κόςμου όπωσ το πρωταντίκριςαν και το δθμιοφργθςαν 
τα παιδικά μου μάτια. Κι όταν λζω τ' όραμα του κόςμου, κζλω να πω το όραμα τθσ Κριτθσ… 
Γιατί δεν είναι θ λευτεριά πζςε πίτα να ςε φάω… 
( Νίκοσ Καηαντηάκθσ) 
 
Το αριςτοφργθμα του Νίκου Καηαντηάκθ ςκθνοκετεί ο Νίκοσ Βερλζκθσ, ο οποίοσ και ερμθνεφει τον 
ομϊνυμό ρόλο.  
Διαςκευι: Κωςτισ Κολϊτασ 
Σκθνικά- Κοςτοφμια: Σοφία Κονταξάκθ 
Μουςικι: Βαςίλθσ Σκουλάσ, Λουδοβίκοσ των Ανωγείων 
Χορογραφίεσ: Κατερίνα Βαγγζλα 
Βοθκόσ Σκθνοκζτθ: Ρόπθ Δαςκαλάκθ 
Ϊρα ζναρξθσ 9.30μ.μ. Είςοδοσ 13ε Μειωμζνο 10ε Άλςοσ Χλουβεράκθ 
 
ΡΑΑΓΩΓΘ: Ν.Ρ..Δ.Δ ΚΟΙΝΩ.ΡΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΑΡΕΤΑΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ   ΘΕΑΤΟΥ ΙΕΑΡΕΤΑΣ 
 

ΤΕΤΑΤΘ 11/7/2018 Ριτερ Ραν. 



 

 

ΡΘΤΕ ΡΑΝ – ΜΙΑ ΡΑΑΣΤΑΣΘ ΡΟΥ « ΡΕΤΑΕΙ» 

 

Το «Κζατρο του Βορρά», ταξιδεφει φζτοσ το καλοκαίρι ςτουσ αικζρεσ επιλζγοντασ τθν ιςτορία 

του Ριτερ Ράν, του παιδιοφ που ποτζ δεν μεγαλϊνει και μασ προςκαλεί να πετάξουμε μαηί του 

ςτο Δεφτερο άςτρο δεξιά και ευκεία μζχρι το πρωί! 

H ιςτορία μασ ξεκινάει μια νφχτα γεμάτθ αςτζρια όταν Ριτερ Ράν προςγειϊνεται ςτθν 

κρεβατοκάμαρα των παιδιϊν τθσ οικογζνειασ Ντάρλινγκ, για να τουσ μάκει να πετάνε και να 

τουσ ταξιδζψει ςτθ Χϊρα του Ροτζ. Εκεί κα ςυναντιςουν τθν Τίνκερμπελ, τθν Τάιγκερ Λίλυ, τα 

Χαμζνα Ραιδιά, τισ γοργόνεσ αλλά και τον Κάπτεν Χοφκ με τουσ πειρατζσ του. Θ μια περιπζτεια 

διαδζχεται τθν άλλθ, μζχρι να καταφζρουν τα παιδιά να βρουν ξανά το δρόμο για το ςπίτι. 

Στθ μαγικι αυτι πτιςθ μασ, κα γνωρίςουμε από κοντά τθ Χϊρα του Ροτζ, τθ λίμνθ που ηουν οι 

γοργόνεσ και για να δοφμε τα αξιοκζατα του νθςιοφ του Ριτερ Ραν, κα ανζβουμε ςτθ γαλζρα 

του Κάπτεν Χοφκ! 

Το πολυαγαπθμζνο ζργο των παιδιϊν ηωντανεφει ςε μια κεατρικι παράςταςθ που υπόςχεται 

περιπζτεια, εκπλιξεισ, μαγικζσ ςτιγμζσ, ςυγκίνθςθ και πολφ χιοφμορ. Μια παράςταςθ γεμάτθ 

μουςικι, χορό και πολφ πολφ τραγοφδι! Ελάτε να ανακαλφψουμε ξανά τθν χαμζνθ ακωότθτα 

και να πετάξουμε ςτον κόςμο τθσ παιδικισ φανταςίασ, εκεί όπου υπάρχουν οι νεράιδεσ, οι 

πειρατζσ, τα χαμζνα παιδιά, και το παιδί που δεν κα μεγαλϊςει ποτζ.  

«Ζναν κόςμο που είναι φτιαγμζνοσ από πίςτθ, εμπιςτοςφνθ και νεραιδόςκονθ.» 

 

Λίγα λόγια για τθν παράςταςθ: 



 

Θ παράςταςθ «Ριτερ Ράν», παρουςιάηεται από το Καλοκαίρι του 2017 ςε μεγάλα 

φεςτιβάλ ςτθν Ελλάδα και ςυνεχίηει τθν επιτυχθμζνθ τθσ περιοδεία για δεφτερθ φορά και 

ςτθ Κεςςαλονίκθ! 

Το κλαςικό ζργο του Τηαίθμσ Μπάρρυ, ανεβαίνει ςτθν Ελλάδα για πρϊτθ φορά ςτθν 

αυκεντικι του μορφι χωρίσ παρεμβολζσ ςε μια μαγικι παράςταςθ με ςφγχρονθ 

ςκθνοκεςία, βιντεοπροβολζσ και εντυπωςιακά χορευτικά που ακολουκοφν 

υποδειγματικά τθν πρωτότυπθ μουςικι, που γράφτθκε ειδικά για τθν παράςταςθ! 

 

 

 

        Κείμενο - Σκθνοκεςία: Μπίλιω Κωνςταντοποφλου 

        Μουςικι: Μαρίνοσ Καρποφηασ 

   Σκθνικά: Δανάθ Ρανά 

   Καταςκευι Κοςτουμιϊν: Μαίρθ και Λίτςα Τηιουβάρα 

        Χορογραφίεσ: Χριςτοσ Κατίδθσ 

       Επιμζλεια Σκθνικοφ: Anna Wasiac 

       Φωτιςμοί: Γ. Ηίγκασ 

Ραίηουν οι θκοποιοί: Βαγγζλθσ Καλλίτςογλου, Αγγελικι Κωςτάκθ, Γιάννθσ Τςιακμάκθσ, 

Μαριλζνα Ριςτζντθ, Δζςποινα Σαρόγλου και Μάρι Χεκιμιάν 

Άλςοσ Χλουβεράκθ 

Ϊρα ζναρξθσ 9.00μ.μ. 

Γενικι είςοδοσ 10ε  

Άνεργοι – πολφτεκνοι 8ε  



 

Διάρκεια: 90 λεπτά 

ΡΑΑΓΩΓΘ: ΚΕΑΤΟ ΤΟΥ ΒΟΑ 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/7/2018 Ρραιςόσ. Εκδιλωςθ του Λυκείου των Ελλθνίδων Σθτείασ. Ο Στειακόσ πθδθχτόσ 

χορόσ, ωσ ςτοιχείο άυλθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/7/2018- ΚΥΛΑΚΘ 22/7/2018Οκαδηθή Δηθαζηηθή Έθζεζε κε ζέκα ‘’2018 έηνο 

Βηηζέληδνπ Κνξλάξνπ’’ γηα ηελ πόιε ηεο εηείαο ,από 16-25 Ηνπιίνπ 2018. <<Σερλνρώξνο>> 
Δηθαζηηθό- ειεύζεξν-εξγαζηήξη δσγξαθηθήο   θαη ειεύζεξε είζνδνο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

εθζέζεσλ. 
Ϊρεσ λειτουργίασ. 10 - 2 πμ  και  6 - 10 μμ.  

Δγθαίληα  κε αθήγεζε - κνπζηθή-ηξαγνύδη Δξσηόθξηηνπ.   

Δίζνδνο ειεύζεξε 

 

ΚΥΛΑΚΘ 15/7/2018 ΜΟΦΩΤΙΚΘ ΣΤΕΓΘ ΧΑΜΕΗΙΟΥ ΕΚΔΘΛΩΣΕΙΣ  ΚΑΛΟΚΑΙΙ 2018 

                                                           ‘’ΓΙΟΤΘ ΞΥΓΑΛΟΥ’’ 

Στο Χαμζηι το ξφγαλο γιορτάηει για πρϊτθ φορά. Με ομιλίεσ, παρουςίαςθ παραδοςιακϊν 

ςυνταγϊν από ομάδα μαγείρων τθσ ςχολισ τθσ Σθτείασ και  βζβαια μπόλικο δωρεάν ξφγαλο ςασ 

προςκαλοφμε να  γνωρίςουμε αυτό το μοναδικό   προϊόν  τθσ περιοχισ μασ.  

Και βζβαια θ ςυνζχεια με το  ΣΘΦΘ ΛΛΓΟΨΥΧΑΚΘ και τουσ ςυνεργάτεσ του δεν χρειάηεται 

ιδιαίτερεσ ςυςτάςεισ. 

Είςοδοσ 5,00 ευρϊ 

Ϊρα ζναρξθσ. 8:30 μ.μ. 

Στον προαφλιο χϊρο του Δθμοτικοφ Σχολείου 

 ΔΕΥΤΕΑ 16/7/2018   Αζναθ  διαδρομι...... ΕΩΤΟΚΙΤΟΣ 

                              του  Βιτςζντηου  Κορνάρου 
Μια  μουςικι  ιςτορικι  προςζγγιςθ... 
 



 

 
Ζνα  ταξίδι  με  μουςικζσ  ςτιγμζσ  και  χορδίςματα  ςε  ζνα  πολυκφμαντο  παρελκόν  τθσ  παραδοςιακισ 
 μασ  μουςικισ 
με  αρχι  τθν  1θ  μουςικι  ςφνκεςθ  του  Ερωτόκριτου  εϊσ  και  τθν  ςφγχρονθ  ερμθνεία  του από  τθν 
 χορωδία  του   
ωδείου ¨Φραγκίςκοσ  Λεονταρίτθσ¨. 
Σολίςτ  ςτθ  λφρα και  φωνι      Σιφθσ  Στειακόσ 
Μαντολίνο      Θεόφιλοσ  Μπαγορδάκθσ 
Λαοφτο      Ιωςιφ  Καναβάκθσ 
Ακορντεόν - Ριάνο - Μουςικι  Διεφκυνςθ   Ραντελι  Δζςποινα 
Ενετικό Φροφριο  Καηάρμα 
Ϊρα ζναρξθσ  9.30μ.μ. 
Είςοδοσ  Ελεφκερθ 
 
An endless path..Erotokritos  
Vitsenzos Kornaros 
A musical-historical approach.. 
 
A travel with traditional moments full of music and chords,starting from the first musical composition of 
Erotokritos until its modern performance by the choir from the music school Fragiskos Leontaritis  
 
Solist:Lyra-voice Sifis "Steiakos" 
Mandolin:Bagordakis Theofilos 
Cretan Lute:Kanavakis Iosif 
Piano-accordeon-maestro:Panteli Despoina 

                                                        

 

ΔΕΥΤΕΑ 16/7/2018 ΣΥΚΙΑ ΘΕΑΤΟ ΕΛΙΑ   

Θεατρικό Παρϊςταςη «Μεταξύ Πειραιώσ και Νεαπόλεωσ» 

Το διόγημα του Γεωργίου Βιζυηνού «Μεταξύ Πειραιώσ και Νεαπόλεωσ», παρουςιϊζεται ςε 

ςκηνοθεςύα Κώςτα Παπακωνςταντύνου, από τη θεατρικό ομϊδα «Ξανθύασ». 



 

 

 

Το “Rio Grande”, ϋνα από τα μεγαλύτερα πλούα τησ εποχόσ, ταξιδεύει από τον 

Πειραιϊ προσ τη Νϊπολη τησ Ιταλύασ. Κατϊ τη διϊρκεια του ταξιδιού ο Ποιητόσ, κι 

αφηγητόσ τησ ιςτορύασ, ςυναντϊ μια παιδικό του φύλη και τον βαθύπλουτο πατϋρα τησ. Οι 

νϋοι ερωτεύονται αλλϊ ο πατϋρασ τησ νϋασ ϋχει ϊλλα ςχϋδια για την κόρη του. Οι δύο 

ερωτευμϋνοι καταφϋρνουν να ξεπερϊςουν όλεσ τισ αποςτϊςεισ που τουσ χωρύζουν, την 

ηλικιακό, τη γεωγραφικό, αλλϊ όχι την κοινωνικό, όπωσ την ορύζει το χρόμα. Η ιςτορύα 

εκτυλύςςεται ςαν αερϊκι πϊνω ςτο κατϊςτρωμα του πλούου. 

 

Ο ςκηνοθϋτησ Κώςτασ Παπακωνςταντίνου τα τελευταύα χρόνια ϋχει εργαςτεύ 

ςυςτηματικϊ πϊνω ςε κεύμενα τησ Ελληνικόσ Λογοτεχνύασ και ειδικϊ αυτόσ του 19ου αιώνα, 

ερευνώντασ τη μεταφορϊ τησ λογοτεχνύασ ςτο θϋατρο και το μεταςχηματιςμό τησ 

αφηγηματικόσ γραφόσ ςε θεατρικό δρϊςη. Η ςυνεργαςύα του με την ομϊδα «Ξανθύασ» 

ϋδωςε τα προηγούμενα χρόνια τισ επιτυχημϋνεσ παραςτϊςεισ «Οι Χαλαςοχώρηδεσ» πϊνω 

ςτο ομώνυμο διόγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και «Η Μαζώχτρα» πϊνω ςτο 

ομώνυμο διόγημα του Αργύρη Εφταλιώτη. Με το «Μεταξύ Πειραιώσ και Νεαπόλεωσ» εύχε 

ϋρθει ςε επαφό πρώτη φορϊ το 2006 ωσ ηθοποιόσ, ερμηνεύοντασ το ρόλο του Ποιητό, ςε 

παραγωγό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βορεύου Αιγαύου και ςκηνοθεςύα του Γιώργου Μπινιάρη. 



 

 

Το διόγημα δημοςιεύτηκε τον Αύγουςτο του 1883 ςε ςυνϋχειεσ ςτην εφημερύδα 

«Εςτία». Η παρϊςταςη ϋχει προγραμματιςμϋνη πρεμιϋρα ςτην Αθόνα, το Μϊιο 2018, και 

ςτη ςυνϋχεια θα πραγματοποιόςει καλοκαιρινό περιοδεύα, για να επιςτρϋψει ςτην Αθόνα 

την επόμενη χειμερινό ςεζόν 2018-2019. 

 

 

Ταυτότητα Παράςταςησ 

 

Σκηνοθεςία: Κώςτασ Παπακωνςταντύνου  

Επιμέλεια κίνηςησ: Τόνια Δϊκου  

Σκηνικά-Κοςτούμια: Λυδύα Κοντογιώργη 

Μουςική: Βαςύλησ Κουτςιλιϋρησ 

Φωτιςμοί: Γιώργοσ Αγιαννύτησ 

Παίζουν: Ελιςςαύοσ Βλϊχοσ, Κώςτασ Παπακωνςταντύνου, 

Αγγελικό Μαρύνου, Χαρϊ Δημητριϊδη (διπλό διανομό) 

 

Υπεύθυνοσ Επικοινωνίασ: 

Ελιςςαύοσ Βλϊχοσ, τηλ: 6975 789 976, e-mail: elissaiosvlahos@gmail.com 

Κζατρο,Συκιάσ 

 . 

 Ϊρα ζναρξθσ 21:15. Διάρκεια παράςταςισ μασ είναι 65’ (εξιντα πζντε λεπτά)  

Α. Γενικι είςοδοσ: 8 (οκτϊ) ευρϊ. 

Β. Μειωμζνο ανζργων: 5 (πζντε) ευρϊ. 

 

 

 

ΤΛΤΘ 17/7/2018 «O ΘΘΣΑΥΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΥΜΦ»  Κζατρο Τζχνθ & Πραμα - Ραιδικι Σκθνι Δελφινάκι 

mailto:elissaiosvlahos@gmail.com


 

 

Τα Στρουμφάκια προςπακοφν να βρουν ζνα μεγάλο κθςαυρό και μ’ αυτόν να εκπλθρϊςουν τα 

όνειρά τουσ (να ςταματιςουν τουσ πολζμουσ, να προςτατεφςουν τα ηϊα και να κάνουν τθ γθ 

μασ καταπράςινθ).  

Ραρά τα εμπόδια που αντιμετωπίηουν από τον  Δρακουμζλ και τθν Ψιψινζλ φτάνουν ςτο ςτόχο 

τουσ και ανακαλφπτουν ότι ο Μεγαλφτεροσ Θθςαυρόσ του Κόςμου είναι τα παιδιά.  

 

Το ςυγκεκριμζνο ζργο περνάει κετικά μθνφματα ςτα παιδιά με τουσ παραπάνω ιρωεσ,  ςε μια 

εποχι δφςκολθ για τισ ανκρϊπινεσ αξίεσ.  

Μζςα από τον κόςμο του παραμυκιοφ δίνετε θ ευκαιρία ςτα παιδιά να ανακαλφψουν αυτζσ τισ 

αξίεσ όπωσ θ αγάπθ, θ ελπίδα, θ φιλία, θ ειρινθ και να τισ διαφυλάξουν.  

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ: 

 

ΣΚΘΝΙΚΑ:     Ε.  Ηελίνου 

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ:    Ε.  Λαμπρινοφ   

ΜΟΥΣΙΚΘ:    Ν . Κοντοφδθ  

ΧΟΟΓΑΦΙΕΣ :    Ε.  Λορζντθ 

ΣΚΘΝΟΘΕΣΙΑ:     Γ.  Γρθγοριάδθσ 

 

ΡΑΙΗΟΥΝ ΟΙ ΘΘΟΡΟΙΟΙ: 



 

 

Κανάςθσ Λιοφνθσ ,Σοφιάννα Γρθγοριάδου, Κρυςταλλία Κανάκθ , Ναταλία Ρελζκα , Ζλλθ 

Λορζντθ , Φωτινι Μποςτανίτθ και Βαςίλθσ Λαμπριανίδθσ   

ΩΑ 9.15μ.μ. 

Ανοιχτό Θζατρο Άλςοσ Χλουβεράκθ. 

Τιμι Ειςιτθρίου : 8 Ευρϊ 

 

 

 

ΤΕΤΑΤΘ 18/7/2018  

Θεατρικό Παρϊςταςη «Μεταξύ Πειραιώσ και Νεαπόλεωσ» 

 

 

Το διόγημα του Γεωργίου Βιζυηνού «Μεταξύ Πειραιώσ και Νεαπόλεωσ», 

παρουςιϊζεται ςε ςκηνοθεςύα Κώςτα Παπακωνςταντύνου, από τη θεατρικό 

ομϊδα «Ξανθύασ». 

 



 

Το “Rio Grande”, ϋνα από τα μεγαλύτερα πλούα τησ εποχόσ, ταξιδεύει από 

τον Πειραιϊ προσ τη Νϊπολη τησ Ιταλύασ. Κατϊ τη διϊρκεια του ταξιδιού ο 

Ποιητόσ, κι αφηγητόσ τησ ιςτορύασ, ςυναντϊ μια παιδικό του φύλη και τον 

βαθύπλουτο πατϋρα τησ. Οι νϋοι ερωτεύονται αλλϊ ο πατϋρασ τησ νϋασ ϋχει ϊλλα 

ςχϋδια για την κόρη του. Οι δύο ερωτευμϋνοι καταφϋρνουν να ξεπερϊςουν όλεσ 

τισ αποςτϊςεισ που τουσ χωρύζουν, την ηλικιακό, τη γεωγραφικό, αλλϊ όχι την 

κοινωνικό, όπωσ την ορύζει το χρόμα. Η ιςτορύα εκτυλύςςεται ςαν αερϊκι πϊνω 

ςτο κατϊςτρωμα του πλούου. 

 

Ο ςκηνοθϋτησ Κώςτασ Παπακωνςταντίνου τα τελευταύα χρόνια ϋχει 

εργαςτεύ ςυςτηματικϊ πϊνω ςε κεύμενα τησ Ελληνικόσ Λογοτεχνύασ και ειδικϊ 

αυτόσ του 19ου αιώνα, ερευνώντασ τη μεταφορϊ τησ λογοτεχνύασ ςτο θϋατρο και 

το μεταςχηματιςμό τησ αφηγηματικόσ γραφόσ ςε θεατρικό δρϊςη. Η 

ςυνεργαςύα του με την ομϊδα «Ξανθύασ» ϋδωςε τα προηγούμενα χρόνια τισ 

επιτυχημϋνεσ παραςτϊςεισ «Οι Χαλαςοχώρηδεσ» πϊνω ςτο ομώνυμο διόγημα 

του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και «Η Μαζώχτρα» πϊνω ςτο ομώνυμο διόγημα 

του Αργύρη Εφταλιώτη. Με το «Μεταξύ Πειραιώσ και Νεαπόλεωσ» εύχε ϋρθει ςε 

επαφό πρώτη φορϊ το 2006 ωσ ηθοποιόσ, ερμηνεύοντασ το ρόλο του Ποιητό, ςε 

παραγωγό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βορεύου Αιγαύου και ςκηνοθεςύα του Γιώργου 

Μπινιάρη. 

 

Το διόγημα δημοςιεύτηκε τον Αύγουςτο του 1883 ςε ςυνϋχειεσ ςτην 

εφημερύδα «Εςτία». Η παρϊςταςη ϋχει προγραμματιςμϋνη πρεμιϋρα ςτην 

Αθόνα, το Μϊιο 2018, και ςτη ςυνϋχεια θα πραγματοποιόςει καλοκαιρινό 

περιοδεύα, για να επιςτρϋψει ςτην Αθόνα την επόμενη χειμερινό ςεζόν 2018-

2019. 

 

 

Ταυτότητα Παράςταςησ 

 

Σκηνοθεςία: Κώςτασ Παπακωνςταντύνου  

Επιμέλεια κίνηςησ: Τόνια Δϊκου  

Σκηνικά-Κοςτούμια: Λυδύα Κοντογιώργη 



 

Μουςική: Βαςύλησ Κουτςιλιϋρησ 

Φωτιςμοί: Γιώργοσ Αγιαννύτησ 

Παίζουν: Ελιςςαύοσ Βλϊχοσ, Κώςτασ Παπακωνςταντύνου, 

Αγγελικό Μαρύνου, Χαρϊ Δημητριϊδη (διπλό διανομό) 

 

Υπεύθυνοσ Επικοινωνίασ: 

Ελιςςαύοσ Βλϊχοσ, τηλ: 6975 789 976, e-mail: elissaiosvlahos@gmail.com 

Άλςοσ,Χλουβεράκθ. 

 Ϊρα ζναρξθσ 21:15. Διάρκεια παράςταςισ μασ είναι 65’ (εξιντα πζντε λεπτά)  

Α. Γενικι είςοδοσ: 10 (δζκα) ευρϊ. 

Β. Μειωμζνο φοιτθτικό-μακθτικό: 8 (οκτϊ) ευρϊ. 

Γ. Μειωμζνο ανζργων: 5 (πζντε) ευρϊ. 

 

ΡΑΑΣΚΕΥΘ 20/7/2018  ΠΑΛΑΙΚΑΣΡΟ. ΙΣΑΝΙΩΝ ΓΡΩΜΔΝΑ 

Ρερπατϊντασ ςτα Μινωικά μονοπάτια  τθσ αρχαίασ πόλθσ(Ελία) – από τθν ακμι μζχρι τθν 

παρακμι. 

 Στον προαφλιο χϊρο του Δθμοτικοφ Σχολείου Ραλαικάςτρου  

Ραράλλθλα κα λειτουργιςει ζκκεςθ με εικαςτικά κζματα τθσ Μαρίασ Μωραΐτθ.  

Ϊρα ζναρξθσ: 20:00 μ.μ.   

 ΣΑΒΒΑΤΟ 21/7/2018 ΛΑΣΤΟΣ - ΣΦΑΚΑ- ΤΟΥΛΩΤΘ. Μπαντίνα Φιλαρμονικισ Διμου 
Σθτείασ. 

Στα πλαίςια του Ρολιτιςτικοφ ζτοσ 2018- ζτουσ Βιτςζντηου Κορνάρου για τθν πόλθ τθσ 
Σθτείασ, θ μπαντίνα τθσ Φιλαρμονικισ Διμου Σθτείασ περιοδεφει ςτα Σθτειακά χωριά με 
τουσ ιχουσ και τισ μουςικζσ του Ερωτόκριτου! 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/7/2018 "ΧΕΝΣΕΛ ΚΑΛ ΓΚΕΤΕΛ" ςε ςκθνοκεςία ΚΑΜΕΝ ΟΥΓΓΕΘ. 

6947018748 (Άλςοσ Χλουβεράκθ) 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
«ΥΔΝΔΛ ΚΑΙ ΓΚΡΔΣΔΛ» 

 

Ρν έξγν απηό- πνπ ζεσξείηαη ζθιεξό- κεηακνξθώλεηαη, δηαζθεπάδεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ζαλ 
έλα ηξπθεξό παξακύζη, πινύζην ζε κελύκαηα – μιλάει για την μανία των παιδιών να 

κοροϊδεύουν -πνπ κε ηελ ππόζεζή ηνπ ζα κπνξέζεη λα θξαηήζεη ην ελδηαθέξνλ κηθξώλ θαη 
κεγάισλ.  

 

mailto:elissaiosvlahos@gmail.com


 

 
 

 
ΙΗΓΑ ΙΝΓΗΑ ΓΗΑ ΡΝ ΔΟΓΝ 

 
Ρα πνιύ παιηά ρξόληα ηόηε πνπ ππήξραλ αθόκε ζηνλ θόζκν κάγηζζεο θαθέο θαη λεξαΐδεο 

θαιέο, δνύζαλ βαζηά κέζα ζην δάζνο ζ’ έλα θησρηθό κα πνιύ ραξηησκέλν ζπηηάθη ν κηθξόο 
Σέλζει θαη ε κηθξή Γθξέηει. 

 Ρα δπν παηδηά δνύζαλ κε ηνλ παηέξα ηνπο, ηνλ θπξ-Ξέηξν ηνλ ζθνππά, θαη ηελ κεηέξα ηνπο, 

ηελ θαιή αιιά πνιύ θσλαθινύ γπλαίθα ηνπ. Νη θαεκέλνη ήηαλ πνιύ θησρνί. Θάπνηεο θνξέο 
δελ είραλ παξά ζθέηε λεξόζνππα ζην ηξαπέδη ηνπο γηα θαγεηό θαη άιινηε κόλν έλα θαλάηη 

γάια. Βέβαηα ηα παηδηά κε ην παηρλίδη μερλνύζαλ ηελ πείλα ηνπο. 
  Κηα κέξα, εθεί πνπ έπαηδαλ κέζα ζην ζπίηη, έρπζαλ θαηά ιάζνο ην γάια πνπ είρε θξαηήζεη ε 

κακά κέζα ζην θαλάξη.  

-Ρη θάλαηε; Σύζαηε ην γάια; Ρώξα πσο ζα ζαο θηηάμσ ξπδόγαιν; Δίπε θιαίγνληαο  ε κακά. 
Ύζηεξα ζπκσκέλε  θώλαμε:  ΣΑΘΔΗΡΔ ΑΞΝ ΡΑ ΚΑΡΗΑ ΚΝ, δελ ζέισ λα ζαο βιέπσ. 

Ρα δπν παηδηά γηα λα ηελ θαινπηάζνπλ θαη λα απαιύλνπλ ηελ ζηελαρώξηα ηεο θεύγνπλ θξπθά 
λα πάλε ζην δάζνο λα καδέςνπλ θξάνπιεο. 

 Δθεί ζα ζπλαληήζνπλ ινπινύδηα πνπ ρνξεύνπλ, πνπιηά πνπ ηξαγνπδνύλ, άιια παξακπζέληα 
πιάζκαηα ηνπ δάζνπο, θαη ηέινο έλα λάλν, ηνλ νπνίνλ θαη ζα θνξντδέςνπλ θάλνληάο ηνλ λα 

ζπκώζεη πνιύ. 

-Θα δείηε ηη ζα πάζεηε! Απεηιεί  ηόηε εθείλνο  θαη εμαθαλίδεηαη. 
 Δλ ησ κεηαμύ ε ώξα πεξλάεη, ην ζθνηάδη πέθηεη, ηα παηδηά ράλνπλ ηνλ δξόκν θαη δελ 

κπνξνύλ πηα λα γπξίζνπλ ζην ζπίηη ηνπο.  
Ρξεηο θαιέο λεξαΐδεο αλαιακβάλνπλ λα ηα πξνζηαηέςνπλ κέρξη λα έξζεη  ην πξσί.  

Όηαλ μππλήζνπλ ζα δνπλ κπξνζηά ηνπο έλα θαξακειόζπηην. Ν θξάρηεο ηνπ είλαη θηηαγκέλνο 

από παηδάθηα-κπηζθόηα θαη ν θήπνο ηνπ είλαη γεκάηνο ιηρνπδηέο. Ρα παηδηά ραξνύκελα  θόβνπλ 
θνκκάηηα από ην παξάμελν απηό ζπίηη θαη αξρίδνπλ λα ηξώλε. 

Ρόηε,  μαθληθά ….αθνύγεηαη κία θσλή. «θξίηζη, θξίηζη, θξίηζη, πνηνο ηξαγαλάεη ην ζπίηη;» 
Ξνηα είλαη απηή ε θσλή πνπ αθνύζηεθε; Ξνηνο είλαη κέζα ζην ζπίηη; 

 

Ζ παξάζηαζε, γεκάηε ρξώκαηα θαη θσο, κε έμππλνπο δηαιόγνπο γεκάηνπο  ρηνύκνξ, 
πιεκκπξηζκέλε από ππέξνρεο κεισδίεο θαη ηξαγνύδηα, κε δηαιερηνύο εζνπνηνύο – 

ηξαγνπδηζηέο, ρνξνγξαθεκέλε ζηελ ιεπηνκέξεηα  θαη όπσο  πάληα, κε παξακπζέληα ζθεληθά 
θαη θνζηνύκηα, είλαη ζίγνπξν όηη ζα νδεγήζεη ηνπο κηθξνύο καο ζεαηέο  ζε νλεηξεκέλνπο 

θόζκνπο. 
 

 

 
ΘΔΗΚΔΛΝ-ΠΘΖΛΝΘΔΠΗΑ: ΚΑΡΜΔΝ ΡΟΤΓΓΔΡΗ 

ΠΘΖΛΗΘΑ-ΘΝΠΡΝΚΗΑ: ΥΡΙΣΙΝΑ ΚΟΤΛΟΤΜΠΗ 
ΘΗΛΖΠΖ-ΣΝΟΝΓΟΑΦΗΔΠ-ΦΩΡΗΠΚΝΗ: ΠΔΣΡΟ ΓΑΛΛΙΑ 

ΚΝΠΗΘΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ-VIDEO ART: ΑΝΣΩΝΗ ΓΔΛΑΠΟΡΣΑ 

ΠΡΗΣΝΗ & ΚΝΠΗΘΖ ΔΞΗΙΝΓΖ: ΑΝΓΡΔΑ ΚΟΤΛΟΤΜΠΗ 



 

ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑ ΡΟΑΓΝΓΗΩΛ: ΛΑΡΙΑ ΔΡΔΜΔΓΙΔΒΑ 

ΒΝΖΘΝΠ ΠΘΖΛΝΘΔΡΖ: ΠΑΠΑΓΑΚΗ ΑΝΣΩΝΗ 
ΞΔΘΛΖ ΞΔΟΗΝΓΔΗΑΠ: ΔΛΔΝΗ ΚΑΡΣΑΗ 

 
Παίζουν οι ηθοποιοί: Αζελά Γεκεηξαθνπνύινπ, Διέλε Εηώγα, Δζηέιια Θνπάλνπ, 

Θσλζηαληίλα Ιηλαξδάηνπ, Ηνπζηίλα Κάηζηαζεθ, Έιελα Κηραιάθε, Αιέμαλδξνο Κπνύξθαο-

Καξάθεο, Ληθόιαο Ξαπαθσλζηαληίλνπ. 

 

Σιμή ειζιηηπίος :10ε 

Ώπα έναπξηρ: 21:00 

Άλζορ Υλοςβεπάκη 
 

 
 

This is aplay, whichis considered cruel, bu tit is presented like a tender fairy tale, full of 
messages. It deals with the children ’stendency to make fun of people. The story can attract 

the interestof all ages.  
 

THESTORY 

 
Back then – in the very old years –when witches and fairies where still around, little Hansel 

and Gretel lived in a cute, poor house in the woods with their parents: Peter, the sweeper 
and his kindhearted but loudwife. They were very poor and there were times, when their only 

food was plain watersoup or just a jug of milk. Fortunately the children while playing forgot 

their hunger.  
 

Once, while they were playing in the house, they spilled the milk that their mother has kept 
for them. 

 

What have you done? You spilled the milk? How am I supposed to cook your rice pudding 
now, said the mother in tears and theninanger she yelled: “GET LOST, I don’ t want to see 
you anymore”. 
 

The two children in order to make peace with her and make her feel better leave secretly for 
the forest to getsome strawberries. 

 

There, they will find birds singing, dancing flowers and magic creatures of the forest. They 
will also meet a dwarf, who got very angry because they made fun of him. 

 
 -You’ll see, what I’ ll do to you! He threatens them and vanishes. 

 

As time goes by, dark falls and the children can’t find their way back home. 
 

Three kind heartedfairies protect them until morning comes. When the children wake up, 
they find themselves in front of a candyhouse. Its fence is made of cookies in the shape of 

childrenand its garden is full of delicacies. The children are so happy that they take pieces 
from this strange house and begin to eat.  

 

Then, suddenly… thereis avoice: “crunch, crunch, crunch…who’s crunching the house”? 
 

The show is full ofcolors and light, smart and humorous dialogues, beautiful melodies and 
songs. With an excellentcast and singers, immaculate choreography to the last detail, and as 

always, with breath taking scenery and costumes, this show will surely lead our little friends 

to an amazing world. 
 

 

 



 

 ΚΥΛΑΚΘ 22/7/2018ΛΙΘΙΝΕΣ - ΡΕΥΚΟΙ ΑΝΑΛΘΨΘ ΜΑΚΥ ΓΙΑΛΟΥ. Μπαντίνα 
Φιλαρμονικισ Διμου Σθτείασ. 

Στα πλαίςια του Ρολιτιςτικοφ ζτοσ 2018- ζτουσ Βιτςζντηου Κορνάρου για τθν πόλθ τθσ 
Σθτείασ, θ μπαντίνα τθσ Φιλαρμονικισ Διμου Σθτείασ περιοδεφει ςτα Σθτειακά χωριά 
με τουσ ιχουσ και τισ μουςικζσ του Ερωτόκριτου! 

 

ΔΕΥΤΕΑ 23/7/2018 Φιλολογικι Βραδιά με τον Μιλτιάδθ Ραπαδάκθ 

 

Ο Ρροοδευτικόσ Σφλλογοσ Σθτείασ «Ο Βιτςζντηοσ Κορνάροσ», ςτο πλαίςιο τθσ ανακιρυξθσ 

του ζτουσ 2018 ωσ «Ζτοσ Κορνάρου» από τον Διμο Σθτείασ, διοργανϊνει, ςε ςυνεργαςία με 

τον κ. Μιλτιάδθ Ραπαδάκθ, εκδιλωςθ – φιλολογικι βραδιά με κζμα «Θ Κυςία του Αβραάμ 

ςτο προςκινιο: Από τα μυςτιρια ςτο κρθςκευτικό δράμα του Βιτςζντηου Κορνάρου».  

Λαογραφικό & Λςτορικό Μουςείο Σθτείασ: 23 Λουλίου 2018 (Καπετάν Σιφθ 26) 

Ϊρα ζναρξθσ 21.00.  

Είςοδοσ ελεφκερθ.  

Ο Ρροοδευτικόσ Σφλλογοσ Σθτείασ «Ο Βιτςζντηοσ Κορνάροσ».  

Literature night with Miltiadis Papadakis 

Since 2018 has been named the “Year of Kornaros” by the Municipality of Sitia, the 

Progressive Club of Sitia “Vitsentzos Kornaros” in collaboration with Mr. Miltiadis Papadakis 

are organising a literature event titled «“Sacrifice of Abraham” in the foreground. From the 

mysteries to the religious drama of Vitsentzos Kornaros”.» 

23rd of July 2018, 9:00 pm 

The Folk Historical Museum of Sitia, (26 Kapetan Sifi Street, Sitia) 

Free entry 

 

 



 

ΔΕΥΤΕΑ 23/7/2018 - ΣΑΒΒΑΤΟ 28/7/2018  Οκαδηθή Δηθαζηηθή Έθζεζε κε ζέκα ‘’2018 

έηνο Βηηζέληδνπ Κνξλάξνπ γηα ηελ πόιε ηεο εηείαο’’. 

 ην ζπίηη ηνπ Βηηζέληδνπ Κνξλάξνπ ζην Πηζθνθέθαιν από 25 Ηνπλίνπ-1 Ηνπιίνπ 

2018. 

 Δγθαίληα  κε αθήγεζε - κνπζηθή-ηξαγνύδη Δξσηόθξηηνπ.   

Δηθαζηηθό- ειεύζεξν-εξγαζηήξη δσγξαθηθήο   θαη ειεύζεξε είζνδνο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ εθζέζεσλ. 
Ϊρεσ λειτουργίασ. 10 - 2 πμ  και  6 - 10 μμ.  

 

ΤΕΤΑΤΘ 25/7/2018 - ΚΥΛΑΚΘ 5/8/2018 Ζκκεςθ Υφαντικισ  

 

Ο Ρροοδευτικόσ Σφλλογοσ Σθτείασ «Ο Βιτςζντηοσ Κορνάροσ» διοργανϊνει Ζκκεςθ 

Υφαντικισ με δθμιουργίεσ τθσ Υφάντρασ κ. Ρλουμι Μαλαματζνιασ και μακθτριϊν του 

Εργαςτθρίου Υφαντικισ του Συλλόγου. Θ Ζκκεςθ κα λάβει χϊρα ςτον χϊρο του 

Εργαςτθρίου Υφαντικισ του Συλλόγου, ςτθν οδό Καπετάν Σιφθ & Ρολυχρονίδου 1.  

Θμζρεσ λειτουργίασ τθσ Ζκκεςθσ: 25 Λουλίου – 05 Αυγοφςτου 2018, κατά τισ ϊρεσ 10.00 – 

14.00 και 18.00 – 20.00.  

Είςοδοσ ελεφκερθ.  

Weaving Exhibition 

Progressive Club of Sitia “Vitsentzos Kornaros” is organising a Weaving Exhibition with 

creations of the weaver Mrs. Malamatenia Ploumi and of the students of the Progressive 

Club’s Weaving Workshop. The exhibition will take place in the Weaving Workshop’s space, 

Kapetan Sifi Street & 1 Polychronidou.  

Duration: 25th of July – 5th of August 2018, 10:00am-2:00pm and 6:00pm-8:00pm 

 

Free entry.  



 

 

 

  

ΤΕΤΑΤΘ 25/7/2018 Ζ Οκάδα Παξαζηαηηθώλ Σερλώλ πξνΣΑΖ παξνπζηάδεη: 

  

Ησάλλε Κνλδπιάθε 

«Ππώηη Αγάπη» 

θελνζεζία – δηαζθεπή: Γεκήηξεο Φνηλίηζεο 

Όςε: Κσζηήο Μαθάθεο 

Μνπζηθή επηκέιεηα: Κάηηα Ζγνπκελάθε 

Δπηκέιεηα θίλεζεο: Μηθαέια Κεθαινγηάλλε 

Παίδνπλ: Βαγγειηώ: Αλάζηα Αξγπξνπνύινπ, Μάλα: Διέλε θαθηαλάθε  

Αθήγεζε: Γεκήηξεο Φνηλίηζεο 

 H απιζηοςπγημαηική νουβέλα ηος Ιωάννη Κονδςλάκη για ηο ππόωπο ξύπνημα ηος 

έπωηα με ένα αηαίπιαζηο –ηλικιακά- ζεςγάπι ζε ένα οπεινό σωπιό ηηρ Κπήηηρ ζηα ηέλη 

ηος 19
ος

 αιώνα, για ππώηη θοπά επί ζκηνήρ από ηην «Ομάδα Παραζηαηικών Σεχνών 

προΣΑΗ».  

  



 

Σεηάξηε 25 Ηνπιίνπ / Άιζνο Υνπιβεξάθε  

Ώξα έλαξμεο 9:00μμ 

Σηκέο εηζηηεξίσλ: 10 επξώ (θαλνληθό), 7 επξώ (κεησκέλν). 

 
 

ΡΕΜΡΤΘ 26/7/2018- ΚΥΛΑΚΘ 29/7/2018  Τοςπνοςά Beach basketball 2 ( 2 on 2 ) !

  

 
Την Πέμπηη 26 Ιοςλίος θα ππαγμαηοποιηθεί ζηην παπαλία ηηρ πόληρ μαρ ηο δεύηεπο ζε 
ζειπά ηοςπνοςά με πλούζια δώπα για ηοςρ νικηηέρ. 
Βπερ ηο μπαζκεηικό ζος ηαίπι κι έλα ζηη γιοπηή,έλα ζηο Shoοt & score ! 
 
Πληποθοπίερ  - Γηλώζειρ ζςμμεηοσών : 694 7945 417 
 
Υπό ηην Αιγίδα ηος Γήμος Σηηείαρ 
 
 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 27/7/2018 Συναυλία Ρζτρινα ςφννεφα  

Πλα ξεκίνθςαν πολλά χρόνια πριν. Ιταν τζλθ δεκαετίασ 90 όταν τρεισ μακθτζσ γυμναςίου 
αποφαςίηουν να φτιάξουν  rock μπάντα. Ρολλζσ οι δυςκολίεσ  ςτθν αρχι λόγο ζλλειψθσ του 
κατάλλθλου εξοπλιςμοφ όμωσ όλα ςτθν πορεία ξεπεράςτθκαν. Με τον ερχομό άλλων δφο 
μελϊν ςτο ςχιμα , θ μπάντα ολοκλθρϊκθκε και ξεκίνθςε τισ  ηωντανζσ εμφανίςεισ.        
Μετά από αρκετό καιρό θ μπάντα ξεκίνθςε τθν θχογράφθςθ του πρϊτου (και μοναδικοφ) 
demo ςτθν Κεςςαλονίκθ το 2003.  Το 2007 τα Ρζτρινα ςφννεφα που τότε αποτελοφνταν  
από τουσ Μάνο Χριςτάκθ (φωνι), Χάρθ Δερμιτηάκθ (κικάρα), Μιχάλθ Γωνιανό  (μπάςο), 
Γιάννθ Σφενδυλάκθ (τφμπανα), Μάριοσ Κάιλασ (κικάρα), δίνουν τθν τελευταία και καλφτερθ 
ςυναυλία . 

 



 

Μετά από 11 χρόνια τα Ρζτρινα Σφννεφα ςμίγουν ξανά,  για μία μοναδικι ςυναυλία ςτθν 

πόλθ τθσ Σθτείασ και ςε ζναν χϊρο που μασ κυμίηει πολλά! 

Συμμετζχουν. Μάνοσ Χριςτάκθσ (φωνι), Χάρθσ Δερμιτηάκθσ (κικάρα), Μιχάλθσ Γωνιανόσ  

(μπάςο), Αλζξανδροσ Κωμάσ (τφμπανα), Μάριοσ Κάιλασ (κικάρα), Κωνςταντισ Συμεωνάκθσ 

(πλικτρα). 

Ϊρα ζναρξθσ. 9.30μ.μ.  

Κουπόνι ενίςχυςθσ. 5ε τα ζςοδα τθσ ςυναυλίασ κα διατεκοφν ςτο ςφλλογο Φλόγα                    

( ςφλλογοσ γονιϊν παιδιϊν με νεοπλαςματικι αςκζνεια). 

 

(Άιζνο Υινπβεξάθε-Κόθθηλα) 

 

 

 

 

ΡΑΑΣΚΕΥΘ 27/7/2018 Στα πλαίςια του Ρολιτιςτικοφ ζτουσ 2018- ζτουσ Βιτςζντηου 

Κορνάρου για τθν πόλθ τθσ Σθτείασ, θ μπαντίνα τθσ Φιλαρμονικισ Διμου Σθτείασ, μασ 

χαρίηει τουσ ιχουσ και τισ μουςικζσ του Ερωτόκριτου!  

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/7/2018  Συναυλία για το Νοςοκομείο  
Ο ύιινγνο Φίισλ Ννζνθνκείνπ εηείαο ελεκεξώλεη ηνπο ζπκπνιίηεο καο όηη 

δηνξγαλώλεη ηέζζεξεηο  κνπζηθέο εθδειώζεηο ιατθήο θαη Κξεηηθήο κνπζηθήο ζηνλ 

Γήκν εηείαο, κε νκάδα εηεηαθώλ θαιιηηερλώλ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ 

αθηινθεξδώο ,κε ζηόρν πάληα ηελ ζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ εηείαο

 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηηο εθδειώζεηο απηέο είλαη: Ηγλάηηνο Κιεδσληάξεο (Σξαγνύδη), 

Αξράβιεο Νίθνο   (Σξαγνύδη), Ξεληδάθε Πόπε (Σξαγνύδη), Ρεκπειάθεο Γηάλλεο 

(Μπνπδνύθη-Kηζάξα), Ραπάλεο Νίθνο (Κηζάξα), 

Σζαληεξάθεο ηέιηνο (Κξνπζηά), Καξαβειάθεο Μάλνο (Πιήθηξα), Σζνκπάλνγινπ 

Γηώξγνο (Μπάζν), Νηθάθεο Γεκήηξεο (Λανύην), Παζραιάθεο ηέξγηνο (Βηνιί). 

 Καινύκε όινπο ηνπο ζπκπνιίηεο καο λα ζπκκεηέρνπλ ζ' απηέο ηηο εθδειώζεηο, λα 

δηαζθεδάζνπλ θαη λα αγθαιηάζνπλ γηα άιιε κηα θνξά ηε λέα δξάζε ηνπ πιιόγνπ 

Φίισλ Ννζνθνκείνπ εηείαο ε νπνία είλαη:  

Κνππόλη ελίζρπζεο 5
ε
 γηα ηελ Πιήξε αλαθαίληζε 1

εο
 πηέξπγαο παζνινγηθήο θιηληθήο 



 

(Άιζνο Υινπβεξάθε-Κόθθηλα) 

 

ΚΥΛΑΚΘ 29/7/2018  ΚΑΗΑΝΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΑΜΕΗΙ 

Εκεί που θ ρακι γιορτάηει και προςφζρεται δωρεάν ςτουσ μερακλιδεσ φίλουσ τθσ.   

Σασ προςκαλοφμε ςτο Χαμζηι να καηανζψουμε μαηί, να γίνουμε μια παρζα και να 

διαςκεδάςουμε μοναδικά με το  μουςικό ςυγκρότθμα του ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΑΤΣΑΛΑΚΘ  

Το ξεροτιγανο, το αναμνθςτικό ποτθράκι τθσ ρακισ δϊρο από εμάσ, το ψωμί από 

τουσ φοφρνουσ του χωριοφ μασ, είναι λίγεσ από τισ εκπλιξεισ μασ. 

ΚΥΛΑΚΘ 29/7/2018- ΚΥΛΑΚΘ 5/8/2018 Ο Αιέμεο Κνζθίλεο παξνπζηάδεη ηελ αηνκηθή 

έθζεζε ζύγρξνλεο πεηξακαηηθήο θσηνγξαθίαο κε ηίηιν : Φάρλνληαο λένπο θόζκνπο.  

 

Από 29 Ηνπιίνπ έσο 5 Απγνύζηνπ.  

Χξάξην : 18:00 - 22:30  

Σερλνρώξνο δήκνπ εηείαο 

Δίζνδνο ειεύζεξε 

 ΚΥΛΑΚΘ 29/7/2018  ‘’Rock Fest’’ 6ο Φεζηιβάλ Νεανικών ζςγκποηημάηων!  

 

 

Σηην κενηρική πλαηεία ηης πόλης. Καλλιηετνική διεύθσνζη Τζούλια 
Κρος.  



 

Δίζοδορ ελεύθεπη.  
 

Οργάνωζη. Σύλλογος Φίλων Δημοηικού Ωδείοσ Σηηείας Δήμος Σηηείας, 
Δ.Ο.Κ.Α.Σ., Δημοηική Κοινόηηηα Σηηείας.  

 

ΔΕΥΤΕΑ 30/7/2018- ΤΛΤΘ 31/7/2018  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΓΑΣΤΘΙ ΣΘΤΕΙΑΣ ¨ΔΙΚΤΥΝΝΑ¨ 

                                 1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΑΑΔΟΣΘΣ, ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ: 

«ΣΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΑ ΓΥΙΣΜΑΤΑ» 

 

 

 

Με αφορμι το Ρολιτιςτικό ζτοσ Βιτςζντηου Κορνάρου, ςτα πλαίςια του Ευρωπαικοφ ζτουσ 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, το Ρολιτιςτικό Αργαςτιρι Σθτείασ Δίκτυννα,ςε ςυνεργαςία με 

τθν Σχολι Ραραδοςιακϊν Χορϊν Λίτςα Βεηυράκθ και τουσ Ρολιτιςτικοφσ Συλλόγουσ τθσ 

περιοχισ μασ διοργανϊνει Διιμερο φεςτιβάλ!  

Το πρόγραμμα των δφο θμερϊν περιλαμβάνει : 

- Ζκκεςθ Χειροποίθτθσ Ραραδοςιακισ Κρθτικισ Φορεςιάσ, παραδοςιακϊν μουςικϊν 

οργάνων, παραδοςιακοφ κοςμιματοσ, κρθτικοφ μαχαιριοφ, ςτιβανιϊν και κρθτικϊν 

υφαντϊν. 

- Ραρουςίαςθ Ραραδοςιακϊν Συνταγϊν με δωρεάν κζραςμα για το κοινό με ςκοπό τθν 

προβολι του Σθτειακοφ Διατροφικοφ Ρολιτιςμοφ. 

-Ραρουςίαςθ Ραραδοςιακϊν χορϊν τθσ Κριτθσ και τθσ υπόλοιπθσ Ελλάδοσ με τθν 

ςυμμετοχι αξιόλογων μουςικϊν ςυγκροτθμάτων και τθν ςυμμετοχι χορευτικϊν 

ςυγκροτθμάτων . 



 

-Διαγωνιςμό μαντινάδασ(με κζμα τθν Σθτεία και τον Β.Κορνάρο). 

Το Φεςτιβάλ κα ολοκλθρωκεί με μια αλυςίδα χορευτϊν και εκελοντϊν κάκε θλικίασ όπου 

κα αγκαλιάςουν τθν πόλθ τθσ Σθτείασ χορεφοντασ ςτουσ ρυκμοφσ του Στειακοφ 

Ρθδθχτοφ, θ οποία κα ξεκινάει από τουσ 2 φάρουσ του λιμανιοφ και κα καταλιγει ςτθν 

«καρδιά» τθσ Ρόλθσ του Κορνάρου, ςτθν κεντρικι πλατεία Σθτείασ, όπου κα ακολουκιςει 

παραδοςιακό γλζντι! 

ΣΘΜΕΛΟ ΔΛΕΞΑΓΩΓΘΣ: ΚΕΝΤΙΚΘ ΡΛΑΤΕΙΑ ΣΘΤΕΙΑΣ 

ΩΑ ΕΝΑΞΘΣ: 20:00 

ΕΙΣΟΔΟΣ  ΕΛΕΥΘΕΘ 

ΣΥΝΔΙΟΓΑΝΩΣΘ: Δ.Ο.Κ.Α.Σ, ΔΘΜΟΣ ΣΘΤΕΙΑΣ, ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

POLITISTIKO ARGASTIRI SITIAS "DIKTYNNA" 

1st FESTIVAL OF TRADITION, CULTURE AND ART: 

«STOU KYKLOU TA GYRISMATA» 

 

On the occasion of the Cultural Year of Vitsentzos Kornaros, in the framework of the 

European Year of Cultural Heritage, the Cultural Workshop of Sitia Diktynna, in collaboration 

with the School of Traditional Dances, Litsa Vezyraki and the Cultural Associations of our 

region, organizes a two-day festival.  

The program for both days includes: 

- Exhibition of Handmade Traditional Cretan Costume, traditional musical instruments, 

traditional jewellery, Cretan knife, stival and woven fabrics. 

- Presentation of Traditional Recipes with free treat for the public in order to promote the 

Nutrition Culture of Sitia. 

-Traditional Dances of both Crete and the rest of Greece with the participation of 

remarkable musical bands and the participation of dance groups. 

-“Mantinada” Competition (related to Sitia and V. Kornaros). 

The Festival will be completed with a chain of dancers and volunteers of all ages where they 

will embrace the city of Sitia, dancing in the rhythms of “SITIAKOS PIDICHTOS”, which will 

start from the two lighthouses of the harbor and end up in the “heart” of the city of 

Kornaros’, Sitia Square, where a traditional feast will follow! 

EXECUTION POINT: CENTRAL SQUARE OF SITIATIME OF BEGINING: 20:00 

FREE ENTRANCE 

CO-ORGANISATION: DOCAS, MUNICIPALITY OF SITIA, LASITHI REGIONAL UNIT 

 



 

 

ΤΛΤΘ 31/7/2018  Λφκειο Ελλθνίδων (Καηάρμα πρόβα τηενεράλε) 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

ΤΕΤΑΤΘ 1/8/2018 «Γροικιςετε του Ζρωτα» 

Κεατρικι μουςικοχορευτικι παράςταςθ του Λυκείου των Ελλθνίδων Σθτείασ 

 

Ο ςτίχοσ του Κορνάρου γίνεται το κζμα τθσ παράςταςθσ μασ φζτοσ, για να τιμιςουμε τθν 

ψυχι τθσ Σθτείασ, τθν ιδιοςυγκραςία των κατοίκων τθσ και τον Στειακό χορό . 

Θ προτροπι του ποιθτι μπορεί να διαβαςτεί με πολλοφσ τρόπουσ 

Ακοφςτε να τραγουδιζται ο ζρωτασ ςτα πλακόςτρωτα τθσ πόλθσ  

Δϊςτε ςθμαςία ςτον ζρωτα, οδθγό και πθγι ηωισ ςε ζργα ειρινθσ . 

Ακολουκείςτε τον μαηί με τουσ κεατρικοφσ μασ ιρωεσ και τουσ χορευτζσ του Στειακοφ μζςα 

και ζξω από τθν Καηάρμα 

«Τθσ ερωτιάσ τα πάκθ» τελειωμό δεν ζχουν ςτθν Στεία των Ετεοκρθτϊν και των Κορνάρων 

και οι καντάδεσ και οι χοροί καλά κρατοφν. 

Φροφριο Καηάρμα  

9.00μμ 

Κουπόνι ενίςχυςθσ 6 ευρϊ 

‘Listen to Love’ 

  

A musical-dancing performance by the Lykeio Ellinidon Sitias at the fortress Kazarma 
on 1st August 2018 at 21:00. 

Kornaros lyrics become the theme of this years’ performance so we can honor Sitias’ 
soul, the temperament of the locals and the Sitiako Pidikto dance. 

                 The poets’ urge may be revealed in different ways. Listen to love being sung 
throughout the city and give it the relevant attention as it’s the leader and giver of life and 
peace. Follow it through our heroes and dancers inside and outside of Kazarma. 

 ‘Lovers passion’ never ends in Sitia of Eteokrites,  and where the music and dancing never 
ends. 

 Entrance fee: 6€ 

 

ΡΕΜΡΤΘ 2/8/2018 ΙΣΑΝΙΩΝ ΓΡΩΜΔΝΑ 

 Θ Κεατρικι Ομάδα Ραλαικάςτρου ανεβάηει το κεατρικό ζργο «ΤΑ ΒΕΝΤΟΥΗΟΡΟΤΘΑ» τθσ 
οφλασ Ορφανουδάκθ. 
 



 

 
 
Ραραγωγι. Ρολιτιςτικόσ Λαογραφικόσ Σφλλογοσ Ραλαικάςτρου. 
Σκθνοκεςία. Γιάννθσ Μανιαδάκθσ 
 
Ενετικό Φροφριο «ΚΑΗΑΜΑ». 
Ϊρα ζναρξθσ 9.30 
Κουπόνι ενίςχυςθσ 10ε  
Ρολφτεκνοι και φοιτθτζσ 7ε (τα ζςοδα κα διατεκοφν ςτο Δθμοτικό κοινωνικό παντοπωλείο).  
 

ΡΑΑΣΚΕΥΘ 3/8/2018 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΦΙΕΩΜΑ 
ΣΤΟ ΓΙΩΓΟ ΗΑΜΡΕΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΘ ΤΣΙΤΣΑΝΘ 

Καλλιτζχνεσ από τθ Σθτεία κα ερμθνεφςουν τραγοφδια των δφο αγαπθμζνων 
μουςικοςυνκετϊν του ρεμπζτικου τραγουδιοφ. 
Θ εκδιλωςθ κα γίνει ςτο Ενετικό Φροφριο Καηάρμα. 
 

 
Στθν εκδιλωςθ ςυμμετζχουν:   

- Νίκοσ Καραμανωλάκθσ 
- Μαρία Σεμερτηάκθ 
- Νίκοσ Τςικαλάκθσ  
- Βαςίλθσ Τςικρικωνάκθσ 
- Μαρία Φραγκοφλθ 

 
Τα ζςοδα κα διατεκοφν για τθν ενίςχυςθ του 
Τμιματοσ Σαμαρειτϊν, Διαςωςτϊν  και Ναυαγοςωςτϊν Σθτείασ  
του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ.  
Ϊρα ζναρξθσ :  21 : 30 



 

Κουπόνι ενίςχυςθσ : 6 €  

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/8/2018 ΣΑΒΒΑΤΟ 4/8/2018 "Μόλισ Χϊριςα’’ 
 

του Βαςίλθ Μυριανκόπουλου και Βαγγζλθ Χατηθνικολάου 
 

  
 

 

Τι  μπορεί να ςυμβεί όταν ςυμπζςουν ζνα  πάρτυ γενεκλίων κι  ζνασ  χωριςμόσ;  Πόςο πολφπλοκα 
μποροφν να γίνουν τα πράγματα από ζνα μινυμα ςτον τθλεφωνθτι;  Και τι ακολουκεί όταν λεσ τελικά 

«Μόλισ χϊριςα»;  
 

Το ζργο  του Βαςίλθ Μυριανκόπουλου και Βαγγζλθ Χατηθνικολάου που αγάπθςαν 

το κοινό και οι κριτικοί με πρϊτο ανζβαςμα το 1998 και κινθματογραφικι ταινία το 2008 

περιοδεφει για πρϊτθ φορά  ςε όλθ τθν Ελλάδα, ςε ςκθνοκεςία του Βαςίλθ 

Μυριανκόπουλου, ςε μια νζα μοναδικι εκδοχι!   

Το «Μόλισ Χϊριςα» επανζρχεται πιο δυναμικό από ποτζ ςτθν επικαιρότθτα του 

ςιμερα για να μασ παραςφρει με τθ δυνατι μουςικι του, τισ ςπαρταριςτζσ ατάκεσ και τουσ 

ευρθματικοφσ χαρακτιρεσ του. Ζνα ξζφρενο πάρτυ κι ζνασ χωριςμόσ κα ςθμαδζψουν το 

κεατρικό καλοκαίρι  και οι κεατζσ κα ςυμμετάςχουν ςτο πιο in birthday party τθσ φετινισ 

ςεηόν.   

Θ Τηόυσ Ευείδθ, θ Ρθνελόπθ Αναςταςοποφλου, ο Κϊςτασ Κάππασ, θ Θωμαϊσ 

Ανδροφτςου, θ Μαρία Κωνςταντάκθ, ο Τριπόδθσ Χριςτοσ, θ Ελίνα Μάλαμα, o Δθμιτρθσ 

Ηωγραφάκθσ, ο Ανδρζασ Βοφλγαρθσ και ο Στρατισ Νταλαγιϊργοσ αποτελοφν το τζλειο 

guest list για το πάρτυ τθσ  χρονιάσ, με γνωςτά τραγοφδια, όπωσ δεν τα ζχουμε 

ξανακοφςει και γενζκλια, όπωσ  δεν τα ζχουμε ξαναδεί. 

Θκοποιοί και  κεατζσ  τραγουδoφν, γελάνε και χορεφουν όλοι μαηί, αντιςτζκονται 

ςτθν κακθμερινότθτα  που ηοφμε και αποδεικνφουν ότι θ ηωι ζχει χρϊμα και ο χωριςμόσ 

κζλει καλοπζραςθ.   

Μόλισ Χϊριςα, λοιπόν! Το πιο ωραίο πάρτυ  του καλοκαιριοφ!    

Ταυτότθτα Ραράςταςθσ:  
Κείμενο: Βαςίλθσ Μυριανκόπουλοσ και Βαγγζλθσ Χατηθνικολάου 
Σκθνοκεςία: Βαςίλθσ Μυριανκόπουλοσ  
Σκθνικά: Βαλεντίνο Βαλάςθσ 
Φωτιςμόσ: Βλάςςθσ Κεοδωρίδθσ 
Ενδυματολόγοσ: Σοφία Δριςτζλα 
Διάρκεια Ραράςταςθσ: 90 λεπτά 
Ραραγωγι: Μζκεξισ 
 
Ρρωταγωνιςτοφν: Τηόυσ Ευείδθ,  Ρθνελόπθ Αναςταςοποφλου, Κϊςτασ Κάππασ, Κωμαϊσ 
Ανδροφτςου, Μαρία Κωνςταντάκθ, Τριπόδθσ Χριςτοσ, Ελίνα Μάλαμα, Δθμιτρθσ 
Ηωγραφάκθσ, Ανδρζασ Βοφλγαρθσ, Στρατισ Νταλαγιϊργοσ 



 

 
Τθλζφωνα επικοινωνίασ : 2107622034, 6943290294 
 

"  

 

"I Just Broke Up" 
 
The comedy "I Just Broke Up" is coming at Sitia on Suturday 4

th
 August at 21:30 on Chlouveraki 

Park. 
 
The comedy "I Just Broke Up" returns more dynamic than ever to current news to lure us away 
with its loud music, sophisticated quotes and inventive characters. A frenzied party and a break up 
will mark this theatrical summer and the audience will participate in this year's most "in" birthday 
party. 
Joyce Evidi, PinelopiAnastasopoulou, Kostas Kappas, ThomaisAndroutsou, Maria Konstantaki, 
Christos Tripodis, ElinaMalama, DimitrisZografakis, Andreas Voulgaris and StratisDalagiorgos are 
the perfect guest list for this year's greatest party with famous songs presented in surprising ways 
and a birthday as you’ve never seen. Actors sing, laugh and dance along with the audience, 
resisting our everyday life and prove that life is full of colours and that a break up means having 
fun. 

Duration: 90 min 

Presale tickets: 12 euros 

General Entrance: 15 euros 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/8/2018 ΛΙΘΙΝΕΣ. Συναυλία για το Νοςοκομείο.  

 Ο ύιινγνο Φίισλ Ννζνθνκείνπ εηείαο ελεκεξώλεη ηνπο ζπκπνιίηεο καο όηη 

δηνξγαλώλεη ηέζζεξεηο  κνπζηθέο εθδειώζεηο ιατθήο θαη Κξεηηθήο κνπζηθήο ζηνλ 

Γήκν εηείαο, κε νκάδα εηεηαθώλ θαιιηηερλώλ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ 

αθηινθεξδώο ,κε ζηόρν πάληα ηελ ζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

εηείαο.  



 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηηο εθδειώζεηο απηέο είλαη: Ηγλάηηνο Κιεδσληάξεο (Σξαγνύδη), 

Αξράβιεο Νίθνο   (Σξαγνύδη), Ξεληδάθε Πόπε (Σξαγνύδη), Ρεκπειάθεο Γηάλλεο 

(Μπνπδνύθη-Kηζάξα), Ραπάλεο Νίθνο (Κηζάξα), 

Σζαληεξάθεο ηέιηνο (Κξνπζηά), Καξαβειάθεο Μάλνο (Πιήθηξα), Σζνκπάλνγινπ 

Γηώξγνο (Μπάζν), Νηθάθεο Γεκήηξεο (Λανύην), Παζραιάθεο ηέξγηνο (Βηνιί). 

 

 Καινύκε όινπο ηνπο ζπκπνιίηεο καο λα ζπκκεηέρνπλ ζ' απηέο ηηο εθδειώζεηο, λα 

δηαζθεδάζνπλ θαη λα αγθαιηάζνπλ γηα άιιε κηα θνξά ηε λέα δξάζε ηνπ πιιόγνπ 

Φίισλ Ννζνθνκείνπ εηείαο ε νπνία είλαη:  

Κνππόλη ελίζρπζεο 5
ε
 γηα ηελ Πιήξε αλαθαίληζε 1

εο
 πηέξπγαο παζνινγηθήο θιηληθήο. 

Κόζηνο 25.000ε 

 

ΛΗΘΗΝΔ  (Πάξθν ρσξηνύ) 

 

ΚΥΛΑΚΘ 5/8/2018 ΚΑΛΟΚΑΛΛΝΑ ΡΑΛΧΝΛΔΛΑ 2018 

                             «Λάκθθθ! Πχι ςτα βακιά, παιδί μου!» 

 



 

 

Τθν Κυριακι 5 Αυγοφςτου και ϊρα 14:30, κα πραγματοποιθκοφν ςτθν πλαη τθσ Σθτείασ τα 

Καλοκαιρινά Ραιχνίδια 2018 με τίτλο: «Λάκθθθ! Πχι ςτα βακιά, παιδί μου!» 

 

Οι ομάδεσ κα διαγωνιςτοφν ςε μία ςειρά από ευτράπελεσ δοκιμαςίεσ, με ζνα και μοναδικό 

ςτόχο:  Να  διαςκεδάςουμε  και  να ανακαλφψουμε τον Λάκθ που κρφβεται… 

μζςα μασ!!! 

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τισ αιτιςεισ και τουσ όρουσ ςυμμετοχισ ςτο τθλζφωνο: 

6978446488 και ςτθ ςελίδα μασ: www.katsouloxaerola.weebly.com 

Διοργάνωςθ: Κατςουλοχαζρολα (Διοργανωτζσ 10ου 1ου ΚΝΓ) 

Υπό τθν αιγίδα του Διμου Σθτείασ 

         “Lakiiiii! Don’t go out of your depth, my boy!” 

 

Summer Games 2018 entitled “Lakiiii! Don’t go out of your depth, my boy!” will be held on 

Sunday the5thof August at 14.30 at the beach in Sitia. 

The teams will compete in a series of wacky challenging games with one and only one goal: 

to have fun and discover Lakis (our inner child). 

For additional information about the applications and the terms of participation please 

contact: 6978446488 or visit our website: www.katsouloxaerola.weebly.com 

http://www.katsouloxaerola.weebly.com/
http://www.katsouloxaerola.weebly.com/


 

 

Organized by: Katsoulohaerola (Hosts of the 11th Treasure Hunt) 

Sponsored by the Municipality of Sitia 

 

ΚΥΛΑΚΘ 5/8/2018  

Θ Ραιδικι Ραράςταςθ Του Καλοκαιριοφ 

Ο Λφκοσ και τα 7 Κατςικάκια 
 9μελισ κίαςοσ 

Ο ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑ 7 ΚΑΤΣΙΚΑΚΙΑ. 

 

 

Ο εννεαμελισ κίαςοσ του Μικροφ Θεάτρου Λάριςασ , με τα εντυπωςιακά πάντοτε ςκθνικά 

του, τα απίκανα κοςτοφμια και τισ ποιοτικζσ μουςικζσ του , παρουςιάηει τθν παράςταςθ 

τθσ χρονιάσ. 

Ο Λφκοσ και τα 7 Κατςικάκια , μια παιδικι παράςταςθ που κα μείνει χαραγμζνθ ςτθν 

μνιμθ των μικρϊν αλλά και μεγάλων φίλων μασ. 

Λίγα λόγια για το ζργο… 

Τα 7 κατςικάκια μζνουν μονά ςτο ςπίτι κακϊσ θ μαμά κατςίκα πάει ςτθν αγορά. Θ μαμά 

ςυμβουλεφει τα μικρά να μθν ανοίξουν ςε κανζναν. Ο λφκοσ ξζρει ν αλλάηει τθ μορφι του. 

Κα τον γνωρίςετε όμωσ απ τθ χοντρι, βραχνι φωνι του κι απ' τα μαφρα του πόδια .Ραρ 

όλο που τα κατςικάκια υπακοφν ο λφκοσ βρίςκει τρόπο να τα ξεγελάςει με διάφορεσ 

μεταμφιζςεισ και τεχνάςματα. Αιχμαλωτίηει τα ζξι αλλά το μικρότερο καταφζρνει να 

κρφβεται. Πταν επιςτρζφει θ μαμά και αντιλαμβάνεται τι ζχει ςυμβεί ..τότε ζρχεται θ ϊρα 

που ο Λφκοσ κα πλθρϊςει για τισ πράξεισ του. 

Κείμενο - Σκθνοκεςία : ΓΙΩΓΟΣ ΡΟΥΛΘΣ                       

Ραραγωγι : ΜΛΚΟ ΚΕΑΤΟ ΛΑΛΣΑΣ 

Διάρκεια:  87 λεπτά (με ζνα Διάλειμμα 10 λεπτϊν)   



 

ΑΛΣΟΣ ΧΛΟΥΒΕΑΚΘ - ΣΘΤΕΛΑ 

ΩΑ 21.00 

ΡΟΡΩΛΘΣΘ : ΣΡΛΤΛΚΟ - VICKO Τθλ 28430 25660 

Ρροπϊλθςθ 8€ - Ταμείο 10€ - INFO – 6974797109 

VIVA.GR 

*Το ζργο απευκφνεται ςε παιδιά κάκε θλικίασ*  

 

ΔΕΥΤΕΑ 6/8/2018 - ΤΛΤΘ 7/8/2018  

«Θ Θυςία του Αβραάμ» του Βιτςζντηου Κορνάρου 

 

Ο Ρροοδευτικόσ Σφλλογοσ Σθτείασ «Ο Βιτςζντηοσ Κορνάροσ», ςτο πλαίςιο τθσ ανακιρυξθσ 

του ζτουσ 2018 ωσ «Ζτοσ Κορνάρου» από τον Διμο Σθτείασ, ανεβάηει τθ κεατρικι 

παράςταςθ «Θ Κυςία του Αβραάμ» του Βιτςζντηου Κορνάρου. 

Ρρόκειται για ζνα κρθςκευτικό δράμα, «ςτολίδι» του Κεάτρου τθσ Κρθτικισ Αναγζννθςθσ, 

το οποίο κεωρείται νεανικό ζργο του Βιτςζντηου Κορνάρου. Το ζργο περιγράφει τθν 

εςωτερικι πάλθ των χαρακτιρων ςτθν πορεία τουσ προσ τθν εκπλιρωςθ τθσ κεϊκισ 

εντολισ. Θ λεπτι και επεξεργαςμζνθ ςκιαγράφθςθ τθσ ψυχολογίασ των προςϊπων 

προκαλεί εικόνεσ με ζντονο δραματικό φφοσ και ςυγκινθςιακι φόρτιςθ.  

Το μεγαλφτερο προτζρθμα του ζργου είναι ο ποιθτικόσ του λόγοσ. Λόγοσ απλόσ, φυςικόσ 

και ταυτόχρονα λυρικόσ, με ιδιαίτερθ αμεςότθτα, που αποτυπϊνεται ςτθν κρθτικι 

ντοπιολαλιά τθσ Ανατολικισ Κριτθσ τθσ εποχισ του Κορνάρου. 

Ραίηουν εραςιτζχνεσ θκοποιοί. 

Σκθνοκεςία: Μιχάλθσ Γιαννακάκθσ 



 

Σκθνικά – Κοςτοφμια: Γιάννθσ Μανιαδάκθσ 

Μουςικι: Ελζνθ Δρετάκθ  

Καηάρμα: 06 & 07 Αυγοφςτου 2018, Ϊρα: 21:15 

Κουπόνι Ενίςχυςθσ:8 ευρϊ, 5ευρϊ (φοιτθτικό – παιδικό – ανζργων). 

Τα ζςοδα κα διατεκοφν για τθν ενίςχυςθ του Λαογραφικοφ και Λςτορικοφ Μουςείου 

Σθτείασ.  

“Sacrifice of Abraham” by Vitsentzos Kornaros 

  

Since 2018 has been named the «Year of Kornaros» by the Municipality of Sitia, the 

Progressive Club of Sitia “Vitsentzos Kornaros” is producing the theatre performance 

“Sacrifice of Abraham”. 

  

“Sacrifice of Abraham” is a religious drama, a jewel of the Theatre of the Cretan Renaissance 

which is considered an early play of Vitsentzos Kornaros. The play is about the internal fight 

of the main characters while they are trying to fulfill God’s will. The fine and polished 

portrait of the character’s phycology creates images with intense dramatic style and 

emotional tension. 

The biggest advantage of the play is the poetic language. A simple, natural, lyrical and 

exceptionally immediate language which reflects on the Cretan dialect of Eastern Crete in 

Kornaros’ Era.   

The cast is composed of untrained actors. 

Director: Michalis Yannakakis 

Set and Costume designer: Yannis Maniadakis 

Music: Eleni Dretaki 

Tickets:  Pay what you can (recommended price adults €8, concessions for children, students 

and unemployed €5) 

 The profit of the tickets will be donated to support The Folk Historical Museum of Sitia. 

  

 

ΔΕΥΤΕΑ 6/8/2018 - ΚΥΛΑΚΘ 12/8/2018 Έθζεζε Εσγξαθηθήο θαη Αγηνγξαθίαο. 



 

   

  

Ζκκεςθ ηωγραφικισ & Αγιογραφίασ ςτον Τεχνοχϊρο από τισ Ελζνθ Χαρκιολάκθ Εφα 
Καραβιτάκθ Κατερίνα Λιγοψιχάκθ Ανατολι Μαυράκθ ςτισ 6-12 Αυγοφςτου. Ϊρεσ 
λειτουργίασ ζκκεςθσ 6-10 μ. μ Σάββατο-Κυριακι 10-2 π. μ & 6-10 μ. μ  

Είςοδοσ ελεφκερθ 

ΔΕΥΤΕΑ 6/8/2018 Ερωτόκριτοσ  Φιλαρμονικι Σθτείασ( πρόβα τηενεράλε Άλςοσ 

Χλουβεράκθ) 

ΤΛΤΘ 7/8/2018 Ερωτόκριτοσ  Φιλαρμονικι Σθτείασ( πρόβα τηενεράλε Άλςοσ Χλουβεράκθ) 

 

ΤΛΤΘ  7/8/2018 ΡΑΛΑΛΚΑΣΤΟ. ΛΤΑΝΛΩΝ ΔΩΜΕΝΑ 

 

Θ Κεατρικι Ομάδα Ραλαικάςτρου ανεβάηει το κεατρικό ζργο «ΤΑ ΒΕΝΤΟΥΗΟΡΟΤΘΑ» τθσ 
οφλασ Ορφανουδάκθ. 



 

Ραραγωγι. Ρολιτιςτικόσ Λαογραφικόσ Σφλλογοσ Ραλαικάςτρου.  
Σκθνοκεςία. Γιάννθσ Μανιαδάκθσ  
Στον προαφλιο χϊρο του Δθμοτικοφ Σχολείου ςτο Ραλαίκαςτρο. 
 Ϊρα ζναρξθσ. 9.30 
Τιμι ειςόδου  7ε  

 

 

ΤΕΤΑΤΘ 8/8/2018- ΡΕΜΡΤΘ 9/8/2018- ΡΑΑΣΚΕΥΘ 10/8/2018 

 Θ Ορχιςτρα Φιλαρμονικισ του Διμου Σθτείασ  και θ Θεατρικι Ομάδα του 
Συλλόγου Φίλων Μουςικισ Σθτείασ παρουςιάηουν τθ μουςικι – κεατρικι 

παράςταςθ Ερωτόκριτοσ του Βιτςζντηου Κορνάρου 

 

                          
‘’Τὰ μάτια δὲν καλοκωροῦ ςτὸ μάκρεμα τοῦ τόπου, 

μὰ πλιὰ μακρὰ καὶ πλιὰ καλὰ κωρεῖ ἡ καρδιὰ τ' ἀκρϊπου·’’ 

  



 

Με ςεβαςμό ςτθν ανεκτίμθτθ πνευματικι παρακατακικθ και αμζριςτθ περθφάνια 
για τθν Σθτεία και τον πολιτιςμό τθσ, παρουςιάηουμε το ποιθτικό ζργο Ερωτόκριτοσ 
του Βιτςζντηου Κορνάρου. 

Στθν παράςταςθ ςυμμετζχουν περίπου πενιντα μουςικοί, θκοποιοί, τραγουδιςτζσ 
και χορευτζσ.  

Τζςςερισ ολόκλθρουσ αιϊνεσ μετά, ο ποιθτισ Βιτςζντηοσ Κορνάροσ εξακολουκεί να 
ηει ςτθ Σθτειακι γθ,  να μασ δροςίηει με το νάμα των ςτίχων του και να μασ ειςάγει 
ςτο ‘’ορεκτικό περβόλι με τα μυριςμζνα δζντρθ’’ τθσ τζχνθσ του.  

Θ παράςταςθ κα ταξιδζψει ςε ολόκλθρθ τθν Κριτθ και ςτθν Ακινα μεταφζροντασ  
μθνφματα  ζρωτα, φιλίασ, τιμισ και γενναιότθτασ. 

Ραραγωγι: Σφλλογοσ Φίλων Μουςικισ Σθτείασ 

Μουςικι Διεφκυνςθ: Γεϊργιοσ Φουρναράκθσ 

Σκθνοκεςία: Ακανάςιοσ Ηαγκότθσ 

Άλςοσ Χλουβεράκθ 

Ϊρα ζναρξθσ: 9.30 μ.μ. 

Διάρκεια παράςταςθσ 2.30 ϊρεσ 

Κουπόνι ενίςχυςθσ 6 € 

Μειωμζνο 3€   

 

Οργάνωςθ: Ρεριφζρεια Κριτθσ, Ρεριφερειακι Ενότθτα Λαςικίου, Διμοσ Σθτείασ, 
Δ.Ο.Κ.Α.Σ., Ο.Α.Σ., Σφλλογοσ Φίλων Μουςικισ Σθτείασ 

 

The Philharmonic Orchestra of the Municipality of Sitia and the Theatrical Team of the 

Society of Friends of Music of Sitia, present the musical ‘Erotokritos’ by Vitsentzos Kornaros. 

“The eyes cannot see clearly the distance of the land, but further and better the heart of man 

doth see.” 

It is in consideration of and with great respect to our invaluable spiritual heritage and 

unprecedented pride for Sitia and its culture, that we present the poetic work ‘Erotokritos’ 

by Vitsentzos Kornaros in the form of a musical. 

Approximately 50 musicians, actors, singers and dancers will participate. After four 

centuries, the presence of Vitsenzos Kornaros lives strong, enlightening us with enchanting 

lyrics and introducing us to his art as an ‘appetizing garden with aromatic trees.’ 

The Musical ‘Erotokritos’ will be performed throughout Crete, and in Athens sending 

messages of love, friendship, honour and bravery. 

 

Production: Society of Friends of Music of Sitia 



 

Producer: George Fournarakis 

Director: Athanasios Zagotis 

 

Time: 9:30pm  

Duration: 2hours 30min 

Prices: Tickets 6€ - Reduced 3€ 

 

Organized by: The Region of Crete, Regional Unit of Lasithi, the Municipality of Sitia, the 

Municipal Organization of Socio-Cultural Development in Sitia (ΔΟΚΑΣ), the Sitia 

Development Organisation (ΟΑΣ) and the Society of Friends of Music of Sitia. 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/8/2018)-ΚΥΛΑΚΘ 12/8/2018 - ΔΕΥΤΕΑ 13/8/2018    «ΣΤΕΛΑΚΑ  ΔΩΜΕΝΑ» 

 

    Θ γνωςτι κεατρικι επικεϊρθςθ του Μανόλθ Μιαουδάκθ, με κζματα από το χκεσ και το 

ςιμερα, παρουςιάηει και ςατιρίηει τθν κακθμερινι, πολιτικι, οικονομικι και κοινωνικι ηωι 

του τόπου μασ, προβάλλοντασ ταυτόχρονα τθ γλϊςςα, τθν παράδοςθ και τον πολιτιςμό 

μασ. 

Συμμετζχουν εραςιτζχνεσ θκοποιοί και καλλιτζχνεσ τθσ Σθτείασ για τθν ενίςχυςθ – ςτιριξθ 

του ζργου του ςυνδιοργανωτι τθσ παράςταςθσ, Φιλανκρωπικοφ Συλλόγου Σθτείασ. 

Σκθνοκεςία: Νίκοσ Βαςιλάκθσ 

ΚΑΗΑΜΑ  ΩΑ  21:30 

Κουπόνι ενίςχυςθσ 8ε   Φοιτθτικό – Μακθτικό: 5ε  

 

“Sitiaka Dromena” 

August 11-12-13th           Kazarma Fortress       Time 21:30 



 

 The well-known theatrical revue of Manolis Miaoudakis, which is featuring yesterday and 
today's themes, presents and satires the everyday, political, economic and social life of our 
city, while displaying our language, tradition and culture. 

Amateur actors and artists from Sitia participate to support the work of the co-organizer of 
the show, Sitia's Charity Club. 

Directed by: Nikos Vassilakis 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/8/2018- ΚΥΛΑΚΘ 12/8/2018 - ΔΕΥΤΕΑ 13/8/2018  

αο θαινύκε ζηελ έθζεζε ρεηξνπνίεησλ δεκηνπξγηώλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ πιαηεία ηεο 

εηείαο, 11-13 Απγνύζηνπ 2018 18:00-00:00. 

 

πληνπίηεο καο ζα εθζέζνπλ θαη θέηνο, αληηθείκελα πνπ έρνπλ θηηάμεη νη ίδηνη, κε αγάπε θαη κεξάθη! 

Θα καο βξείηε κπξνζηά ζην "απγό" ζηελ πιαηεία ηεο πόιεο καο. 

Οη θαιιηηέρλεο κε ηελ επθαηξία ηεο έθζεζεο , ζα ζπγθεληξώζνπλ ρξήκαηα πνπ ζα δηαηεζνύλ γηα 

θνηλσθειή ζθνπό ζηελ πόιε καο! 

 

Τπεύζπλε γηα δειώζεηο ζπκκεηνρήο θαη ιεπηνκέξεηεο, Σζίρια Καηεξίλα 

6939159716, k.tsixla@gmail.com 

Θα ηεξεζεί απζηεξά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, ιόγσ πνιύ πεξηνξηζκέλνπ ρώξνπ! 

ΚΥΛΑΚΘ 12/8/2018 ΞΕΟΚΑΜΡΟΣ XEROKAMPOS 

Θ Ορχιςτρα Φιλαρμονικισ του Διμου Σθτείασ  και θ Θεατρικι Ομάδα του 
Συλλόγου Φίλων Μουςικισ Σθτείασ παρουςιάηουν τθ μουςικι – κεατρικι 

παράςταςθ Ερωτόκριτοσ του Βιτςζντηου Κορνάρου 

mailto:k.tsixla@gmail.com


 

 

                          
‘’Τὰ μάτια δὲν καλοκωροῦ ςτὸ μάκρεμα τοῦ τόπου, 

μὰ πλιὰ μακρὰ καὶ πλιὰ καλὰ κωρεῖ ἡ καρδιὰ τ' ἀκρϊπου·’’ 

  

Με ςεβαςμό ςτθν ανεκτίμθτθ πνευματικι παρακατακικθ και αμζριςτθ περθφάνια 
για τθν Σθτεία και τον πολιτιςμό τθσ, παρουςιάηουμε το ποιθτικό ζργο Ερωτόκριτοσ 
του Βιτςζντηου Κορνάρου. 

Στθν παράςταςθ ςυμμετζχουν περίπου πενιντα μουςικοί, θκοποιοί, τραγουδιςτζσ 
και χορευτζσ.  

Τζςςερισ ολόκλθρουσ αιϊνεσ μετά, ο ποιθτισ Βιτςζντηοσ Κορνάροσ εξακολουκεί να 
ηει ςτθ Σθτειακι γθ,  να μασ δροςίηει με το νάμα των ςτίχων του και να μασ ειςάγει 
ςτο ‘’ορεκτικό περβόλι με τα μυριςμζνα δζντρθ’’ τθσ τζχνθσ του.  

Θ παράςταςθ κα ταξιδζψει ςε ολόκλθρθ τθν Κριτθ και ςτθν Ακινα μεταφζροντασ  
μθνφματα  ζρωτα, φιλίασ, τιμισ και γενναιότθτασ. 

Ραραγωγι: Σφλλογοσ Φίλων Μουςικισ Σθτείασ 

Μουςικι Διεφκυνςθ: Γεϊργιοσ Φουρναράκθσ 

Σκθνοκεςία: Ακανάςιοσ Ηαγκότθσ 

Ξερόκαμποσ Ηιρου 

Ϊρα ζναρξθσ: 9.30 μ.μ. 

Διάρκεια παράςταςθσ 2.30 ϊρεσ 

Κουπόνι ενίςχυςθσ 6 € 

Μειωμζνο 3€   

Συνδιοργάνωςθ. Ρολιτιςτικόσ Σφλλογοσ Ξερόκαμπου. 



 

 

Οργάνωςθ: Ρεριφζρεια Κριτθσ, Ρεριφερειακι Ενότθτα Λαςικίου, Διμοσ Σθτείασ, 
Δ.Ο.Κ.Α.Σ., Ο.Α.Σ., Σφλλογοσ Φίλων Μουςικισ Σθτείασ 

 

The Philharmonic Orchestra of the Municipality of Sitia and the Theatrical Team of the 

Society of Friends of Music of Sitia, present the musical ‘Erotokritos’ by Vitsentzos Kornaros. 

“The eyes cannot see clearly the distance of the land, but further and better the heart of man 

doth see.” 

It is in consideration of and with great respect to our invaluable spiritual heritage and 

unprecedented pride for Sitia and its culture, that we present the poetic work ‘Erotokritos’ 

by Vitsentzos Kornaros in the form of a musical. 

Approximately 50 musicians, actors, singers and dancers will participate. After four 

centuries, the presence of Vitsenzos Kornaros lives strong, enlightening us with enchanting 

lyrics and introducing us to his art as an ‘appetizing garden with aromatic trees.’ 

The Musical ‘Erotokritos’ will be performed throughout Crete, and in Athens sending 

messages of love, friendship, honour and bravery. 

 

Production: Society of Friends of Music of Sitia 

Producer: George Fournarakis 

Director: Athanasios Zagotis 

 

Time: 9:30pm  

Duration: 2hours 30min 

Prices: Tickets 6€ - Reduced 3€ 

Co-organised by the Cultural Association of Xerokambos 

Organized by: The Region of Crete, Regional Unit of Lasithi, the Municipality of Sitia, the 

Municipal Organization of Socio-Cultural Development in Sitia (ΔΟΚΑΣ), the Sitia 

Development Organisation (ΟΑΣ) and the Society of Friends of Music of Sitia. 

 

 

ΔΕΥΤΕΑ 13/8/2018- ΔΕΥΤΕΑ 20/8/2018  Ζ θαιιηηερληθή νκάδα Infinite Citizen 

παξνπζηάδεη ηελ νκώλπκε έθζεζε ζύγρξνλεο θσηνγξαθίαο θαη ηέρλεο. Δπηκειείηαη ν 



 

Αιέμεο Κνζθίλεο. 

 

 

Ωράριο : 18:00 - 22:30 Τεχνοχϊροσ διμου Σθτείασ 

Είςοδοσ ελεφκερθ 

ΤΛΤΘ 14/8/2018  

ΤΕΤΑΤΘ 15/8/2018 

ΡΕΜΡΤΘ 16/8/2018 

ΡΑΑΣΚΕΥΘ 17/8/2018 Ηάκροσ 

ΕΚΔΘΛΩΣΕΛΣ  ΚΑΛΟΚΑΛΛ 2018 ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΑΚΟΥ  

 ΣΥΝΑΥΛΛΑ  

Ο Ρολιτιςτικόσ Σφλλογοσ Ηάκρου ςασ προςκαλεί  ςτθν Ρθγι τθσ Ηάκρου για μια υπζροχθ 

βραδιά παρζα με το Γιϊργο Ραντερι και τουσ Νότιουσ Άνεμουσ.  

Στθν Ρθγι τθσ Κάτω Ηάκρου. 

 Ϊρα ζναρξθσ21:30  

Τιμι ειςόδου:7 ΕΥΩ  

 (Κζατρο Σθτείασ πρόβα τηενεράλε Καηάρμα) 

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/8/2018  

Ulrike and Nardo  

 



 

are two musicians from Germany, playing and singing many kinds of  international 

music.  

When they got to know the songs of Wasilis Skoulas some years ago, they felt 

immediately a deep relationship to the way, he sings of the cretan soul. So they 

enrichened their greek Repertoire with the music of the island, they both love the 

best! 

 

Vicky, would you kindly look over the style and tell us, if that's too little or too 

much... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΥΛΑΚΘ 19/8/2018 Κζατρο Σθτείασ  

 

 

Το Θζατρο τθσ Σθτείασ  παρουςιάηει  το παιδικό  κεατρικό  ζργο τθσ Άλκθσ Ηζθ 

«ΜΑΣΙΑ ο Αϋ». Είναι ζνα αντιπολεμικό παραμφκι, φμνοσ ςτθ φιλία και τθν παιδικι 

ακωότθτα. Απευκφνεται ςε μικροφσ και μεγάλουσ. Στουσ μικροφσ που διεκδικοφν τα 

δικαιϊματά τουσ  και ςτουσ μεγάλουσ που ζχαςαν αυτό το κομμάτι τθσ παιδικισ τουσ 

ακωότθτασ, μεγαλϊνοντασ. Ραίηουν μακθτζσ των Δθμοτικϊν Σχολείων τθσ Σθτείασ. 

Φροφριο Καηάρμα Κυριακι19 Αυγοφςτου και ϊρα 9:00μμ. Κουπόνι ενίςχυςθσ 5 ευρϊ 

Πλα τα ζςοδα κα διατεκοφν για τθν πλιρθ ανακαίνιςθ και εξοπλιςμό ενόσ καλάμου του 

Νοςοκομείου Σθτείασ, μζςω του Συλλόγου Φίλων Νοςοκομείου Σθτείασ. 

Θ παράςταςθ γίνεται με τθ τιριξθ τθσ Περιφζρειασ Κριτθσ. 

 

 

Από το Δ.Σ. του Κεάτρου τθσ Σθτείασ 

 

Matia the 1st 

The “Theatre of Sitia” presents a theatrical play for children, written by Alki Zei. 

It’s an anti-war story which praises friendship and childhood innocence, played by primary 

school students of Sitia. 

 

 ΔΕΥΤΕΑ 20/8/2018 Κζατρο Σθτείασ 

Το Κζατρο τθσ Σθτείασ παρουςιάηει επτά μονόπρακτα από το ζργο του Ματζϊ  Βιςνιζκ 

«Εκνικότθτά μου, το χρϊμα του Ανζμου».  



 

 

Μζςα από αυτά τα μονόπρακτα ο Βιςνιζκ, με λυριςμό, χιοφμορ αλλά και ςουρεαλιςμό, 

εκφράηει τθν αγωνία του για τον άνκρωπο ςτθ ςφγχρονθ παγκοςμιοποιθμζνθ  

πραγματικότθτα. 

Θ παράςταςθ κα γίνει Δευτζρα 20 Αυγοφςτου 2018, ςτο Φροφριο Καηάρμα Σθτείασ ςτισ 

09:30 μμ.  Κουπόνι ενίςχυςθσ 5ε 

Φζτοσ το Κζατρο τθσ Σθτείασ ςυμπλθρϊνει 25 χρόνια παρουςίασ του ςτα πολιτιςτικά 

πράγματα τθσ πόλθσ μασ (1993-2018). Μετά από απόφαςθ του Δ.Σ. του Κεάτρου, όλα τα 

ζςοδα των παραςτάςεων και εκδθλϊςεϊν μασ, που γίνονται με τθ Στιριξθ τθσ 

Ρεριφζρειασ Κριτθσ, κα διατεκοφν, μζςω του Συλλόγου Φίλων Νοςοκομείου Σθτείασ, ςτθν 

πλιρθ ανακαίνιςθ και εξοπλιςμό, ενόσ καλάμου του Γενικοφ Νοςοκομείου Σθτείασ. 

         Από το Δ.Σ. του Κεάτρου τθσ Σθτείασ 

“My nationality, the colour of the wind” 

The “Theatre of Sitia” presents seven one-act plays from Matei Visniec’s theatrical play “My 

nationality, the color if the wind”. 

Visniec expresses, through these plays, his agony about human rights and values in a 

globalized reality. 

 

ΤΛΤΘ 21/8/2018 

ΤΕΤΑΤΘ 22/8/2018 

ΡΕΜΡΤΘ 23/8/201823 Αυγοφςτου κζατρο για μεγάλουσ (Φραγκάκθσ) 

ΡΑΑΣΚΕΥΘ 24/8/2018 ΡΑΙΔΙΚΘ ΣΚΘΝΘ  

ΧΙΣΤΟΡΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΘ 

Θ ΡΑΙΔΙΚΘ ΣΚΘΝΘ του ΓΙΑΝΝΘ ΧΙΣΤΟΡΟΥΛΟΥ για τθ χειμερινι ςεηόν 2017-2018 
παρουςιάηει το αριςτουργθματικό ζργο του  



 

ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΝ  

"Ο ΓΥΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΘΜΕΕΣ" 

με πρωταγωνιςτι ςτο ρόλο του ΦΙΛΕΑ ΦΟΓΚ τον δθμοφιλι μασ θκοποιό ΧΑΘ ΩΜΑ! 

 

Ζτςι λοιπόν μετά τθν τεράςτια επιτυχία που είχε θ προθγοφμενθ ςυνεργαςία του ΧΑΘ 
ΩΜΑ με τθν παιδικι ςκθνι του ΓΙΑΝΝΘ ΧΙΣΤΟΡΟΥΛΟΥ ςτο ζργο "Ο ΜΑΓΛΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΣΚΟΥΤΗ" οι δφο πλευρζσ αποφάςιςαν και ανανζωςαν τθν ςυνεργαςία τουσ. Το νζο 

ζργο που κα ζχουμε τθν ευκαιρία να παρακολουκιςουμε μικροί και μεγάλοι κερδίςει 
επάξια μία περίοπτθ κζςθ ςτθ παγκόςμια βιβλιοκικθ. 

Το βιβλίο που εκδόκθκε το 1873 και από τότε μεγάλωςε και μεγαλϊνει γενιζσ και γενιζσ κα 
"ηωντανζψει" ςτθ ςκθνι ςε μία μαγευτικι ςκθνοκεςία-παράςταςθ αλλά και ερμθνεία 

του ΧΑΘ ΩΜΑ. Μαηί του ταλαντοφχοι νζοι θκοποιοί επιλεγμζνοι με αυςτθρά κριτιρια 
κζρδιςαν μία κζςθ ςε αυτό το ταξίδι - παράςταςθ - με Οδθγό τον ΦΙΛΕΑ ΦΟΝΓΚ που με τθ 

βοικεια του ΑΕΟΣΤΑΤΟΥ του και δίπλα του τον χαριςματικό Ραςπαρτοφ μζςα ςε 80 
ΘΜΕΕΣ κα μασ γνωρίςουν ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ! 

 

Τα πολφ εντυπωςιακά κοςτοφμια και χορευτικά αποτυπϊνουν  τθν μαγεία και των 5 
Θπείρων που κα παρακολουκιςουμε δίνοντασ μασ τθν δυνατότθτα να γνωρίςουμε 

ΜΑΓΛΚΕΣ ΧΩΕΣ και ΑΛΛΟΥΣ ΛΑΟΥΣ! 

Αξίηει εδϊ να τονίςουμε πωσ ο  Ιρωασ τθσ παράςταςθσ και πρωταγωνιςτισ ΦΙΛΕΑΣ ΦΟΓΚ 
(ΧΑΘΣ ΩΜΑΣ)  

ςε μία από τισ ενδιάμεςεσ ςτάςεισ του κα επιςκεφκεί και τθν ΕΛΛΑΔΑ  

μία από τισ πιο ΑΧΑΙΕΣ ΧΩΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ! 

ΤΛΜΕΣ ΕΛΣΛΤΘΛΩΝ 9€ ΡΟΡΩΛΘΣΘ / 10€ ΤΑΜΕΛΟ 



 

ΑΝ ΔΕΝ ΓΛΝΕΛ ΡΟΡΩΛΘΣΘ ΤΟΤΕ ΚΑ ΥΡΑΧΕΛ ΓΕΝΛΚΘ ΕΛΣΟΔΟΣ 10€ 
ΩΑ ΡΑΑΣΤΑΣΘΣ 9.15μ.μ.  
Άλςοσ Χλουβεράκθ 

 
Ρλθροφορίεσ τθλ. 6973 056635 
 

Τθλ. 6937404666 

 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 24/8/2018 ΤΚΗΑ.ΘΔΑΣΡΟ ΔΛΗΑ 

«ΕΡΩΣΟΚΡΙΣΟ ΣΟΤ ΒΗΣΔΝΣΕΟΤ ΚΟΡΝΑΡΟΤ» 

 

 Απιζηεπά 

 Κενηπάπιζμα 

 Γεξιά 

Aθαίξεζε 

παηήζηε γηα λα πξνζζέζεηε κηα ιεδάληα 

Ζ Οξρήζηξα Φηιαξκνληθήο ηνπ Γήκνπ εηείαο θαη ε Θεαηξηθή Οκάδα ηνπ 

πιιόγνπ Φίισλ Μνπζηθήο εηείαο παξνπζηάδνπλ ηε κνπζηθή – ζεαηξηθή 

παξάζηαζε Επωηόκπιηορ ηνπ Βηηζέληδνπ Κνξλάξνπ. 

‘’Σά μάηια δέν καλοθωποῦ ζηό μάκπεμα ηοῦ ηόπος, 

μά πλιά μακπά καί πλιά καλά θωπεῖ ἡ καπδιά η' ἀθπώπος·’’ 



 

 

 Απιζηεπά 

 Κενηπάπιζμα 

 Γεξιά 

Aθαίξεζε 

παηήζηε γηα λα πξνζζέζεηε κηα ιεδάληα 

Με ζεβαζκό ζηελ αλεθηίκεηε πλεπκαηηθή παξαθαηαζήθε θαη ακέξηζηε 

πεξεθάληα γηα ηελ εηεία θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο, παξνπζηάδνπκε ην πνηεηηθό 

έξγν Επωηόκπιηορ ηνπ Βηηζέληδνπ Κνξλάξνπ. 

ηελ παξάζηαζε ζπκκεηέρνπλ πεξίπνπ πελήληα κνπζηθνί, εζνπνηνί, 

ηξαγνπδηζηέο θαη ρνξεπηέο.  

Σέζζεξηο νιόθιεξνπο αηώλεο κεηά, ν πνηεηήο Βηηζέληδνο Κνξλάξνο 

εμαθνινπζεί λα δεη ζηε εηεηαθή γε, λα καο δξνζίδεη κε ην λάκα ησλ ζηίρσλ 

ηνπ θαη λα καο εηζάγεη ζην ‘’νξεθηηθό πεξβόιη κε ηα κπξηζκέλα δέληξε’’ ηεο 

ηέρλεο ηνπ.  



 

Ζ παξάζηαζε ζα ηαμηδέςεη ζε νιόθιεξε ηελ Κξήηε θαη ζηελ Αζήλα 

κεηαθέξνληαο κελύκαηα έξσηα, θηιίαο, ηηκήο θαη γελλαηόηεηαο. 

Παπαγωγή: ύιινγνο Φίισλ Μνπζηθήο εηείαο Μοςζική Γιεύθςνζη: 

Γεώξγηνο Φνπξλαξάθεο κηνοθεζία: Αζαλάζηνο Εαγθόηεο Ξεξόθακπνο 

Εήξνπ Ώξα έλαξμεο: 9.30 κ.κ. Γηάξθεηα παξάζηαζεο 2.30 ώξεο Κνππόλη 

ελίζρπζεο 6 € Μεησκέλν 3€  

 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/8/2018  Βραδιά Αργεντίνικου Τανγκό.  
Για όγδοθ ςυνεχι χρονιά θ Σθτεία ταξιδεφει ςτον κόςμο τθσ Λατινικισ Αμερικισ και γεμίηει 
με ιχουσ και εικόνεσ Αργεντίνικου Τανγκό. Σε μία μαγευτικι βραδιά θ οποία ζχει γίνει 
πλζον κεςμόσ τζςςερισ διεκνϊσ καταξιωμζνοι & αναγνωριςμζνοι χορευτζσ του χϊρου κα 
δϊςουν παράςταςθ Αργεντίνικου τανγκό ςτθν κεντρικι πλατεία τθσ Σθτείασ τθν Σάββατο 
25  Αυγοφςτου.  

 
 
Θ μαγεία του χοροφ και τθσ μουςικισ κα ςυνεχιςτεί με τθν μιλόνγκα όπου χορευτζσ από τθ 
Σθτεία, τθν υπόλοιπθ Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό κα ςυναντθκοφν για να απολαφςουν 
και να μοιραςτοφν χορευτικζσ ςτιγμζσ. 
Diomar Giraldo Escobar, Guillermo Torrens, Alexandra Wood και Μαρία Μαραγκάκθ 
 
Ζναρξθ 21:00   Είςοδοσ Ελεφκερθ 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/8/2018 ΗΑΚΟΣ Συναυλία για το νοςοκομείο. 

 Ο ύιινγνο Φίισλ Ννζνθνκείνπ εηείαο ελεκεξώλεη ηνπο ζπκπνιίηεο καο όηη 

δηνξγαλώλεη ηέζζεξεηο  κνπζηθέο εθδειώζεηο ιατθήο θαη Κξεηηθήο κνπζηθήο ζηνλ 

Γήκν εηείαο, κε νκάδα εηεηαθώλ θαιιηηερλώλ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ 

αθηινθεξδώο ,κε ζηόρν πάληα ηελ ζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

εηείαο.  



 

  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηηο εθδειώζεηο απηέο είλαη: Ηγλάηηνο Κιεδσληάξεο (Σξαγνύδη), 

Αξράβιεο Νίθνο   (Σξαγνύδη), Ξεληδάθε Πόπε (Σξαγνύδη), Ρεκπειάθεο Γηάλλεο 

(Μπνπδνύθη-Kηζάξα), Ραπάλεο Νίθνο (Κηζάξα), 

Σζαληεξάθεο ηέιηνο (Κξνπζηά), Καξαβειάθεο Μάλνο (Πιήθηξα), Σζνκπάλνγινπ 

Γηώξγνο (Μπάζν), Νηθάθεο Γεκήηξεο (Λανύην), Παζραιάθεο ηέξγηνο (Βηνιί). 

 Καινύκε όινπο ηνπο ζπκπνιίηεο καο λα ζπκκεηέρνπλ ζ' απηέο ηηο εθδειώζεηο, λα 

δηαζθεδάζνπλ θαη λα αγθαιηάζνπλ γηα άιιε κηα θνξά ηε λέα δξάζε ηνπ πιιόγνπ 

Φίισλ Ννζνθνκείνπ εηείαο ε νπνία είλαη:  

ΠΛΖΡΖ ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ 1ηρ ΠΣΔΡΤΓΑ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ: 

ΚΟΣΟ 25.000 ΔΤΡΩ 

 

ΕΑΚΡΟ   (Πξναύιην Πνιύθεληξνπ) 

ΚΥΛΑΚΘ 26/8/2018 ΧΑΜΕΗΛ. ΛΤΑΝΛΩΝ ΔΩΜΕΝΑ 

Θ Κεατρικι Ομάδα Ραλαικάςτρου ανεβάηει το κεατρικό ζργο «ΤΑ ΒΕΝΤΟΥΗΟΡΟΤΘΑ» τθσ 
οφλασ Ορφανουδάκθ. 

 

Ραραγωγι. Ρολιτιςτικόσ Λαογραφικόσ Σφλλογοσ Ραλαικάςτρου.  
Σκθνοκεςία. Γιάννθσ Μανιαδάκθσ  
Στον προαφλιο χϊρο του Δθμοτικοφ Σχολείου Χαμεηίου. 
 Ϊρα ζναρξθσ. 9.30 
Τιμι ειςόδου  7ε  

ΔΕΥΤΕΑ 27/8/2018. ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΚΟΥ ΕΓΟΥ ΓΛΑΝΝΘ ΝΛΚΘΦΟΑΚΘ  

Στα πλαίςια των ΚΟΝΑΕΛΩΝ 2018 τθν Δευτζρα 27 Αυγοφςτου και ϊρα 8,30 μ. μ. ςτο καφζ 
BLOOM με κεντρικι ομιλιτρια τθν λογοτζχνιδα Κα Άννα Τακάκθ κα παρουςιαςτεί το 



 

ςυγγραφικό ζργο του ςυντοπίτθ μασ ςυγγραφζα και εικαςτικοφ  καλλιτζχνθ  Γιάννθ 
Νικθφοράκθ , αποτελοφμενο από τα πρόςφατα εκδοκζντα ζργα του ιτοι : τρία κεατρικά 
κείμενα, κζατρο του παραλόγου , Ω ΟΛ ΤΕΛΕΥΤΑΛΕΣ ΘΛΛΟΛΟΥΣΤΕΣ ΜΕΕΣ, ΤΑ ΕΓΑ ΚΑΛ ΟΛ 
ΜΕΕΣ ΤΟΥ ΚΥΛΟΥ ΒΟΫΤΣΕΚ ΛΛΓΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β' ΡΑΓΚΟΣΜΛΟ ΡΟΛΕΜΟ, Θ ΡΕΛΦΟΝΘΣΘ 
και θ μυκιςτορία ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΑΛΜΟΝΑ ΕΑΥΤΟΥ, κακϊσ και ζνα απόςπαςμα από τθν υπό 
ζκδοςθ ποιθτικι ςυλλογι Θ ΚΑΥΓΘ ΕΝΟΣ ΥΡΟΓΕΛΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.  
Κα απαγγείλουν μζλθ του ΚΕΑΤΟΥ ΣΘΤΕΛΑΣ. 
Μουςικι επιμζλεια DJ SIMON. 
 

ΤΛΤΘ 28/8/2018  

ΤΕΤΑΤΘ 29/8/2018 

ΡΕΜΡΤΘ 30/8/2018 

ΡΑΑΣΚΕΥΘ 31/8/2018 Ο Ρροοδευτικόσ  Σφλλογοσ «Βιτςζντηοσ Κορνάροσ» 

 παρουςιάηει το κεατρικό ζργο τθσ ποιιτριασ και ςυγγραφζωσ Άννασ Τακάκθ-Μαρκάκθ «Θ 

ΚΛΣΘ ΚΕΛΕΛ ΤΕΤΛΡΛ κι ο φεςφεςζσ να μαςε λείπει» ςτον αφλειο χϊρο του Λαογραφικοφ 

 

και Λςτορικοφ Μουςείου Σθτείασ,  ςτισ 31 Αυγοφςτου ϊρα 8. 30 μ. μ.  

Ρρόκειται για μια ςφγχρονθ θκογραφία ςτο τοπικό γλωςςικό ιδίωμα..  

Θ παρουςία ςασ κα είναι τιμι για τθν παράδοςθ του τόπου.  

Είςοδοσ Ελεφκερθ. 

 

 

ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ  



 

 

     ΡΕΜΡΤΘ 27/9/2018 ΠΑΛΑΙΚΑΣΡΟ. ΙΣΑΝΙΩΝ ΓΡΩΜΔΝΑ 

                               Ραγκόςμια Θμζρα Τουριςμοφ. 

 

     Στον προαφλιο χϊρο του Δθμοτικοφ Σχολείου Ραλαικάςτρου, διοργανϊνεται     

     παραδοςιακι γιορτι. 

 


