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ΙΟΥΝΙΟΣ
Δευτέρα 21  Ιουνίου 2021

«Πανώρια» του Γεωργίου Χορτάτση σε διασκευή-σκηνοθεσία 

Μάνου Βαβαδάκη

ΑΛΣΟΣ ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ  /  Ώρα έναρξης :  21:15

ΔΗΠΕΘΕK

Η πρώτη παραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κρήτης για το καλοκαίρι 2021 

είναι η «Πανώρια» του Γεωργίου Χορτάτση, το πιο ερωτικό έργο 

της κρητικής δραματουργίας, μέσα από την ανανεωτική 

σκηνοθετική ματιά του Μάνου Βαβαδάκη. 

Η Πανώρια διαδραματίζεται στο βουνό της Ίδης και αφορά στον 

παράφορο έρωτα δύο βοσκών, του Γύπαρη και του Αλέξη, για δυο 

βοσκοπούλες, την Πανώρια και την Αθούσα αντίστοιχα, οι οποίες 

πεισματικά αρνούνται τον γάμο και κάθε δέσμευση που θα τις 

κρατά σπίτι και θα τις αποτρέπει από την απόλαυση των βουνών 

και του κυνηγιού. Ούτε οι συμβουλές της προξενήτρας Φροσύνης 

κι η νουθεσία του Γιαννούλη, πατέρα της Πανώριας, κατορθώνουν 

να κάμψουν την απόφαση των δύο κοριτσιών. Μόνο η παρέμβαση 

του θεού Έρωτα, μετά από δέηση που πραγματοποιούν οι νέοι 

στον ναό της Αφροδίτης απάνω στην Ίδη, θα καταφέρει τις δύο βοσκοπούλες να τους αγαπήσουν, οδηγώντας την 

κωμωδία σε ένα ευτυχισμένο ανθόσπαρτο τέλος.  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διασκευή, Σκηνοθεσία: Μάνος Βαβαδάκης

Σκηνικά, Κοστούμια: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης 

Μουσική: Μιχάλης Παρασκάκης

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Κίνηση: Έλενα Σταυροπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Ευτυχία Φραντζεσκάκη

Παίζουν οι ηθοποιοί (με σειρά εμφάνισης): Μάνος Στεφανάκης, Λάμπρος Κωνσταντέας, Ευτυχία Φραντζεσκάκη, 

Νικόλας Χανακούλας, Στέλλα Βογιατζάκη, Μαρίνα Πανηγυράκη, Μάνος Βαβαδάκης. 

Φωτογραφίες: Γιώργος Αναστασάκης

Trailer-Video: Πάρης Χαμουρίκος

Σχεδιασμός αφίσας: Γκέλυ Καλαμπάκα

Τιμή εισιτηρίου:12€ κανονικό 10€ μαθητικό, φοιτητικό, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, άνω των 65, ΑΜΕΑ 

67%Ηλεκτρονική προπώληση: Viva.gr

Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε και μέσω των συνεργαζόμενων με τη VIVA καταστημάτων κινητής 

τηλεφωνίας WIND.

Έναρξη ταμείου 2 ώρες πριν από την παράσταση.

Τηλ. Επικοινωνίας:Γραφεία Θεάτρου (τηλ. 2821044256 – 2821023333)



Πέμπτη  24  Ιουνίου 2021

Μόχλος  Σητείας

 Συναυλία με το συγκρότημα

«Τσίτα Κόρδα»

Πανσέληνος, του Κλήδονα.

Ώρα έναρξης : 20.30

Το μουσικό σχήμα "Τσίτα Κόρδα" είναι 

μια παρέα οκτώ μουσικών και φίλων με 

διασταυρούμενες μουσικές καταβολές 

και ορμητήριό τους τη Μυρσίνη Σητείας . 

Με μεράκι και τρέλα χτίζουν το 

ρεπερτόριό τους και ερμηνεύουν 

τραγούδια λαϊκά και παραδοσιακά από 

διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και

από την έντεχνη μουσική σκηνή, 

παρασύροντας το κοινό να λικνιστεί και 

να τραγουδήσει σε ένα απολαυστικό 

μουσικό ταξίδι.

Το σχήμα αποτελούν οι:

Θαλασσινός Νικόλας: κοντραμπάσο

Καμπουράκης Γιάννης: τύμπανα 

Καπαρού Κατερίνα: τραγούδι

Μακράκης Μανόλης: κρουστά

Μαστοράκης Γιώργος: μπουζούκι

Μοσχάκης Μανώλης: βιολί

Σεμερτζάκη Μαρία: τραγούδι

Στάγιας Γιάννης: κιθάρα, τραγούδι

Διοργάνωση: Δήμος Σητείας, ΔΟΚΑΣ, Αναπτυξιακός Σύλλογος Μόχλου, Ταβέρνες-Μπαρ ανοιχτά.

Ελεύθερη Είσοδος

****************************************************************************************



Σάββατο  26  Ιουνίου 2021

Μοναστήρι Τοπλού

 Ώρα έναρξης : 09.30 π.μ.

 Επετειακές εκδηλώσεις στην Ιερά Πατριαρχική 

και Σταυροπηγιακή Μονή Τοπλού στις 26 

Ιουνίου 2021.

Με αφορμή τη συμπλήρωση της δεύτερης εκατονταετηρίδας από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και της

Εθνικής Παλιγγενεσίας, αλλά και της επετείου της σφαγής του Ηγουμένου της Μονής Ζαχαρίου Κορνάρου, 

δεκατριών Πατέρων και άλλων τόσων λαϊκών αδελφών τη νύκτα της 26ης προς την 27η Ιουνίου 1821, 

η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας Ακρωτηριανής και Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Τοπλού

Σητείας τελεί επετειακή επιμνημόσυνη εκδήλωση το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021,

– Ώρα 06.30´ π.μ. Όρθρος, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και ιερό μνημόσυνο των σφαγιασθέντων Πατέρων στο 

Καθολικό της Μονής, προεξάρχοντος του Σεβ. ΜητροπολίτουΙεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου.

– Ώρα 10.00´ π.μ. Ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και έπαρση αντιγράφου του ιστορικού και ιερού Λαβάρου των 

Κρητικών Επαναστάσεων της Μονής στον εσωτερικό αύλειο χώρο.

– Ώρα 10.30´ π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση και αποκαλυπτήρια αναμνηστικής στήλης στον περίβολο της Μονής.

– Παράθεση δεξίωσης.

Προσκαλούνται οι Αρχές της Επαρχίας Σητείας και ο ευσεβής και φιλόχριστος λαός να μετέχουν στις παραπάνω 

εκδηλώσεις για να τιμήσουμε τη μνήμη των σφαγιασθέντων Πατέρων και αδελφών μας.

*******************************************************************************************



ΙΟΥΛΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΛΣΟΣ ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ  /  Ώρα έναρξης :  

21:15

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ-Ομάδα Εκτός των 

Τειχών

Η ομάδα παραστατικών τεχνών Εκτός των 

Τειχών παρουσιάζει ένα από ταγνωστότερα 

έργα της παγκόσμιας δραματουργίας,το 

αριστούργημα του Ευγένιου Ιονέσκο Το 

παιχνίδι της σφαγής. Μαύρηκωμωδίαή

μεταφυσικό θρίλερ?Δράμα ή γκροτέσκο 

παραλήρημα? Η απάντηση επίσκηνής...

Ο Γαλλορουμάνος συγγραφέας χτίζει ένα 

έργο που σήμερα 

φαντάζειπερισσότεροεπίκαιρο παρά 

ποτέ.Το Παιχνίδι της σφαγής δεν είναι παρά

ένα 

παιχνίδιτρόμου,παραπληροφόρησης,πολιτικού χειρισμού, καταστροφής και αυτοκαταστροφής, βίας που 

ξαναγεννάβία, κι

όλα αυτά χωρίς εξήγηση. Το παράλογο έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, τόσοπουνα αντιμετωπίζεται πλέον ως 

φυσικό.

Η σκηνοθεσία του έργου εκμεταλλεύεται τις τεχνικές του γκροτέσκου και της clownerie που μαζί με πινελιές 

ρεαλιστικού θεάτρου και κωμικού θρίλερσυνθέτουνένα παζλ που αγγίζει τις παρυφές του θεάτρου του 

παραλόγου. 

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Ειρήνη Ξημέρη

Καλλιόπη Δακανάλη

Δημήτρης Γαλανάκης

Θανάσης Νιπυράκης

Μαρία Βουρλιωτάκη

Πόπη Λουλουδάκη

Νεκτάριος Μπέσης

Χρήστος ΣυρμακέζηςΜετάφραση:ΕρρίκοςΜπελιές

Σκηνοθεσία-μουσική επιμέλεια-σκηνικά:ΧρήστοςΣυρμακέζης

Κοστούμια:η ομάδα

Φωτισμός:Νίκος Μπαμπούλης

Παραγωγή:Ομάδα Εκτός των Τειχών

Τιμή Εισιτηρίου 12 ευρώ – Προπώληση viva.gr 10 ευρώ



*********************************************************************************************

Σάββατο – Κυριακή 03-04 Ιουλίου

Έκθεση φωτογραφίας 

Τεχνοχώρος Δήμου Σητείας

Έκθεση Φωτογραφίας

ΓΙΟΡΤΗ 

[Ένας Άκρατος]

Ώρα έναρξης 19:00

Μια έκθεση φωτογραφίας του Μάρκου 

Αγιαννιωτάκη.

Μια γυναίκα με μια βαλίτσα σ’ ένα  

εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο. Κάπου 

έξω από την πόλη.

Η έκθεση εκκινείται  από τον 

ΗenryCartierBenson , τον MichaelKenna 

και τον  DaidoMoriyama. Αποτελεί ένα 

παιχνίδι ανάμεσα στο φως, στο σκοτάδι, 

στην κίνηση και στη γεωμετρία, με τον 

υπερ-ρεαλισμό να είναι το βασικό 

στοιχείο στις φωτογραφίες.  H ηχητική 

εγκατάσταση θα συνδέσει την εικόνα με 

τον λόγο• Με όχημα τη φωτογραφία 

δημιουργήθηκε μια γραμμένη πια 

ιστορία από  την  Κατερίνα Τουκμενίδου, 

σε αφήγηση της  Αλκμήνης Καλογήρου. 

Μια γυναίκα. Ασθενής σε μια αίθουσα. 

Πάσχουσα από λαχτάρα για αγάπη. 

Εγκλωβισμένη στο παρελθοντικό βίωμα. 

Μετέωρη εδώ και εκεί. Εκτός σκηνής. Στα 

λόγια που κάποτε, κάποιος είπε. Στα 

στενά όρια της μνήμης ή καλύτερα της 

ανάμνησης.

Στο παρόν της.Σε μια γιορτή.

Το παρόν πρότζεκτ ίσως αφήνει περισσότερα αναπάντητα ερωτήματα από εκείνα που απαντά ή λύνει. Ένας 

άκρατος σε παραλληρηματική μορφή που μπορεί να ειπωθεί με μια ανάσα• με όποια ανάσα της έχει απομείνει.

Μια αέναη αγωνία της ύπαρξης, της συνάντησης με τον Άλλο και τελικά της  αναζήτησης μελλοντικής ευτυχίας.

Συντελεστές|

Σύλληψη ιδέας-Φωτογραφία| Μάρκος Αγιαννιωτάκης

Γυναίκα στη φωτογραφία | Αλκμήνη Καλογήρου

Κείμενο | Κατερίνα Τουκμενίδου

Αφήγηση-φωνή | Αλκμήνη Καλογήρου

Βοηθός φωτογράφου | Μάνος Χαλκιαδάκης

PolarityStudio- ηχογράφηση | Mάρκος Ανδρουλάκης      Είσοδος  Ελεύθερη

 Θα υπάρχει κουτί για την οικονομική ενίσχυση της κοινωνικής κουζίνας “Ο άλλος άνθρωπος “ 

Θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας για τον COVID-19

*******************************************************************************************



Κυριακή 4  Ιουλίου 2021

ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ

ΘΕΜΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

 “Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ" 

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΣΗΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

 Ώρα έναρξης :  21.30 μ.μ.

Ωρα εισόδου :    20.00 μ.μ.

Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης 
Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος 
Ευαγγελάτος ταξιδεύουν αυτό το καλοκαίρι την 
"Εποχή του Θερισμού" σε ολόκληρη την Ελλάδα 
και την Κύπρο.

Την Κυριακή 4 Ιουλίου  η "Εποχή του 
Θερισμού" παρουσιάζεται 
στο Ενιαίο Γενικό Λύκειο Σητείας στην Κρήτη

Η νέα παράσταση της πλέον καταξιωμένης δημιουργικής ομάδας της ελληνικής μουσικής είναι βασισμένη 
στον τελευταίο ομότιτλο δίσκο τους, που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση και θεωρήθηκε το καλύτερο έργο 
τους έως τώρα και παρουσιάζεται αυτό το καλοκαίρι 
για πρώτη φορά ζωντανά μπροστά στο κοινό,
ύστερα από το δύσκολο χειμώνα που προηγήθηκε.
Τα καινούργια, πολυαναμενόμενα τραγούδια τους, ήρθαν με φόρα για να μεταφέρουν το φως, τη λάμψη και
την αισιοδοξία τους αλλά ταυτόχρονα και το ρεαλισμό και τα κοινωνικοπολιτικά μηνύματά τους 
σε μία παράξενη και σκοτεινή εποχή. 
Και με όλη τη χαρά και την ανυπομονησία της επιστροφής στις live εμφανίσεις, η Νατάσσα Μποφίλιου θα 
τα παρουσιάσει με το μοναδικό, φλεγόμενο τρόπο της στη σκηνή, μαζί με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που 
τους καθιέρωσαν.
Μία συναρπαστική συναυλία, από εκείνες που μας έλειψαν πολύ,
με την εγγύηση των εξαιρετικών συντελεστών της!

Τιμή εισιτηρίου: 15 Ευρώ

********************************************************************************************



Δευτέρα 5  Ιουλίου 2021

Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ 7 ΥΠΕΡΟΧΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ

Άλσος Χλουβεράκη

Ώρα έναρξης : 21.15

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 

ΔΕΛΦΙΝΑΚΙ

Το θέατρο Δελφινάκι από την αρχή της 

διαδρομής του, που ξεκίνησε πριν από 32 

χρόνια, παραμένει αφοσιωμένο στο κλασικό 

παραμύθι. Ο λόγος είναι προφανής. Η 

δυναμική αυτών των παραμυθιών που 

μεγάλωσαν τόσες γενιές είναι τεράστια και οι 

συμβολισμοί τους αμέτρητοι. Φέτος έχουμε την

χαρά να παρουσιάζουμε ένα από τα κορυφαία 

και πιο γνωστά, την “ΧΙΟΝΑΤΗ”. Δουλέψαμε σε 

αυτόν τον σπουδαίο μύθο με κέφι και μεράκι 

και είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που 

θα τον μοιραστούμε μαζί σας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΣΚΗΝΙΚΑ- ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ:         Ελένη Ζελίνου

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Έφη Γαβροπούλου

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ: Θανάσης Λιούνης

ΜΟΥΣΙΚΗ: Βαγγέλης Αυγέρης

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ : ΒλοτίναΝουνέλη

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γεώργιος Γρηγοριάδης

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:     Νίκος Μάκκας

ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ:

Χριστίνα Αλυμπράντη , ΒλοτίναΝουλέλη , ΜαριλούΒομβόλη , Αλέξης Μαρτσούκος , Ιωάννης Κωσταράς και 

Γιώργος Λαμπριανίδης .

Φορέας οργάνωσης:ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ -  ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙ

Τιμή εισιτηρίου:8 ευρώ

*******************************************************************************************



Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021

Παρουσίαση Βιβλίου του Γιάννη Κιουρτσάκη

Ώρα έναρξης :8:00 μ.μ.  

Δημοτικός Κήπος Σητείας. 

Φορέας οργάνωσης:  Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος

Είσοδος Ελεύθερη

Ο Γιάννης Κιουρτσάκης συζητά με τον Αντώνη 

Ανηψητάκη, συνδιαχειριστή της Στέγης 

Βιτσέντζος Κορνάρος, το τελευταίο του βιβλίο 

Το θαύμα και η τραγωδία- 

Το Εικοσιένα από τον κόσμο του Ομήρου στην 

παγκόσμια επαρχία, όπου στοχάζεται και 

βλέπει το ’21 με το φακό του ανθρωπολόγου - λογοτέχνη.

*********************************************************************************************

Πέμπτη8 ΙουλίουΘερινό Σινεμά 

«Πάπιες» Λιμάνι Σητείας

Ώρα έναρξης : 9.15 μ.μ.  

Βραδιές θερινού Σινεμά από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Σητείας με επιλεγμένες ταινίες από τον 

Ελληνικό και Παγκόσμιο Κινηματογράφο 

Είσοδος ελεύθερη

*******************************************************************************************



Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021

Μουσική Βραδιά

Αυλή  Λαογραφικού & Ιστορικού Μουσείου Σητείας

Ώρα έναρξης :9:00 μ.μ.  

Ο Προοδευτικός Σύλλογος Σητείας «Ο Βιτσέντζος 

Κορνάρος» διοργανώνει τη μουσική βραδιά

«Εξ Ανατολών το φως» στην αυλή του Λαογραφικού

& Ιστορικού Μουσείου Σητείας (Καπετάν Σήφη 26),

την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021 στις 9.00 το βράδυ.

Ο Γιώργος Τσικαλάκης με το ούτι του θα μας ταξιδέψει στα παράλια της Μικράς Ασίας και την Καππαδοκία με 

ήχους απαλούς που ενώνουν Ανατολή και Δύση.

Κουπόνι ενίσχυσης 5 ευρώ υπέρ του Λαογραφικού & Ιστορικού Μουσείου Σητείας

**********************************************************************************************



Σάββατο 10  ΙΟΥΛΙΟΥ

‘’Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ’’

ΑΛΣΟΣ  ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ

Ώρα έναρξης : 21.30 μ.μ.  

Το αριστούργημα του Αντώνη Τσιπιανίτη

 με την Κατερίνα Διδασκάλου

Εννέα χρόνια τώρα, ο αριστουργηματικός

μονόλογος του Αντώνη Τσιπιανίτη Η ΠΟΡΝΗ

ΑΠΟ ΠΑΝΩ, με την εξαιρετική Κατερίνα

Διδασκάλου, ενθουσιάζει και συγκινεί το κοινό

που αγαπά το καλό θέατρο. Εννέα χρόνια τώρα,

τα σημαντικά μηνύματα του έργου περνούν

στους θεατές μέσα από το χιούμορ,  την

συγκίνηση, ένα καταπληκτικό, βαθιά

ανθρώπινο κείμενο και μια συγκλονιστική

ερμηνεία. Η προδοσία, η απόρριψη, η

βαναυσότητα εναντίον των γυναικών και

ταυτόχρονα ο έρωτας, η δύναμη που βρίσκει κανείς μέσα του ακόμη και στις δυσκολίες και  η επιδίωξη για την

χαρά της ζωής ξετυλίγονται συναρπαστικά μέσα από την αφήγηση μιας γυναίκας που μέσα από τον δύσκολο

γάμο της έχασε πολλά, κέρδισε όμως τον εαυτό της. 

Σήμερα, πιο επίκαιρη από ποτέ, Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ετοιμάζεται να συμπληρώσει δέκα ολόκληρα χρόνια

συνεχούς θεατρικής παρουσίας και να ολοκληρώσει τον κύκλο της με μια τελευταία καλοκαιρινή περιοδεία. Για

όσους δεν κατάφεραν να την δουν και για όσους θελήσουν να ξαναζήσουν την εμπειρία. Έχοντας στο διάστημα

των περασμένων ετών φιλοξενηθεί σε πολλές σκηνές στην Αθήνα, την επαρχία και το εξωτερικό,  η παράσταση

που αγαπήθηκε και χειροκροτήθηκε όσο λίγες, θα ξεκινήσει για μια ακόμη-τελευταία- φορά το ταξίδι της στην

Ελλάδα, για περιορισμένους προορισμούς,  ολοκληρώνοντας έτσι πανηγυρικά την επιτυχημένη πορεία της στον

χώρο του θεάτρου και του Πολιτισμού.

Η Κατερίνα Διδασκάλου, αναπολώντας τη ζωή της Ερατούς, πλημμυρίζει κυριολεκτικά τη σκηνή παίζοντας

ταυτόχρονα με απίστευτη ευκολία όλους τους χαρακτήρες που έπαιξαν ρόλο στη ζωή της ηρωίδας. ‘Ένα

μοναδικό ρεσιτάλ ηθοποιίας που μας ταξιδεύει για 90 λεπτά από το γέλιο στη συγκίνηση, παραμένοντας κάθε

στιγμή στην πραγματικότητα για να οδηγήσει σε ένα τέλος έκπληξη. 

Συντελεστές

Κείμενο: Αντώνης Τσιπιανίτης

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Φωτισμοί: Ελένη Αναγνωστοπούλου

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Μηνάς Μινατσής

Κοστούμια: Δημήτρης Ανδριανός

Μουσική επιμέλεια: Μιχάλης Ρουμπής, Ιωάννης-Ιόλαος Μανιάτης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μιχάλης Ρουμπής

Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία: Αγλαΐα Παγώνα

Παραγωγή: ErofiliProductions

Τιμές εισιτηρίωνΓενική είσοδος:    15€

Φοιτητικό-Ανέργων-Προπώληση:  12€

Προπώληση VIVA.GR



Κυριακή 11  ΙουλίουΘερινό Σινεμά 

«Πάπιες» Λιμάνι Σητείας

Ώρα έναρξης : 9.15 μ.μ.  

Βραδιές θερινού Σινεμά από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Σητείας με επιλεγμένες ταινίες από τον 

Ελληνικό και Παγκόσμιο Κινηματογράφο 

Είσοδος ελεύθερη

*****************************************************************************************

Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 

ΑΡΜΕΝΟΧΑΝΤΡΑΔΕΣ

Τα μνημεία της περιοχής μας διηγούνται την 

ιστορία τους

Σχολεία Κοινοτήτων Χανδρά- Αρμένων- Ζήρου 

 Ώρα έναρξης : 18.30 μ.μ.

Ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο της Ετιάς

20.00 μ.μ. Εκδήλωση στο παλιό Δημοτικό Σχολείο

Χανδρά

*****************************************************************************************



Δευτέρα  12-15  Ιουλίου 2021

Εκδήλωση SUMMERCAMP

Κέντρο Ενημέρωσης και 

Φιλοξενίας στο Καρύδι

1ο  Θερινό Σχολείο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για 

τους Γεω-τόπους και την Αειφορία

«Γεω-διαδρομές στα χνάρια του 

Δεινοθήριου της Σητείας!»

Το Γεωπάρκο Σητείας, στο πλαίσιο

συνεργασίας με το Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Ανωγείων ,τα Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της 

Κρήτης: Αρχανών-Ρούβα-Γουβών, 

Βάμου, Ιεράπετρας-Νεάπολης και 

το 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου, 

διοργανώνουν το 1ο Θερινό 

Σχολείο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης για τους Γεω-τόπους 

και την Αειφορία με τίτλο: «Γεω-

διαδρομές στα χνάρια του 

Δεινοθήριου της Σητείας!» στις 12-

15Ιουλίου 2021, στο κέντρο 

ενημέρωσης και  φιλοξενίας στο 

Καρύδι. Κατά τη διάρκεια του 

Θερινού Σχολείου θα 

υλοποιηθούν δράσεις, που η 

θεματική τους περιλαμβάνει: 

• Γεωδιαδρομές και 

πεζοπορίες σε Γεώτοπους και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ιστορικού και  

               αρχαιολογικού ενδιαφέροντος,

• Γνωριμία με τα σπήλαια και το καρστικό πεδίο του Γεωπάρκου

• Σπηλαιοκατάβαση,  αναρρίχηση βράχου, ποδηλασίας κ.ά.

• Εισηγήσεις και βιωματικά εργαστήρια από τους επιστημονικούς συνεργάτες και φορείς του Γεωπάρκου

              Σητείας, 

• Γνωριμία με την παράδοση και τον τοπικό πολιτισμό μέσα από εργαστήρια μαγειρικής, γευσιγνωσίας κ.ά.

• Μουσικά και θεατρικά εργαστήρια

***************************************************************************************



Πέμπτη  15 Ιουλίου 2021

Παρουσίαση της 3ης έκδοσης της 

ποιητικής  συλλογής Δίφορα 

του Κωστή Φραγκούλη

Δημοτικός Κήπος Σητείας

Ώρα έναρξης : 20.00 μ.μ.

Οργάνωση:  Στέγη Βιτσέντζος 

ΚορνάροςΕίσοδος Ελεύθερη

Η Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος επιμελήθηκε 

και σας παρουσιάζει την 3η Έκδοση της 

ποιητικής συλλογής του Κωστή Φραγκούλη 

Δίφορα, ένα από τα σημαντικότερα 

ποιητικά δημιουργήματα της Κρητικής 

Λογοτεχνίας.

*********************************************************************************************



Παρασκευή

16 Ιουλίου 2021 

Διονυσίου Σολωμού

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΘΩΣ

Άλσος Χλουβεράκη

Ώρα έναρξης:21 :30 μ.μ

Δραματουργία, Σκηνοθεσία,

Δήμος Αβδελιώδης

Η παράσταση του Δήμου 

Αβδελιώδη, που διακρίθηκε από το 

κοινό και την κριτική στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΑΘΗΝΩΝ, 2013, επανέρχεται σε νέα

προσέγγιση με την ηθοποιό 

Κατερίνα Γκατζόγια.

Το έργο γράφτηκε στη Ζάκυνθο, με 

αφορμή τα αισθήματα που 

κατέκλυσαν τον Σολωμό, όταν είδε 

γυναίκες από το πολιορκημένο 

Μεσολόγγι να αντιμετωπίζουν 

κατάμουτρα τη λεκτική βία και την 

ταπείνωση από μια δύσμορφη, 

εμπαθή Γυναίκα του νησιού, επειδή

ζητούσαν τρόφιμα για τους 

έγκλειστους άνδρες τους, γεγονός 

που προκάλεσε αρχικά τρόμο στον 

Ποιητή, που δεν μπόρεσε να 

υπερασπιστεί επί τόπου αυτές τις Μεσολογγίτισσες.

Μ’ αυτό το έργο του όμως ανίχνευσε το αίσθημα του φόβου για το «κακό» και φέρνοντας στο φως τις αιτίες του,

μας άφησε μια διαχρονική παρακαταθήκη ανθρωπισμού και αυτογνωσίας.

Συντελεστές

Διδασκαλία Ερμηνείας, Δραματουργία–Σκηνοθεσία: Δήμος Αβδελιώδης

Μουσική Σύνθεση: Βαγγέλης Γιαννάκης

Σχεδιασμός Ενδύματος, Μακέτες: Αριστείδης Πατσόγλου

Χειριστής Ήχου – Φώτων: Νίκος Επίσκοπος

Σχεδιασμός φωτισμών: Δήμος Αβδελιώδης

Φωτογραφίες: Φοίβος Αβδελιώδης, Γεωργία Σιέττου, Στέλιος Δανιήλ, Ειρήνη Κουνάδη

Ερμηνεύει η Κατερίνα Γκατζόγια

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Aστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Θεάτρου Κινηματογράφου anagnorisis

Συνδιοργάνωση Δήμος Σητείας -ΔΟΚΑΣ

Προπώληση : Σπιτικό – vicko      Προπώληση : 6 ευρώ  Ταμείο : 8 ευρώ



*****************************************************************************************

Σάββατο   17  Ιουλίου 2021  

CLARINODUO
                                                                                             
Ντουέτο  Κλασσικής Μουσικής                                                                                             
Κεντρική Πλατεία  Σητείας

Ωρα Έναρξης  19.00

CLARINODUO

ClarinoDuo is a duet of local musicians formed to 

deliver a new sound in popular classical

music to the people of Sitia.

The two Clarinettists, Frans de-Leuw and Christina 

Angelidi will perform a program of

classical, light classical and popular music, 

composed or arranged by Frans de-Leuw which

will appeal to all tastes.

The program will be selected from the music of 

Albeniz, Beethoven, Cobb, Crussell, deLeuw, 

Delibes, Dvorak, Alan Frank, Caesar Franck, Mozart, Poulenc, Rossini and Shepard.

Date: 

Time: 

Location: 

Saturday 17 July

19.00

CentralPlateia

Admission: Free

ΤoClarinoDuo είναι ένα ντουέτο, που απαρτίζεται απο μουσικούς που ζουν στην περιοχή της

Σητείας και σχηματίστηκε με σκοπό να προσφέρει στους κατοίκους της πόλης ένα

καινούριο χρώμα στην κλασσική μουσική.

Οι δύο κλαρινετίστες, Frans de-Leuw και Xριστίνα Αγγελίδη, θα παρουσιάσουν ένα

πρόγραμμα κλασσικής, ελαφριάς κλασσικής και δημοφιλούς μουσικής, γραμμένο ή

διασκευασμένο απο τον Frans de-Leuw , το οποίο θα καλύπτει όλα τα γούστα.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει έργα των: Αλμπένιθ, Μπετόβεν, Κομπ, Κρουσέλ, ντε-Λευω,

Ντελίμπ, Ντβόρζακ, Άλαν Φράνκ, ΣεζάρΦράνκ, Γιανκόφσκι, Μότσαρτ, Πουλένκ, Ροσσίνι

και Σέπαρντ.

Είσοδος Ελεύθερη

*****************************************************************************************



Κυριακή 18  Ιουλίου 2021 

ΑΡΙΕΛ Η ΜΙΚΡΗ ΓΟΡΓΟΝΑ

ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ

Ώρα έναρξης :  21.15ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗ & ΟΡΑΜΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙ

« Η Μικρή Γοργόνα »

Το θέατρο Δελφινάκι από την αρχή της διαδρομής του, 

που ξεκίνησε πριν από 32 χρόνια, παραμένει 

αφοσιωμένο στο κλασικό παραμύθι. Ο λόγος είναι 

προφανής. Η δυναμική αυτών των παραμυθιών που 

μεγάλωσαν τόσες γενιές είναι τεράστια και οι 

συμβολισμοί τους αμέτρητοι. 

Φέτος έχουμε την χαρά να παρουσιάζουμε ένα από τα 

κορυφαία και πιο γνωστά παραμύθια του Χανς 

Κρίστιαν Άντερσεν « Η Μικρή Γοργόνα » σε θεατρική 

διασκευή Θανάση Λιούνη.

Ένα κλασσικό παραμύθι για παιδιά , όπου μέσα από 

την δράση, τις διάφορες κωμικές καταστάσεις , τη μουσική, τα τραγούδια και με όλο το σκηνικό διάκοσμο 

βγαίνει όλη εκείνη η ομορφιά των αισθημάτων που γεννά ένα παραμύθι. 

Δουλέψαμε σε αυτόν τον σπουδαίο μύθο με κέφι και μεράκι και είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που θα 

τον μοιραστούμε μαζί σας.   

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΣΚΗΝΙΚΑ- ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ: Μαρίνα Κουγκάι

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ:      Έφη Φωκά 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: Γιώργος Ζελίνης

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ : Ζωή  Γρηγοριαδου

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ:                           Θανάσης Λιούνης

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γεώργιος Γρηγοριάδης

ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ:

Σοφιάννα Γρηγοριάδη, Ειρήνη Κοτζάσοβα Γιάννης Κωστάρας, Πάτρικ Τοχουμίδης , Ιωάννα Προσμύτη και ο 

Ιωάννης Σιγάλας.

Οργάνωση Πολιτιστικος Σύλλογος Παλαικάστρου - ΔΟΚΑΣ

Τιμή Εισιτηρίου : 8 ευρώ

*****************************************************************************************



Κυριακή 18  Ιουλίου 2021

ΖΑΚΡΟΣ

Επίσκεψη στα Μουσεία Ζάκρου

Παρουσίαση βιβλίου Γιάννη Ροδανάκη

ΖΑΚΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΣΧΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

από την Φιλόλογο Ρένα Αιλαμάκη

Συναυλία με : Πέτρο Σπυριδάκη , Μαρία Σεμερτζάκη, 

Μιχάλης Κώτης, Μανώλης Κανακάκης

Οργάνωση: Δήμος Σητείας Πολιτιστικός Σύλλογος 

Ζάκρου-Πολιτιστικός Σύλλογος Αδραβάστων ΣΑΟ- ΔΟΚΑΣ

Ώρα έναρξης : 19.30 μ.μ.

********************************************************************************************

Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021

Παρουσίαση  Βιβλίου Γιάννη Νικηφοράκη

«Τα γλωσσικά βασανιστήρια του Εμιγκρέ»

Αυλή  Λαογραφικού & Ιστορικού Μουσείου Σητείας

Οργάνωση: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Β. ΚΟΡΝΑΡΟΥ

Ώρα  έναρξης: 20.30 μ.μ.

Ο Προοδευτικός Σύλλογος Σητείας «Ο Βιτσέντζος 

Κορνάρος» παρουσιάζει το βιβλίο του Γιάννη 

Νικηφοράκη

«Τα γλωσσικά βασανιστήρια του Εμιγκρέ»

Θα διαβαστούν αποσπάσματα από μέλη της θεατρικής 

ομάδας του Συλλόγου.

Είσοδος ελεύθερη.



******************************************************************************************

Πέμπτη  22 Ιουλίου

Φρούριο Καζάρμα.

Συναυλία με το συγκρότημα

Πριγκηπέσσα.

Ώρα έναρξης :9:00μ.μ.

Οργάνωση:

Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος

Η Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος σας 

προσκαλεί να ταξιδέψετε με το  

συγκρότημα Πριγκηπέσσα σε μια 

μοναδική συναυλία στο φρούριο 

Καζάρμα.

                    Είσοδος Ελεύθερη

******************************************************************************************



Παρασκευή 23Ιουλίου 2021

Φρούριο Καζάρμα.

Ώρα έναρξης :9:00μ.μ.

Οργάνωση: 

Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος

 Παρουσίαση του βιβλίου Η κρητική ποίηση 

στα χρόνια της Αναγέννησης (14ος-17ος αι.) 

του Καθηγητή Στέφανου Κακλαμάνη.

Η Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος και ο 

καθηγητής Στέφανος Κακλαμάνης με την 

παρουσίαση του βιβλίου του Η κρητική 

ποίηση στα χρόνια της Αναγέννησης (14ος-

17ος αι.) στο ενετικό φρούριο Καζάρμα, σας

μεταφέρουν στην ομορφιά και τη μαγεία 

της Κρητικής Αναγέννησης η οποία έφτασε 

στην κορύφωσή της με το Βιτσέντζο 

Κορνάρο και τον Ερωτόκριτο. 

Είσοδος Ελεύθερη

*******************************************************************************************



Σάββατο 24 Ιουλίου 2021

Βαρκαρόλα με το συγκρότημα Πριγκηπέσσα

Μαρίνα Σητείας (Ρακάδικα),

  Ώρα έναρξης :9:00μ.μ.

  Οργάνωση:  Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος

Το συγκρότημα Πριγκηπέσσα υπό τη διοργάνωση 

της Στέγης Βιτσέντζος Κορνάρος, θα βρεθεί εν 

πλω στη μαρίνα της πόλης (Ρακάδικα) δίνοντας 

μια πρωτότυπη μουσική νότα στο Σαββατόβραδό 

μας.

Είσοδος Ελεύθερη

**********************************************************************************************



Σάββατο  24 Ιουλίου 2021

Συναυλία με το συγκρότημα

«Τσίτα Κόρδα»

Λιθίνες

Ώρα έναρξης :21.15

Οργάνωση:

Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθινών-ΔΟΚΑΣ

Το μουσικό σχήμα "Τσίτα Κόρδα" είναι 

μια παρέα οκτώ μουσικών και φίλων με 

διασταυρούμενες μουσικές καταβολές 

και ορμητήριό τους τη Μυρσίνη Σητείας.

Με μεράκι και τρέλα χτίζουν το 

ρεπερτόριό τους και ερμηνεύουν 

τραγούδια λαϊκά και παραδοσιακά από 

διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αλλά 

και από την έντεχνη μουσική σκηνή, 

παρασύροντας το κοινό να λικνιστεί και 

να τραγουδήσει σε ένα απολαυστικό 

μουσικό ταξίδι.

Το σχήμα αποτελούν οι:

Θαλασσινός Νικόλας: κοντραμπάσο

Καμπουράκης Γιάννης: τύμπανα 

Καπαρού Κατερίνα: τραγούδι

Μακράκης Μανόλης: κρουστά

Μαστοράκης Γιώργος: μπουζούκι

Μοσχάκης Μανώλης: βιολί

Σεμερτζάκη Μαρία: τραγούδι

Στάγιας Γιάννης: κιθάρα, τραγούδι

Οργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθινών–ΔΟΚΑΣ

*********************************************************************************************



Κυριακή 25  Ιουλίου 2021

"Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΩΝ ΝΑΝΩΝ".

ΑΛΣΟΣ ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ

Ώρα έναρξης:  21:00 μμ

Η Artmuppets production παρουσιάζει το κλασσικό 

παραμύθι "Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΩΝ ΝΑΝΩΝ".

Ενα πρωτότυπο θέαμα με ευφάνταστες μάσκες, 

περίτεχνα σκηνικά και 3DAnimation.

Ενα έργο που μιλάει για τη δύναμη της ψυχής, την 

αγάπη, αλλά και τη διαφορετικότητα.

Μια φαντασμαγορική παράσταση με αγάπη και 

σεβασμό στους μικρούς και μεγάλους φίλους μας!

Τιμή εισιτηρίου ταμείο 9 euro

Προπώληση Viva.gr 8 euro

Τηλκρατησεων6949160175

******************************************************************************************



Δευτέρα26  Ιουλίου 2021

Άλσος Χλουβεράκη

Ώρα έναρξης: 21:00

Παρουσίαση Βιβλίου: 

"Ριζίτικα και Ρίμες του 1821- 

Αντώνης Μαρτσάκης."

Η Επανάσταση του 1821 στην 

Κρήτη.

Ένα μοναδικό βιβλίο-cd ,με 

αφορμή τα 200 χρόνια από την 

Επανάσταση του 1821

Στίχοι και μελωδίες μας 

ταξιδεύουν στα χρόνια του 

κρητικού αγώνα και μας 

συστήνουν τους ήρωες και τις 

ηρωίδες που θυσιάστηκαν για 

τη λευτεριά!

Ο διακεκριμένος μουσικός 

ζωντανεύει ξανά με τη φωνή 

και τη μουσική του τα ηρωικά 

τραγούδια του 1821, δίνοντας την πραγματική διάσταση της δημοτικής ποίησης.

Συμμετέχει το χορευτικό συγκρότημα της Σχολής Παραδοσιακών Χορών Ευαγγελίας Βεζυράκη.

Διοργάνωση: Σχολή Παραδοσιακών Χορών Ευαγγελία Βεζυρακη

Συνδιοργάνωση: ΔΟΚΑΣ, Πολιτιστικό Αργαστήρι Σητείας " Δικτυννα". Είσοδος Ελεύθερη

*********************************************************************************************



*******************************************************************************************

Πέμπτη 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΑΖΑΡΜΑ

Ωρα έναρξης 21.30

Συναυλία από την Μουσική της

Πολεμικής Αεροπορίας

για τα 200 χρόνια Ελληνικής Επανάστασης

Η φημισμένη Φιλαρμονική της Πολεμικής Αεροπορίας, 

που φέρει τον τίτλο Σμήνος Μουσικής.

Ένα μικρό τμήμα της μουσικής, συγκροτεί την ελαφρά 

ορχήστρα με ποικίλο πρόγραμμα, η οποία χρησιμοποιείται

σε κοινωνικές ψυχαγωγικές εκδηλώσεις της Πολεμικής 

Αεροπορίας, καθώς και σε ιδρύματα για την ψυχαγωγία 

παιδιών και ηλικιωμένων.

Το υψηλό επαγγελματικό επίπεδο του προσωπικού της 

Μουσικής αλλά και η συνεχής και αμέριστη στήριξη που 

επιδεικνύει η Ηγεσία της ΠΑ προς αυτή, την έχουν 

αναδείξει σε ένα μουσικό σύνολο υψηλού επιπέδου και 

έχουν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες για 

ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον, οι οποίες θα 

τιμήσουν την Πολεμική Αεροπορία.

                                                                                                          Οργάνωση : ΔΟΚΑΣ

                                                                                                         Είσοδος Ελεύθερη

*****************************************************************************************



Παρασκευή     30 Ιουλίου- 5 Αυγούστου  2021  

Έκθεση φωτογραφίας για τον αρχαιολογικό χώρο του Πετρά.

Ισόγειο της Στέγης Βιτσέντζος Κορνάρος (πρώην Καμάρα). 

Η Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος φιλοξενεί στο χώρο της 

φωτογραφικό υλικό του αρχείου της Δρ. Μεταξίας Τσιποπούλου, 

επίτιμης διευθύντριας του ΥΠΠΟΑ, από τις επί χρόνων 

ανασκαφές του αρχαιολογικού χώρου του Πετρά με επίκεντρο το 

ανθρώπινο δυναμικό  που εργάζεται στις ανασκαφές και τις 

μελέτες.

Είσοδος Ελεύθερη

**********************************************************************************************

Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

Δημοτικός Κήπος Σητείας

Ώρα έναρξης : 20.00

ΟΜΙΛΙΑ   με θέμα  τον αρχαιολογικό χώρο Πετρά 

από την Κα Τσιποπούλου Μεταξία- Δρ,Φ, Επίτιμη Διευθύντρια ΥΠΠΟΑ.  Είσοδος Ελεύθερη

********************************************************************************************
 

Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

«Συναυλία έντεχνης Ελληνικής και Κρητικής μουσικής 

με την  Εμμανουέλα  Χιωτάκη

Νεκτάριο Κωστάκη

Σπύρο Κουτσορινάκη

Παραλία Πλατάνι Σκοπής.»

Πολιτιστικός Σύλλογος Σκοπής Σητείας «Νίκος Καζαντζάκης.

Ώρα προσέλευσης  19.30 μ.μ.

Ώρα έναρξης 21.00 μ.μ.

Τιμή εισόδου 5 ευρώ



********************************************************************************************

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

 Συναυλία με το συγκρότημα

          «Τσίτα Κόρδα»

ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ

Προαύλειος χώρος Δημ.Σχολείου

       Ώρα έναρξης : 21.ΟΟ

Οργάνωση:Πολιτιστικός Σύλλογος 

Παλαικάστρου-ΔΟΚΑΣ

Το μουσικό σχήμα "Τσίτα Κόρδα" είναι 

μια παρέα οκτώ μουσικών και φίλων με 

διασταυρούμενες μουσικές καταβολές 

και ορμητήριό τους τη Μυρσίνη Σητείας.

Με μεράκι και τρέλα χτίζουν το 

ρεπερτόριό τους και ερμηνεύουν 

τραγούδια λαϊκά και παραδοσιακά από 

διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αλλά 

και από την έντεχνη μουσική σκηνή, 

παρασύροντας το κοινό να λικνιστεί και 

να τραγουδήσει σε ένα απολαυστικό 

μουσικό ταξίδι.

Το σχήμα αποτελούν οι:

Θαλασσινός Νικόλας: κοντραμπάσο

Καμπουράκης Γιάννης: τύμπανα 

Καπαρού Κατερίνα: τραγούδι

Μακράκης Μανόλης: κρουστά

Μαστοράκης Γιώργος: μπουζούκι

Μοσχάκης Μανώλης: βιολί

Σεμερτζάκη Μαρία: τραγούδι

Στάγιας Γιάννης: κιθάρα, τραγούδι

Οργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαικάστρου -ΔΟΚΑΣ

********************************************************************************************



********************************************************************************************

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Κυριακή  1 Αυγούστου 2021

Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ  & Ο ΚΑΛΟΣ ΛΥΚΟΣ

Άλσος  Χλουβεράκη

Ώρα έναρξης : 21.00

Το Μικρό Θέατρο Λάρισας , κλείνοντας αισίως τα 

11 χρόνια συνεπής παρουσίας στον χώρο του 

ποιοτικού παιδικού θεάτρου ,παρουσιάζει για 

10η χρονιά στην πόλη σας, μια παιδική 

παράσταση που θα μιλήσει στην καρδιά των 

μικρών αλλά & μεγάλων φίλων μας!!!

Το πασίγνωστο παραμύθι του διάσημου 

συγγραφέα  CharlesPerrault Η 

ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ όπου γράφτηκε για 1η φορά

το 1697. Μετά ακολούθησαν οι Αδελφοί Γκρίμ 

όπου το διασκεύασαν με δυο διαφορετικές 

εκδοχές.

Η κοκκινοσκουφίτσα στον δρόμο για το σπίτι της 

Γιαγιάς παρακούει τις συμβουλές της μαμάς της 

και περνάει από το σκοτεινό μέρος του δάσους 

όπου συναντά τον Λύκο και ξεκινάει η ιστορία 

μας

Μια πιο χαρούμενη και αισιόδοξη εκδοχή!

Παίζουν και χορεύουν οι ηθοποιοί:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΡΕΝΤΟΥΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΡΜΗ ,ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΣΕΤΑ

Κείμενο - Σκηνοθεσία : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ                       Σκηνογραφία : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ

Κοστούμια : ΤΕΤΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ                                           Σχεδιασμός Φωτισμών : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΥ

Γραφιστικά : ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ                              Ειδικές Κατασκευές : ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

Δημόσιες Σχέσεις : ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                 Μουσική Επιμέλεια : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ

Σκηνογραφική : ΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ                                      Τεχνικός Σκηνής : ΗΛΙΑΣ ΜΠΡΟΥΣΑΣ

Παραγωγή : ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                        



Τιμή εισιτηρίου: Προπώληση: 8 €  Ταμείο Θεάτρου: 10 €

Κυριακή 1 Αυγούστου 2021

Θεατρική παράσταση

Αντιγόνη του Σοφοκλή

Φρούριο Καζάρμα

Ώρα έναρξης : 21.30 μ.μ.

από τον Θέμη Μαμουλίδη

Πρωταγωνιστεί ο Θανάσης 

Παπαγεωργίου

Με την υποστήριξη Περιφέρειας 

Κρήτης

Ελεύθερη Είσοδος

********************************************************************************************

Κυριακή 1 Αυγούστου 2021

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ

Πλαζ Σητείας

Ομάδες Κρυμμένου Θησαυρού

Δηλώσεις συμμετοχές 6951811444

Ώρα έναρξης :καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας

*******************************************************************************************



Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021

Πισκοκέφαλο

Λογοτεχνική Βραδιά

Το Πορτραίτο του Β.Κορνάρου

Ομιλία από Κο Παπαδάκη Μιλτιάδη

Ο Ερωτόκριτος του Β.Κορνάρου στην τέχνη

Ομιλητής κ Ιωάννης Σταμέλος

Συναυλία Σητειακής Μουσικής με τους:

Μανώλη Μοσχάκη – Γιάννη Λιναρδάκη – Μανώλη 

Παπαδάκη

Ώρα έναρξης : 20.00 μ.μ.

Οργάνωση: Δήμος Σητείας-  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ 

- ΔΟΚΑΣ

*********************************************************************************************

Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021

Συναυλία με τους PRIMA VISTA

Κεντρική πλατεία της Σητείας

 ΩΡΑ: 21.00 μ.μ.

Η πρώτη φορά που ένας μουσικός 

βλέπει μια παρτιτούρα και προσπαθεί

να την ερμηνεύσει. 

Αυτό είναι το Prima Vista.

Εφτά φίλοι που συναντήθηκαν 

μουσικά για πρώτη φορά ,ένωσαν το 

πάθος τους για τη μουσική με κοινό 

σκοπό να το μοιραστούν μαζί σας. 

Τους PRIMAVISTA αποτελούν:

Παναγιώτης Μανιάτης

Ελπίδα Χαραλάμπους

Μανώλης Σουρανάκης

Γιάννης Λυκάκης

Αλέξανδρος Θωμάς

Νίκος Αϊλαμάκης



Νίκος Τζώρτζης

Οργάνωση: ΔΟΚΑΣ Είσοδος ελεύθερη.

Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021

" ΤΟ ΝΥΦΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ" 

Άλσος  Χλουβεράκη

Ώρα έναρξης : 21.30 μ.μ

Η εταιρία Μέθεξις και ο Χρήστος 

Τριπόδης παρουσιάζουν φέτος το 

καλοκαίρι, την αριστουργηματική 

κωμωδία του Γιαν Ντε Χάρτογκ "ΤΟ

ΝΥΦΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ"  που έχει 

γοητεύσει τις θεατρικές 

πρωτεύουσες Ευρώπης και 

Αμερικής σε εκατοντάδες 

ανεβάσματα από το 1951, που έκανε πρεμιέρα, έως και σήμερα,  σε μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, σε 

μετάφραση Αλέξανδρου Ρήγα – Δημήτρη Aποστόλου και σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρήγα, με τους Πηνελόπη 

Αναστασοπούλου και Ορέστη Τζιόβα

Γενική είσοδος: 15€

Τιμή προπώλησης : 12€  

Ειδικές τιμές για ανέργους, συνταξιούχους, φοιτητές: 12€

Group άνω των 20 ατόμων: 10€Προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/theater/periodeia/to-nyfiko-krevati

***********************************************************************************************

Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021

Άλσος Χλουβεράκη

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ

Ώρα έναρξης :8.30μ.μ  

Ο   ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ  ΣΤΗ  ΣΗΤΕΙΑ   !!!

Το θέατρο σκιών Αθανασίου σας προσκαλεί στην 

παράσταση    «Ο Καραγκιόζης Σούπερ Ηρωας »   που θα 

πραγματοποιηθεί   στο   αλσοςΧλουβεράκη , 

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΗΡΩΑΣ 

Ο Χατζηαβάτης σκαρώνει αστείο στον Καραγκιόζη,τον 

ξεγελάει αφήνοντας μια στολή Σούπερ ήρωα έξω απο την 

παράγκα. 

Ο Καραγκιόζης φοράει την στολή και πείθεται απο τον 

φίλο του οτι έχει αποκτήσει υπερφυσικές δυνάμεις.

Ο λαϊκός μας ήρωας πιστεύοντας οτι είναι ακαταμάχητος 

μπλέκει σε μεγάλους μπελάδες....συνέχεια επι του 

μπερντέ με τα κολητήρια σε ρόλο έκπληξη!



Ελάτε μικροί μεγάλοι, να διασκεδάσετε με τις ξεκαρδιστικές περιπέτειες του Καραγκιόζη.

7-14 Αυγούστου 2021

Έκθεση Κεραμικής 

του Νίκου Μακρυνάκη

« Χώμα –Νερό- Φωτιά»

Δημοτικός Κήπος 

Ώρα έναρξης: 19.00 μ.μ.

Ελεύθερη Είσοδος

********************************************************************************************

Σαββατο7-Αυγούστου 2021

Φρούριο Καζάρμα 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Οι Δοξαριές του Στρατή Καλογερίδη συναντούν την κλασική μουσική

ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ - Δ/ΝΣΗ  ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

Ωρα έναρξης 21.15 μ.μ.

Οργάνωση: Δήμος Σητείας- ΔΟΚΑΣ – Φιλανθρωπικός Σύλλογος Σητείας

Τιμή Εισιτηρίου: 10 ευρώ

*******************************************************************************************

8-13 Αυγούστου 2021

Ισόγειο της Στέγης Βιτσέντζος Κορνάρος (πρώην Καμάρα).

Έκθεση  ΓΚΡΑΒΟΥΡΕΣ- «ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΟΥ 1821»

Ώρα έναρξης 7 μ.μ.

Οργάνωση : Δήμος Σητείας- Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος

*******************************************************************************************



Κυριακή 8 Αυγούστου 2021

Τουρλωτή 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Οι Δοξαριές του Στρατή 

Καλογερίδη συναντούν την 

κλασική μουσική

ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ - Δ/ΝΣΗ  

ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

Ωρα έναρξης 21.15 μ.μ.

Οργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος 

Τουρλωτής-Δήμος Σητείας- ΔΟΚΑΣ

Τιμή Εισιτηρίου: 10 ευρώ

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη 

09-10 -11 Αυγούστου 2021

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΚΑΙ  ΕΝΩΣΙΣ»

ΣΗΤΕΙΑ - ΆΛΣΟΣ  ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ 

ΩΡΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ   21.30 

Η έναρξη της Επανάστασης του 1821 
πυροδοτεί μια αλυσίδα από γεγονότα και 
δυναμώνει την ανάγκη της δημιουργίας 
του Έθνους. Έτσι ξεκινά η ιστορική 
αναδρομή, από την ίδρυση της Φιλικής 
Εταιρίας, μέχρι την Έξοδο του 
Μεσολογγίου και την Άλωση της 
Τριπολιτσάς. 
Οι πρωταγωνιστές της επανάστασης 
δίνουν την σκυτάλη στον άμαχο 
πληθυσμό και στους ανώνυμους ήρωες 
του αγώνα για την ελευθερία, οι οποίοι 
εξιστορούν τα γεγονότα από τη δική τους
οπτική γωνία. Παράλληλα φωτίζεται ο 
αγώνας των Κρητικών, αλλά και των 
αγωνιστών της επαρχίας της Σητείας. Το 
κουβάρι της ιστορίας καθώς ξετυλίγεται, 
περνά από τα Σκαλιά, την Τουρλωτή, τη 
Μονή Τοπλού, το Παρασπόρι, τη Μίλατο
και το Αρκάδι, για να φτάσει έως την 
πολυπόθητη μέρα της Ένωσης με την 

Ελλάδα. 
Στόχος της παράστασης είναι να φέρει σε επαφή το κοινό, τις νεότερες αλλά και τις παλαιότερες γενιές με 
την ιστορία του τόπου μας αλλά και της Κρήτης και να φωτιστούν σημαντικά και άγνωστα στοιχεία της 
ιστορίας που πολλές φορές έχουν αποσιωπηθεί. 
Μέσα από τις σιωπές, το σώμα, τη μουσική και τα τραγούδια, εξιστορείται η ανείπωτη βία του πολέμου και 
ο ηρωισμός των απλών ανθρώπων, σε αυτήν την πρώτη συνεργασία της σκηνοθέτριας και συγγραφέως 
Ειρήνης Δερμιτζάκη με την  ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ, το 
μαέστρο της Γιώργο Φουρναράκη και τη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΣΗΤΕΙΑΣ .
Συντελεστές 



ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΗ  ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ενορχήστρωση – Διεύθυνση 
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Σκηνοθεσία – Κείμενο
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
Ιστορική έρευνα
ΒΕΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ 
Οργάνωση 
Σύλλογος Φίλων Μουσικής Σητείας
Συνδιοργάνωση
Δήμος Σητείας, Δ.Ο.Κ.Α.Σ. 
Με την υποστήριξη 
της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Σητείας
Κουπόνι  ενίσχυσης:8  Ευρώ – Μειωμένο  5 Ευρώ

Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΧΟΡΟΥ:

ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ 

ΑΛΣΟΣ ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ           

Ώρα έναρξης : 21.30

ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

        Η παράσταση είναι αφιερωμένη στο 

νησάκι μας και περιγράφει την συμβολή 

του στον αγώνα του 1821, τις 

επαναστάσεις που ακολούθησαν για την 

αποτίναξη του τουρκικού ζυγού (και 

ιδιαίτερα σε μία από αυτές, όπου υπήρξε 

ανάμειξη και ομάδας ΚΡΗΤΩΝ 

υποστηρικτών), την ιταλοκρατία μέχρι την

ενσωμάτωσή του με τα υπόλοιπα 

Δωδεκάνησα στη Μητέρα Ελλάδα και στη 

ζωή που κατάφεραν να δώσουν οι 

κάτοικοί του μετά από πολλές 

καταστροφές, με μόχθο, πείσμα και 

αγάπη διατηρώντας τα ήθη, τα έθιμα, τα 

τραγούδια και τους χορούς τους μέχρι 

σήμερα και συνεχίζοντας διά παντός.

        Η παρουσίαση θα γίνει με δρώμενα 

(ιστορικά τεκμηριωμένα), δημώδη 

αφηγηματικά ποιήματα ιστορικών 

επεισοδίων- θεατρικά αποδιδόμενα,  

τραγούδια και  χορούς.

        Την παράσταση θα παρουσιάσουν μέλη του Τμήματος Πειραιά του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού, 

συνεργαζόμενα με την Πολιτιστική Μουσικοχορευτική Ομάδα Καστελλορίζου, το Κέντρο Χορού και Πολιτισμού 

«Πολυμήλη και ΤΗΝ Χορευτική Ομάδα Παλαικάστρου Σητείας Κρήτης.



        Τα καστελλοριζιακά τραγούδια αποδίδονται από την Πρόεδρο της Π.Μ.Ο. Καστελλορίζου κ. Ευαγγελία 

Ξενοπούλου, που έχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών με έπαινο, για την προσφορά της στη διάδοση της 

παράδοσης, των εθίμων και τραγουδιών του Καστελλορίζου και της Δωδεκανήσου γενικότερα.

Συνδιοργάνωση: ΔΟΚΑΣ

Τιμή εισιτηρίου:ενδεικτικού κουπονιού ενίσχυσης,  8 (οκτώ) ευρώ. 

Από το ποσό αυτό τα 3 (τρία) ευρώ θα προσφερθούν για την ενίσχυση Φορέα του Δήμου Σητείας.

******************************************************************************************

Παρασκευή 13  Αυγούστου 2021

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΚΑΙ  ΕΝΩΣΙΣ»

ΠΑΡΑΣΠΟΡΙ

ΩΡΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ   21.30 

Η έναρξη της Επανάστασης του 1821 
πυροδοτεί μια αλυσίδα από γεγονότα και 
δυναμώνει την ανάγκη της δημιουργίας 
του Έθνους. Έτσι ξεκινά η ιστορική 
αναδρομή, από την ίδρυση της Φιλικής 
Εταιρίας, μέχρι την Έξοδο του 
Μεσολογγίου και την Άλωση της 
Τριπολιτσάς. 
Οι πρωταγωνιστές της επανάστασης δίνουν
την σκυτάλη στον άμαχο πληθυσμό και 
στους ανώνυμους ήρωες του αγώνα για την
ελευθερία, οι οποίοι εξιστορούν τα 
γεγονότα από τη δική τους οπτική γωνία. 
Παράλληλα φωτίζεται ο αγώνας των 
Κρητικών, αλλά και των αγωνιστών της 
επαρχίας της Σητείας. Το κουβάρι της 
ιστορίας καθώς ξετυλίγεται, περνά από τα 
Σκαλιά, την Τουρλωτή, τη Μονή Τοπλού, 
το Παρασπόρι, τη Μίλατο και το Αρκάδι, 
για να φτάσει έως την πολυπόθητη μέρα 
της Ένωσης με την Ελλάδα. 
Στόχος της παράστασης είναι να φέρει σε 
επαφή το κοινό, τις νεότερες αλλά και τις 

παλαιότερες γενιές με την ιστορία του τόπου μας αλλά και της Κρήτης και να φωτιστούν σημαντικά και 
άγνωστα στοιχεία της ιστορίας που πολλές φορές έχουν αποσιωπηθεί. 
Μέσα από τις σιωπές, το σώμα, τη μουσική και τα τραγούδια, εξιστορείται η ανείπωτη βία του πολέμου και 
ο ηρωισμός των απλών ανθρώπων, σε αυτήν την πρώτη συνεργασία της σκηνοθέτριας και συγγραφέως 
Ειρήνης Δερμιτζάκη με την  ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ, το 
μαέστρο της Γιώργο Φουρναράκη και τη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΣΗΤΕΙΑΣ .

Συντελεστές 
ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΗ  ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ



Ενορχήστρωση – Διεύθυνση 
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Σκηνοθεσία – Κείμενο
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
Ιστορική έρευνα
ΒΕΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ 
Οργάνωση 
Σύλλογος Φίλων Μουσικής Σητείας
Συνδιοργάνωση
Δήμος Σητείας, Δ.Ο.Κ.Α.Σ. 
Με την υποστήριξη 
της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Σητείας
Κουπόνι  ενίσχυσης:  8  Ευρώ – Μειωμένο  5 Ευρώ

Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΣΤΕΙΑΚΕΣ ΚΟΝΤΥΛΙΕΣ

Άλσος Χλουβεράκη

Ώρα έναρξης : 21.00 μ.μ.

Ο Προοδευτικός Σύλλογος Σητείας «Ο Βιτσέντζος 

Κορνάρος» διοργανώνει μουσική βραδιά με 

στειακέςκοντυλιές και τραγούδια, που μας 

ταξιδεύουν στα παραδοσιακά γλέντια αλλοτινών

εποχών, παρέα με ντόπιους καλλιτέχνες. 

Πασχαλάκης Στέργιος, βιολί

Νικάκης Δημήτρης, λαούτο

Σπυριδάκης Μιχάκης, λύρα

Ραπάνης Νίκος, κιθάρα

Στην εκδήλωση συμμετέχει και η Σχολή 

Παραδοσιακών Χορών «Ευαγγελία Βεζυράκη» 

Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ

*******************************************************************************************



Σάββατο 14 Αυγούστου 2021

"Βραδιά αστροπαρατήρησης στο 

κέντρο της Σητείας!"

Ώρα έναρξης  21:00

Διοργανωτής  Σύλλογος Φίλων 

Αστρονομίας Κρήτης (ΣΦΑΚ).

"Παρατήρηση της Σελήνης και των 

πλανητών Δία και Κρόνου από το 

κέντρο της Σητείας με την βοήθεια 

τηλεσκοπίων αλλά και ζωντανής 

προβολής! 

Θα παρατηρήσουμε τους κρατήρες 

στην επιφάνεια του δορυφόρου μας, θα εντυπωσιαστούμε απο τους δακτυλίους του Κρόνου και τους 

δορυφόρους του Δία, ενώ θα προσπαθήσουμε να κοιτάξουμε ακόμα πιο μακρυά στο διάστημα, αναζητώντας 

αντικείμενα βαθέως ουρανού"!

Τέλος, θα γίνει και μια μικρή εισαγωγή στην Ουρανογραφία. "

*********************************************************************************************

________________________________________________________________________________

Σάββατο 14 Αυγούστου 2021

Άλσος Χλουβεράκη

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ  Ο ΛΥΚΟΣ

Ώρα έναρξης : 21.15 μ.μ.

Η εταιρία Μέθεξις παρουσιάζει 

φέτος το καλοκαίρι την παιδική 

μουσική θεατρική παράσταση του  

ΣεργκέιΠροκόφιεφ "Ο Πέτρος και ο 

λύκος" με τον Ρένο Χαραλαμπίδη. 

Την σκηνοθεσία  υπογράφει ο 

Χρήστος Τριπόδης , ενώ το έργο 

παρουσιάζεται για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα σε μεταγραφή για πιάνο ,βιολί, φλάουτο, βιολοντσέλο, σαξόφωνο και  κρουστά, ζωντανά επί 

σκηνής με την παράσταση να «σπάει» την κλασική φόρμα της εκτέλεσης από ορχήστρα με συνοδεία αφήγησης, 

όπως έχουμε συνηθίσει στις διαφορετικές εκδοχές του ανά τον κόσμο.  

Εισιτήρια:  Γενική είσοδος: 10 €/άτομο

Τιμή εισιτηρίου προπώλησης: 8 €



Ειδική τιμή εισιτηρίου για ανέργους, συνταξιούχους, φοιτητές, , πολύτεκνους: 8 €/άτομο

Group άνω των 20 ατόμων: 7 €/άτομο

Προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/theater/periodeia/o-petros-kai-o-lykos    

*********************************************************************************************

Σάββατο 14/08/2021

Ελεωνόρα 

Ζουγανέλη

Live στη Σητεία

Γενικό Λύκειο 

Σητείας

Ώρα Έναρξης 21.30

Ώρα Προσέλευσης 20.00

Γενική Είσοδος 14€

Μειωμένο 12€



Σημείαπροπωλησης : The Wall Music Bar -

Κέντρο Τύπου Καρνιαδάκης - Κάβα ΟίνωΚοκολακης

*****************************************************************************************

Δευτέρα  16  Αυγούστου 2021  

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΚΑΙ  ΕΝΩΣΙΣ»

ΓΟΥΔΟΥΡΑΣ

ΩΡΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ   21.30 

Η έναρξη της Επανάστασης του 1821 
πυροδοτεί μια αλυσίδα από γεγονότα και 
δυναμώνει την ανάγκη της δημιουργίας 
του Έθνους. Έτσι ξεκινά η ιστορική 
αναδρομή, από την ίδρυση της Φιλικής 
Εταιρίας, μέχρι την Έξοδο του 
Μεσολογγίου και την Άλωση της 
Τριπολιτσάς. 
Οι πρωταγωνιστές της επανάστασης 
δίνουν την σκυτάλη στον άμαχο 
πληθυσμό και στους ανώνυμους ήρωες 
του αγώνα για την ελευθερία, οι οποίοι 
εξιστορούν τα γεγονότα από τη δική τους 
οπτική γωνία. Παράλληλα φωτίζεται ο 
αγώνας των Κρητικών, αλλά και των 
αγωνιστών της επαρχίας της Σητείας. Το 
κουβάρι της ιστορίας καθώς ξετυλίγεται, 
περνά από τα Σκαλιά, την Τουρλωτή, τη 



Μονή Τοπλού, το Παρασπόρι, τη Μίλατο και το Αρκάδι, για να φτάσει έως την πολυπόθητη μέρα της 
Ένωσης με την Ελλάδα. 
Στόχος της παράστασης είναι να φέρει σε επαφή το κοινό, τις νεότερες αλλά και τις παλαιότερες γενιές με 
την ιστορία του τόπου μας αλλά και της Κρήτης και να φωτιστούν σημαντικά και άγνωστα στοιχεία της 
ιστορίας που πολλές φορές έχουν αποσιωπηθεί. 
Μέσα από τις σιωπές, το σώμα, τη μουσική και τα τραγούδια, εξιστορείται η ανείπωτη βία του πολέμου και 
ο ηρωισμός των απλών ανθρώπων, σε αυτήν την πρώτη συνεργασία της σκηνοθέτριας και συγγραφέως 
Ειρήνης Δερμιτζάκη με την  ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ, το 
μαέστρο της Γιώργο Φουρναράκη και τη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΣΗΤΕΙΑΣ .
Συντελεστές 
ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΗ  ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ενορχήστρωση – Διεύθυνση 
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Σκηνοθεσία – Κείμενο
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
Ιστορική έρευνα
ΒΕΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ 
Οργάνωση 
Σύλλογος Φίλων Μουσικής Σητείας
Συνδιοργάνωση
Δήμος Σητείας, Δ.Ο.Κ.Α.Σ. 
Με την υποστήριξη 
της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Σητείας
Κουπόνι  ενίσχυσης:  8  Ευρώ – Μειωμένο  5 Ευρώ

Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021

Δημοτικός Κήπος Πλατείας Σητείας

ΘΕΜΑ :  ΛΟΓΟΤΧΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

Παρουσίαση ημερολογίου 

Émile–HonoréDestelle

Ώρα έναρξης :20.00 μ.μ.

Οργάνωση:Δήμος Σητείας- ΔΟΚΑΣ



******************************************************************************************

    

Τρίτη 17 Αυγούστου 2021
“Γιορτή Μυζηθρόφτας”
Προαύλιο Λαογραφικού Μουσείου Παλαικάστρου
Ώρα Έναρξης : 20:00
Είσοδος Ελέυθερη

****************************************************************************************

Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021

Μονοπάτια της Ελευθερίας

ΠΡΟΒΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΦΩΤΟΡΑΜΑ - ΤΗΝΙΑΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΗΤΕΙΑ- ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΗ «ΠΑΠΙΕΣ»

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 20.00 Μ.Μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Οργάνωση: Δήμος Σητείας-ΔΟΚΑΣ

*******************************************************************************************



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Παρασκευή 20 Αυγούστου  2021

Ενετικά Τείχη της Σητείας.

Ώρα έναρξης 20.00μ.μ

Ο Προοδευτικός Σύλλογος Σητείας «Ο Βιτσέντζος Κορνάρος» 

σε συνεργασία με τον Δ.Ο.Κ.Α.Σ. παρουσιάζουν το βιβλίο της 

οικογένειας του αείμνηστου αρχαιολόγου Νίκου Π. Παπαδάκη

«Κουφονήσι, το νησί της Πορφύρας»

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο κ. Μιλτιάδης Παπαδάκης και η κ. 

Ζωγραφάκη Μαρία και θα προβληθούν στιγμιότυπα από το 

ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ1 (1987) με τίτλο «Κουφονήσι, το νησί της 

πορφύρας», καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Είσοδος ελεύθερη.

*******************************************************************************************

Σάββατο 21 Αυγούστου 2021

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Άλσος Χλουβεράκη

Ώρα έναρξης 21.30 μ.μ.

" Η ΓΥΡΑ "

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021

«Φτου ξελεφτερία για όλους»

Ο Μάνος Παπαδάκης ακολουθώντας τα βήματα των 

παλιών τροβαδούρων και τραγουδοποιών , εκπληρώνει

ένα από τα παιδικά του όνειρα! Φορτώνει μαζί με τους 

μουσικούς του το βανάκι του με τραγούδια, 

όνειρα ,ενισχυτές ,φώτα ,καλώδια και γυρνάει τη 

χώρα ! Μετά από τις επιτυχημένες εμφανίσεις του με 

το "the magicbustour 2015-2020" ,με το οποίο γύρισε 

όλη την χώρα ,Αθήνα (εμφανίσεις : Αθήνα "Σταυρός 

του Νότου"- άλικο ,Θεσσαλονίκη ,Σαντορίνη ,Ρόδος , 

Χάλκη , Νεμέα , Άργος , Ηράκλειο ,Χανιά , Ρέθυμνο , 



Άγιος Νικόλαος , Σητεία κ.α. ,αποφασίζει να κάνει μια μεγαλύτερη ΓΥΡΑ με νέα τραγούδια και ακόμα περισσότερη 

διάθεση.

Στις αποσκευές του τραγούδια από τις 4 δισκογραφικές δουλειές του ,από τις συνεργασίες του με γνωστά ονόματα 

της μουσικής σκηνής της χώρας με τα οποία και έχει συνεργαστεί ,από τον μεγάλο συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο , 

έως και τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου ,Χρήστο Θηβαίο , Θανο Μικρούτσικο , Βασίλη Καζούλη , Γιάννη Κότσιρα , 

Γιάννη Χαρούλη , Γιάννη Γιοκαρίνη , Υπόγεια Ρεύματα , Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Χαΐνηδες , Στέλιο Μπικάκη ,Λάκη 

Παπαδόπουλο κ.α. . 

Αφετηρία της "Γύρας" , ο νέος δίσκος που κυκλοφορησε το 2019 με τον τίτλο «η γύρα» ,με συνεργασίες όπως αυτές

,του Γιάννη Γιοκαρίνη και της Βάσως Αλλαγιάννη ,που του χάρισαν δυο υπέροχα νέα μουσικά κομμάτια! Έκπληξη τα

τραγούδια που θα ακουστούν για πρώτη φορά ζωντανά που θα κυκλοφορήσουν από την megalakosproductions σε 

βυνίλιο και cd, με συμμετοχές όπως του Βασίλη Σκουλά, του Ψαραντώνη, του Νίκου Στρατάκη, εντός του 2021 από 

τον νέο δίσκο με τον τίτλο «Λαβύρινθος».

Με την παιδική ιαχή «φτου ξελεφτερία για όλους», που κάναμε ευχή για εφέτος, περιμένουμε να σμίξουμε και να 

τραγουδήσουμε δυνατά! 

"Η γύρα "

Παίζουν :

Γιάννης Κοντάκης : ηλεκτρικό μπάσο

Παναγιώτης Μαυράκης : ηλεκτρική κιθάρα

Αποστόλης Γιασλακιώτης : ηλεκτρική κιθάρα 

ΠολυδωροςΦραντζεσκάκης :τύμπανα 

Μάνος Παπαδάκης : ακουστική κιθάρα

Νίκος Οικονομεας : κλαρίνο

Σπύρος Ρουμελιώτης :Ηχος

Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Είσοδος Ελεύθερη

*****************************************************************************************



Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021

''ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ''.

Μάγος Σανκάρα

ΑΛΣΟΣ ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ

Ώρα έναρξης :21:00μ.μ

Ο κόσμος είναι γεμάτος από μαγικά

πράγματα που περιμένουν 

υπομονετικά το πνεύμα μας να τα 

ανακαλύψει..

Ουίλιαμ Μπάτλερ Γέιτς

Καλωσήρθατε και φέτος σε ένα 

μοναδικό θέαμα μαγείας και 

ψευδαισθήσεων όπου o κορυφαίος

Έλληνας μάγος Σανκάρα με την 

ομάδα του επιστρέφουν με το νέο 

show, ''ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ 

ΛΟΓΙΚΗ''. 

Πίστός στο ραντεβού του,όπως 

κάθε χρόνο,έρχεται για να 

παρουσιάσει σε μικρούς και 

μεγάλους νούμερα που ακροβατούν ανάμεσα στο ρεαλισμό και στην ψευδαίσθηση.   Ανακαλύψτε τα όρια του 

μύθου, της τέχνης, των ψευδαισθήσεων και της πραγματικότητας. Παρακολουθήστε απίστευτες στιγμές, που 

κόβουν την ανάσα,στιγμές που «κλέβουν» το μυαλό και μιλούν στην ψυχή μας. Αιώρηση αντικειμένων, 

αντικείμενα που μεταμορφώνονται σε σκόνη μπροστά στα μάτια μας, άνθρωποι που πετάνε, μαγικοί καθρέφτες

και άλλα πρωτότυπα και απίστευτα tricks κόντρα στους νόμους της φυσικής και της λογικής.

Ο Σανκάρα είναι πλέον από τους σύγχρονους αλχημιστές της εποχής μας και έρχετε  για να μας χαρίσει μαγεία, 

χιούμορ αλλά και δυνατά συναισθήματα.Είναι αυτός που μπορεί να εξαφανίση την κακή διάθεση που 

κυκλοφορεί στην πόλη και να μας γεμίσουν γέλιο και θετική ενέργεια. Όπως έλεγε και ο Αϊνστάιν: «Υπάρχουν 

δύο μόνο τρόποι να ζήσεις τη ζωή σου. Ο ένας είναι σαν τίποτα να μην είναι θαύμα. Ο άλλος είναι σαν όλα να 

είναι ένα θαύμα.

Τιμή εισιτηρίου:8 ΕΥΡΩ ΠΑΙΔΙΚΟ-10 ΕΥΡΩ ΚΑΝΟΝΙΚΟ

******************************************************************************************



ΤΡΙΤΗ 24 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  

2021

ΣΥΝΑΥΛΙΑ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΕΝΥ 

ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ

ΑΛΣΟΣ 

ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21:00

ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ 10Ε

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ν.Ο.Σ.

***************************************************************************************



Σάββατο 28/8/2021

Μουσικοθεατρική παράσταση

με σαπουνόφουσκες

Δημιουργική απασχόληση  

παιδιών

Άλσος Χλουβεράκη

Ώρα έναρξης: 19.00 μ.μ.

Η καλλιτεχνική ομάδα Bango 

Bongo αποτελείται από την 

Αγνή Στασινού και τον Μάνο 

Καναβάκη. Η δράση μας είναι η

δημιουργική απασχόληση των 

παιδιών κ σας καλωσορίζουμε 

να γνωρίσετε τον πραγματικά 

φανταστικό κόσμο της σαπουνόφουσκας!!!

Με την παράσταση Fishingbubbles θα μπούμε στο μαγικό χώρο της σαπουνόφουσκας! Είναι μια 

διαδραστικήμουσικοθεατρική παράσταση στην οποία λαμβάνουν μέρος κ τα παιδιά δημιουργώντας το καθένα 

την δικιά του σαπουνόφουσκα . Στην παράστασή μας κάνουμε το παιδικό όνειρο πραγματικότητα, παίζοντας με 

διάφορα είδη σαπουνόφουσκας από πολύ πολύ μικρές μέχρι γιγάντιες όπου τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να

μπουν μέσα!! Σαπουνόφουσκες καπνού, σαπουνόφουσκες με διάφορα χρώματα, σαπουνόφουσκες αφρού κ 

πολύ φαντασία για μικρά κ μεγάλα παιδιά!! 

Διάρκεια 60'

Είσοδος 5 ευρώ

Ηλικίες από 1 έως 100 χρονών!!😊



*******************************************************************************************

Δευτέρα 30  Αυγούστου 2021

ΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

θεατρική   διασκευή   του   ομώνυμου   διηγήματος   

«ΛουκήςΛάρας»

Δημοτικό  Θέατρο  Πειραιά  

Κλείω τους οφθαλμούς και βλέπω ενώπιόν μου τους 

δυστυχείς της εξορίας συντρόφους

και ακούω τας διηγήσεις των και αντηχούν εις τα ώτα μου 

οι στεναγμοί των

και ρέουν τα δάκρυά των και συσφίγγονται απηλπισμέναι 

αι χείρες των.»

Η   θεατρική   διασκευή   του   ομώνυμου   διηγήματος   

«ΛουκήςΛάρας»   (1883)   του διάσημου Έλληνα λόγιου Δημητρίου Βικέλα είναι   η εναλλακτική πρόταση του 

Δημοτικού Θεάτρου  Πειραιά  και  του  Καλλιτεχνικού  του  Διευθυντή,  Λευτέρη  Γιοβανίδη,  για  τον εορτασμό 

της Επετείου για την Επανάσταση του 1821.

Μια προσωπική εξομολόγηση του ίδιου του ήρωα  -που σύμφωνα με το συγγραφέα πρόκειται για πραγματικό 

πρόσωπο- αποκαλύπτει στο σύγχρονο θεατή τις λιγότερο ένδοξες και  λαμπερές  πτυχές  της περιόδου του 1821  

συστήνοντας  του τα πρόσωπα που  η Ιστορία παραμερίζει : τους αντί-ήρωες.

Η διαχρονικότητα του αντί- ήρωα είναι αυτή που καθιστά το έργο πιο επίκαιρο από ποτέ. Τι έχει να μοιραστεί ο 

«μέσος άνθρωπος» της Επανάστασης; Ένας άνδρας καθημερινός, απλός, σαν τους περισσότερους από εμάς: 

ταυτόχρονα δειλός και θαρραλέος, δυνατός και ασθενικός, μεγαλόψυχος και εγωιστής, φοβισμένος και επιζών, 

φιλόδοξος και άδοξος…

Η παράσταση κάνοντας «πρωταγωνιστή» έναν άλλοτε «κομπάρσο της ζωής» επιχειρεί να αναδείξει την 

ιστορικότητα και τη συγκίνηση της καθημερινής ζωής. Η ανεκτίμητη αξία του προσωπικού ημερολογίου πλάι στο

βιβλίο της Ιστορίας : αυτός είναι ο ΛουκήςΛάρας,

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Γιοβανίδης

Θεατρική προσαρμογή : Λευτέρης Γιοβανίδης – Μανώλης Μαυροματάκης

Σκηνικά – κοστούμια : Έλλη Παπαγεωργακοπούλου

Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου

Επιμέλεια κίνησης: Αντιγόνη Γύρα

Φωτισμοί: Νίκος Σωτηρόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Βασιλική Σουρή

Το έργο της Έλλη Παπαγεωργακοπούλου ολοκλήρωσε η Όλγα Μπρούμα

Στο ρόλου του ΛουκήΛάρα, ο Μανώλης Μαυροματάκης



********************************************************************************************

Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

Ο ΛΥΚΟΣ & ΤΑ 3 ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

Άλσος Χλουβεράκη

Ώρα έναρξης : 20.30 μ.μ.

*Μια Παράσταση για Ολη την Οικογένεια*

Το Μικρό Θέατρο Λάρισας , κλείνοντας αισίως τα  11 

χρόνια συνεπής παρουσίας στον χώρο του ποιοτικού 

παιδικού θεάτρου ,παρουσιάζει για 10η χρονιά στην 

πόλη σας, μια παιδική παράσταση που θα μιλήσει 

στην καρδιά των μικρών αλλά & μεγάλων φίλων μας!!!

Tο πασίγνωστο παραμύθι του JamesHalliwell-Phillipps 

σε μια νέα θεατρική απόδοση, όπου θα διασκεδάσει 

τους μικρούς και μεγάλους φίλους. "Ο Λύκος και τα 

Τρία Γουρουνάκια σε νέες περιπέτειες"! Τα τρία 

γουρουνάκια προσπαθούν να φτιάξουν τα δικά τους 

σπίτια και ο Λύκος βρίσκει την ευκαιρία να τους 

"κλέψει" τις λίρες! Δεν είναι τελείως μόνος αυτή την 

φορά, καθώς έχει και την αμέριστη συμπαράσταση 

του ....βοηθού του!!  Θα καταφέρουν τα γουρουνάκια 

να γλιτώσουν και να χτίσουν τα σπίτια τους?

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Παίζουν και χορεύουν οι ηθοποιοί:

Γιώργος Πούλης, Μαργαρίτα Τοκατλίδη, Νίκος Παπαγιάννης , Άννα Γιαννακίδου, Γεωργία Ματσούλια

Κείμενο - Σκηνοθεσία : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ                       Σκηνογραφία : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ

Κοστούμια : ΤΕΤΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ                                           Σχεδιασμός Φωτισμών : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΥ

Γραφιστικά : ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ                              Ειδικές Κατασκευές : ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

Δημόσιες Σχέσεις : ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                 Μουσική Επιμέλεια : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ    

Ζωγραφική : ΝΙΚΗ ΠΑΠΠΑ                                                  Τεχνικός Σκηνής : ΗΛΙΑΣ ΜΠΡΟΥΣΑΣ

Τιμή εισιτηρίου: Προπώληση: 8 €  Ταμείο Θεάτρου: 10 € 



*****************************************************************************************

Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 

2021

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΓΙΑ ΚΔΑΠ

ΑλσοςΧλουβεράκηΏρα 

έναρξης :

H Parumba είναι ένας 

συνδυασμός ρυθμών 

μουσικής και κίνησης που 

προσφέρουν τόνωση, 

ενδυνάμωση, κάψιμο 

θερμίδων και βελτίωση 

φυσικής κατάστασης.  

Εφευρέτης του Μαθήματος Parumba είναι ο Πάρης Κοντόπουλος, ένας performer με πολύ θετική ενέργεια που 

έχει δημιουργήσει τη δική του “σχολή” ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα στερεότυπα εντάσσοντας στα 

μαθήματα του όλες τις κοινωνικές ομάδες χωρίς διακρίσεις.  

Γεννήθηκε στην Αθήνα, στα 15 του αποφάσισε να ακολουθήσει τα όνειρά του και να γίνει χορευτής. Στη 

συνέχεια έφυγε για σπουδές στο Λονδίνο όπου και διήρκησαν 3 χρόνια, έτσι ώστε να μπορεί να επεκτείνει την 

εμπειρία του στην κινησιολογία και για ανθρώπους με αναπηρία, στο χώρο όπου και αποφοιτά ως 

πιστοποιημένος εκπρόσωπος. 

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, επινοεί την PARUMBA που προκάλεσε ανατροπές και η δουλειά του ταξιδεύει σε 

όλο τον κόσμο, διδάσκει τεχνικές και μεθόδους που έχουν να κάνουν με εναλλακτικές μορφές άσκησης.

Η PARUMBA έχει τεράστια επιτυχία με soldout τάξεις σε κάθε χώρο που φιλοξενείται τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στο Εξωτερικό.  Επιπροσθέτως έχει βρεθεί ως καλεσμένος σε πολλές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές.  

Ίδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στα θέματα των παιδιών με αναπηρία ο σκοπός που αφορά την διοργάνωση του 

αναφερόμενου event είναι διπλός, μιας και ο ParisNagual είναι πρέσβης καλής θελήσεως της Γέφυρας Ζωής 

Α.μεΑ ενός εθελοντικού οργανισμού παιδιών και νέων με αναπηρία όπου μέρος των εσόδων από τις εκδηλώσεις

του πηγαίνει σε αυτό το σκοπό.  

Οργάνωση:ΔΟΚΑΣ

*******************************************************************************************




