
Τρίτη 22 Ιουνίου, ώρα 21.00 μ.μ, φρούριο Καζάρμα 

Θεατρική Παράσταση «Οδυσσεβάχ» της Ξένιας 
Καλογεροπούλου 

 

 

Σκηνοθεσία: Αρετή Ανατολάκη 

Θεατρική Ομάδα 2ου Γυμνασίου Σητείας και  

Γενικού Λυκείου Σητείας   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-6 Ιουλίου , ώρα από 18.30-20.30μ.μ, Δημοτικό Στάδιο Σητείας 

«ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ» 

 

Les Astres Γαλλίας 

Συμμετέχουν: 

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 

ΚΡΗΣΣΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Α.Ο. ΧΑΝΙΩΝ 

ΑΡΙΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

Είσοδος Ελεύθερη 

 

 

 

 

 

 



 

Παρασκευή 9 Ιουλίου, ώρα 21.00 μ.μ, φρούριο Καζάρμα 

Θεατρική Παράσταση «Ο ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΑΤΗΣ» 

 

Τη διάσημη κωμωδία του Μολιέρου «Ο Αρχοντοχωριάτης» θα παρουσιάσει το 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ σε μετάφραση-διασκευή-
σκηνοθεσία του Γιάννη Καλατζόπουλου με τον Δημήτρη Πιατά στον επώνυμο ρόλο 
του Κυρ Ιορδάνη (Αρχοντοχωριάτης) , την Ελένη Κρίτα, την Στέλλα Δρογγίτη και 
την Νικολέττα Βλαβιανού κ.α.  

Τιμή Εισιτήριων 20 € Φοιτητικό 15 € 

Ισχύουν εισιτήρια για τους δικαιούχους του ΟΓΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δευτέρα 12 Ιουλίου, ώρα 21.00 μ.μ, ΕΠΑΛ Σητείας 

«Τελετή Αποφοίτησης των σπουδαστών του Σχολείου Δεύτερης 
Ευκαιρίας» 

 

Απονομή τίτλων στους σπουδαστές ΣΔΕ που λειτούργησε τα δύο τελευταία 
εκπαιδευτικά  χρόνια στη Σητεία.  

 

Δευτέρα 12 Ιουλίου, ώρα 20.00 μ.μ, Κεντρική Πλατεία 
(Θεατράκι) 

 

Γυμναστικές ασκήσεις από το Σύλλογο Γυμναστικής Σητείας και παρουσίαση του 
προγράμματος με το οποίο προκρίθηκε στους τελικούς αγώνες στην Αθήνα  

 

 

 

 



Τρίτη 13 Ιουλίου, ώρα 21.00 μ.μ, φρούριο Καζάρμα 

Μουσική Παράσταση « Το περιβόλι με τις νότες» 

 

Μια συλλογή από διάσπαρτα τραγούδια και ντουέτα Ελληνικής οπερέτας και όπερας 
των Ν.Χατζηαποστόλου, Θ.Σακελαρίδη, W.A.Mozart, G.Verdi, G.Puccini, 
G.Bizet, επιλεγμένα από τα διαφορετικά ύφη και Χρονολογίες και ερμηνευμένα και 
συνενδεμένα μεταξύ τους με τρόπο μαγικό. 

 
Ερμηνεύουν: 
Λητώ Μεσσήνη-σοπράνο 
Μάριος Καζας-πιανίστας 
Νίκος Καραγκιαούρης-Βαρύτονος 

 
Τιμή Εισιτήριου 15 € 

 

 

 

 



 Τετάρτη 14  και Πέμπτη 15 Ιουλίου, ώρα 21.00 μ.μ, φρούριο 
Καζάρμα 

Θεατρική Παράσταση «Μαλλιά κουβάρια» του Ν.Λάσκαρη 

 
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας σε συνεργασία με την Αττική Αυλαία παρουσιάζει μια 
φαρσοκωμωδία  του 19ου αιώνα που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από πολλές άλλες 
ευρωπαϊκές φαρσοκωμωδίες. 

 
Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιώργος Παρτσαλάκης,   

                  Ελένη Καστάνη για πρώτη φορά στην πατρίδα της   

Κώστας Φλωκατούλας,  κ.α  

 



Κουστούμια:  Πέννυ Αμπλά 

Σκηνικά: Άκης Χειρδάρης 

Σκηνοθεσία: Θανάσης Θεολόγης 

 

Τιμές  Εισιτηρίων: 20 € , Φοιτητικό 15 €  - Ισχύουν Εισιτήρια Ο.Γ.Α 

 

15-18 Ιουλίου  

«Παγκρήτιος Διασυλλόγικος Αγώνας Ιστιοπλοΐας» 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗΣ 

 
 

Οι Ιστιοπλοϊκοί Όμιλοι όλης της Κρήτης στο λιμάνι της Σητείας 

Οργάνωση: Ναυτικός Όμιλος Σητείας  

 

 

 

 

  



Παρασκευή 16 Ιουλίου, ώρα 21.00 μ.μ, φρούριο Καζάρμα 

«Συναυλία με τον Σωκράτη  Μάλαμα» 

 

 

Κάθε συναυλία, ένα μίγμα από διονυσιακές στιγμές. Κάθε βραδιά, γεμάτη μουσικές, 
εικονοπλαστικούς στίχους και αφηγηματικά τραγούδια που φλερτάρουν με 
ηλεκτρισμένους ροκ δρόμους, μπολιασμένους με την δωρικότητα του λαϊκού, αλλά και 
την εσωτερικότητα της μπαλάντας.  

Ο Σωκράτης Μάλαμας  ένας πιο δυνατούς τραγουδοποιούς της γενιάς του με εντελώς 
προσωπικό στίγμα και αναγνωρίσιμο μουσικό ύφος… 

Τιμή Εισιτήριου 20 € 

 



 

Σάββατο 17 Ιουλίου, ώρα 20.30 μ.μ, Τ.Δ. Πραισσού 

«Αθιβολές του παλιού καιρού» στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου 
Σπυρίδωνα  

- Έκθεση παλιάς φωτογραφίας  

- Αναβίωση του παραδοσιακού πανηγυριού  με καλεσμένους διάφορους 
τοπικούς καλλιτέχνες και με το δεξιοτέχνη στο βιολί ΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΡΔΑΚΗ 

 

Τιμή εισιτηρίου 10€  (πλήρες μενού)  

Οργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Πραισσού  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Δευτέρα 19 Ιουλίου, ώρα 21.00 μ.μ, φρούριο Καζάρμα 

«Παραδοσιακοί Χοροί Δημήτρη Καπαράκη» 

 

 
 
Η Σχολή Χορού του Δημήτρη Καπαράκη  ιδρύθηκε το 1 9 9 3 .  Μέλος του Διεθνούς 
Συμβουλίου του Χορού και της Παγκρήτιας Ένωσης Χοροδιδασκάλων. Κύριο 
μέλημα της είναι η συνέχιση της παράδοσης και η μετάδοση της γνώσης του 
παρελθόντος. 
 

 

 



 

 

Tρίτη 20 Ιουλίου, ώρα 21.00 μ.μ, Τ.Δ. Μέσα Μουλιανών 

«Παραδοσιακή Γιορτή στα Μέσα Μουλιανά με την ΚΑΣΤΡΙΝΗ 
ΚΟΜΠΑΝΙΑ» 

 

Οργάνωση: Παραδοσιακός Σύλλογος Μέσα Μουλιανών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τετάρτη 21 Ιουλίου, ώρα 21.00 μ.μ, φρούριο Καζάρμα 

«Μουσικές Περιπλανήσεις» 

 

Ο Στράτος Τζώρτζογλου, ανακαλύπτει την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας μέσα από 
νότες και τραγούδια. Ξεκινώντας την περιπλάνηση του απ' τις ρίζες της Κρητικής 
παράδοσης και τον Ερωτόκριτο, συναντά τον Στέλιο Μπικάκη και μοιράζεται μαζί 
του ένα ταξίδι σε χώρους παραμυθένιους. 

Οι συναντήσεις τους με ''αξιοσημείωτους καλλιτέχνες'', όπως η Λία Βίσση, ο Μιχάλης 
Κακέπης και ο Χρήστος Σεβαστός, θα χαρίσουν στο κοινό έναν ωκεανό μελωδικής 
ευαισθησίας. 



Μια δίωρη συναυλία, που παντρεύει τις μαντινάδες και το ροκ, την κλασσική 
μουσική και το μιούζικαλ, καταλήγοντας σ' ένα ξέφρενο γλέντι με τραγούδια που 
αγαπήθηκαν μέσα στις δεκαετίες. 

Τιμή Εισιτηρίου: 15 € κανονικο,12 € φοιτητικό-στρατιωτικό, 8 € παιδικό 

 

Παρασκευή  23 Ιουλίου, ώρα 21.00 μ.μ, φρούριο Καζάρμα 

« ΣΥΝΑΥΛΙΑ με το συγκρότημα  Λαϊκοί Δρόμοι » 

Το Μουσικό Σύνολο « Λαϊκοί Δρόμοι»  που αποτελείται από τους  

Γιώργο Μητρόπουλο, Γιώργο Συλλιγάρδο, Μιχάλη Παπαζαχαρία, Μανώλη 
Κοπιδάκη, Ηλία Κλαϊνο, Δημήτρη Καρβέλη, Βαγγέλη Σωμαράκη και το 

ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΤΑΠΟΤΗ 

και με την συμμετοχή της ΝΑΤΑΣΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ σε ένα ταξίδι στο 
ελληνικό τραγούδι 

Οργάνωση: Σύλλογος Σητειακών Ηρακλείου Ο ΜΥΣΩΝ, Δήμος Σητείας και 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σάββατο  24 Ιουλίου, ώρα 21.00 μ.μ, Καραβόπετρα,  

Παραλία Σητείας 

« Beach Party» 

Έξι νεαροί με άρτιες μουσικές γνώσεις, λάτρεις της Τζαμαϊκανής κουλτούρας και 
μουσικής και ανάμεσα τους ο Σητειακός Μάνος Δερμιτζάκης (από τη Μαρωνιά), 
αποτελούν το συγκρότημα 

SKA BANGIES 

 

 

Τα reggae offbeats διάχυτα, πλούσια σε μελωδίες brass section, dub αναφορές με 
δυνατά μπάσα, ska κιθάρες, Hammond, πλήκτρα, ακορντεόν, όλα εδώ… στη Σητεία. 

Συνδιοργάνωση: Ναυτικός Όμιλος Σητείας- Δήμος Σητείας   

 

 

 

 



 

 

Τρίτη 27 Ιουλίου, ώρα 21.00 μ.μ, Τ.Δ. Ρούσσας Εκκλησιάς 

«Παραδοσιακή Γιορτή στην Ρούσσα Εκκλησιά με το 
συγκρότημα του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΣΑΒΑΒΑΚΗ» 

 

Οργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Ρούσσας Εκκλησιάς 

 

 

Τετάρτη 28 Ιουλίου, ώρα 21.00 μ.μ, φρούριο Καζάρμα 

«Συναυλία Γιάννη Αγγελάκα» 

 

Η Α.μ.Κ.Ε «ΚΟΝΤΡΑ» και το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας σας 
προσκαλούν στη συναυλία των Γιάννης Αγγελάκας 3. 

Ο Γιάννης Αγγελάκας με το Ντίνο Σαδίκη στο μπαγλαμά και τον Στάθη Αραμπατζή 
στην κιθάρα παίζουν ότι θέλουν. Το τρίο θα κυκλοφορεί καθιστό και αναλόγως θα 
σηκώνεται.  

Πριν τη συναυλία θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ “Ταξιδιάρα ψυχή”, μια ταινία για 
τον Γιάννη Αγγελάκα στα χρόνια της Alltogethernow παρουσία της σκηνοθέτιδος 
του Αγγελικής Αριστομενοπούλου. 

Η εκδήλωση έχει την υποστήριξη του Δήμου Σητείας και της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Λασιθίου. 

Τιμή Εισιτηρίου 15€ 

 

 

 

 

 

 



 

Πέμπτη 29 Ιουλίου, ώρα 21.00 μ.μ, φρούριο Καζάρμα 

«ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ»  

του Φώτη Κωνσταντινίδη από το Θέατρο των Vivi 

 

 

Παράσταση που αποτίει φόρο τιμής στον πρώτο μεγάλο επαναστάτη και ήρωα – 
μάρτυρα της Κρήτης την ζοφερή περίοδο της Τουρκοκρατίας. 

Ο Γιάννης Βλάχος, που παρονομάστηκε ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ οργανώνει τον 
Απρίλη του 1770 την πρώτη εξέγερση – επανάσταση στη Μεγαλόνησο Κρήτη 
εναντίον των Τούρκων Κατακτητών…  

Σκηνοθετική Επιμέλεια: Τηλέμαχος Μουδατσάκις 

Παίζουν οι Ηθοποιοί : 

Στον ομώνυμο ρόλο ο ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΛΕΚΗΣ και  

ΝΟΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ,ΤΑΣΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΣΙΩΠΚΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΑΖΑΚΛΗΣ, ΣΤΑΘΗΣ 
ΓΚΑΤΣΗΣ, ΛΙΝΑ ΚΟΥΣΤΕΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΧΑΡΕΑΣ 



Τιμή Εισιτηρίου 15 € Φοιτητικό 10 € 

Παρασκευή 30 Ιουλίου, ώρα 21.00 μ.μ, φρούριο Καζάρμα 

Θεατρική Παράσταση « ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ - Το Παραμύθι 
Των Παραμυθιών» από την Κάρμεν Ρουγγέρη 

 

Η εταιρία παραγωγής Culture Factory παρουσιάζει το καλοκαίρι του 2010  το έργο 
«Ομήρου Οδύσσεια - Το παραμύθι των παραμυθιών». Η αγαπημένη των παιδιών, 
Κάρμεν Ρουγγέρη, διασκευάζει και σκηνοθετεί ένα από τα πιο σημαντικά κείμενα 
όλων των εποχών, με σεβασμό τόσο στο λόγο του Ομήρου, όσο και στους 
λιλιπούτειους φίλους της. 

Οι περιπέτειες και οι περιπλανήσεις του Οδυσσέα, θα ζωντανέψουν  πάνω στη σκηνή 
σε μία παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, με πλούσια σκηνικά, εκπληκτικά 
κοστούμια σχεδιασμένα από την Χριστίνα Κουλουμπή, με την εξαιρετική μουσική 
του Γιάννη Μακρίδη και με τις ευφάνταστες χορογραφίες του Πέτρου Γάλλια και 
τους εμπνευσμένους στίχους του Ανδρέα Κουλουμπή. Την παράσταση υπογράφει η 
Κάρμεν Ρουγγέρη, με το μοναδικό της ταλέντο να εμπνέει στα παιδιά κάθε ηλικίας 
την αγάπη για το θέατρο. Συγχρόνως με αυτό το έργο δίνει την ευκαιρία στα παιδιά 
να εμπεδώσουν την πλούσια κληρονομιά της ιστορίας και της μυθολογίας μας.  

Τιμή Εισιτηρίου 13 € 

 



 

 

1-13 Αυγούστου Εικαστικές Εκδηλώσεις  

« Η Τέχνη στην Ανακύκλωση» 

Αχλαδιανάκης Μάνος 

 
 

Η περιπέτεια της ελληνικής τέχνης από τη μινωική Κρήτη και την αρχαία Ελλάδα -
μέσα από κεραμικά, τοιχογραφίες και ψηφιδωτά- στη μεταβατική τέχνη των 
νεκρικών πορτραίτων του Φαγιούμ και από ‘κει στο βυζάντιο και το μεσαίωνα -μέσα 
από εικόνες και φρέσκο.  

Παλιά ξύλα, σπασμένα κεραμικά, παλιοί σοβάδες και άλλα “άχρηστα” υλικά 
ανακυκλώνονται και αποκτούν νέα ζωή αναζητώντας στίγμα στο σήμερα.       



Πολυχώρος Συνδετικού Κρίκου,1ο χλμ. Σητείας- Πισκοκεφάλου (Πλατανάρια)  

                                                             

«Κατασκευές & Τεχνουργήματα από γυαλί» 

Παπαδάκη Ειρήνη  

 

Το εργαστήριο «ΤΕΧΝΑΣΜΑ» που βρίσκεται στη Μαρωνιά δημιουργήθηκε από την 
Παπαδάκη Ειρήνη το Μάρτιο του 2009. Σκοπός του εργαστηρίου είναι να δώσει μια 
νέα καλλιτεχνική «πινελιά» στο χώρο της διακόσμησης και της Αρχιτεκτονικής, με 
μεγάλη ποικιλία κατασκευών και βασικό συστατικό της επιτυχίας του το γυαλί.  

 

Πολυχώρος Συνδετικού Κρίκου,1ο χλμ. Σητείας- Πισκοκεφάλου (Πλατανάρια)  

 

«Οι Γυναίκες δημιουργούν…» 

Έκθεση χρηστικών και καλλιτεχνικών αντικειμένων 

 

Δημοτικός Κήπος- Κεντρική Πλατεία Σητείας  



 

 

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο Στήριξης Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες εκθέτει τις δημιουργίες του 

 

Δημοτικός Κήπος- Κεντρική Πλατεία Σητείας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Κυριακή 1 Αυγούστου, ώρα 20.30 μ.μ, φρούριο Καζάρμα 

Θεατρική Παράσταση « H  ΛΟΚΑΝΤΙΕΡA» 

 του Carlo  Goldoni  

 

 

  

Η αιώνια διαμάχη μεταξύ των δύο φύλων είναι ο βασικός καμβάς, πάνω στον οποίο 
ο Κάρλο Γκολντόνι αναπτύσσει την κωμωδία του, με αριστουργηματικό τρόπο. 
Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες και διασημότερες κωμωδίες της 
Ευρωπαϊκής Αναγέννησης. Μια κωμωδία με δαιμόνια πλοκή και διαρκείς 
ανατροπές, που φτάνουν συχνά στα όρια της σκηνικής υπερβολής. 

Η κωμωδία ανεβαίνει σε απόδοση-σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. 

Παίζουν οι ηθοποιοί : 

ΡΕΝΙΑ ΛΟΥΙΖΙΔΟΥ - ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΚΛΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΗΣ 
ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΦΩΤΑΚΗ - ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 
ΑΝΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗΣ 

Τιμή Εισιτηρίου 22 €  Φοιτητικό 17 € 

Εισιτήρια στην προπώληση μέχρι 30 Ιουλίου 17 € 



 

 

Δευτέρα 2 Αυγούστου, ώρα 20.30 μ.μ , Φρούριο Καζάρμα 

« Πολύ Κακό για το Τίποτα»  

του Ουίλιαμ Σαίξπηρ 

 
Το «Πολύ κακό για το τίποτα», μια από τις πιο δημοφιλείς κωμωδίες του Σαίξπηρ, 
είναι έργο της γόνιμης περιόδου του Σαίξπηρ, που παρουσιάζει τον έρωτα ως πηγή 
ζωής, υγείας και φυσικής ορμής. Παντρολογήματα και προξενιά τελειώνουν με 
στέφανα και γάμους. Ο λόγος στο έργο είναι ζωηρός, ώριμος, γεμάτος λυρισμό και 
σοφία, πλούσιος σε εικόνες και λεκτικά παιχνίδια. 

Σε ελεύθερη απόδοση του Βασίλη Κ. Αναστασιάδη 

Από την Θεατρική Ομάδα του 3 ου Δημοτικού Σχολείου Σητείας   

Θεατρική Διδασκαλία Δημήτρης Ζαμπετάκης 

Οργάνωση – Παραγωγή Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων  

Τιμή Εισιτηρίου 5 € 

 

 



 

Τετάρτη 4 και Πέμπτη 5 Αυγούστου, ώρα 20.30 μ.μ, φρούριο 
Καζάρμα 

«Δυόμισι φόνοι και ένα μπουλντόγκ»  

των Μιχάλη Ρέππα - Θανάση Παπαθανασίου από το  

ΘΕΑΤΡΟ της ΣΗΤΕΙΑΣ 

 
Δυο καθωσπρέπει κύριοι σε κακόφημο μπαρ, ένα στυγερό έγκλημα, δυο αφοσιωμένες 
σύζυγοι,  μια θρησκόληπτη υπηρέτρια και ένα αθώο μπουλντόγκ, ένας δαιμόνιος 
υπαστυνόμος και ο αρχηγός της Αστυνομίας, στην κωμωδία παρεξηγήσεων των 
Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου «Δυόμισι φόνοι και ένα μπουλντόγκ», 
από το «Θέατρο της Σητείας» σε σκηνοθεσία Μιχάλη Γιαννακάκη. 

Τιμή Εισιτηρίου 10 €  Φοιτητικό 8 € 

 Απαραίτητη η γονική συναίνεση 

 

 

 



 

Παρασκευή 6 Αυγούστου, Τ.Δ. Έξω Μουλιανών  

«Παραδοσιακή Γιορτή στα Έξω Μουλιανα»  

 

Οργάνωση:  Πολιτιστικός Σύλλογος Έξω Μουλιανών 

 

Σάββατο 7 Αυγούστου, ώρα 20.30 μ.μ, Τ.Δ. Πραισσού 

«Παραδοσιακή Γιορτή στην Πραισσό» με το συγκρότημα του 
Τσαγκαράκη Μανώλη 

 

Οργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Πραισσού 

Τιμή Εισιτηρίου 12€  

 

Σάββατο 7 Αυγούστου, ώρα 20.30 μ.μ, Τ.Δ. Αχλαδίων 

«Παραδοσιακή Γιορτή στα Αχλάδια» με το συγκρότημα του 
Δημήτρη Κουνάλη 

Οργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Αχλαδίων 

 

Σάββατο 7 Αυγούστου, ώρα 20.30 μ.μ, Τ.Δ. Κατσιδωνίου 

« Τιμητική Εκδήλωση για τον Επίκουρο Καθηγητή 
Οφθαλμολογίας και Ιδρυτή του Μουσείου ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ  

κ. Γιώργο Μαρκάκη 

Οργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Κατσιδωνίου, Δήμος Σητείας και 
Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Ανατολικής Κρήτης  

 

 



 

Σάββατο 7 Αυγούστου, ώρα 20.30 μ.μ, Τ.Δ. Τουρλωτής 

« ΣΥΝΑΥΛΙΑ με το συγκρότημα  Λαϊκοί Δρόμοι » 

Το Μουσικό Σύνολο « Λαϊκοί Δρόμοι»  που αποτελείται από τους  

Γιώργο Μητρόπουλο, Γιώργο Συλλιγάρδο, Μιχάλη Παπαζαχαρία, Μανώλη 
Κοπιδάκη, Ηλία Κλαϊνο, Δημήτρη Καρβέλη, Βαγγέλη Σωμαράκη και το 

ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΤΑΠΟΤΗ 

και με την συμμετοχή της ΝΑΤΑΣΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ σε ένα ταξίδι στο 
ελληνικό τραγούδι 

Οργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Τουρλωτής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σάββατο 7 Αυγούστου, ώρα 20.30 μ.μ, φρούριο Καζάρμα 

« Συναυλία Locomondo» 

 

Οι Locomondo θα κατέβουν με πλήρη εντεκάδα στην Καζάρμα για να βάλουν το 
καλύτερό τους γκολ! Να είστε εκεί! 

Οι Locomondo είναι ένα σχήμα από την Αθήνα, το οποίο δημιουργήθηκε το 
καλοκαίρι του 2001. Η μουσική τους είναι μία μίξη από Reggae, Ska και Latin 
ρυθμούς τους οποίους δεν διστάζουν να συνδυάσουν με Ελληνικό στίχο. 

Τιμή Εισιτηρίου 12 € 

 

 

 

 



 

 

Κυριακή 8 Αυγούστου, ώρα 19.30μ.μ, Κεντρική Πλατεία Σητείας  

« Καλοκαιρινές Αφαντιές»   

 

 

Η Σητεία παίζει… Σχηματισμένες ομάδες πολιτών (μικρών και μεγάλων), 
εφοδιασμένες με καλή διάθεση και προετοιμασμένες για…κουζουλάδες, 
παίρνουν μέρος και προσπαθούν να ανταπεξέλθουν διαδοχικά με επιτυχία σε 
ένα σύνολο διασκεδαστικών παιχνιδιών μέχρι τελικής πτώσεως (μέχρι την 
ανάδειξη της νικήτριας ομάδας) 

Οργάνωση: ΚΑΤΣΟΥΛΟΧΑΕΡΟΛΑ 

Θέαμα ΔΩΡΕΑΝ   

 

Κυριακή 8 Αυγούστου, ώρα 20.30 μ.μ, Τ.Δ. Χαμεζίου 

«Καζανέματα στο Χαμέζι»  

H εκδήλωση είναι γιορτή της ρακής, αυτού του παραδοσιακού ποτού της περιοχής 
μας. Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης λειτουργεί  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΖΑΝΙ όπου 
μπορείτε να παρακολουθήσετε την διαδικασία  ή να πιείτε φρέσκια ρακή από το 
«λουλά» του καζανιού. Σας προσκαλούμε λοιπόν στο Χαμέζι να καζανέψουμε μαζί, 
να κάνουμε μια παρέα και να διασκεδάσουμε μοναδικά, έτσι όπως μόνο εμείς οι 
Σητειακοί  ξέρουμε 



 

Οργάνωση: Μορφωτική Στέγη Χαμεζίου 

 

Δευτέρα 9 και Τρίτη 10 Αυγούστου, ώρα 20.30 μ.μ, φρούριο 
Καζάρμα 

«Το Γιασεμί του Φεγγαριού…» 

 
 

Ε.. λοιπόν ας παίξουμε! 

Ας παίξουμε με τις μουσικές, 

Ας παίξουμε με τα τραγούδια, 

Ας παίξουμε με τον έρωτα.. 

Μια μαγική ιστορία, τοποθετημένη στο χωροχρόνο του παραμυθιού. 

Ένας εξωπραγματικός έρωτας, που ίσως όμως να θυμίζει τον δικό σου.. 

Μια μουσικοθεατρική παράσταση, ιδιαίτερα ξεχωριστή,  

μιάς και οι ίδιοι μουσικοί , γίνονται ηθοποιοί και τραγουδιστές ,  

ενώ οι εμπνευστές της ιδέας  είναι οι συνθέτες, οι στιχουργοί, και οι συγγραφείς 
ταυτόχρονα.. 



Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σητείας και η Φιλαρμονική του Δήμου, 
προσθέτουν την δική τους ξεχωριστή μουσικοθεατρική παράσταση στους ήχους και 
τις μελωδίες των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων « Κορνάρεια 2010».   

                                      

                                                                   Δ/νση ορχήστρας: Γιώργος Φουρναράκης 

       Σενάριο:                Βέρα Περράκη 

        Σκηνοθεσία:          Μιχάλης Γιαννακάκης 

                                                                   

                                           «ΚΙʼ  ΟΛΑ ΜΥΡΙΖΟΥΝ ΓΙΑΣΕΜΙ...»   

 

 

Τετάρτη 11  Αυγούστου, ώρα 20.30 μ.μ, φρούριο Καζάρμα 

«Η γιορτή του σταφυλιού», 

από το Λύκειο Ελληνίδων Σητείας 

 

 

Το σταφύλι, ο ιερός καρπός για το λαό μας από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα 
μας συντροφεύει σε χαρές και λύπες. Φέτος αποτελεί αφορμή να μαζευτούμε και 
πάλι, να ακούσουμε ιστορίες, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε, αλλά και να 
γευτούμε ό,τι το αμπέλι μας προσφέρει. 



Τα ήθη και έθιμα του τρύγου,  του κρητικού γλεντιού,  μαζί και το καζάνεμα,  θα 
ζωντανέψουν σε μια ξεχωριστή βραδιά από τα παιδιά του Λυκείου Ελληνίδων- 
μικρά και μεγάλα. Σας περιμένουμε όλους για να μάθετε, να θυμηθείτε και να 
γλεντήσετε μαζί μας…  

Τετάρτη 11 Αυγούστου, ώρα 20.30 μ.μ, Τ.Δ. Σφάκας 

«Δυόμισι φόνοι και ένα μπουλντόγκ»  

των Μιχάλη Ρέππα - Θανάση Παπαθανασίου από το  

ΘΕΑΤΡΟ της ΣΗΤΕΙΑΣ 

 
Δυο καθωσπρέπει κύριοι σε κακόφημο μπαρ, ένα στυγερό έγκλημα, δυο αφοσιωμένες 
σύζυγοι,  μια θρησκόληπτη υπηρέτρια και ένα αθώο μπουλντόγκ, ένας δαιμόνιος 
υπαστυνόμος και ο αρχηγός της Αστυνομίας, στην κωμωδία παρεξηγήσεων των 
Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου «Δυόμισι φόνοι και ένα μπουλντόγκ», 
από το «Θέατρο της Σητείας» σε σκηνοθεσία Μιχάλη Γιαννακάκη. 

Συνδιοργάνωση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου  

 Απαραίτητη η γονική συναίνεση 

 

 

 



 

Πέμπτη 12 Αυγούστου, ώρα 20.30μ.μ. Φρούριο Καζάρμα 

50 χρόνια από το θάνατο του σπουδαίου μουσικού ΣΤΡΑΤΗ 
ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗ 

« Ο Σητειακός Χορός και οι κοντυλιές Καλογερίδη» 

 
- Στα βήματα του Σητειακού χορευτές από το Χαμέζι και το Παλαίκαστρο 

- «Καλογερίστικες κοντυλιές» σε βιολί και πιάνο 



Την εκδήλωση υποστηρίζουν: 

O Δρ. Φιλολογίας, τ. Δ/ντης Ερευνών Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 
κ. Γιώργος Αικατερινίδης  

Οι καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής κ. Καίτη Μιχελάκη και κ. Δώρα Ξενιδάκη 

Η Διευθύντρια του Δημοτικού Ωδείου «Στρατής Καλογερίδης» κ. Τζούλια Κρος- 
Δημητροπουλάκη 

O δεξιοτέχνης βιολάτορας Βαγγέλης Βαρδάκης και άλλοι μουσικοί  

…και ομοθύμως όλοι οι Σητειακοί… 

Συνδιοργάνωση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παρασκευή  13 Αυγούστου, ώρα 20.30 μ.μ, φρούριο Καζάρμα 

«Αφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο»  με τους  

ΠΑΝΤΕΛΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ και 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ 

Αφήγηση ποιημάτων από την Μπέσσυ Μάλφα 

 

Ο Γιάννης Ρίτσος είναι από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές. Έχει γράψει 
ποιήματα που γαλούχησαν την ελληνική συνείδηση και μεγάλοι συνθέτες 
μελοποίησαν μερικούς από τους ωραιότερους στίχους του.  

 



Το 2009 έκλεισαν 100 χρόνια από τη γέννηση του ποιητή και το ΥΠ.ΠΟ. το 
ανακήρυξε «Έτος Γιάννη Ρίτσου». Οι εορταστικές εκδηλώσεις συνεχίζονται και το 
2010, καθώς κλείνουν 20 χρόνια από το θάνατό του. 

Με αυτή την αφορμή, ετοιμάσαμε ένα μεγάλο αφιέρωμα, κατόπιν της σύμφωνης 
γνώμης και της κόρης του ποιητή, Έρης Ρίτσου, και το παρουσιάζουμε με την 
ορχήστρα «Έμμετρον» , με τους καταξιωμένους και αγαπημένους ερμηνευτές, 
Παντελή Θαλασσινό και Αναστασία Μουτσάτσου, την Μπέσσυ Μάλφα στην 
αφήγηση ποιημάτων και προβολή μοναδικού οπτικού υλικού. 

Tο «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟ» περιλαμβάνει αποσπάσματα από τα έργα 
«ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ», «ΤΑ 18 ΛΙΑΝΟΤΡΑΓΟΥΔΑ ΤΗΣ ΠΙΚΡΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ», 
«ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ», «ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» & «ΚΑΠΝΙΣΜΕΝΟ 
ΤΣΟΥΚΑΛΙ», με την παρουσία της ίδιας της κόρης του ποιητή, η οποία θα μιλήσει 
για το Γιάννη Ρίτσο και θα παρουσιάσει το αφιέρωμα. 

Τιμή Εισιτηρίου 20€ 

 

Σάββατο 14 Αυγούστου, ώρα 20.30 μ.μ, Τ.Δ. Μαρωνιάς  

«Παραδοσιακή Γιορτή στη Μαρωνιά» με το συγκρότημα του 
Πυθαρούλη 

Οργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Μαρωνιάς   

 

Κυριακή 15 Αυγούστου, ώρα 20.30 μ.μ, Τ.Δ. Τουρλωτής  

«Παραδοσιακή Γιορτή στην Τουρλωτή» με το συγκρότημα του 
Δημήτρη Μπετείνη 

Οργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Τουρλωτής  

 

Κυριακή 15 Αυγούστου, ώρα 20.30 μ.μ, Τ.Δ. Σίτανος  

«Παραδοσιακή Γιορτή στη Σίτανο» με το συγκρότημα του 
Μεσσαριτάκη Στέφανου 

Οργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Σιτάνου  

 

 



Τρίτη  17  Αυγούστου, ώρα 20.30 μ.μ, φρούριο Καζάρμα 

«ΑΠΟΨΕ ΤΡΩΜΕ ΣΤΗΣ ΙΟΚΑΣΤΗΣ» του Άκη Δήμου  

σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή 

με τη Σοφία Φιλιππίδου 

 

Η κωμωδία του Άκη Δήμου «Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης» σε σκηνοθεσία Σταμάτη 
Φασουλή που κέρδισε το θεατρικό βραβείο καλύτερου νεοελληνικού έργου του 
Αθηνοράματος και το αθηναϊκό κοινό για δυο χρονιές, θα προσφέρει στο 
θεατρόφιλο κοινό της Σητείας ένα απολαυστικά κωμικό δείπνο αλλιώτικο από κάθε 
άλλο που έχει γευτεί.    

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά) οι ηθοποιοί: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Αλέξανδρος 
Καλπακίδης, Βάλια Καράγιωργα, Νάντια Κοντογεώργη, Φοίβος Ριμένας, Κώστας 
Τριανταφυλλόπουλος 

Τιμές Εισιτηρίων Κανονικό 22€, Φοιτητικό 17€, Παιδικό 12 €  

 

 

 



 

 

 

 

 

    Τετάρτη 18 Αυγούστου, ώρα 20.30 μ.μ, φρούριο Καζάρμα 

 «ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ» Συναυλία με τον ΜΙΧΑΛΗ 
ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗ  

 

Το ανατολίτικο χρώμα της φωνής του και το εύρος της μαζί με το πάθος του 
Μιχάλη όταν τραγουδά προσδίδουν μιαν άλλη αίσθηση, έναν άλλο 



ερμηνευτικό αέρα είτε αυτά είναι παραδοσιακά είτε είναι τραγούδια άλλης 
κατηγορίας. 
 
Στη συναυλία θα ζήσουμε μια βραδιά εμπνευσμένη όχι μόνο από τις κρητικές 
παραδοσιακές μελωδίες  και από αγαπημένα δικά του κομμάτια που έχει 
λατρέψει το κοινό του αλλά και μέσα από κομμάτια άλλων αγαπημένων και 
καταξιωμένων καλλιτεχνών - δημιουργών της Ελληνικής μουσικής σκηνής. 

             Τιμή εισιτηρίου 18 € 

Τετάρτη 18 Αυγούστου, ώρα 20.30μ.μ., Τ.Δ. Έξω Μουλιανών 

«Ράφτης Κυριών» του Ζώρζ Φευντώ  

από την Θεατρική Ομάδα Ιεράπετρας  

 
Ο «Ράφτης Κυριών» είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα του παγκόσμιου 
θεατρικού ρεπερτορίου. Το έργο εξελίσσεται στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο 
Παρίσι την εποχή της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα όπου ο Φεϊντώ σε μια σειρά 



από παρεξηγήσεις συμπτώσεις, συζυγικές απιστίες, διασκεδαστικές ανατροπές και 
ατελείωτο χιούμορ, σατιρίζει τα μικροαστικά ήθη, τη σεμνοτυφία και την υποκρισία 
της εποχής.  

Σκηνοθεσία Αντώνης Διαμαντής  

Κουστούμια Τηλέμαχος Μουδατσάκις     

Τιμή Εισιτηρίου 5€ 

 

 

Κυριακή 22 Αυγούστου, Τ.Δ. Αγίου Γεωργίου 

« Γιορτή Μούστου» 

 

Ωρα: μετά τη Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής   

Χώρος: Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου 

Οργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Γεωργίου «ΟΙ ΤΟΥΡΤΟΥΛΟΙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δευτέρα 23 Αυγούστου, ώρα 20.30 μ.μ, φρούριο Καζάρμα 

«MAZOO AND THE ZOO 
The Musical» 

 
 
Τα αγαπημένα τραγούδια των παιδιών από την επιτυχημένη σειρά Mazoo and the 
Zoo έγιναν... μιούζικαλ!  



Το κείμενο της παράστασης γράφτηκε γύρω από τα τραγούδια, και τα τρία 
αυθεντικά μέλη του συγκροτήματος ενώνουν τις δυνάμεις τους στο θεατρικό σανίδι 
μαζί με επτά χορευτές, σε ένα ξέφρενο πάρτι χορού και μουσικής.  

Η παράσταση έχει και ένα sneak peak από το Mazoo and the Zoo 3  που βρίσκεται 
στα σκαριά! Το τραγούδι της Μπουμπούς της Αλεπούς θα το ακούσουν πρώτοι απ’ 
όλους οι fans των Mazoo που θα έρθουν στο θέατρο!  

Πρωταγωνιστούν οι Ευθύμης Κοκκιναράς, Άρτεμις Κοκκιναρά και Τερέζα Σάσσου, 
μαζί με επτά χορευτές.   

Τιμή Εισιτηρίου 18€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τρίτη 24 Αυγούστου, ώρα 20.30μ.μ, Καζάρμα 

«Συναυλία με το Γιάννη Χαρούλη» 

 

 

Ο Γιάννης με την βαθιά ειλικρίνεια και την συγκίνηση στην ερμηνεία του 

ανταποκρίθηκε με ωριμότητα καλλιτέχνη που θέλει να χαράξει τον δικό του 

δρόμο υπακούοντας στο ένστικτό του. Μας ταξιδεύει με τα τραγούδια του στο 

νησί του την Κρήτη και όχι μόνο και μας υποδέχεται στον δικό του μουσικό 

κόσμο  μέσα από την προσωπική του αναζήτηση στους στίχους, τις ερμηνείες 



και τις μουσικές ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, μία αναζήτηση που 

αποτυπώνεται στην μέχρι τώρα δισκογραφία του. 

    Τιμή εισιτηρίου 15 € 

 

 

Κυριακή 29 Αυγούστου, ώρα 20.30 μ.μ, Τ.Δ. Δάφνης 

«Παραδοσιακή Γιορτή στη Δάφνη»  

 

Οργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Δάφνης   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου, ώρα 20.30 μ.μ, Πολύκεντρο 

«Η Δύση στην Ανατολή»  

του Παρασκευά Συριανόγλου  

από την Θεατρική Ομάδα του Συλλόγου Μικρασιατών Ιεράπετρας  

 
Συνδιοργάνωση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου 



 

 
 

Τετάρτη 4 Αυγούστου στη Λάστρο 

Συναυλία «Π. ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ – Β. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ» 

Τρεις γενιές Κρητών συναντιούνται για να μας χαρίσουν μια  τρίωρη μουσική 
παράσταση με πρωταγωνιστές τη λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο και τις 
μαντινάδες σ’ ένα σμίξιμο της παραδοσιακής κρητικής μουσικής με μια 
σύγχρονη και επίκαιρη εκδοχή της.  

Κυριακή 8 Αυγούστου, ώρα 21.00 μ.μ. 

Βραβεία του 4ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού της Λάστρου  

 Ο Προοδευτικός Σύλλογος Λάστρου «η Αναγέννησις», έχει τη χαρά 
και την τιμή να βραβεύσει τους νικητές του 4ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού 
που διοργανώνει φέτος υπό τη χορηγία του Δρ. Ιατρού Γ. Παπαδόπουλου με 
θέμα: «Η Ελιά», με σκοπό την ανάδειξη της ντοπιολαλιάς της Ανατολικής 
Κρήτης. 

Πανηγύρι την Παρασκευή 15 Αυγούστου στη Λάστρο 

Ο Προοδευτικός Σύλλογος Λάστρου «η Αναγέννησις», έχει τη χαρά να σας 
καλέσει στο Πανηγύρι που διοργανώνει στη Λάστρο Σητείας τη βραδιά του 
Δεκαπενταύγουστου με το γνωστό λυράρη Στέλιο Μακρόπουλο και την 
ορχήστρα του, που μας υπόσχονται ένα πλούσιο Κρητικό και Λαϊκό 
πρόγραμμα

 

 με ζωντάνια και κέφι! 


