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    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

ΤΟΥ 2ου ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
«ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010» 

 
Το 2ο Δημοτικό Διαμέρισμα σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου, έχοντας την 

πεποίθηση ότι ο Πολιτισμός αποτελεί διαχρονικά πηγή έμπνευσης, δημιουργίας αλλά 
και αισιοδοξίας, έχει την τιμή να προσκαλέσει τους πολίτες σε μία σειρά επιλεγμένων 
θεατρικών και μουσικών εκδηλώσεων που θα παρουσιάσουν αξιόλογοι καλλιτέχνες,  

 

Δευτέρα 12/7/2010 

ώρα 9.00 μμ  

 

Οι θεατρικές ομάδες ΣΧΗΜΑ 7 και ομάδα Τ.Α.Δ.Ε. 
παρουσιάζουν την κωμωδία «ap-ART-ια».  

Το έργο πραγματεύεται τα θέματα της φιλίας και της 
τέχνης. 

Η σκηνοθεσία της παράστασης είναι του Κώστα 
Μεταξάκη, η μουσική επιμέλεια της Κατερίνας Ζουρίδη 
και  βοηθός σκηνοθέτη είναι η Ράνια Πλατάκη.  

Παίζουν με τη σειρά που εμφανίζονται οι ηθοποιοί Μάνος 
Ζεϊμπέκης (Μάρκ), Γιάννης Τσαγκαράκης (Σέρζ) και 
Τάσος Καϊσαρλής (Ιβάν).  

Η παράσταση θα δοθεί στον αύλειο χώρο του 12ου 
Δημοτικού Σχολείου στην οδό Κράπης στον Πόρο (είσοδος 
ελεύθερη). 

Τρίτη 13/7/2010 

ώρα 8.00 μμ 

Η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου παρουσιάζει το 
μουσικό της πρόγραμμα, στο 14ο Δημοτικό Σχολείο 
Ηρακλείου στην οδό  Στέργιου Σπανάκη στον Πόρο 
(είσοδος ελεύθερη). 

 

Τετάρτη 14/7/2010 Παράσταση Καραγκιόζη από τον Κ. Μίγκλη.   

Ο Κυριάκος Μίγκλης είναι ένας ντόπιος 
καραγκιοζοπαίχτης που χρόνια διασκεδάζει τα παιδιά με 
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τις ιστορίες του καραγκιόζη και των φίλων του.  

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Δωδώνης 
στη Χρυσοπηγή (είσοδος ελεύθερη). 

Πέμπτη 15/7/2010 Παράσταση Καραγκιόζη από τον Κ. Μίγκλη. 

 Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του 
13ου και 42ου Δημοτικού Σχολείου στον Κατσαμπά (είσοδος 
ελεύθερη.) 

Κυριακή 18/7/2010 Κρητικό, παραδοσιακό, μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με 
το συγκρότημα «ΖΟΡΜΠΑΣ» του Μ. Κατσούνα. 

Το συγκρότημα απαρτίζεται από ένα λυράρη, δύο 
λαουτιέρηδες και τρία ζευγάρια χορευτών.  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του 
39ου Δημοτικού Σχολείου επί της οδού Κομνηνών στον 
Πόρο (είσοδος ελεύθερη). 

Δευτέρα 19/7/2010  Συναυλία με τον Γιάννη Κασσωτάκη που ερμηνεύει έναν 
κύκλο από σύγχρονα, έντεχνα τραγούδια της ελληνικής 
μουσικής, με αναφορά σε μεγάλους συνθέτες, σύγχρονους 
τραγουδοποιούς αλλά και ένα αφιέρωμα στον μεγάλο 
τραγουδιστή Νίκο Ξυλούρη. Ο Γ. Κασσωτάκης  
πλαισιώνεται από πενταμελές σχήμα μουσικών (πιάνο, 
λαούτο, ηλεκτρική κιθάρα και ακουστική κιθάρα, 
τύμπανα-κρουστά και μπάσο).   

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του 
13ου και 42ου Δημοτικού Σχολείου στον Κατσαμπά (είσοδος 
ελεύθερη). 

Τετάρτη 21/7/2010   

 

 

 

 

 

 

 

 

Τετάρτη 21/7/2010   

 

Παρουσίαση των μουσικών και χορευτικών τμημάτων που 
λειτούργησαν κατά την περίοδο 2009-2010 στις 
εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας 
Αικατερίνης. 
Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους 
εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού 
οι οποίοι και θα απονείμουν τα διπλώματα των 
επιμορφωτικών σεμιναρίων στους συμμετέχοντες.   
 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Αγίας 
Αικατερίνης (στην ομώνυμη συνοικία) 
 
Παραδοσιακή Κρητική βραδιά με τους Ν. Ραπτάκη (λύρα 
– τραγούδι),  Γ. Φραγκιαδάκη (λαούτο – τραγούδι) και Στ. 
Φραγκιαδάκη (σόλο λαούτο). 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Δωδώνης 
στη Χρυσοπηγή.  (είσοδος ελεύθερη). 

Πέμπτη 22/7/2010   Το μουσικό συγκρότημα «Εκτός Απροόπτου» παρουσιάζει 
μια μουσική εκδήλωση βασισμένη στο μεγαλύτερο μέρος 
της στο ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι.  



Το επταμελές συγκρότημα αποτελείται από τους Ν. Λιάπη  
(φωνή), Αρχ. Βασιλείου (φωνή), Εμμ. Ζωγραφάκη  
(μπουζούκι, φωνητικά), Ν. Καραμανωλάκη (πλήκτρα, 
φωνητικά), Αντ. Παρθενάκη (κιθάρα), Ν. Χαραλαμπίδη  
(μπάσο) και Ι. Μαρνελλάκη (τύμπανα).  

Η μουσική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία 
Αγ. Αικατερίνης στην ομώνυμη συνοικία (είσοδος 
ελεύθερη).  

Παρασκευή 23/7/2010   Κεντρική εκδήλωση Διαμερίσματος 

Μουσικοποιητική εκδήλωση που περιλαμβάνει ποιήματα 
μεγάλων Ελλήνων ποιητών όπως οι Γ. Σεφέρης, Οδ. 
Ελύτης, Κ. Καβάφης, Δ. Σολωμός, Μ. Σαχτούρης, Κ. 
Καρυωτάκης, Γ. Ρίτσος, Ν. Γκάτσος, Ν. Καββαδίας, Μ. 
Αναγνωστάκης, μελοποιημένα από εξίσου μεγάλους 
συνθέτες όπως οι  Μ. Χατζηδάκις, Μ. Θεοδωράκης, Γ. 
Μαρκόπουλος, Θ. Μικρούτσικος, Λ. Πλάτωνος, Θ. 
Αντωνίου, Δ. Μητρόπουλος.  

Η εκδήλωση στηρίζεται στη σύνθεση του ποιητικού λόγου 
με τη μουσική και σ΄ αυτή παρουσιάζονται νέες μουσικές 
και ενορχηστρωτικές προσεγγίσεις. 

Συντελεστές: Βαγγέλης Αγγελάκης (τραγούδι),  

Χρήστος Κεχρής (κιθάρα – τραγούδι) και  

Λευτέρης Αγγελάκης (απαγγελία). 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην βασιλική του Αγ. 
Μάρκου (είσοδος ελεύθερη) 

Παρασκευή 23/7/2010   

ώρα 8.45 μμ 

Η παιδική σκηνή του θεάτρου «Μορφές» παρουσιάζει την 
παράσταση «Ο μάγος του Οζ». 

Μια παράσταση τρυφερή, αστεία, συγκινητική, 
πλημμυρισμένη από όνειρο και μουσική που θα μείνει 
χαραγμένη στις καρδιές των παιδιών. 

Η διασκευή του παραμυθιού είναι της Γιάννας Κεφάλα και 
της Συραγώς Χορταριά. Τη  σκηνοθεσία υπογράφει η 
Γιάννα Κεφάλα.  

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Αγ. 
Αικατερίνης στην ομώνυμη συνοικία (είσοδος ελεύθερη).  

Τετάρτη 28/7/2010   Μουσικό σύνολο «Alma»  

Το μουσικό σύνολο «Alma» παρουσιάζει ένα κύκλο 
τραγουδιών από τη  σύγχρονη, έντεχνη μουσική σκηνή, 
γνωστών τραγουδοποιών όπως οι Σ. Μάλαμας, Α. 
Ιωαννίδης, Ν. Πορτοκάλογλου, Χ. Π. Κατσιμίχας, Θ. 
Παπακωνσταντίνου, Μ. Λοϊζος, Μ. Χαζηδάκις. 

Στο πρόγραμμα επίσης παρουσιάζονται τραγούδια λαϊκών 
συνθετών όπως των Μ. Χιώτη, Α. Πάνου, Ν. Παπάζογλου 
καθώς και τραγούδια της κρητικής παραδοσιακής 



μουσικής που έχουν ερμηνεύσει οι, Ν. Ξυλούρης, 
Φουσταλιέρης, Χαϊνηδες.  

Το πενταμελές μουσικό σχήμα αποτελείται από τους Δ. 
Χουρδάκης (ακουστική κιθάρα-τραγούδι), Θ. Πλευράκη 
(ηλεκτρική-κλασσική κιθάρα-φωνητικά), Ν. Παγωμένο Ν. 
(τύμπανα-κρουστά), Στ. Κουρουπάκη (ηλεκτρικό μπάσο), 
Δ. Ρεμιδιανάκη Δήμητρα (κλασσικό – ηλεκτρικό βιολί-
φωνητικά).  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Δωδώνης 
στη Χρυσοπηγή.  (είσοδος ελεύθερη). 

Κυριακή 1/8/2010 Παράσταση Καραγκιόζη από τον Κ. Μίγκλη  στην πλατεία 
καφενείων στις Πατέλες (είσοδος ελεύθερη). 

Δευτέρα 2/8/2010  Το ΘΕΑΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ παρουσιάζει το έργο «Του Έρωτα 
τα πάθη» του Μ. Μπαλαμούτσου. 

Πρόκειται για κρητική κωμοδία-σάτιρα γραμμένη σε 
δεκαπεντασύλλαβο με έντονα ηθογραφικά στοιχεία, 
βασισμένη στον Ερωτόκριτο του Β. Κορνάρου. 

Η σκηνοθεσία της παράστασης και η ενδυματολογία είναι 
του Δ. Φραγκιαδουλάκη, τα σκηνικά του Γ. Σκουμπάκη, η 
μουσική του Μ. Αλεφαντινού, η ρύθμιση του ήχου και του 
φωτισμού του Μ. Ζαχαριουδάκη. 

Παίζουν οι ηθοποιοί Ά. Κουκάκη (ποιητής), Κ. Παππά 
(μητέρα), Κ. Πέρρος (Γιώργης), Κ. Πίπιλα (Μαρία), Ε. 
Μαστορογιαννάκης (πατέρας), Μ. Μπαλαμούτσος 
(Μανόλης). 

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του 
Ι. Ν. Αγ. Κυρίλλου- Αγ. Εφραίμ και Αγ. Φιλοθέης στη 
Φιλοθέη (είσοδος ελεύθερη). 

Τετάρτη 4/8/2010  Το θέατρο ΟΜΜΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ παρουσιάζει την θεατρική 
παράσταση «Καραγκιόζης ο Μέγας». 
Πρόκειται για μια παράσταση που συνδέει την ιστορία του 
Θεάτρου Σκιών « Ο Μεγαλέξανδρος και το καταραμένο 
φίδι» με την ζωή του καραγκιοζοπαίχτη Σωτήρη 
Σπαθάρη. 
Δραματουργία: Αντώνης Διαμαντής 
Παίζουν οι ηθοποιοί: Αντώνης Διαμαντής, Μίρα Ποπτέσιν, 
Ηλίας Σταρράς, Ειρήνη Κουτσάκη,  
Το έργο είναι βασισμένο στα βιβλία «Απόψε Τρέξατε» του 
Σωτήρη Σπαθάρη και «Ο Καραγκιόζης μας» του Δημήτρη 
Μόλλα 
Μουσική & τραγούδια Καραγκιόζη: Αδελφοί Καράμπαλη 
Μουσική Σύνθεση: Στέλιος Μαγκαφουράκης  
Κατασκευή φιγούρων: Τίτος Πετράκης –Βιολέτα 
Κοβάσεβιτς.  
Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του 
Ι. Ν. Αγ.Κυρίλλου- Αγ. Εφραίμ και Αγ. Φιλοθέης στη 



Φιλοθέη (είσοδος ελεύθερη). 

Πέμπτη 5/8/2010  Παραδοσιακή Κρητική βραδιά με τους Παπαδάκη 
Μανόλη (λύρα), Πετσάκη Ιωάννη (λαούτο-τραγούδι), 
Ηγουμενάκη Αντώνιο (σόλο λαούτο) και Κισσανδράκη 
(κρουστά).  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία καφενείων 
στις Πατέλες (είσοδος ελεύθερη). 

Κυριακή 8/8/2010  

 

Λαϊκή βραδιά με την επταμελή ορχήστρα του Θοδωρή 
Μυλωνά που την αποτελούν αξιόλογοι μουσικοί και 
τραγουδιστές.  

Η μουσική εκδήλωση θα περιλαμβάνει τραγούδια λαϊκά, 
ελαφρολαϊκά, νησιώτικα, καλαματιανά, χασάπικα, 
χασαποσέρβικα κ.α.  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία καφενείων 
στις Πατέλες (είσοδος ελεύθερη). 

 

Ο Πρόεδρος και το Συμβούλιο του 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος καθώς και η 
Δημοτική Αρχή σας εύχονται καλό καλοκαίρι.  
 
 
  Ο Πρόεδρος του Διαμερίσματος                       Η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού                          

                                                                                         του Διαμερίσματος 
     Σεβδαλής Γεώργιος                                                    
                                                                                            Μαρή Μαρία                                                      
       


