
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
«ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ» 

 
Ο ∆ήµος Ηρακλείου οργανώνει σειρά θεατρικών και µουσικών παραστάσεων στον 
Θεατρικό Σταθµό από τις 1 Μαρτίου έως τις 7 Απριλίου 2012 υπό τον τίτλο 
«Εκδηλώσεις της Άνοιξης» θέλοντας να προβάλει και να αναδείξει την δουλειά 
νέων Καλλιτεχνών και σχηµάτων.  
 
Οι εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν είναι: 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΜΠΤΗ 1/3 
Θεατρικός Σταθµός  
Ώρα: 20:30 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/3 
Θεατρικός Σταθµός  
Ώρα: 20:30 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/3 
Θεατρικός Σταθµός  
Ώρα: 20:30 

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
«Τρεις συναυλίες για το τέλος του χειµώνα… 

µε την ελπίδα της Άνοιξης» 
µε την συµµετοχή του Κωστή Ρασιδάκι, της Λίλυ ∆άκα, του Κώστα 
Μεταξάκη και του Ζαχαρία Κατσακού κ.α. 
 
Ρεσιτάλ για Φωνή και Πιάνο σε έργα του ∆ηµήτρη Σφακιανάκη 
µε τους Γιάννη Κασσωτάκη, Γιάννη Πετράκη και ∆ηµήτρη 
Σφακιανάκη. 
 
Ρεσιτάλ Πιάνου και κιθάρας µε την Ελένη Παπασπύρου και τον 
Μανώλη Βροντινό.  
 
 
Συναυλία µε τίτλο «Χειµωνιάτικο ταξίδι». 
Κύκλος τραγουδιών του F.Schubert µε τους Κωστή Ρασιδάκι, Λίλυ 
∆άκα, Κώστα Μεταξάκη και Ζαχαρία Κατσακό. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/3 
Θεατρικός Σταθµός  
Ώρα: 21:00 
Είσοδος: 10€ 
 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
Το «ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ» παρουσιάζει 

 το έργο «Η µέθοδος Γκρόνχολµ» του Χόρντι Γκαλθεράν σε 
σκηνοθεσία Νάσου Ζακχότη 

 
Οι τελευταίοι τέσσερις υποψήφιοι για µία θέση ανώτατου στελέχους σε 
µια σηµαντική πολυεθνική εταιρεία συναντώνται και υποβάλλονται στις 
τελευταίες δοκιµασίες της διαδικασίας επιλογής, δοκιµασίες οι οποίες, 
ακροβατώντας στο παράλογο, δε φαίνεται να έχουν καµία σχέση µε 
αυτή καθαυτή τη θέση εργασίας. Όλες οι δοκιµασίες στις οποίες 
υποβάλλονται οι υποψήφιοι, όσο απίστευτο κι εάν φαίνεται, είναι 
εµπνευσµένες από πραγµατικές τεχνικές επιλογής προσωπικού! Το µόνο 
πράγµα που κάνει το έργο είναι να φτάσει τις δοκιµασίες στα άκρα, 
χωρίς να κρύψει το κωµικό στοιχείο που υποκρύπτεται σ’αυτές." 

ΤΡΙΤΗ 6/3 
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3 
ΠΕΜΠΤΗ 8/3 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3 
Θεατρικός Σταθµός  
Ώρα: 9:00 (πρωί) 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
Ο  «Λώτινος Ήλιος» 

παρουσιάζει την Θεατρική παράσταση για παιδιά 
«Ο µεγαλύτερος Θησαυρός του κόσµου» 

 
Οι παραστάσεις θα πραγµατοποιηθούν για τα σχολεία της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης. 



 
∆ΕΥΤΕΡΑ 12/3 
ΤΡΙΤΗ 13/3 
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 
Θεατρικός Σταθµός  
(Πρωινές παραστάσεις για 
τους µαθητές των 
Λυκείων) 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
Το «Θέατρο τση Ζάκυθος – Επτανησιακή Σχολή» 

παρουσιάζει την θεατρική παράσταση «Τρεις ιστορίες, τρεις εποχές» 
του Ιάκωβου Καµπανέλη  

 
Πρόκειται για τα µονόπρακτα «Πανηγυρικός» που ερµηνεύει ο 
ηθοποιός Γιώργος Βούτος, «Γράµµα στον Ορέστη» που ερµηνεύει η 
Ιωάννα Γκαβάκου και «Επικήδειος» που ερµηνεύει ο Κώστας 
Καποδίστριας.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/3 
Θεατρικός Σταθµός  
Ώρα: 20:00 
Είσοδος ελεύθερη 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 
Μουσικό αφιέρωµα στον Μάνο Λοίζο και στον Νίκο Καββαδία 

µε την συµµετοχή Χορωδιών και συνοδεία οπτικοακουστικού υλικού. 
 

Συµµετέχουν: Χορωδίες ΕΛΜΕ Ηρακλείου, Ενορίας Μιχαήλ 
Αρχαγγέλου, Πνευµατικό κέντρο ∆ήµου Χερσονήσου, Παιδική 
Χορωδία 2ου Γυµνασίου Ηρακλείου, ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής και 
πολυµελής Ορχήστρα. 
Μουσική ∆ιεύθυνση: Κώστας Παπαδάκης 
 
Οργάνωση ΕΛΜΕ Ηρακλείου 

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/3 
Θεατρικός Σταθµός  
Ώρα: 21:00 
Είσοδος: 12€ 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
Η «Ερασιτεχνική Θεατρική Οµάδα Αγίου Νικολάου» 

παρουσιάζει την κωµωδία «Ο Αη Βασίλης είναι σκέτη λέρα» σε 
σκηνοθεσία Γιάννη Ξανθογεώργη 

Παίζουν: Βρεττός Μυλωνάς, Γωγώ Ζερβού, Μανώλης Αποστολάκης, 
Κωστής Κοκκίνης κ.α. 

∆ΕΥΤΕΡΑ 19/3 
Θεατρικός Σταθµός  
Ώρα: 18:00 
Είσοδος Ελεύθερη 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΟΡΟΥ 
µε τίτλο «Κίνηση εντός κι εκτός»  

µε την οµάδα χορού «Φυσαλίδα» της Γωγώς Πετραλή 
Ένα απογευµατινό Contact Improvisation που θα ακολουθηθεί από Jam. 
 
To Contact Improvisation είναι ένα είδος σύγχρονου χορού που σαν 
θέµα έχει την επικοινωνία που δηµιουργείται µεταξύ δυο, ή και 
περισσοτέρων ατόµων, µέσα από την σωµατική επαφή, τις δυνάµεις της 
φυσικής, τη βαρύτητα, την προσεγµένη ορµή, τη συνεχόµενη ροη, τη 
δράση – αντίδραση και το απρόβλεπτο της στιγµής. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 
Θεατρικός Σταθµός  
Ώρα: 18:00 
Είσοδος ελεύθερη 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 
Περιφερειακή ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης Κρήτης. 
∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 

 
Συµµετέχουν οργανικά και φωνητικά σύνολα µαθητών από τα Μουσικά 
Σχολεία Ηρακλείου, Ρεθύµνου και Χανίων. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3 
Θεατρικός Σταθµός  
Ώρα: 20:30 
Είσοδος ελεύθερη 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 
της Μουσικής Οµάδας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης «∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος» 
«Πολιτικό τραγούδι – Κρήτες συνθέτες» 

 
Απόδοση: Σύνολο Μικτών και Τοξοτών Οργάνων Κρήτης 
∆ιεύθυνση: Μιχάλης Μαρακοµιχελάκης 
 
Θα ακουστούν έργα των: Γιάννη Μαρκόπουλου, Χρήστου Λεοντή, 
Μανώλη Ρασούλη και παραδοσιακά κοµµάτια του Μάνου Μουντάκη. 



 
∆ΕΥΤΕΡΑ 26/3  
Θεατρικός Σταθµός  
Είσοδος: 10€ 
Φοιτητικό: 7€ 
Άνεργοι: 5€ 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
Η πολιτική κωµωδία 

 «Ο Μαρξ στο Σόχο» του Howard Zinn  
σε σκηνοθεσία και ερµηνεία του Θανάση Θεολόγη. 

 
Ο Μαρξ απηυδισµένος από τις επιθέσεις που δέχεται µετά θάνατον, 
ζητάει από τις αρµόδιες αρχές του άλλου κόσµου να επιστρέψει στην 
ζωή για να αποκαταστήσει την αλήθεια. 
Φτάνει στο Σόχο (συγκεκριµένα στο Ηράκλειο) και απευθυνόµενος σε 
ένα σύγχρονο ακροατήριο, µιλάει σε πρώτο πρόσωπο για την ζωή του 
και υπερασπίζεται την επικαιρότητα των ιδεών του. 

ΤΡΙΤΗ 27/3 
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 
Θεατρικός Σταθµός  
Ώρα: 21:00 
Είσοδος: 10€ 
(Είσοδος ελεύθερη για 
ανέργους) 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
Το «Όµµα Στούντιο» παρουσιάζει το θεατρικό έργο 

 «ΛΟΝ∆ΙΝΟ» του Σαίµον Στήβενς  
σε σκηνοθεσία Αντώνη ∆ιαµαντή 

 
Παίζουν: «Τέρµιναλ 5» - Άλισον: Ειρήνη Κουτσάκη 
                 «Θαλάσσιο Τείχος» - Άλεξ: Αντώνης ∆ιαµαντής 
 
Η παράσταση αφορά 2 µονόλογους («Τέρµιναλ 5» και «Θαλάσσιο 
Τείχος») του Βρετανού συγγραφέα Σαίµον Στήβενς. 
 
"Τέρµιναλ 5"  
Η  Άλισον είναι µια σύγχρονη γυναίκα που ασφυκτιά  µέσα  στην 
καθηµερινότητα  της ζωής  της. Ψώνια, καθάρισµα, παιδιά, σύζυγος.... 
είναι αυτά που καθορίζουν τη  ζωή της. Και σαν να µην έφταναν όλ' 
αυτά, ο εξωτερικός κόσµος εισβάλει  στη πραγµατικότητά της µ'ένα 
βίαιο γεγονός που τραντάζει τα ήδη σαθρά θεµέλια που πάνω τους  
στηριζότανε η  ζωή της. Η αντίδρασή της σ' αυτή τη δραµατική 
ανατροπή είναι η  φυγή. Τα παρατάει όλα και παίρνει δρόµο για το 
αεροδρόµιο, για το Τέρµιναλ 5 του Χήθροου. 
"Θαλάσσιο Τείχος"  
 Ο  Άλεξ τα  έχει όλα. Μια πανέµορφη γυναίκα, ένα αξιολάτρευτο 
αγγελούδι για κόρη, έναν πεθερό που του έχει γίνει δεύτερος πατέρας, 
µια δουλειά που του προσφέρει µια άνετη ζωή. Νοιώθει  ασφάλεια, 
ικανοποίηση, ίσως  µε κάποια αυταρέσκεια. Πόσο σταθερή είναι αυτή η 
ευηµερία; Ένα  αναπάντεχο και  τραγικό γεγονός εισβάλει στον 
παράδεισό του και ανατρέπει τα πάντα. 

ΠΕΜΠΤΗ 29/3 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/3 
Θεατρικός Σταθµός  
Ώρα: 21:30 
Είσοδος: 10€ 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
Το «Σχήµα 7» παρουσιάζει το έργο «Η γυναίκα µε τα µαύρα» του 

Stephen Mallatrat σε σκηνοθεσία Κώστα Μεταξάκη 
 

Ηθοποιός: Τάσος Καισαρλής, 
Άρθουρ Κιπς, Κώστας Μεταξάκης 
Γυναίκα µε τα µαύρα ? 
Φωνή σταθµάρχη: Nigel Oliver 
Φωνή γυναίκας:  Σοφία Μεταξάκη 
 
Η Γυναίκα µε τα Μαύρα δεν είναι ένα συνηθισµένο θεατρικό έργο. 
Πρόκειται σίγουρα για µία τελείως διαφορετική παράσταση που δεν 
αφήνει το θεατή να αράξει στην καρέκλα του απλά και να παρακολουθεί 
ανάλαφρα. Αντιθέτως, το ενδιαφέρον και η αγωνία του παραµένουν 
αµείωτα από το πρώτο µέχρι το τελευταίο λεπτό. Ο θεατής αναζητά 
απαντήσεις και στοιχεία για να λύσει πρώτος το µυστήριο και τους 
γρίφους, σ’ ένα κυνήγι φαντασµάτων που το σήµερα µπερδεύεται µε το 
χθες, η λογική µε το παράλογο, οι θύτες µε τα θύµατα. 



 
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/3 
Θεατρικός Σταθµός  
Ώρα: 21:00 
Είσοδος: 5€ 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
Το «ΘΕΑΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ» παρουσιάζει την κωµωδία 

«2 1/2 ΦΟΝΟΙ + 1 BULLDOG» των  Μ.Ρέππα και Θ.Παπαθανασίου 
σε σκηνοθεσία Κώστα Μεταξάκη 

Παίζουν: Μαστορίδης Τάσος, Κουκάκη Άνια, Βαγγέλης 
Μαστορογιαννακης, Κουρουνιώτης Κώστας, Κοπανάκη Μαρία, 
Αποστολάκης Γιώργος και Κωνσταντίνα Σαρρή. 
 
Το έργο: Παρίσι, στο σπίτι του Πιέρ και της Νορίν Λαµπίς, καταφθάνει 
και φιλοξενείται το φιλικό τους ζευγάρι Αύγουστος και Πολέτ Φεϋντώ. 
Η οικονόµος του σπιτιού Ιουστίνη, ο υπαστυνόµος Σαρντού και ο 
αρχηγός της αστυνοµίας Μαριβώ, ένα γαλλικό µπουλντόγκ – η Μαριλού 
– ο φόνος µιας χορεύτριας στην κακόφηµη συνοικία της οδού Λουρσίν 
και µία σπάνια ασθένεια – η… κολάψους αναγραµµάτικους – µπλέκουν 
τους πάντες σε µία ατέλειωτη παρεξήγηση γεµάτη κωµικές καταστάσεις, 
άφθονο γέλιο και… δολοφονίες µυστήριο! 

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/4 
Θεατρικός Σταθµός  
Ώρα: 21:00 
Είσοδος: 10€ 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
 «ΝΙΝΑ2» της Κάτιας Σπερελάκη  
σε σκηνοθεσία Θέµη Μουµουλίδη 
Ερµηνεύει η Κάτια Σπερελάκη 

 
Πρόκειται για τον µονόλογο µιας γυναίκας που θέτει αναπάντητα 
ερωτήµατα. 
Η ηρωίδα έρχεται αντιµέτωπη µε τον ίδιο της τον εαυτό, ανακαλεί 
σχέσεις και πρόσωπα που ορίζουν τη σηµερινή ταυτότητα της και δίνει 
όλες τις πληροφορίες µια σύγχρονης ψυχανάλυσης του εγώ, µέσα από 
την αγάπη της για το θέατρο και την υποκριτική. 

ΠΕΜΠΤΗ 5/4 
Βασιλική Αγίου Μάρκου 
Ώρα: 19:30 
Είσοδος ελεύθερη 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 
από το Χορό Ψαλτών «ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΜΑΪΣΤΟΡΕΣ» 
µε τίτλο «Προσκυνώ το πάθος ανυµνώ την ταφήν» 

 
Ο Χορός Ψαλτών, υπό την διεύθυνση του Χοράρχη του, Πρωτοψάλτη κ. 
Αντωνίου Πλαίτη και Νεότερων Μελοποιών ενώ συγχρόνως θα 
προβάλλονται Εικόνες και Τοιχογραφίες που απεικονίζουν τα Άγια 
Πάθη, τη Σταύρωση και την Θεόσωµο Ταφή του Κυρίου, όπως αυτά 
ιστορούνται από τους Ορθόδοξους Αγιογράφους. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/4 
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/4 
Θεατρικός Σταθµός  
Ώρα: 21:00 
Είσοδος: 15€ 
Φοιτητικό: 12€ 

Το «∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ» 
 παρουσιάζει το έργο του Κώστα Μουρσελά 

«ΕΚΕΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ»  
σε σκηνοθεσία Γιάννη Καραχισαρίδη 

 
Πρωταγωνιστούν ο Τάσος Χαλκιάς και ο Πανος Σκουρολιάκος 
Μαζί τους η ∆ήµητρα Βαµβακάρη και ο Τάκης Συνδουκάς 
 
Το έργο αναφέρεται στον Λουκά και στον Σόλωνα, δύο παρείσακτους 
της ζωής, που βλέπουν, παρατηρούν και σχολιάζουν. Πορεύονται µόνοι 
τους σ’ έναν κόσµο ακατανόητο, τον κόσµο της καθηµερινής ζωής. Με 
ανατρεπτικό χιούµορ και σπινθηροβόλο πνεύµα, ο Λουκάς και ο Σόλων 
αποκαλύπτουν τον κόσµο που ο κάθε απλός άνθρωπος βιώνει στην 
καθηµερινότητα του, απογυµνώνουν κατεστηµένες αντιλήψεις και 
αποµυθοποιούν την κοινωνία που µας περιβάλλει. 

                                                                                        

                                                                                                Με εκτίµηση 

                                                                                                  Γιώργος Αντωνάκης 
                                                                                         Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής ∆.Η.   
                                                                                                     Τηλ: 2810 399211 


