
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

19 συνολικά εκθέσεις (!) ανοίγουν σήμερα τις πύλες τους στο κοινό! Διαβάστε 

προσεκτικά τη διάρκεια και τις ώρες επισκέψεως κάθε μιας. 

> ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Λ. Πλαστήρα). 

“CULTURA HERAKLION” 

Μια ιδιαίτερα σημαντική έκθεση, με έργα 72(!) σύγχρονων, διακεκριμένων 

εικαστικών έχει ανοίξει τις πύλες της από τη 15η Σεπτεμβρίου και σας περιμένει. 

Ανάμεσά τους έργα διάσημων Ελλήνων ζωγράφων – του Στάμου, του Μυταρά 

του Τσόκλη, του Φασιανού, του Παύλου, του Κεσσανλή κ.ά. Η έκθεση 

εγκαινιάζεται την 21η Σεπτεμβρίου και ώρα 19.00, στον νέο εκθεσιακό χώρο του 

Πολιτιστικού μας Κέντρου. Μην την χάσετε! 

• Οργάνωση και επιμέλεια έκθεσης, επιμέλεια καταλόγου: 

Στέλλα Κουκουλάκη. 

• Η έκθεση θα διαρκέσει ως την 30η Σεπτεμβρίου. 

• Ώρες επισκέψεως: πρωί 11:00-14:00, απόγευμα 17:30-20:30 

• Συμμετέχουν: Τατιάνα Αγαπητού, Χριστίνα Αδάμ, Βασίλης Αλεξάνδρου, 

Κατερίνα Ανδρουλάκη, Στάθης Ανδρουτσάκης, Σταύρος Αντωνόπουλος, 

Αργυράκη-Ασαργιωτάκη Θεοδοσία, Βασιλάκου Μαργαρίτα, Έλενα Γκάρστεα, 

Mαρία Γρηγοριάδη, Παύλος Διονυσόπουλος, Μαρκέλλα Δουζενάκη, Νίκος 

Ζαρωνάκης, Τάσος Καλιακάτσος, Βίκυ (Βικτωρία) Καμένου, Δημήτρης Καρατζάς, 

Νίκος Κεσσανλής, Πέγκυ Κλιάφα, Κωνσταντίνος – Νεκτάριος Κολέτσος, Χάρης 

Κοντοσφύρης, Στέλλα Κουκουλάκη, Γιώργος Κουνάλης, Kώστας Κουνάλης, 

Γιώργος Λαζόγκας, Δημήτρης Λάμπρου, Γιώργος Λάππας, Ειρήνη Λιναρδάκη, 

Αφροδίτη Λίτη, Mαρίνα Μαλτέζου, Μάγδα Μάρα, Ρένα Ματαλλιωτάκη, Γιάννης 

Μαρκαντωνάκης, Στάθης Μαυρίδης, Κώστας Moυδάτσος, Τζένη Μπακαλούμα, 

Λαμπρινή Μποβιάτσου, Όλγα Μπογδάνου, Αγγελική Μπρισνόβαλη, Γιάννης 

Μπρούζος, Δημήτρης Μυταράς, Χαρούλα Νικολαΐδου, Ευαγγελία Νικολακάκη, 

Ιωάννα Ξημέρη, Κώστας Παγωμένος, Ευάγγελος Παπαγιάννης, Αριστόδημος 

Παπαδάκης, Ασπασία Παπαδοπεράκη, Χριστίνα Παπαϊωάννου, Αλεξάνδρα 

Πετρανάκη, Ιωάννης Πολιτόπουλος, Eλένη Πολιτοπούλου, Ελευθερία Πυτικάκη, 

Μπέσσυ Ράλλη, Ναυσικά Ρήγα, Ανδρέας Σταυριανουδάκης – Καμπάς, Νικόλαος 

Σαρλής, Γιώργος Σιαμπακούλης, Χρυσούλα Σκεπετζή, Σολιδάκης Βασίλης, Στέλιος 

Σπυριδάκης, Θεόδωρος Στάμος, Κανέλλα Στασινοπούλου, Γιάννης Στεφανάκις, 

Χριστίνα Σφακιανάκη, Αγγελική Tριαντοπούλου, Γιώργος Τσακίρης, Ζαχαρίας Ν. 

Τσαμάνδουρας, ΜανόληςΤσαμπουράκης, Κώστας Tσόκλης, Αλέκος Φασιανός, 

Αποστόλης Φιλίππου, Μανώλης Φραγκιαδάκης. 

> ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Πλατεία Ελευθερίας) 



«Δαίδαλος. Στα ίχνη του μυθικού τεχνίτη»! 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου συμμετέχει στις εκδηλώσεις του φετινού 

4ου Παγκρήτιου Φεστιβάλ Δρόμου “Τέχνη Καθ’ Οδόν” με πέντε απογευματινές 

ξεναγήσεις στην περιοδική αρχαιολογική έκθεση «Δαίδαλος. Στα ίχνη του 

μυθικού τεχνίτη». Στο πλαίσιο της έκθεσης αναδεικνύονται καινοτόμα 

τεχνολογικά επιτεύγματα της δεύτερης κυρίως χιλιετίας π.Χ., μέσα από τον μύθο 

του ευρηματικού τεχνίτη Δαίδαλου, κατασκευαστή του Λαβυρίνθου της Κνωσού 

και επινοητή πρωτοποριακών εργαλείων και τεχνικών. Η έκθεση θα διαρκέσει 

έως την 1η Μαρτίου 2020. • Χώρος Έκθεσης: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, 

Αίθουσα περιοδικών εκθέσεων. (είσοδος από την οδό Μποφώρ). 

• Ημερομηνίες και ώρες ξενάγησης: 20/9-24/9, ώρες 18.00-19.00 

> ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ “MATERIA PRIMA” (Στρατηγού Βάσσου 8) 

Έκθεση με τίτλο: “ΣΒΑΡΤΣΒΑΛΝΤ” (Μέλανας Δρυμός), 

των Νίκου Παπαδημητρίου και Κώστα Τσώλη. 

Οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν ζωγραφικές εικόνες, σχέδια, γλυπτά βίντεο και 

εγκαταστάσεις, που διαμορφώνουν έναν εικαστικό διάλογο επάνω στον άξονα: 

θύτης – θύμα – θήραμα – εξουσία – επικράτηση – κυριαρχία. Έχουν κοινό τόπο, 

για παράδειγμα εικόνες τροπαίων, οι οποίες έχουν μεν διαφορετική αφετηρία, 

αλλά τέμνονται σε κοινά σημεία. 

Ο Νίκος Παπαδημητρίου έχει ως κεντρικό θεματικό άξονα την ανθρώπινη 

ανταγωνιστική φύση. Τα έργα του σχολιάζουν την έμφυτη ανάγκη τού ανθρώπου 

για επικράτηση και κυριαρχία σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο. 

• Στην ηχητική εγκατάσταση με τίτλο “politics”ακούγονται αποσπάσματα ομιλιών 

των: Μαχάτμα Γκάντι, Ουϊστον Τσώρστιλ, Ελευθέριου Βενιζέλου, Τζον Φ. 

Κένεντυ, Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, Γιόζεφ Στάλιν, Αδόλφου Χίτλερ, Λέων Τρότσκι, 

Τσε Γκεβάρα, Μπενίτο Μουσολίνι, Φρανκλίνου Ρούσβελτ, Βλάδημιρ Ίλιτς Λένιν. 

Πρόκειται για μια “διαδρομή” στο χρόνο, αλλά και στη διαφορετικότητα 

προσέγγισης του οράματος, ανθρώπων-συμβόλων της σύγχρονης πολιτικής 

Ιστορίας. 

Αρχειακό φωτογραφικό υλικό, αποσπάσματα από ντοκιμαντέρ και ταινίες, 

πολιτικές-ιστορικές εικόνες και εικόνες κυνηγιού βρίσκονται στον πυρήνα της 

δουλειάς του Κώστα Τσώλη. 

Εικόνες οι οποίες επικεντρώνονται στις έννοιες της ιστορίας, της ατομικής και 

συλλογικής μνήμης, τη διαχρονικότητα της βίας σε διάφορες εκφάνσεις και 

εκδηλώσεις της. Η διαμεσολαβητική συνθήκη-σχέση μεταξύ φωτογραφίας και 

ζωγραφικής, η αποδόμηση της παραστατικής εικόνας, η θεματοποίηση τόσο της 

ιστορίας όσο και της καθημερινότητας, ορίζουν καίρια ζητούμενα του 



προβληματισμού τού καλλιτέχνη, μέσα από ένα ευρύ ανοικτό πεδίο θεματικής 

και μέσων έκφρασης (ζωγραφική, κολλάζ, βίντεο, γλυπτικά αντικείμενα). Ο 

χώρος τέχνης “Materia Prima” λειτουργεί στο Ηράκλειο στο εργαστήριο 

γλυπτικής του Χρήστου Τσουμπλέκα. Παράλληλα φιλοξενεί θεατρικές 

παραστάσεις και εικαστικές εκθέσεις, με στόχο την παρουσίαση έργων 

καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται τόσο στην Κρήτη όσο και στην υπόλοιπη 

Ελλάδα. Είναι ανοικτός σε προτάσεις καλλιτεχνών από διαφορετικούς χώρους, με 

στόχο να φέρει σε επαφή δημιουργούς και κοινό στην πόλη του Ηρακλείου και 

να προσφέρει βήμα παρουσίασης ποικίλων μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης. 

• Εγκαίνια: Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου στις 19.00 

• Διάρκεια Έκθεσης: 20/9-15/10/2019 

• Ώρες επισκέψεων: 18.00-22.00 

> ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Λιοντάρια) 

Φωτογραφική έκθεση με θέμα: “Οι Μουσαφίρηδες”! 

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, συντονιστής στην Κρήτη του προγράμματος “ESTIA – 

Στέγαση Αιτούντων Άσυλο”, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 

πρόσφυγες, συμμετέχει στο φεστιβάλ με μια πολυπολιτισμική εκδήλωση (βλ.σελ. 

21), αλλά και με μια φωτογραφική έκθεση με έργα νεαρών προσφύγων που 

έχουν απαθανατίσει σημεία της πόλης μας (σταθμό ή και τελικό προορισμό του 

δύσκολου ταξιδιού τους), καθώς και έργα φωτογράφων που έχουν απαθανατίσει 

στιγμές από την καθημερινότητα των προσφύγων στο Ηράκλειο. 

Η έκθεση φιλοξενείται στο ανώγειο του βιβλιοπωλείου της Βικελαίας 

Βιβλιοθήκης και θα διαρκέσει ως την 28η Σεπτεμβρίου. 

• Εκθέτουν έργα τους οι: Μάριαμ Τ., 15 ετών, Αφγανιστάν, Νιλουφάρ Χ., 15 ετών, 

Αφγανιστάν, Χαφεζουλά Μ., 18 ετών, Αφγανιστάν, Ιμπραήμ Χ., 9 ετών, 

Αφγανιστάν, Ασμά Τ., 15 ετών, Αφγανιστάν, Σαταρά Α., 10 ετών, Αφγανιστάν, 

Σαντάφ Τ., 12 ετών, Αφγανιστάν. Συμμετέχοντες Φωτογράφοι: Γιώργος 

Ξηρογιάννης, Μιχάλης Βαράκλας, Αλισέρ Κασιμί, Ελένη Νικολαντωνάκη. 

• Επιμέλεια έκθεσης: Αλισέρ Κασιμί, Φωτογράφος & Διερμηνέας Φαρσί 

προγράμματος ESTIA Κρήτης, Περσεφόνη Δισσεάκη, Φωτογράφος & Στέλεχος 

προγράμματος ESTIA Κρήτης. 

• Υπεύθυνος Δράσης: Χάλεντ Ταχίρ, Κοινωνικός Ανθρωπολόγος & Υπεύθυνος 

εκπαίδευσης προγράμματος ESTIA Κρήτης. 

• Διάρκεια έκθεσης: 20-28 Σεπτεμβρίου 

• Ώρες επισκέψεως: Ώρες λειτουργίας καταστημάτων. 



> Τ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Λιοντάρια) 

“Φωτογραφικές εμπνεύσεις” 

Δύο ομαδικές και έντεκα ατομικές εκθέσεις καλλιτεχνικής φωτογραφίας 

φιλοξενούνται φέτος στον χώρο του τέως Αστυνομικού Μεγάρου. 

Καρπούς της τέχνης τους εκθέτουν ατομικά οι: Γαλανάκης Δημήτρης, 

Γραμματικάκης Μανώλης, Ηλιάκης Κώστας, Μαρκόπουλος Σταύρος, Μελά 

Ειρήνη, Μοχιανάκης Κωστής, Παρασύρη Μιχαέλα, Πίσπα Μαρία, Πολιτάκης 

Μάνος, Τρικάλη Μίνα, Φαραγκουλιτάκη Ελένη. Ομαδικά εκθέτουν εδώ τα έργα 

τους τα μέλη της Φωτογραφικής ομάδας Αγίου Ιωάννη” και της “Φωτογραφικής 

ομάδας FOTOSYNtHESIS”. 

• Διάρκεια: 20-24 Σεπτεμβρίου 

• Ώρες επισκέψεως Πρωί 11.00-14.00, απόγευμα 18.00-21.00 

> ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

ΑΝΔΡΕΑ & ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ (Μονής Αγκαράθου 9) 

«Υπάρχουν Κάποιοι Άνθρωποι…” 

Έκθεση φωτογραφιών μελών του “Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης”, που έχουν 

συμπεριληφθεί σε φωτογραφικό άλμπουμ που εξέδωσε ο Σύλλογος. 

Η δράση μας, εξηγεί το Δ.Σ. του Συλλόγου, έχει σαν στόχο να αναδείξουμε τη 

δύναμη και τη δημιουργικότητα των “δικών μας ανθρώπων”, που παρά τα 

σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την υγεία τους, καταφέρνουν όχι 

μόνο να τα ξεπερνούν και να δίνουν μικρές καθημερινές μάχες με το νόσημά 

τους, αλλά να δημιουργούν και να δίνουν καθημερινά μαθήματα θάρρους και 

αισιοδοξίας. 

• Συμμετέχοντες: 1) Ανδρουλάκη Βαγγελιώ 2) Γιαλιτάκη Ελένη 3) Καψάλης Νίκος 

4) Μιχάλα Στέλλα 5) Ραπτάκη Σοφία 6) Τσακάκη Αμαλία 7) Τσουρλιδάκη Ελπίδα 

8) Χουστουλάκη Μαριάννα 9) Διαλεκτάκη Veligorskaja Irina. 

• Εμπνεύστρια Λευκώματος: Κατερίνα Κουτσογιάννη, Πρόεδρος Συλλόγου 

Ρευματοπαθών Κρήτης. 

• Υλοποίηση: Γιώργος Κοσμάς. 

• Cosmart – Φωτογράφιση: Chromolia. 

• Διάρκεια έκθεσης: 20-25 Σεπτεμβρίου 

• Ώρες επισκέψεως: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 

πρωί 10:00-12:00, απόγευμα 18:00-21:00 

Σάββατο πρωί: 10:00-12:00 – Κυριακή: Κλειστά. 

Τετάρτη, πρωί 10:00-12:00, απόγευμα 18:00-21:00. 

> ΚΤΙΡΙΟ “ΑΘΗΝΑ” (νέες εγκαταστάσεις Κ.Τ.Ε.Λ., Ικάρου 9) 



«ΦΩΤΟγραφίζοντας…» 

Ομαδική έκθεση φωτογραφίας των μελών της Ε. Φ. Ε. Κ. (Ελληνική Φωτογραφική 

Εταιρεία Κρήτης) στην Αίθουσα «ΦΟΥΓΑΡΟ», που παραχώρησε ευγενικά το 

Κ.Τ.Ε.Λ. Ηρακλείου για τις ανάγκες του Φεστιβάλ. 

• Η έκθεση αποτελείται από τέσσερις θεματικές ενότητες: 

Α. Χρωματικές συνθέσεις Β. Άνθρωπος Γ. Slow speed photography 

Δ. Παραδοσιακά επαγγέλματα. 

• Διάρκεια: 20-25 Σεπτεμβρίου 2019 

• Ώρες επισκέψεως: 18.00-22.00 

> ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ανδρόγεω 2) 

Η Μαριάνθη Σφακιανάκη εκθέτει μια επιτοίχια κεραμική σύνθεση και ο Μιχάλης 

Αθανασάκης δύο ψηφιδωτά. 

> ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 

Οι εικαστικοί καλλιτέχνες Μάνος Αποστολάκης, Βασίλης Βασιλειάδης, Ελιάνα 

Ναούμ και Φλώρα Ρουμελιώτη ετοιμάζουν ανοιχτά εργαστήρια ζωγραφικής για 

το κοινό. • Ώρες λειτουργίας: 18.00-22.00 (βλ. σελ. 21). 

Απόγευμα – Βράδυ 

> ΠΛΑΤΕΙΑ 18 ΑΓΓΛΩΝ 

19:00 – 21:00 Πρωτοτυπώντας φέτος, η “Μουσική ομάδα Θρακιωτών Κρήτης” 

και οι χορευτικές ομάδες Θρακιωτών, Μακεδόνων και Ηπειρωτών αποφάσισαν 

να …προθερμάνουν την ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης, χαρίζοντάς μας μια 

καντάδα και παρουσιάζοντας χορούς από τη Μακεδονία, τη Θράκη και την 

Ήπειρο. Ξεκινούν από την Πλατεία 18 Άγγλων και ακολουθούν τη διαδρομή: 

Πλατεία Αγίου Τίτου – Λιοντάρια – Πλατεία Δασκαλογιάννη -Πλατεία Κορνάρου – 

Πλατεία Αγίας Αικατερίνης. 

• Τις χορευτικές ομάδες συνοδεύουν οι μουσικοί: Βαγγέλης Παπαναστασίου 

(Κλαρίνο), Θεοδόσης Αμπατζιάνης (Ούτι, Τραγούδι), Παναγιώτης Ζηκίδης 

(Ακορντεόν και Γκάιντα), Κωνσταντίνος Γεωργιάδης (Κρουστά). 

> ΑΙΘΡΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ (Λιοντάρια) 

20:30 – 20:45 Η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου, υπό τη διεύθυνση του 

αρχιμουσικού Λεωνίδα Τζωρτζάκη, δίνει το σύνθημα της επίσημης έναρξης του 

Φεστιβάλ “Τέχνη Καθ’ Οδόν 2019”. 

20:45 Οι “Αντικρουστοί” …διατυμπανίζουν το γεγονός! Ξεκινώντας από τη 

Βασιλική του Αγίου Μάρκου σας καλούν να τους ακολουθήσετε στην 



καθιερωμένη μουσική τους διαδρομή προς την Πλατεία Ελευθερίας! Μαζί τους ο 

ξυλοπόδαρος Mojo Stilts (κατά κόσμον Θάνος Σμυρνάκης) και η Μίκα, με 

θεματικά κοστούμια κι ένα …παραμύθι! 

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

21:00 Η Φιλαρμονική και οι Αντικρουστοί φτάνουν στην πλατεία, σκορπίζοντας 

γύρω τους νότες χαράς. 

21:30 “Μια Σταγόνα Φως” 

Η ΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ συναντάει επί σκηνής 

το Συγκρότημα “ΑΡΜΟΣ”! 

Στη σημαντικότερη στιγμή της πορείας της, με ιδιαίτερα επιτυχείς παραστάσεις 

και δυνατές συνεργασίες με τους πιο καταξιωμένους συνθέτες, η Ρίτα 

Αντωνοπούλου συμπράττει με το συγκρότημα “Αρμός” σε μια μοναδική 

συναυλία για το “Τέχνη Καθ’ Οδόν 2019”! 

Με όχημα την κοινή τους αισθητική, αλλά και την συνεργασία τους στον τρίτο 

δίσκο του συγκροτήματος, η Ρίτα Αντωνοπούλου και οι “Αρμός” ενώνουν τις 

καρδιές και το ταπεραμέντο τους, τις εμπειρίες και τις αγωνίες τους και 

παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με δικά τους τραγούδια. Παράλληλα 

ζωντανεύουν και αποδίδουν με σεβασμό σημαντικά τραγούδια γνωστών 

δημιουργών, που όλοι έχουμε αγαπήσει και τραγουδήσει. 

• Οι Αρμός είναι οι: Λευτέρης Μουρτζάκης στο τραγούδι, Μάνος Σμαργιανάκης 

στο τραγούδι και την κιθάρα και Απόστολος Ξυριτάκης στο πιάνο και τις 

ενορχηστρώσεις. Μαζί τους επί σκηνής οι δεξιοτέχνες μουσικοί: Στέφανος 

Κουρουπάκης (Μπάσο), Νίκος Βογιατζάκης (Κιθάρες), Θανάσης Βασιλάκης 

(Μπουζούκι), Παναγιώτης Μαυράκης (Τύμπανα). 

Υπεύθυνος Ήχου: Νίκος Τριαλώνης. 

Η παράσταση συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Κρήτης. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Αδράξτε την μέρα! Επισκεφθείτε την έκθεση “Δαίδαλος. Στα ίχνη του μυθικού 

τεχνίτη” στο Αρχαιολογικό Μουσείο, την έκθεση 72 σύγχρονων εικαστικών στο 

Πολιτιστικό & Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, την έκθεση των Νίκου 

Παπαδημητρίου, και Κώστα Τσώλη στον καλλιτεχνικό χώρο Materia Prima, τις 

εκθέσεις καλλιτεχνών φωτογράφων στο Βιλιοπωλείο της Βικελαίας Βιβλιοθήκης, 

στο Παλαιό Αστυνομικό Μέγαρο στα Λιοντάρια, της Ε.Φ.Ε.Κ. στο κτιριακό 

συγκρότημα “Αθηνά” και εκείνη του “Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης” στον 

Κοινωνικό χώρο των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού. Θυμηθείτε επίσης τα εκθέματα 



της Μαριάνθης Σφακιανάκη και του Μιχάλη Αθανασάκη στο Πολύκεντρο. 

> Διαβάστε προσεκτικά τις ώρες επισκέψεως κάθε μιας (σ.σ. 13-17 του έντυπου 

προγράμματος). 

Πρωί 

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

11:00 Η έκθεση Χειροτεχνών ετοιμάστηκε και σας περιμένει. Θα είναι ανοιχτή 

καθημερινά ως τις 11.00 το βράδυ, μέχρι το τέλος του φεστιβάλ! 

ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ (Λιοντάρια) 

ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕ ΣΤΟ “ΤΕΧΝΗ ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ”! 

Ανοιχτά Εργαστήρια Ζωγραφικής! 

Οι εικαστικοί καλλιτέχνες Μάνος Αποστολάκης, Βασίλης Βασιλειάδης, Ελιάνα 

Ναούμ και Φλώρα Ρουμελιώτη οργανώνουν ανοιχτά εργαστήρια ζωγραφικής, 

για όποιον επιθυμεί να γνωρίσει τα μυστικά της τέχνης τους. Παράλληλα 

απευθύνουν ανοικτό κάλεσμα σε ζωγράφους που θα επιθυμούσαν να εργαστούν 

κι αυτοί μπροστά στο κοινό. 

• Στα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν: Ζωγραφική μπροστά στο κοινό από 

τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες, δωρεάν μαθήματα Ζωγραφικής (Κάρβουνο, 

σχέδιο, χρώμα, Νεκρή Φύση, Μοντέλο). 

• Επισημαίνουμε: Δεν χρειάζεται να φέρετε τίποτα μαζί σας! 

Μπογιές, πινέλα και όλα τα απαιτούμενα υλικά διατίθενται ελεύθερα από το 

“Τέχνη καθ’ οδόν”, για όσους θελήσουν να συμμετάσχουν. 

Διάρκεια: 21-22-23 Σεπτεμβρίου 

• Ώρες λειτουργίας των εργαστηρίων: πρωί 10:30-14:00, 

απόγευμα 17:30-21:00 

ΑΡΕΤΟΥΣΑΣ 8 

ΓΡΑΨΤΕ ΣΤΟΝ “ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ” 

Στην οδό Αρετούσας 8, μέλη της ομάδας “Νέα Ακρόπολη” συνεχίζουν το 

«Blackboard Project», που έχουν καθιερώσει εδώ και 4 χρόνια στην πόλη του 

Ηρακλείου. Φτιάχνουν έναν ακόμα μαυροπίνακα, θέτοντας ένα ερώτημα, στο 

οποίο οι περαστικοί θα γράφουν την απάντησή τους. Είναι μια δράση που έχει 

σκοπό να μας εμπνεύσει και να μας κινητοποιήσει. Δεν ξέρουμε ποιο ερώτημα 

θα θέσουν αυτή τη φορά, αλλά θα μπορούσε π.χ. να είναι: τι θα ήθελα να 

αλλάξω στον κόσμο;. Όπως εξηγούν, μέσω των τοίχων αυτών προωθούν τον 

αλτρουισμό και τη φιλοσοφία σαν τρόπο και στάση ζωής. 

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 



19:30 – 20:30 “Κατ’ Εξοχήν”! Συναυλία με τη μουσικοθεατρική ομάδα Passe-

partout, που κατέφθασε γεμάτη ενέργεια από τα Χανιά. Η ομάδα ιδρύθηκε το 

φθινόπωρο του 2012. Αποτελείται από νέους, μαθητές και φοιτητές, που 

επικοινωνούν και εκφράζονται μέσω της μουσικής. Στόχος τους: να αποτελέσουν 

μια νεανική, δημιουργική, καλλιτεχνική παρέα και να εντάξουν δυναμικά την 

τέχνη στο κέντρο της καθημερινής ζωής, σε χώρους οικείους, αλλά και 

ασυνήθιστους. Πρωτοεμφανίστηκαν μέσω ενός flash mob, που διοργάνωσαν τον 

Δεκέμβριο του 2012 στη Δημοτική Αγορά Χανίων. Έχουν διοργανώσει επτά 

μεγάλης διάρκειας παραστάσεις, ενώ στις 15 Δεκεμβρίου 2018 γιόρτασαν τα 

έκτα γενέθλια της ομάδας με ένα νέο Flash Mob στην Πλατεία Δικαστηρίων στα 

Χανιά, ερμηνεύοντας το τραγούδι “Είσαι εσύ ο άνθρωπος μου”, στη νοηματική 

γλώσσα. 

• Συμμετέχουν: Δήμητρα Ανδρεαδάκη, Ζωή Βασιλοκωνσταντάκη, Μαριλένα 

Θωμάκη, Δάφνη Καπενεκάκη, Ηρώ Κληρονόμου, Φρόσω Κοσσυβάκη, Αριστέα 

Κουριδάκη, Νικήτας Λαδάκης, Ηλιάννα Μαλανδράκη, Ζωή Μπαλτούμα, Λήδα 

Ξυπολυτά, Βασιλική Σασλή, Μαριλένα Σγουράκη, Αλεξάνδρα Σεφερλή, Μαρία 

Σπανάκη, Άρτεμις Τσεπέτη, Ηλίας Φραγκάκος, Νότα Χιωτάκη, Γεωργία Χιώτη. • 

Εύα Παπανικολάκη (βιολί), Νίκη Ψυλλάκη (τσέλο), Αντώνης Ζαχαράκης 

(τύμπανα). 

• Επιμέλεια: Γιάννης Γιαννακάκης, Γιώργος Πογιατζής, Τίτος Σμυρνάκης. 

19.30 – 21:00 Οι “Καθ’ Οδών” και πάλι στο “Καθ’ Οδόν”! Φέτος, έχοντας 

ξεκινήσει από νωρίς τον μουσικό τους περίπατο από την Οδό Ίδης, καταλήγουν 

στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου συναντούν επί σκηνής τους “Passe-partout” και 

βάζουν από κοινού …φωτιά στην πόλη! 

21:00 – 21:30 Street Dance Showcase από το Ελληνικό Κέντρο Χορού & 

Παραστατικών Τεχνών «ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ»! 

21:30 – 23.30 Η “Γύρα” στην Πλατεία! 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 και καλώδια και γυρνάει τη χώρα! 

• Συντελεστές: Γιάννης Κοντάκης (ηλεκτρικό μπάσο), Παναγιώτης Μαυράκης 

(ηλεκτρική κιθάρα), Πολυδωρος Φραντζεσκάκης (τύμπανα), Μάνος Παπαδάκης 

(ακουστική κιθάρα, τραγούδι). 

• Ήχος: Δημήτρης Χατζάκης. 

> ΑΙΘΡΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ (Λιοντάρια) 



19:30 – 21:00 Πρόσφυγες από το Αφγανιστάν, το Ιράκ, και τη Συρία 

ανταποδίδουν στο Ηράκλειο τη φιλοξενία του, παρουσιάζοντας παραδοσιακά 

τραγούδια και χορούς των πατρίδων τους! 

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, συντονιστής του προγράμματος “ESTIA – Στέγαση 

Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη”, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 

πρόσφυγες, συμμετέχει στο φεστιβάλ με μια πολυπολιτισμική εκδήλωση που 

ξεκινά με τραγούδια του κόσμου, τα οποία ερμηνεύει χορωδία παιδιών από το 

Αφγανιστάν. 

• Συμμετέχουν: Σιράζ Τ., 12 Αφγανιστάν, Ασμά Τ., 17 ετών, Αφγανιστάν, Αλί Ρεζά 

Κ., 12 ετών, Αφγανιστάν,Σατζάντ Κ., 14 ετών, Αφγανιστάν,Ραχελά Τ., 16 ετών, 

Αφγανιστάν, Μάριαμ Τ., 15 ετών, Αφγανιστάν, Νιλουφάρ Χ., 15 ετών, 

Αφγανιστάν, Χαφεζουλά Μ., 18 ετών, Αφγανιστάν, Ιμπραήμ Χ., 9 ετών, 

Αφγανιστάν, Ασμά Τ., 12 ετών, Αφγανιστάν, Σαταρά Α., 10 ετών, Αφγανιστάν, 

Σαντάφ Τ., 12 ετών Αφγανιστάν. 

• Τη χορωδία συνοδεύουν: η Ελένη Τορνεσάκη (κιθάρα, φωνή) και η Δήμητρα 

Κλεινάκη (ακορντεόν). 

• Απαγγελία ποιήματος: Ζακαρία Αμπάς, Συριακής καταγωγής. 

• Στη συνέχεια Κούρδοι πρόσφυγες παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς του 

τόπου τους, που διακρίνονται για την ένταση και τον ιδιαίτερο ρυθμό τους. 

Υπεύθυνοι Χορευτικής Ομάδας Κούρδων: Κεντέρ Περόντ, Ναίμ Χούρου. 

• Υπενθυμίζουμε ότι παράλληλα πραγματοποιείται στο βιβλιοπωλείο της 

Βικελαίας Βιβλιοθήκης φωτογραφική έκθεση με θέμα: “Οι Μουσαφίρηδες”, με 

έργα προσφύγων που έχουν απαθανατίσει σημεία της πόλης μας, καθώς και 

έργα φωτογράφων που έχουν απαθανατίσει στιγμές από την καθημερινότητα 

των προσφύγων στο Ηράκλειο (βλ. σελ. 15). 

21:00 – 23:30 Ο πολιτιστικός σύλλογος “Tangoneon” σας προσκαλεί σε μια 

milonga! Μια μουσικοχορευτική βραδιά tango, που θα ξεκινήσει με ένα μικρό 

σόου τριών τραγουδιών σε διαφορετικό ύφος (tango, milonga, waltz tango ) από 

ζευγάρια χορευτών του συλλόγου και θα συνεχιστεί με την συμμετοχή όλων! 

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 

18:00 – 19:00 Μάθετε τέχνες …πολεμικές! Επίδειξη και διδασκαλία από την 

“Κρητική Ακαδημία Πολεμικών Τεχνών” Τουρλάκη. 

19:00 – 20:00 “Παραμύθια της γης και τ’ ουρανού”! 

Ήταν μια φορά και δυο καιρούς στη χώρα της Φαντασίας ένα μικρό παχουλό 

γκρίζο συννεφάκι. Ήταν κι ένας Ήλιος, ολόχρυσος, αλλά εγωιστής και παράξενος. 

Ήταν κι ένα μικρό δεντράκι στη μέση της ερήμου, ολομόναχο και σχεδόν ξερό. 

Και οι τρεις αν και άγνωστοι μεταξύ τους είχαν ένα όνειρο, που ΄χε χρώμα 



γαλάζιο… Η συνέχεια στα “Παραμύθια του Σαββάτου”, με αφηγήτρια την Ελένη 

Μπετεινάκη, στην Πλατεία του Αγίου Τίτου, στις 19.00 ακριβώς. • Κατασκευή 

Κουκλών: Εύη Αλμπαντάκη 

20:15 – 20:45 Μουσικό-χορευτική παράσταση από την ομάδα 

“Τε-σσε-ρα’! Προετοιμάζοντάς μας για το θέαμα, η ομάδα σημειώνει: Η αίσθησή 

μου, το ερέθισμά σου, το κράτημά σου, η ανάσα μου, η πηγαία προσφορά σου, 

το δυνατό πάτημά μου. Η κίνησή μου ακαριαία σε κινεί, δημιουργούνται ήχοι 

από τις κοιλάδες της θύμησης, η αποτύπωση αναπόφευκτη. • Συντελεστές: 

Χρυσάνθη Γερογιαννάκη (μουσική) Βίκυ Αλεξανδράκη (χορός). 

20:45 – 20:50 Η σχολή χορού Fred μας παρουσιάζει μια 4λέπτη χορογραφία kpop 

πάνω σε τραγούδια κορεατικής ποπ μουσικής. 

20:50 – 21:30 Η ομάδα Αφρικανικών κρουστών “Εν Ρυθμώ” θα παρουσιάσει 

ρυθμούς με παραδοσιακά Αφρικανικά Κρουστά, Παραδοσιακούς Χορούς της 

Αφρικής και μελωδίες με Αφρικανική Άρπα. 

• Συμμετέχουν: Γρηγόρης Ιωσηφέλης, Νικόλαος Βάρδας, Μανώλης Καμαράτος. 

21:30 – 23:30 Μια ρομαντική βραδιά έντεχνου τραγουδιού με τον Γιάννη 

Κασσωτάκη! Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει με τη μουσική του 

Χατζιδάκι, του Μαρκόπουλου, του Λοΐζου, του Μικρούτσικου και να τραγουδήσει 

αγαπημένες μελωδίες άλλων σύγχρονων τραγουδοποιών, αλλά και τραγούδια 

από την παράδοση της Κρήτης. 

• Συμμετέχουν: Τραγούδι- κιθάρα: Γιάννης Κασσωτάκης, 

πιάνο-κανονάκι: Μανώλης Κανακάκης, πνευστά: Αλέξανδρός Κανακάκης. 

> ΠΑΡΚΟ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 

17:00 – 19:00 Η Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Ομάδα D’aDDart οργανώνει ένα 

Βιωματικό Εργαστήρι Action Painting και Process Art για παιδιά. Το συγκεκριμένο 

εργαστήρι ενδείκνυται κυρίως για παιδιά 5 ετών και άνω. Για παιδιά μικρότερων 

ηλικιών απαιτείται η ενεργή συμμετοχή των συνοδών τους. 

Μέσα από τον αυτοσχεδιασμό, την ελεύθερη έκφραση, τη φαντασία και τον 

πειραματισμό, αλλά και με τη χρήση διαφορετικών εικαστικών μέσων 

ανακαλύπτουμε τις διαφορετικές αποχρώσεις του εαυτού μας, εξερευνούμε το 

πώς η κίνηση και η μουσική αποτυπώνονται στο χαρτί, και μετατρέπονται σε 

σχήματα, σε χρώματα και πρωτότυπα μορφώματα! Μεταμορφωνόμαστε σε 

πραγματικούς καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες και μαζί με εμάς μεταμορφώνεται κι 

ένα κομμάτι της πόλης μας σε έναν πολύχρωμο καμβά χαράς και πολιτισμού. Οι 

D’aDDart, είναι μια ομάδα ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 

παιδαγωγικής, της τέχνης και της εμψύχωσης ομάδων. Μοιράζονται το όραμα 



της σύζευξης των τεχνών με την παιδαγωγική, του πειραματισμού και της 

πνευματικής καλλιέργειας. 

• Την ομάδα απαρτίζουν: ο Νίκος Βούρδουλας, η Κατερίνα Ζαχαροπούλου, η 

Χριστίνα Σουνάπογλου και η Ελεονώρα Χερίδη. 

19:30 – 20:30 Οι “Rits Hotel” σε μια συναυλία ροκ μουσικής! Aθάνατη indie pop, 

με ωραία σόλο, που παραπέμπουν στα 60s και στα 70s. Προσοχή, γιατί κάποια 

κομμάτια, όπως το Vanishing point και το Hungry girl δημιουργούν …εθισμό !! 

Μετά τις συναυλίες τους στην Ελλάδα και την Ιταλία, οι “Rits hotel” εμφανίζονται 

αποψε ζωντανά στο Ηρακλειο. Αυθεντική μουσικη και στίχοι του Ξενοφώντα 

Ρητσοπουλου (κιθάρα, φωνή, φυσαρμονικα), με τον Γιάννη Παυλίδη στο μπάσο 

και το Χρήστο Σαγιέντ στα τύμπανα. 

20:30 – 21:30 Συναυλία Heavy Rock μουσικής από τους Tidal Shock Band! Οι Tidal 

Shock ξεκίνησαν το instrumental ταξίδι τους στον γαλαξία μας, τον Σεπτέμβρη 

του 2018. Το ταξίδι περνά από ψυχεδελικά μονοπάτια μέχρι stoner και doom 

ξεσπάσματα. 

Τον Δεκέμβριο του 2018 ηχογράφησαν το πρώτο τους EP, «Black Hole Genesis», 

το οποίο περιλαμβάνει πέντε instrumental κομμάτια, συνολικής διάρκειας 

τριάντα λεπτών. Έχουν παίξει, μεταξύ άλλων, με συγκροτήματα όπως των 

Nightstalker, Naxatras, Void Droid, Automaton και Cosmic Plunge. Αυτή την 

περίοδο ετοιμάζουν τον πρώτο τους δίσκο, κομμάτια από τον οποίο θα 

ακουστούν για πρώτη φορά στο φεστιβάλ. 

21:30 – 23:30 Συναυλία Ροκ Μουσικής από το συγκρότημα “Ήχος Ανοχής”! • 

Συμμετέχουν: Αντώνης Παρθενάκης (κιθάρα, τραγούδι), Γιώργος Λιόντας 

(μπάσο), Στέλιος Ταρλάς. 

Πρωί 

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

12:00 – 13:00 “Πετάει – Πετάει η μουσική”! Βιωματικό Εργαστήρι για τους 

μικρούς μας φίλους, από τη “Χρυσαλλίδα Γιόγκα”. Πετάει … το παιγνίδι με τη 

μουσική! 

Απόγευμα-Βράδυ 

18:00 – 19:00 Γιόγκα Γέλιου από τη “Χρυσαλλίδα Γιόγκα”! 

19:00 – 20:00 Η ομάδα ΤΑΙ ΤΣΙ ΤΣΟΥΑΝ του Πανεπιστημίου, μαζί με την ομάδα 

ΤΑΙ ΤΣΙ ΤΣΟΥΑΝ “ΡΟΗ” μας παρουσιάζουν Πολεμική και Ενεργειακή Κινέζικη 

Τέχνη! 



20:10 – 21:00 Παρουσίαση ποντιακών μουσικών οργάνων, μουσικής και 

παραδοσιακών χορών από την “Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Ν. Ηρακλείου”! 

21:00 – 22:00 Concertante –συναυλία της Χορωδίας του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Καμινίων, με τραγούδια Ελλήνων και ξένων συνθέτων. Διευθύνει η 15χρονη (!) 

Νίκη Παπαγγελή, μέλος της χορωδίας νέων του Δήμου Ηρακλείου. Η μεγάλη 

αγάπη της για τη μουσική την έκανε, παράλληλα με τις σπουδές της πάνω σ’ 

αυτήν, να οργανώσει και να διευθύνει τη χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Καμινίων, που αποτελείται από 20 ενήλικα μέλη. 

22:00 – 23:45 Το μουσικό σχήμα “Νέφαλα” σας καλωσορίζει στο φεστιβάλ με 

έντεχνη μουσική και ελαφρύ ελληνικό ροκ! 

Τα “Νέφαλα” πήραν το όνομά τους από τις διαφορετικές διαθέσεις που τα 

συνοδεύουν – κάποιες φορές είναι ανοιξιάτικα ανάλαφρα ή δροσιστικά 

καλοκαιρινά κι άλλες πάλι φθινοπωρινά μελαγχολικά ή χειμωνιάτικα βροχερά… • 

Συμμετέχουν: Μάνος Κυριακάκης, Εμμανουέλα Τσαγκαράκη, Στράτος 

Σαμπαθιανάκης, Γιώργος Αγαπάκης. Στα Νέφαλα (σύννεφα), όπου διαρκώς 

ταξιδεύουν, τους συνοδεύουν πάντα ο Θανάσης, ο Σωκράτης κι ο Νικόλας. 

> ΟΔΟΣ ΙΔΗΣ 

18:30 Οι “Καθ’ Οδών” ξεκινούν έναν μουσικό περίπατο στην πόλη! Η 

ενθουσιώδης αυτή παρέα από τα Χανιά, παρουσιάζει φέτος ένα νέο, διπλό 

ρεπερτόριο, με τραγούδια από το αξεπέραστο έργο του Μάνου Χατζιδάκι, αλλά 

και μια νέα προσέγγιση τραγουδιών που σημάδεψαν τη δεκαετία 80-90. 

Δημιουργίες των αδερφών Κατσιμίχα, του Λουκιανού Κηλαηδόνη, της Αρλέτας 

κ.ά. Τα τραγούδια τους γίνονται και πάλι επίκαιρα και συνοδεύουν τη μουσική 

παρέα στα στενά και τις πλατειές του Ηρακλείου. Ο αποψινός τους περίπατος 

ολοκληρώνεται στις 19:30, στην Πλατεία Ελευθερίας. 

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ανδρόγεω 2) 

ΓΙΝΕΤΕ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ 

Σκηνοθετείστε την ταινία: “Ηράκλειο – Μια Πόλη, Μία Ταινία”, 

υπό την καθοδήγηση της ομάδας Dziga Power! 

20.30 – 21.30 Προβολή στο “Πολύκεντρο Νεολαίας” (Ανδρόγεω 2) της ταινίας “Ο 

άνθρωπος με την κινηματογραφική μηχανή” του Ντζίγκα Βερτώφ και 

παρουσίαση μιας πρότασης που σκοπεύει να κάνει τους πολίτες δημιουργούς 

και συμμέτοχους σε ένα κινηματογραφικό πορτραίτο της πόλης μας! Η ομάδα 

Dziga Power, σας καλεί να γίνετε σκηνοθέτες μιας ταινίας μικρού μήκους με θέμα 

το Ηράκλειο. 



Η πρωτότυπη αυτή δράση θα διαρκέσει από το Σάββατο 21/9/2019 μέχρι και την 

Τρίτη 24/9/2019. 

Στην ομάδα συμμετέχουν ο σκηνοθέτης Γιώργος Μαστρακούλης, που είναι και ο 

εμπνευστής της δράσης, η διευθύντρια φωτογραφίας Στέλλα Μελιγκουνάκη, ο 

μοντέρ και σκηνοθέτης Μιχάλης Αλεξάκης, ο μουσικός και συνθέτης Ισίδωρος 

Παπαδάκης και ο φωτογράφος Μανώλης Βάρδας. 

> ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

(Λεωφόρος Πλαστήρα) 

19:00 Eγκαίνια της έκθεσης 72 διακεκριμένων εικαστικών, που φιλοξενείται στον 

εκθεσιακό χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου. Επισκεφθείτε την και απολαύστε εν 

συνεχεία την παρακάτω, σπουδαία παράσταση, στην πειραματική σκηνή του 

κέντρου. 

21.00 “Μακρύς μολυβένιος πέπλος”! 

Μουσικό σχεδίασμα εμπνευσμένο από τον Ματωμένο Γάμο του Federico Garcia 

Lorca. Μία παραγωγή από Το “Θέατρο των Φωνών” (φωνητικά σύνολα, 

τραγούδι, performance) και την Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης “Νότος”. Για 

την αποψινή παράσταση θα μοιραστούν προσκλήσεις από τον Δήμο Ηρακλείου 

(Ανδρόγεω 2, την Πέμπτη 19/9, ώρες 11:00-14:00). Οι επόμενες δύο παραστάσεις 

(Κυριακή 22/9 και Δευτέρα 23 /9) θα είναι ανοικτές στο κοινό. 

Εμπνευσμένος από τον εμβληματικό “Ματωμένο Γάμο” του Federico Garcia 

Lorca, ο Μακρύς Μολυβένιος Πέπλος αποτελεί ένα μουσικό σχεδίασμα 

οργανωμένο σε επτά ποιητικές εικόνες που εμπλουτίζουν τον δραματουργικό 

άξονα του έργου του Lorca, με μουσική εμπνευσμένη από το ρεμπέτικο, τη 

μουσική του Μάνου Χατζιδάκι, τον Γαλλικό Ρομαντισμό, τη μουσική ζωή και την 

εικονοποιΰα της αθηναϊκής Belle Époque. Μία ομάδα 30 ερμηνευτών, 

τραγουδιστών και ηθοποιών, ερμηνεύει και αποδίδει το έργο, σε κινησιολογική 

επιμέλεια της Όλιας Λιδάκη, κοστούμια και σκηνικά της Άννας Χιλετζάκη, ενώ τον 

φωτιστικό και ηχητικό σχεδιασμό επιμελείται ο Δημήτρης Χατζάκης. 

• Σκηνοθεσία – Σύλληψη: Άννα Παπαγιαννάκη-Διβανή 

• Δραματουργία – Επιμέλεια κειμένων: Κατερίνα Φάλκου 

• Μουσικός Σχεδιασμός – Διασκευές: Άννα Παπαγιαννάκη Διβανή 

• Κοστούμια – Σκηνογραφία: Άννα Xιλετζάκη 

• Κινησιολογική επιμέλεια – χορογραφίες: Όλια Λιδάκη 

• Ερμηνεύει: Το “Θέατρο των Φωνών” και οι σπουδαστές και απόφοιτοι της 

Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης “Νότος”. 

• Συμμετέχουν: Μαρία Φάσουρα, Ιωάννα Φιωτάκη, Σίσσυ Μαρμαριτσάκη, 

Μαίρη Μουρτζάκη, Εύα Ψιλλάκη Ιωάννα Κωστάκη, Γιώργος Μανουσσάκης, 



Αλεξάνδρα Πεπονάκη, Νίκος Μουτζομάρκος, Σοφία Φουντουλάκη, Ελευθερία 

Συνατσάκη, Λήδα Ελ Χατίμπ, Χρύσα Μιχάλαρου, Μαρία Βουζουνεράκη, Δώρα 

Μπενάκη, Αγγελική Ιερωνυμίδη, Ελένη Φανιωτάκη, Γωγώ Στεφανάκη, Βιργινία 

Μαθιουδάκη, Κάλλια Καραβελάκη, Αλεξάνδρα Σίμου, Μαρία Καλιακάκη-Μάνα, 

Φίλιππος Μωραϊτης- Γιός, Κατερίνα Βιρσιμιτζάκη-Νύφη, Στέφανος Τσιφάς- 

Άντρας, Καλιάννα Γιγουρτζή-Πεθερά, Σόνια Ριστιβόγιεβιτς-Γυναίκα, Ελένη 

Στυλιανάκη, Κατερίνα Λασιθιωτάκη-Φεγγάρι, Αλεξάνδρα Τζουανάκη, Θάνατος. 

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ (παραλιακή λεωφ.) 

19.30 – 20.30 Τέσσερεις εθελοντικές ομάδες της πόλης – “Ζω Δρω”, “Άταχτοι” και 

“Heraklion Eco Voice” και “Green Team” -, καθώς και πολλοί ενεργοί πολίτες 

κάνουν πράξη το “αγαπώ”! Στόχος τους: μια όμορφη πόλη με ευτυχισμένους 

ανθρώπους! 

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων του “Τέχνη Καθ’ Οδόν” προχώρησαν στον 

εξωραϊσμό της πλατείας της Δημοτικής Αστυνομίας (Πλατεία Παλαιάς 

Λαχαναγοράς). Σήμερα σας παρουσιάζουν τη δουλειά τους και σας μιλούν για τα 

οφέλη του εθελοντισμού! 

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ (ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ) 

Oι εκδηλώσεις στην Αγ. Τριάδα πραγματοποιούνται με την πολύτιμη σύμπραξη 

του “Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγ. Τριάδας”. 

20:45 – 21:45 “Ο Καραγκιόζης Νυχτοφύλακας”! Μια ανεπανάληπτη κωμωδία για 

μικρούς και μεγάλους από το “Θεάτρο Σκιών Κρήτης”, των Άθω Δανέλλη και 

Γιάννη Παδόπουλου. 

22:00 – 23:30 Ρεμπέτικη Βραδιά από το συγκρότημα “Ρεμπέτικα Μονοπάτια”! 

• Συντελεστές: Βαγγέλης Κακουδάκης (μπουζούκι-μπαγλαμά-τραγούδι), 

Θεοφάνης Χάσκος (μπουζούκι-τραγούδι), Γιώργος Χαλκιαδάκης (κιθάρα- 

τραγούδι), Νίκος Κάπλαντζης (κρούστα – τραγούδι). 

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΛΑΚΚΟΣ) 

20:30 – 22:00 “Η εξερεύνηση”, της Στέλλας Κουφάκη. 

6 Κρητικά Παραμύθια! 

Θεατρική παράσταση για παιδιά, με αυτοσχεδιασμούς, κούκλες και ηθοποιούς, 

που παίζουν μουσική ζωντανά! Τέσσερις έφηβοι ανοίγουν έπειτα από χρόνια το 

εγκαταλελειμμένο σπίτι της γιαγιάς στο χωριό. Γιατί είναι κλειστό; Τι μυστικά 

κρύβει; Ένα παλιό μαγνητοφωνάκι, τα παραμύθια της γιαγιάς, παράσιτα πολλά, 

μια ανάσα και… η περιπέτεια αρχίζει! 

• Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μεταξάκης. 

• Βοηθός σκηνοθέτη: Ράνια Πλατάκη. 



• Σκηνογραφία-Ενδυματολογία: Νίκος Καλαθάκης 

• Επιμέλεια μουσικής: Βαρδής Σαμαριτάκης, Χάρης Σουλτάτος. 

• Στίχοι τραγουδιών: Τζίνα Κιάφα. 

• Επιμέλεια ακουστικού υλικού: Άγγελος Άρβανίτης. 

• Φωτιστής: Μανούσος Μαυροφοράκης. 

• Παίζουν οι ηθοποιοί: Τζίνα Κιάφα, Βαρδής Σαμαριτάκης, Χάρης Σουλτάτος, 

Ελένη Στυλιανάκη. 

22:15 – 23:30 Συναυλία Έντεχνης μουσικής από το συγκρότημα Σπυρογιάννης & 

Αναστασία! Όπως σημειώνουν οι δύο καλλιτέχνες, στην αρχή έκαναν παρέα. Στη 

συνέχεια έκαναν παρέα και έπαιζαν όμορφη μουσική. Σήμερα παίζουν όμορφη 

μουσική και σας θέλουν στην παρέα τους! Τραγουδούν ό,τι αγαπούν… 

• Κιθάρα-Φωνή: Σπυρογιάννης Βλάχος 

• Φωνή: Αναστασία Μαυρίδη 

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ) 

Oι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την πολύτιμη σύμπραξη του “Πολιτιστικού 

Συλλόγου Ν. Αλικαρνασσού ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ”. 

17:00 – 18:00 “Πλουμιστά Παραμύθια για τσ’ Αγάπης το καμίνι”! 

Η ιστορία του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας. Μια παράσταση αφιερωμένη 

στον μεγάλο τεχνίτη του λόγου, Βιτσέντζο Κορνάρο, ο οποίος με τόση μαεστρία 

μάς παρέδωσε ένα ποιητικό αριστούργημα που υμνεί τον Έρωτα, δίνοντας 

κουράγιο σε γενιές και γενιές ερωτευμένων. 

• Αφήγηση: Ευαγγελία Ορφανουδάκη, Μουσική: Βαγγέλης Συλιγάρδος 

20:00 – 20:30 Το συγκρότημα των Kultur Multur (Κουλτούρ Μουλτούρ) παίζει 

μουσική για μικρά και μεγάλα παιδιά. Η συναυλίες τους είναι εμπλουτισμένες με 

μικρά μουσικά παραμύθια. Τα τραγούδια απευθύνονται σε παιδιά και γονείς και 

είναι έργα γνωστών συνθετών. 

• Συντελεστές: Ευτυχία Βαρούχα (φωνητικά), Ελένη Δελιούση (βιολί, φωνητικά), 

Ξενοφών Ζαμπούλης (κιθάρα), Θοδωρής Κανακάκης (κοντραμπάσο), Θοδωρής 

Πιντζόπουλος (τύμπανα), Ιάκωβος Τριχάκης (φωνητικά, πιάνο), Μαρία 

Ταβαντζοπούλου (φωνητικά), Νίκος Χρηστάκης (ακορντεόν, φυσαρμόνικα, 

μπαγλαμά, φωνητικά). 

20:40 – 21:40 Συναυλία με Κρητικά τραγούδια, με τον Δημήτρη Σκουλούδη 

(λύρα), τον Μύρωνα Φραγκιαδάκη (τραγούδι–λαούτο), τον Μιχάλη Νεονάκη 

(κρουστά) και τον Γιώργο Σκουλούδη (λαούτο). 

21:50 – 23:30 Συναυλία με έντεχνα και λαϊκά τραγούδια από το Συγκρότημα του 

Γιάννη Τσιλογιάννη. Θα μας τραγουδήσει γνωστά ελληνικά έντεχνα και ροκ 



κομμάτια από τη δεκαετία του ‘70 έως και σήμερα. Μαζί του ο Κώστας 

Ψαρουλάκης στο φλάουτο, ο Ζαχάρης Δραμουντάνης στο μπάσο και ο Νικος 

Σκιαδάς στα ντραμς. 

KΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Αδράξτε την μέρα! Επισκεφθείτε την έκθεση “Δαίδαλος. Στα ίχνη του μυθικού 

τεχνίτη” στο Αρχαιολογικό Μουσείο, την έκθεση 72 σύγχρονων εικαστικών στο 

Πολιτιστικό & Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, την έκθεση των Νίκου 

Παπαδημητρίου, και Κώστα Τσώλη στον καλλιτεχνικό χώρο Materia Prima, τις 

εκθέσεις καλλιτεχνών φωτογράφων στο Βιλιοπωλείο της Βικελαίας Βιβλιοθήκης, 

στο Παλαιό Αστυνομικό Μέγαρο στα Λιοντάρια, της Ε.Φ.Ε.Κ. στο κτιριακό 

συγκρότημα “Αθηνά” και εκείνη του “Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης” στον 

Κοινωνικό χώρο των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού. Θυμηθείτε επίσης τα εκθέματα 

της Μαριάνθης Σφακιανάκη και του Μιχάλη Αθανασάκη στο Πολύκεντρο. 

> Διαβάστε προσεκτικά τις ώρες επισκέψεως κάθε χώρου. (σ.σ. 13-17 του 

έντυπου προγράμματος). 

Πρωί 

> ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Λεωφ. Σοφ.Βενιζέλου 27) 

12.00 – 13.00 Στη δροσερή σκιά του κήπου του Ιστορικού Μουσείου, ο Γιώργος 

Μαστοράκης παίζει με την κιθάρα του μουσική από το θέατρο και τον 

κινηματογράφο! 

Επωφεληθείτε της ευκαιρίας να δείτε νωρίτερα την έκθεση “Αλέξη Ακριθάκη”, 

που φιλοξενείται στο Μουσείο, καθώς και τα υπόλοιπα λαμπρά του εκθέματα. 

Απόγευμα – Βράδυ 

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

Η έκθεση χειροτεχνών εξακολουθεί να είναι ανοικτή από το πρωί ως τις 11.00 το 

βράδυ. 

20:00 – 21:00 Συναυλία από τους “Motiff”! Όλα τα είδη μουσικής μπορούν να 

συνδυαστούν. Για τους “Motiff” αυτό αποτελεί το κυριότερο χαρακτηριστικό. Στα 

τραγούδια τους συναντάς Post, Indie, Progressive, Pop καθώς και άλλα είδη της 

ροκ σκηνής. Αν και νεοσύστατη μπάντα έχει να προσφέρει πολλά. 

• Συντελεστές: Μαστοράκης Μάρκος (Μπάσο), Τσαγλιώτης Λευτέρης (Ηλ. 

Κιθάρα), Λιαπάκης Μάνος (Ηλ. Κιθάρα), Κώστας Βιτσάκης (Τύμπανα), 

Κωνσταντινομανωλάκης Σταύρος (Φωνητικά). 



21:15 – 23:30 O Δημήτρης Παγωμένος με πενταμελή μπάντα στο “Τέχνη 

Καθ´Οδόν 2019”! Συναυλία με τραγούδια από τον πρώτο του δίσκο, με τίτλο 

“Περιπλάνηση”, νέες δημιουργίες από τον δίσκο που ετοιμάζει, καθώς και 

διασκευές γνωστών τραγουδιών. Ταξιδεύει από την παράδοση μέχρι το σήμερα, 

παντρεύοντας με όμορφο τρόπο τις γκάϊντες και τα κλαρίνα, με δυναμικές 

κιθάρες και τύμπανα. 

• Συμμετέχουν: Νίκος Βογιατζάκης (ηλεκτρική κιθάρα, φωνητικά), Αλέξανδρος 

Κανακάκης (πνευστά, λαούτο, μπαγλαμά, φωνητικά), Νίκος Παγωμένος 

(τύμπανα, κρουστά), Άρης Τερζάκης (μπάσο, φωνητικά), Μάρκος Πινακουλάκης 

(ηχοληψία). 

> ΑΙΘΡΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ (Λιοντάρια) 

20:00 Η Παιδική και Νεανική Χορωδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, 

σε τραγούδια Ελλήνων συνθετών. Διεύθυνση: Λένα Χατζηγεωργίου, Πιάνο: Έλενα 

Περισυνάκη. 

20:45 – 21:00 Η σχολή χορού “Fred”, σε συνεργασία με τη χορευτική ομάδα του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, παρουσιάζει μια χορογραφία Lindy Hop από τους Cretan 

swing shots! 

21:15 Η “Alcedo folk band” παίζει και τραγουδά τις πιο ωραίες μουσικές του 

κόσμου! Από τον Βασίλη Τσιτσάνη μέχρι τον Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, από τη 

Θράκη μέχρι την Ιρλανδία και από το Ισραήλ μέχρι τα Βαλκάνια, ακόμη κι εκεί 

που η Οθωμανική Λόνγκα συναντά τις καντάτες του μεσαίωνα και της 

Αναγέννησης. 

• Συντελεστές: Μαρία Μιχαλάκα (τραγούδι, βιολί), Στέφανος Χατζηαναγνώστου 

(Φλάουτο), Δημήτρης Κουφαλάκος (Φαγκότο, φυσαρμόνικα), Μενέλαος 

Μωραΐτης (Τούμπα), Γιάννης Ταυλάς (κιθάρες, τραγούδι), Κώστας Κωνσταντάτος 

(κρουστά, βιολί, μαντολίνο, τραγούδι). 

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 

18:30 – 19:30 Η Ομάδα Βιβλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης “Δομήνικος Θεοτοκόπουλος” παρουσιάζει «Το χαρούμενο λιβάδι». 

Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, τη φιλία, την ομορφιά της αντίθεσης! 

Μετά την παρουσίαση του παραμυθιού τα παιδιά με εμψυχωτές τα μέλη της 

Ομάδας Βιβλίου αποτυπώνουν «Το χαρούμενο λιβάδι» σε καμβά. 

19:45 – 21:00 “Η τέχνη του ρυθμού”, από την ομάδα των συμμετεχόντων στο 

πρόγραμμα “Κύκλος σεμιναρίων ρυθμού και κρουστών”, που υλοποιεί το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. 

Παρουσιάζουν με ιδιαίτερο τρόπο επιλεγμένο υλικό από την ελληνική δημοτική 



μουσική, χρησιμοποιώντας τα κρουστά και το σώμα. Μαζί τους ο μουσικός 

Γιώργος Ζαχαριουδάκης. 

21:15 με 23:30 “Βόλτα στις γειτονίες του κόσμου”! Η Μαριέλλα Βιτώρου και ο 

Σπύρος Ξενιτόπουλος, με τους: Γιάννη Κιαγιαδάκη στο πιάνο, Ζαχαρία 

Δραμουντάνη στο μπάσο και Χρήστο Σαγιέντ στα κρουστά, ερμηνεύουν 

τραγούδια από την ελληνική και διεθνή μουσική σκηνή του χθες και του σήμερα. 

> ΠΑΡΚΟ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 

19:30 – 20:30 Ο Σταύρος Σταυρακάκης παρουσιάζει την πρώτη του δισκογραφική 

δουλειά, με τίτλο: «Κρυφτό», καθώς και τραγούδια από ένα νέο έργο που 

ολοκληρώνει αυτήν την περίοδο. 

Το «Κρυφτό» περιέχει επτά τραγούδια που κινούνται ανάμεσα στη μπαλάντα και 

στο ροκ, παρακολουθώντας τη συνέχεια ενός παιχνιδιού που ξεκινάει από τα 

παιδικά χρόνια και φτάνει ως την ενήλικη ζωή. Μαζί του ο Δημήτρης Νεονάκης 

(ακουστική κιθάρα). 

20:30 – 21:30 Το συγκρότημα Forth Dimension θα παρουσιάσει αγαπημένες 

ελληνικές και ξένες επιτυχίες. 

• Συντελεστές: Αλέξανδρος Καφετζάκης (πιάνο), Ηλίας Σκουτέλης (ντραμς, πιάνο, 

ηλεκτρική κιθάρα & φωνή), Μαρία-Γιασμίν Σκουτέλη (φωνή), Αλέξης Ριπόλ 

(ηλεκτρική κιθάρα, ντραμς, φωνή). 

21:30 – 23:30 Συναυλία Σύγχρονής Ροκ Μουσικής από τους “The Stakes” – μια 

cover μπάντα, που δημιουργήθηκε από πέντε μουσικούς στο Ηράκλειο το 2017. 

Κινείται στο χώρο της alternative rock και παίζει διασκευές από αγαπημένες 

μπάντες. 

• Συντελεστές: Άννα Μαρίνου (Φωνητικά), Τάσος Αναγνωστάκης (Κιθάρα), 

Κωνσταντίνος Λιανδρογιαννάκης (Κιθάρα, Φωνητικά), Αγάθη Παντελίδου 

(Πλήκτρα), Μανώλης Βάρδας (Μπάσο), Γιώργος Ζαμπετάκης (Drums). 

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

18:00 – 19:00 Μια ακόμη επίδειξη ικανοτήτων από την “Ακαδημία Πολεμικών 

Τεχνών” Τουρλάκη! 

19.00-19:30 Ο Mojo Stilts ο Ξυλοπόδαρος σε ένα Show με θεματικά κουστούμια! 

• Συντελεστές: Dreamhunter-Θάνος Σμυρνάκης, Peacemaker-Μίκα, Επιμέλεια 

Θεματικών Κουστουμιών-Εργίνα Μανιαδάκη του οίκου Ergina’s και Θάνος 

Σμυρνάκης, Συγγραφή Παραμυθιού-Εργίνα Μανιαδάκη, Project Manager-

Δήμητρα Μηναδάκη. 



19:30 – 20:30 Το συγκρότημα των Kultur Multur (Κουλτούρ Μουλτούρ) παίζει 

μουσική για μικρά και μεγάλα παιδιά. Η συναυλίες τους είναι εμπλουτισμένες με 

μικρά μουσικά παραμύθια. Όπως προείπαμε, τα τραγούδια απευθύνονται σε 

παιδιά και γονείς και είναι έργα γνωστών συνθετών. 

• Συντελεστές: Ευτυχία Βαρούχα (φωνητικά), Ελένη Δελιούση (βιολί, φωνητικά), 

Ξενοφών Ζαμπούλης (κιθάρα), Θοδωρής Κανακάκης (κοντρα-μπάσο), Θοδωρής 

Πιντζόπουλος (τύμπανα), Ιάκωβος Τριχάκης (φωνητικά, πιάνο), Μαρία 

Ταβαντζοπούλου (φωνητικά), Νίκος Χρηστάκης (ακορντεόν, φυσαρμόνικα, 

μπαγλαμά, φωνητικά). 

21:00 – 23:00 Ο Κωστής Αβυσσινός, από τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες της 

κρητικής μουσικής σκηνής, στο Φεστιβάλ “Τέχνη Καθ’Οδόν”! Με κύριο σημείο 

αναφοράς την παραδοσιακή μουσική, θα ερμηνεύσει -εκτός των άλλων- και 

τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία. 

• Μαζί του οι εξαιρετικοί: Μανώλης Κανακάκης στο κανονάκι και Γιώργος 

Σταυράκης στην κιθάρα. Τρεις καλοί γνώριμοι επί σκηνής, σε ένα μουσικό ταξίδι 

με άρωμα Μεσογείου. 

• Συντελεστές: Κ. Αβυσσινός (μαντολίνο, μπουλγαρί, λαούτο, τραγούδι), 

Μανώλης Κανακάκης (κανονάκι, τραγούδι), Γ. Σταυράκης (κιθάρα, τραγούδι). 

> ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- 

Πειραματική Σκηνή (Λεωφ. Πλαστήρα) 

Σας θυμίζουμε και πάλι την έκθεση 72 σύγχρονων εικαστικών που φιλοξενείται 

στον εκθεσιακό χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου. 

21:00 “Μακρύς μολυβένιος πέπλος”! 

Μουσικό σχεδίασμα εμπνευσμένο από τον Ματωμένο Γάμο του Federico Garcia 

Lorca. Μία παραγωγή από Το “Θέατρο των Φωνών” (φωνητικά σύνολα, 

τραγούδι, performance) και την Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης “Νότος”. 

Εμπνευσμένος από τον εμβληματικό “Ματωμένο Γάμο” του Federico Garcia 

Lorca, ο Μακρύς Μολυβένιος Πέπλος αποτελεί ένα μουσικό σχεδίασμα 

οργανωμένο σε επτά ποιητικές εικόνες που εμπλουτίζουν τον δραματουργικό 

άξονα του έργου του Lorca, με μουσική εμπνευσμένη από το ρεμπέτικο, τη 

μουσική του Μάνου Χατζιδάκι, τον Γαλλικό Ρομαντισμό, τη μουσική ζωή και την 

εικονοποιΰα της αθηναϊκής Belle Époque. Μία ομάδα 30 ερμηνευτών, 

τραγουδιστών και ηθοποιών, ερμηνεύει και αποδίδει το έργο, σε κινησιολογική 

επιμέλεια της Όλιας Λιδάκη, κοστούμια και σκηνικά της Άννας Χιλετζάκη, ενώ τον 

φωτιστικό και ηχητικό σχεδιασμό επιμελείται ο Δημήτρης Χατζάκης. 

• Σκηνοθεσία – Σύλληψη: Άννα Παπαγιαννάκη-Διβανή 



• Δραματουργία – Επιμέλεια κειμένων: Κατερίνα Φάλκου 

• Μουσικός Σχεδιασμός – Διασκευές: Άννα Παπαγιαννάκη Διβανή 

• Κοστούμια – Σκηνογραφία: Άννα Xιλετζάκη 

• Κινησιολογική επιμέλεια – χορογραφίες: Όλια Λιδάκη 

• Ερμηνεύει: Το “Θέατρο των Φωνών” και οι σπουδαστές και απόφοιτοι της 

Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης “Νότος”. 

• Συμμετέχουν: Μαρία Φάσουρα, Ιωάννα Φιωτάκη, Σίσσυ Μαρμαριτσάκη, 

Μαίρη Μουρτζάκη, Εύα Ψιλλάκη Ιωάννα Κωστάκη, Γιώργος Μανουσσάκης, 

Αλεξάνδρα Πεπονάκη, Νίκος Μουτζομάρκος, Σοφία Φουντουλάκη, Ελευθερία 

Συνατσάκη, Λήδα Ελ Χατίμπ, Χρύσα Μιχάλαρου, Μαρία Βουζουνεράκη, Δώρα 

Μπενάκη, Αγγελική Ιερωνυμίδη, Ελένη Φανιωτάκη, Γωγώ Στεφανάκη, Βιργινία 

Μαθιουδάκη, Κάλλια Καραβελάκη, Αλεξάνδρα Σίμου, Μαρία Καλιακάκη-Μάνα, 

Φίλιππος Μωραϊτης- Γιός, Κατερίνα Βιρσιμιτζάκη-Νύφη, Στέφανος Τσιφάς- 

Άντρας, Καλιάννα Γιγουρτζή-Πεθερά, Σόνια Ριστιβόγιεβιτς-Γυναίκα, Ελένη 

Στυλιανάκη, Κατερίνα Λασιθιωτάκη-Φεγγάρι, Αλεξάνδρα Τζουανάκη, Θάνατος. 

> ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ 

21:00 Gala Όπερας και Οπερέτας, με λυρικούς καλλιτέχνες, συνεργάτες της 

Εθνικής Λυρικής Σκηνής! Μουσικά διαμάντια από διακεκριμένους σολίστ του 

είδους, συνοδεία πιάνου! 

• Συμμετέχουν: Mezzo-soprano: Ιωάννα Βρακατσέλη, Tenoro: Χρήστος Κεχρής, 

Piano: Δημήτρης Γιάκας και ο νεοεμφανιζόμενος Baritono: Γκίκας Μιχαήλος. Η 

παράσταση συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Κρήτης. 

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 

18:30 -19:30 “Παιδικό Μουσείο Κρήτης”: Η «Ξύλινη Τάμπια», ή το «παλιό 

Ηράκλειο» όπως αλλιώς το έλεγαν, βρίσκεται ξεχασμένο δίπλα στην πολύβουη 

σύγχρονη αγορά του Ηρακλείου… Ποιοι ζούσαν εκεί άραγε; Τι ιστορίες 

αφηγούνται οι γειτονιές; Ποια μυστικά κρύβουν οι ξύλινες πόρτες των σπιτιών; 

Ελάτε να περπατήσουμε τα σοκάκια της Ξύλινης Τάμπιας και να ανακαλύψουμε 

το παρελθόν των ανθρώπων που ζούσαν εκεί. Μέσα από μία πολύχρωμη 

διαδρομή πάνω στους τοίχους των σπιτιών της Αγίας Τριάδας, εξερευνούμε 

εικόνες και αρώματα, ξεκλειδώνουμε μυστικά, αφηγούμαστε παλιές ιστορίες. 

20:00 – 21:00 “Ιχνογραφώντας τη βοτανική”! Μια δράση από το Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας Κρήτης-Πανεπιστήμιο Κρήτης. Παρατηρούμε τις δομές 

ενδημικών και κρητικών βοτάνων και απολιθωμάτων και εμπνεόμαστε! 

Αποτυπώνουμε με κάρβουνο τις δικές μας πρωτότυπες δημιουργίες πάνω σε 

χαρτί μέτρου, χρησιμοποιώντας τη φαντασία μας και τις εικόνες του 

στερεοσκοπίου! 



21:00 – 23:00 Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης-παρουσιάζει θερινό σινεμά 

με θέμα: “Φύσης συν-αίσθηση”. Προβολή του νοκιμαντέρ “Jane”. Η Jane Goodall 

αναγνωρίζεται ως μια από τις σημαντικότερες γυναίκες επιστήμονες της εποχής 

μας, καθώς έχει προσφέρει πολλά με τη δράση της στη διεθνή επιστημονική 

κοινότητα. Ήδη, από το 1960, η πρωτοπόρος μελέτη της στην Τανζανία πάνω στη 

συμπεριφορά των χιμπατζήδων τάραξε τα νερά της παγκόσμιας επιστημονικής 

κοινότητας. Ήταν η πρώτη που απέδειξε πως ο άνθρωπος δεν ήταν το μοναδικό 

είδος που μπορούσε να δημιουργεί και να χρησιμοποιεί εργαλεία και πως τα ζώα 

έχουν συναισθήματα και προσωπικότητα. Χάρη στην επιστημονική της έρευνα 

άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το ανθρώπινο είδος και τα 

ζώα. 

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΛΑΚΚΟΣ) 

20:30 – 21:30 “Ο Καραγκιόζης Γιατρός”! 

Το παραδοσιακό θέατρο σκιών του Χρήστου Συρμακέζη παρουσιάζει μια 

ξεκαρδιστική κωμωδία, με τίτλο: “Ο Καραγκιόζης Γιατρός”. 

Η κόρη του Πασά υποφέρει από μια σπάνια ασθένεια και ο Καραγκιόζης (δια της 

βίας γιατρός) μαζί με τον Χατζηαβάτη, πρακτικό φαρμακοποιό, “αναλαμβάνουν” 

να τη γιατρέψουν. Απίστευτες κωμικές παρεξηγήσεις σε μια κλασική φάρσα για 

μικρούς και μεγάλους. 

• Παίζει: ο Χρήστος Συρμακέζης. 

• Βοηθός: Μενέλαος Γαλανάκης. 

21:45 – 23:30 Συναυλία από το μουσικό σχήμα “INATI ΔEΣ”! Ο ήχος από το 

λαούτο και το μαντολίνο παντρεύεται με τα ανάλαφρα χτυπήματα του μπεντίρ 

και περπατάει σε μαγική κλωστή, χωρίς να κινδυνεύει ακούγοντας το φύσημα 

από το νέϋ. Mοιάζει με αγέρι που μεταφέρει μέσα στα σοκάκια του Μεγάλου 

Κάστρου τον ερώτα, το πάθος, την ξεγνοιασιά, την παρέα και τέλος την 

ανανεωτική διάθεση του καινούργιου και του απρόβλεπτου. 

• Συμμετέχουν: Νίκος Ταβερναράκης, μπεντίρ και τραγούδι, Χρήστος 

Ζηδιανάκης, λαούτο και τραγούδι και Δημήτρης Μακράκης, νέϋ. 

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 

21:00 “Από την Πόλη και τη Σμύρνη, στον Πειραιά και στην Κρήτη”! Ρεμπέτικη 

βραδιά με το συγκρότημα του Δημήτρη Ζαχαριουδάκη. 

• Συντελεστές: Ηλίας Κλαϊνος (μπαγλαμάς, τραγούδι), Χρήστος Λιάτης 

(μπουζούκι, τραγούδι), Melza Burcu Ince (βιολί, μπεντίρ, τραγούδι), Δημήτρης 

Ζαχαριουδάκης (κιθάρα, τραγούδι). 

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 



19:00 – 20:00 Οι “Γυναίκες των Ανωγείων” σε κρητικούς παραδοσιακούς χορούς! 

• Συμμετέχουν: Αριστέα Καλομοίρη, Αγγέλα Σκουλά, Ελευθερία Καλομοίρη ,Πόπη 

Καλομοίρη, Νίκη Μέμμου και Ελένη Δρακογιαννάκη. 

• Τις συνοδεύουν μουσικά: ο Λευτέρης Καλλέργης (λύρα), ο Μανούσος 

Καλλέργης (λαούτο) και ο Θωμάς Μπολάκης (κιθάρα). 

20:00 -21:00 Αλλαγή κλίματος: Συναυλία κλασσικής ροκ μουσικής από το 

συγκρότημα “Crossroads”! 

• Συντελεστές: Φιλάρετος Ανυφαντάκης (μπάσο), Γιάννης Λεμονάκης (ντραμς), 

Κώστας Λιανδρογιαννάκης (φωνή), Χάρης Παπαδάκης (κιθάρα), Γιώργος 

Χαλκιαδάκης (κιθάρα). 

21:15 “Η Γύρα” στην Αλικαρνασσό! Ο Μάνος Παπαδάκης ακολουθώντας τα 

βήματα των παλιών τροβαδούρων και τραγουδοποιών, εκπληρώνει κι εδώ ένα 

από τα παιδικά του όνειρα! Φορτώνει μαζί με τους μουσικούς του το βανάκι του, 

με τραγούδια, όνειρα, ενισχυτές, φώτα και καλώδια και γυρνάει τη χώρα! 

• Συντελεστές: Γιάννης Κοντάκης (ηλεκτρικό μπάσο), Παναγιώτης Μαυράκης 

(ηλεκτρική κιθάρα), Πολυδωρος Φραντζεσκάκης (τύμπανα), Μάνος Παπαδάκης 

(ακουστική κιθάρα, τραγούδι). 

• Ήχος: Δημήτρης Χατζάκης 

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Αδράξτε την μέρα! Επισκεφθείτε την έκθεση “Δαίδαλος. Στα ίχνη του μυθικού 

τεχνίτη” στο Αρχαιολογικό Μουσείο, την έκθεση 72 σύγχρονων εικαστικών στο 

Πολιτιστικό & Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, την έκθεση των Νίκου 

Παπαδημητρίου, και Κώστα Τσώλη στον καλλιτεχνικό χώρο Materia Prima, τις 

εκθέσεις καλλιτεχνών φωτογράφων στο Βιλιοπωλείο της Βικελαίας Βιβλιοθήκης, 

στο Παλαιό Αστυνομικό Μέγαρο στα Λιοντάρια, της Ε.Φ.Ε.Κ. στο κτιριακό 

συγκρότημα “Αθηνά” και εκείνη του “Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης” στον 

Κοινωνικό χώρο των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού. Θυμηθείτε επίσης τα εκθέματα 

της Μαριάνθης Σφακιανάκη και του Μιχάλη Αθανασάκη στο Πολύκεντρο. 

> Διαβάστε προσεκτικά τις ώρες επισκέψεως κάθε χώρου (σ.σ. 13-17 του 

έντυπου προγράμματος). 

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

Η έκθεση χειροτεχνών εξακολουθεί να είναι ανοικτή από το πρωί ως τις 11.00 το 

βράδυ. 

20:30 – 21:00 Ο Giorgos Fuzz αποτυπώνει με μια κιθάρα μια ιδιαίτερη 

συνάντηση: εκείνη των blues με του flamenco. Χωρίς να είναι συναυλία 



αποκλειστικά ούτε της μιας ούτε της άλλης μουσικής παράδοσης, αλλά 

περισσότερο μια αναζήτηση στα κοινά τους σημεία, θα παρουσιάσει πρωτότυπο 

υλικό σε solo κιθάρα. 

21:15 “Τέχνη Καθ’ οδόν” χωρίς τους “Vamos” δεν γίνεται! 

Το γνωστό και αγαπημένο Μουσικό Σύνολο “Vamos Ensemble” συμπράττει και 

πάλι με την εξαίρετη Μεσόφωνο Ιωάννα Φόρτη, παρουσιάζοντας ένα ευρύ 

ρεπερτόριο που ξεκινά και καταλήγει στην Κρήτη. Παντρεύει μουσικά ιδιώματα 

και μας ταξιδεύει στο παρελθόν και το παρόν μέσα από ιδιαίτερες 

ενορχηστρώσεις και ξεχωριστές ερμηνείες. Υπενθυμίζουμε ότι το “Vamos 

Ensemble” πρωτοεμφανίστηκε στα Χανιά πριν από τέσσερα χρόνια και έχει ήδη 

μια πολύ σημαντική παρουσία στη μουσική σκηνή της Κρήτης. Είναι ένα 

πολυμελές σχήμα με σύνθεση συμφωνικής ορχήστρας, που έχει τη δυνατότητα 

να ερμηνεύει μουσικές από όλον τον κόσμο μέσα από τον πολύ ιδιαίτερο 

“προσωπικό” του ήχο. Η Ιωάννα Φόρτη έχει διακριθεί σε ένα ασυνήθιστα ευρύ 

και ετερόκλητο ρεπερτόριο, που περιλαμβάνει όπερα, οπερέτα, μπαρόκ, λόγια, 

έντεχνη και λαϊκή ελληνική μουσική, μιούζικαλ και άλλα. Η γνωριμία της με τον 

Μίκη Θεοδωράκη το 2000 σηματοδότησε το ξεκίνημα μιας καριέρας που 

περιλαμβάνει εμφανίσεις σε μεγάλα θέατρα σε Ελλάδα, Νέα Υόρκη, Λονδίνο, 

Γερμανία (Carnegie Hall, Queen Elisabeth Hall, Neuköllner Oper Berlin, Ηρώδειο, 

Επίδαυρο, Μέγαρο Μουσικής, κ.λπ.), καθώς και συνεργασίες με τους 

σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες, μαέστρους, τραγουδιστές και σκηνοθέτες. 

> ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Δ.Η. (Ανδρόγεω 2) 

21:00 “Μια χούφτα χώμα»! Με χαρτί του μέτρου, κομμένες φράσεις-στίχους και 

λέξεις από τη συλλογή της, με κάρβουνο και κόλλα, η Στέλλα Χαιρέτη δημιουργεί 

εκ νέου μια ποιητική σύνθεση, καλώντας τον θεατή να συμμετέχει. 

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΤΙΤΟΥ 

18:00 Ο Mojo Stilts (Θάνος Σμυρνάκης) σε ένα ακόμα Show με θεματικά 

κουστούμια Ξυλοπόδαρου. 

• Συντελεστές: Dreamhunter-Θάνος Σμυρνάκης, Peacemaker-Μίκα, Επιμέλεια 

Θεματικών Κουστουμιών-Εργίνα Μανιαδάκη του οίκου Ergina’s και Θάνος 

Σμυρνάκης, Συγγραφή Παραμυθιού-Εργίνα Μανιαδάκη, Project Manager-

Δήμητρα Μηναδάκη. 

18:00 – 19:00 Οι “Γυναίκες των Ανωγείων” παρουσιάζουν κρητικούς 

παραδοσιακούς χορούς! 



• Συμμετέχουν: Αριστέα Καλομοίρη, Αγγέλα Σκουλά, Ελευθερία Καλομοίρη ,Πόπη 

Καλομοίρη, Νίκη Μέμμου καιΕλένη Δρακογιαννάκη. 

• Τις συνοδεύουν μουσικά: ο Λευτέρης Καλλέργης (λύρα), ο Μανούσος 

Καλλέργης (λαούτο) και ο Θωμάς Μπολάκης (κιθάρα). 

19:00 – 20:00 Πλουμιστά Παραμύθια για Νεραΐδες και Παλληκάρια! Μια 

αφηγήτρια (Ευαγγελία Ορφανουδάκη) και μια λυράρισσα (Μαρία Σκουλά) 

διαπραγματεύονται την έννοια της θηλυκότητας μέσα από ιστορίες για 

Νεράιδες. Σαγήνη, αρετή, τόλμη, υπομονή αλλά και θυμός, εκδίκηση, πόθος, 

είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία αυτής της αφήγησης. 

20:00 – 21:00 «Ταξίδι στον κόσμο του μιούζικαλ»! 

• Τραγούδι: Μάνος Χριστοφακάκης, Μαριγιάννα Χριστοφακάκη. 

21:15 Συναυλία jazz, blues, pop, ρυθμοί από το συγκρότημα “Pink Tales”! Οι Pink 

Tales είναι μια μπάντα που μας ταξιδεύει με το μουσικό της αεροπλανάκι. Μέσω 

μια πρόζας γεφυρώνει μουσικές από διαφορετικές κουλτούρες και τόπους. 

Προσγειώνεται σε διάφορα αεροδρόμια ανά τον κόσμο, μιλώντας για μια ιστορία 

αγάπης. Από την Ελλάδα στην Ν. Υόρκη και από το Παρίσι έως το Μπουένος 

Άιρες. Με θετική ματιά στις ανατροπές του έρωτα και την ανακάλυψή του! 

Παίζουν ένα μείγμα από blues, rock jazz και world music. Πασίγνωστα τραγούδια 

από τα 60s έως τα 90s. 

• Συντελεστές: Η Πελαγία Μουρούζη τραγουδά και αφηγείται. Ηθοποιός και 

τραγουδίστρια που μας ήρθε από την Αθήνα. Έχει παίξει σε παραστάσεις 

αρχαίου δράματος αλλά και σε μεγάλα θέατρα της Ελλάδας (Δημ. Θέατρο 

Πειραιά, Μικρή Επίδαυρο, Δελφούς, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Λυκαβηττό, 

θέατρο Πέτρας, Βεάκειο κ.ά). 

Ο Χρήστος Σαγιέντ, με Αιγυπτιακές ρίζες, είναι ο …κρουστός της μπάντας, 

γεννημένος στη Λάρισα και μεγαλωμένος στην Αθήνα. Έχει συνεργαστεί με 

καταξιωμένους σύνθετες και τραγουδιστές, (Στ. Ξαρχάκος, Γ. Τρανταλίδης, 

Στέλιος Ρόκκος, Γιάννης Βαρδής, Θανάσης Πολυκανδριώτης, Μανώλης Λιδάκης, 

Θ. Παπαδόπουλος, Χ.Μενιδιάτης κ.ά) και έχει συμμετάσχει σε πολλές μουσικές 

παραγωγές. 

Ο Νίκος Βέργος είναι από το Ηράκλειο και παίζει ηλεκτρική κιθάρα. Οι 

συμμετοχές και οι συνεργασίες του ποικίλουν από τον κινηματογράφο (Alter Ego, 

Τυφλόμυγα, ALAN DALON κ.ά) τη δισκογραφία (Δ. Ξαξίρης, Σ. Αλεξάκης και οι 

ΟΜΕΡΤΑ, Γ. Παξιμαδάκης κ.ά.) έως και με μπάντες όπως οι Ensemble, Jazz do it, 

Γ. Νταγάκη, Simon Bloom, Alan Dalon, Γκα- Γκαν, Omikron, Haba Na Haba, κ.ά. 



Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος που παίζει και κινείται πάνω στην σκηνή 

ξεσηκώνοντας τη μπάντα αλλά και το κοινό. 

O Ορφέας Μητσοτάκης είναι ο “μικρός πρίγκηπας” των Pink Tales, γέννημα 

θρέμμα της Κρήτης με σπουδές στη τζαζ, κιθάρα και αρμονία στο Μusical praxis 

στην Αθήνα. Παίζει ακουστική κιθάρα, με ένα πραγματικά δικό του τρόπο. 

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

18:00 – 19:00 Αναπνευστικές και σωματικές ασκήσεις για ευλυγισία, 

ελαστικότητα, και ευεξία από τη “Χρυσαλίδα Γιόγκα”. 

19:00 – 20:00 Η χορωδία – μουσικό σχήμα και η χορευτική ομάδα του 

πολιτιστικού συλλόγου Νέας Αλικαρνασσού “Η Αρτεμισία”, μας παρουσιάζει 

τραγούδια και χορούς από τη Μικρά Ασία. 

20:00 – 21:00 Έντεχνα Λαϊκά τραγούδια με το συγκρότημα “Γκραντ Σουξέ”! 

• Συμμετέχουν: Θανάσης Βασιλάκης (μπουζούκι), Γιώργος Διλβόης (κιθάρα, 

φωνή), Χαρούλα Φραγκιαδάκη (φωνή), Μανώλης Παπαδάκης (κόντρα μπάσο). 

21:15 – 23.00 Κρητικά – Σμυρναϊκά Ρεμπέτικα με το σχήμα του Βασίλη Ξυλούρη! 

• Συμμετέχουν: Νίκος Βλατάς, Βαγγέλης Συλιγάρδος, Γιώργης Ξυλούρης. 

> ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- 

Πειραματική Σκηνή (Λεωφ. Πλαστήρα) 

Σας υπενθυμίζουμε και πάλι να επισκεφθείτε την έκθεση 72 σύγχρονων 

εικαστικών με τίτλο: CULTURA HERAKLION, που φιλοξενείται στον εκθεσιακό 

χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου. 

Αμέσως μετά μπορείτε να παρακολουθήσετε την τελευταία παράσταση του 

“Θεάτρου των Φωνών” και της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης “Νότος”, με 

τίτλο: “Μακρύς μολυβένιος πέπλος”! 

21:00 “Μακρύς μολυβένιος πέπλος”! 

Μουσικό σχεδίασμα εμπνευσμένο από τον Ματωμένο Γάμο του Federico Garcia 

Lorca. Μία παραγωγή από Το “Θέατρο των Φωνών” (φωνητικά σύνολα, 

τραγούδι, performance) και την Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης “Νότος”. 

Εμπνευσμένος από τον εμβληματικό “Ματωμένο Γάμο” του Federico Garcia 

Lorca, ο Μακρύς Μολυβένιος Πέπλος αποτελεί ένα μουσικό σχεδίασμα 

οργανωμένο σε επτά ποιητικές εικόνες που εμπλουτίζουν τον δραματουργικό 

άξονα του έργου του Lorca, με μουσική εμπνευσμένη από το ρεμπέτικο, τη 

μουσική του Μάνου Χατζιδάκι, τον Γαλλικό Ρομαντισμό, τη μουσική ζωή και την 

εικονοποιΰα της αθηναϊκής Belle Époque. Μία ομάδα 30 ερμηνευτών, 

τραγουδιστών και ηθοποιών, ερμηνεύει και αποδίδει το έργο, σε κινησιολογική 



επιμέλεια της Όλιας Λιδάκη, κοστούμια και σκηνικά της Άννας Χιλετζάκη, ενώ τον 

φωτιστικό και ηχητικό σχεδιασμό επιμελείται ο Δημήτρης Χατζάκης. 

• Σκηνοθεσία – Σύλληψη: Άννα Παπαγιαννάκη-Διβανή 

• Δραματουργία – Επιμέλεια κειμένων: Κατερίνα Φάλκου 

• Μουσικός Σχεδιασμός – Διασκευές: Άννα Παπαγιαννάκη Διβανή 

• Κοστούμια – Σκηνογραφία: Άννα Xιλετζάκη 

• Κινησιολογική επιμέλεια – χορογραφίες: Όλια Λιδάκη 

• Ερμηνεύει: Το “Θέατρο των Φωνών” και οι σπουδαστές και απόφοιτοι της 

Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης “Νότος”. 

• Συμμετέχουν: Μαρία Φάσουρα, Ιωάννα Φιωτάκη, Σίσσυ Μαρμαριτσάκη, 

Μαίρη Μουρτζάκη, Εύα Ψιλλάκη Ιωάννα Κωστάκη, Γιώργος Μανουσσάκης, 

Αλεξάνδρα Πεπονάκη, Νίκος Μουτζομάρκος, Σοφία Φουντουλάκη, Ελευθερία 

Συνατσάκη, Λήδα Ελ Χατίμπ, Χρύσα Μιχάλαρου, Μαρία Βουζουνεράκη, Δώρα 

Μπενάκη, Αγγελική Ιερωνυμίδη, Ελένη Φανιωτάκη, Γωγώ Στεφανάκη, Βιργινία 

Μαθιουδάκη, Κάλλια Καραβελάκη, Αλεξάνδρα Σίμου, Μαρία Καλιακάκη-Μάνα, 

Φίλιππος Μωραϊτης- Γιός, Κατερίνα Βιρσιμιτζάκη-Νύφη, Στέφανος Τσιφάς- 

Άντρας, Καλιάννα Γιγουρτζή-Πεθερά, Σόνια Ριστιβόγιεβιτς-Γυναίκα, Ελένη 

Στυλιανάκη, Κατερίνα Λασιθιωτάκη-Φεγγάρι, Αλεξάνδρα Τζουανάκη, Θάνατος. 

> ΚΟΜΜΕΝΟ ΜΠΕΝΤΕΝΙ (Λεωφ. Πλαστήρα) 

Ο γλύπτης Μανώλης Χαρκούτσης τοποθετεί μια μεταλλική φόρμα με τη μορφή 

κρητικού αίγαγρου, μεταμορφώνοντας ένα φυτό σε γλυπτό. 

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 

20:30 – 21:30 “Η Μαύρη Αγκάθα” και η …“Παρασκή”! Θεατρικό αναλόγιο με δύο 

καταπληκτικά, χιουμοριστικά κείμενα του Ηρακλειώτη λαογράφου ερευνητή 

Γιώργη Σταματάκη, σε υπέροχη κρητική διάλεκτο, που ψυχαγωγούν και 

συγχρόνως προβληματίζουν. Το πρώτο μας γυρίζει στο 1970 και σε μία παρέα 

τουριστών που στήνουν τις σκηνές τους λίγο έξω από ένα απομονωμένο, ορεινό 

χωριό της Κρήτης. 

Πρόκειται για διάσημους ζωγράφους που θέλουν να εργαστούν στη φύση. Τότε, 

οι χωρικοί έντρομοι αντικρίζουν για πρώτη φορά, άνθρωπο με μαύρο χρώμα…». 

Το δεύτερο κείμενο αφορά στην Παρασκή, την πιο μορφωμένη του χωριού, που 

έχει φτάσει ως την …τρίτη δημοτικού! Το σπουδαιότερο, γράφει ποιήματα! Σας 

βεβαιώνουμε: ο,τιδήποτε κι αν σας βασανίζει, θα το ξεχάσετε αυτοστιγμής! › 

• Κείμενα: Γιώργης Γρηγ. Σταματάκης 

• Επιλογή-δραματοποίηση-ερμηνεία: Μαρινέλλα Βλαχάκη 

• Μουσική, πρωτότυπα τραγούδια: Λεωνίδας Μαριδάκης 

• Δημιουργία βίντεο: Διονύσης Μανουσάκης, Μαρινέλλα Βλαχάκη. 



21:30 – 23:30 Συναυλία με το Συγκρότημα ΕΡΑΝ! Μια παρέα φίλων μουσικών 

που με πυξίδα τον έρωτα και καράβι τις υπέροχες μελωδίες της πλούσιας 

μουσικής μας παράδοσης, επιχειρούν μουσικά ταξίδια στον χώρο και τον χρόνο, 

με τη βοήθεια της φωνής, μιας λύρας, ενός λαούτου και των ρυθμικών χτύπων 

του νταουλιού που θυμίζουν τους χτύπους της καρδιάς. Με τραγούδια βαθειά 

ριζωμένα στη συνείδηση και την καρδιά μας, μας ταξιδεύουν από την Κρήτη, και 

τα υπόλοιπα νησιά της Ελλάδας, μέχρι και την Μικρασία, εγκωμιάζοντας τον 

έρωτα και το μεγαλείο τής ανθρώπινης ψυχής. Το όνομα ΕΡΑΝ τους 

αντιπροσωπεύει πλήρως, γιατί είναι ερωτευμένοι με τη μουσική, τις τέχνες και 

την ίδια τη ζωή. 

• Η εκλεκτή αυτή μουσική παρέα αποτελείται από: τον Νεκτάριο Παχιαδάκη 

(λύρες και τραγούδι), την Κυβέλη Σεργίου (τραγούδι και κρουστά), τον Νεκτάριο 

Μαρίνο (λαούτο, μπουλγαρί) και τον Μανώλη Σκουμπάκη (λαούτο, σαντούρι). 

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΑΚΚΟΣ 

20:30 – 21:30 Ερασιτέχνες Τσιγγάνοι – Τσιγγάνικοι Ρυθμοί. Ένα μουσικό ταξίδι 

από τους τσιγγάνικους ρυθμούς της Ελλάδας και των Βαλκανίων ως την ελληνική 

έντεχνη, αλλά και ροκ σκηνή, με τζαζ διαθέσεις και παραδοσιακές 

»παραφωνίες». 

• Ακορντεόν, φωνή: Χρήστος Συρμακέζης 

• Κιθάρα, φωνή: Κωνσταντίνος Λαβαντσιώτης. 

21:30 Ρεμπέτικο και Ταμπαχανιώτικο. Οι δυο λαϊκές μουσικές σε μια συναυλία 

με το μουσικό σχήμα του Γιάννη Παξιμαδάκη! 

Μουσική πρόταση από τρεις καλλιτέχνες της Κρήτης. Ένα καταστάλαγμα 

απόψεων, έπειτα από συνεχή έρευνα και παρουσία στον πυρήνα της λαϊκής 

μουσικής, με κύρια όργανα το μπουζούκι και το μπουλγαρί. Ο γνωστός σε όλους 

μας Γιάννης Παξιμαδάκης, ο Νίκος Σταματάκης, μουσικός με αφοσίωση στο είδος 

της κιθάρας που αποκαλείται λαική & quot και ο Κωστης Μακάκης, συνθέτης 

μουσικής για το θέατρο, ερμηνευτής κρητικής μουσικής και παράλληλα μουσικός 

του βιολιού και του μπαγλαμά, συγκεντρώνονται για να αποδώσουν όσο το 

δυνατόν πιο πιστά τον πλούτο που πηγάζει από τις λαϊκές μουσικές κάθε τόπου. 

Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά σε όλη σχεδόν την περίοδο του ρεμπέτικου 

τραγουδιού και μιας αντίστοιχης μουσικής που δημιουργήθηκε στα αστικά 

κέντρα της Κρήτης, μέσω διαφόρων ανταλλαγών (εμπορικών, μουσικών και 

κοινωνικών), οι καρποί της οποίας ονομάζονται κοινώς “Ταμπαχανιώτικα”. Οι 

τρεις μουσικοί εντοπίζουν κοινά στοιχεία – μουσικά μοτίβα και στίχους-, και 

κοινή θεματολογία και τη μεταφέρουν στο κοινό, διατηρώντας ακέραια την 

ψυχαγωγική λειτουργία της και την άμεση έκφραση ζωής που περιέχει. 



> ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 

21:00 Ο Χάρης Φασουλάς στο “Τέχνη Καθ’ οδόν 2019”! Μουσική βραδιά με 

συνθέσεις του Χάρη Φασουλά, καθώς και παραδοσιακά και έντεχνα κρητικά 

τραγούδια. Μαζί του οι μουσικοί Μιχάλης Μπελιβάνης, Βασίλης Χαιρέτης και 

Θωμάς Μπολάκης. 

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 

20:30 – 21:30 Το “Θέατρο Σκιών Κρήτης”, των Άθω Δανέλλη και Γιάννη 

Παπαδόπουλου, παρουσιάζει την ανεπανάληπτη κωμωδία: “Το Ταβερνάκι του 

Καραγκιόζη”, για μικρούς και μεγάλους. 

21:30 – 23:30 Συναυλία παραδοσιακής ελληνικής μουσικής από το μουσικό 

σχήμα “Πύρηχος”! Μουσικές από την Κρήτη έως τη Θράκη, αλλά και την Μικρά 

Ασία, με το δημιουργικό κέφι και τη φρέσκια οπτική του συγκροτήματος. 

Ο Γιώργος Ζαχαριουδάκης αναβιώνει τα κρητικά πνευστά και ενσωματώνει το 

φλάουτο στον παραδοσιακό ήχο. Ο Δημήτρης Στεφανάκης παρουσιάζει διάφορες 

παλαιές και καινούργιες λύρες από τον ελληνικό χώρο. Ο Βαγγέλης Τσαγκαράκης 

προσδίδει ένα προσωπικό ύφος στα κρητικά νυκτά όργανα, αναδεικνύοντας το 

λαούτο και το μπουλγαρί. Ο Σταύρος Τσαγκαράκης έχει ένα δικό του τρόπο στο 

παίξιμο του νταουλιού και ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα στο ούτι. 

ΤΡΙΤΗ 

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Τελευταία ευκαιρία να επισκεφθείτε τις εκθέσεις καλλιτεχνών φωτογράφων στο 

Παλαιό Αστυνομικό Μέγαρο στα Λιοντάρια. 

> Αντιθέτως συνεχίζονται: 

• Η έκθεση “Δαίδαλος. Στα ίχνη του μυθικού τεχνίτη”, στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο ως την 1η Μαρτίου 2020 • Η λαμπρή έκθεση 72 σύγχρονων εικαστικών 

στο Πολιτιστικό & Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου ως την 30η Σεπτεμβρίου. • Η 

έκθεση των Νίκου Παπαδημητρίου, και Κώστα Τσώλη, στον καλλιτεχνικό χώρο 

Materia Prima ως την 15η Οκτωβρίου • Η έκθεση του “Συλλόγου Ρευματοπαθών 

Κρήτης” στον Κοινωνικό χώρο των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού ως την 25η 

Σεπτεμβρίου • Η έκθεση της Μαριάνθης Σφακιανάκη και του Μιχάλη Αθανασάκη 

στο Πολύκεντρο • Η έκθεση Η έκθεση φωτογραφίας της Ε.Φ.Ε.Κ. στο κτιριακό 

συγκρότημα “Αθηνά” ως την 25η Σεπτεμβρίου • Η έκθεση φωτογραφίας νεαρών 

προσφύγων στο Βιλιοπωλείο της Βικελαίας Βιβλιοθήκης, ως την 28η 

Σεπτεμβρίου. 

> Διαβάστε προσεκτικά τις ώρες επισκέψεως κάθε χώρου (σ.σ. 13-17 του 

έντυπου προγράμματος). 



• Ο Μανώλης Χαρκούτσης ολοκληρώνει το φυτο-γλυπτό του στο Κομμένο 

Μπεντένι. 

• Η έκθεση χειροτεχνών στην Πλατεία Ελευθερίας θα παραμείνει ανοικτή ως τις 

11.00 το βράδυ. 

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΝΑΡΟΥ 

18:00 – 19:00 Η “Κρητική Ακαδημία Πολεμικών Τεχνών” Τουρλάκη κάνει μια 

τελευταία επίδειξη στην καρδιά της αγοράς. 

19:00 – 21:00 “Από την Πόλη και τη Σμύρνη, στον Πειραιά και στην Κρήτη”! 

Ρεμπέτικη βραδιά με το συγκρότημα του Δημήτρη Ζαχαριουδάκη. 

• Συμμετέχουν: Ηλίας Κλαϊνος (μπαγλαμάς, τραγούδι), Χρήστος Λιάτης 

(μπουζούκι, τραγούδι), Melza Burcu Ince (βιολί, μπεντίρ, τραγούδι), Δημήτρης 

Ζαχαριουδάκης (κιθάρα, τραγούδι). 

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

20:30 -21:15 Μια διαφορετική μουσική παράσταση από τους “Στυλοβάτες”! Δύο 

κιθάρες μια τρομπέτα και 2 φωνές, classic & alternative rock unplugged 

ακουστικές διασκευές και διάδραση, με πρωταγωνιστές το κοινό και όλους τους 

λάτρεις της καλής μουσικής. Τάσος Ράσσιος (κιθάρα, φωνή, διασκευές), Νίκος 

Νταλαπέρας (κιθάρα, κρουστά, φώνη), Αροδάμη Ψαράκη (τρομπέτα). 

21:30 Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ 

και οι “STRING DEMONS” 

κλείνουν με ανεπανάληπτο τρόπο το φεστιβάλ! 

Ο Χρήστος Θηβαίος τραγουδά όσα έχουμε αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια και 

κάνει ένα σπουδαίο αφιέρωμα σε γνωστούς τραγουδοποιούς όπως η Αρλέτα, ο 

Παύλος Σιδηρόπουλος, ο Νικόλας Άσιμος κ.ά. Μαζί του ο Μάξιμος Δράκος στο 

πιάνο, ο Καλλίστρατος Δρακόπουλος στα τύμπανα, και το σπουδαίο νεανικό 

συγκρότημα των “String Demons”, που συνεπαίρνει το κοινό με τον ιδιαίτερο ήχο 

και τα τραγούδια του. 

 


