
κυμοσύνη είναι υπέροχη εμπειρία, η γέννα παιχνιδάκι και το μωρό
σου θα είναι άγγελος. Θα έχεις και τον άντρα σου να σε βοηθάει
στα δύσκολα! Κι όσο για τη δουλειά σου; Μην ανησυχείς, βρε κουτό.
Όλα συνδυάζονται αν το θέλεις! Μια συνωμοσία ροζ πανευτυχίας
που ξεσκεπάζεται όταν, δυστυχώς, είναι πια πολύ αργά. Όταν έχεις
αποκτήσει μια τεράστια κοιλιά σαν φάλαινα, όταν γεννάς, αν και
θα προτιμούσες να πατήσεις σε αναμμένα κάρβουνα, και όταν το
μωρό ουρλιάζει ρυθμικά, σε κοιτάζει με αγωνία και εσύ αδυνατείς
να καταλάβεις τι θέλει από σένα! Κι όλα αυτά την ώρα που η στρίγ-
κλα διευθύντριά σου απαιτεί τα πάντα, ενώ ο στοργικός πατέρας
σφυρίζει αδιάφορα!» Οι «αληθινές» γυναίκες, γράφει η Κατερίνα
Μανανεδάκη, έχουν μαύρους κύκλους στα μάτια, δε χωράνε μετά
τη γέννα στο καλό τους τζιν και τα νεύρα τους είναι μονίμως χάλια,
γιατί κανείς δεν καταλαβαίνει… τι τραβάμε κι εμείς οι μάνες!
Την θεατρική διασκευή έκανε ο Πάνος Αμαραντίδης και η Ελένη
Λευθεριώτη. Τους ρόλους ερμηνεύουν : Απόστολος: Κώστας Τσιμ-
πούκας, Μαρίνα: Δήμητρα Χατζηνικολάου, Αλεξάνδρα: Μαίρη
Αποστολάκη, Λούλα - Σουλτάνα: Κατερίνα Λιμναίου Ελλη: Γεωργία
Κοκκαλιάρη, Θοδωρής: Μάριος Λιαπάκης, Σκηνικά-Κοστούμια: Ει-
ρήνη Μηλαθιανάκη, Μουσική επιμέ-
λεια: Μάνος Μανιάς, Ηχητικά -
φωτισμοί: Γιάννης Λαντζουράκης.
Σκηνοθεσία - Επεξεργασία: Μάνος
Μανιάς

20.45 ✽ Προσέλευση Κοινού 
21.00 ✽ Η σημερινή ημέρα των «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΕΙΩΝ 2019» είναι
αφιερωμένη στα επιμορφωτικά τμήματα κιθάρας, παραδοσιακών
χορών και στην χορωδία μας, που λειτούργησαν μαζί με ακόμα
19 τμήματα στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου μας κατά την περίοδο 2018-2019 με μεγάλη επιτυχία.
Θα εμφανισθούν:
✽ Tα τμήματα κιθάρας, στα
οποία δίδαξε η καθηγήτρια μου-
σικής, κα Ιωάννα Ψαράκη.
✽ Η επόμενη παρουσίαση θα
γίνει από τα τμήματα παραδο-
σιακών χορών, στα οποία δίδα-
ξαν οι δασκάλοι χορού, κα Ελένη
Γιαννουλάκη και Κ. Φαραζάκης.
Τα χορευτικά συνοδεύει ευγε-
νικά προσφερθείς ο γνωστός
καλλιτέχνης της Κρητικής μουσικής, κος Ελευθ. Ψαράκης.
Η επόμενη παρουσίαση θα γίνει από την Μικτή χορωδία του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου μας. Θα παρουσιάσουν ένα μεγάλο αφιέ-
ρωμα στο διάσημο Έλληνα συνθέτη και στιχουργό Σταύρο
Ξαρχάκο.

20.45 ✽ Προσέλευση Κοινού
21.00 ✽ Η πολύ γνωστή στον Τόπο μας αλλά και στο Πανελλήνιο
Ηρακλειώτισσα καλλιτέχνης Βαγγελιώ Φασουλάκη, παρέα με τους
συνεργάτες της, μας οδηγούν σ’ ένα ταξίδι γεμάτο μικρές όμορφες
μουσικές ιστορίες. " Κάνουν άραγε οι σουλτάνες βουντού; και γιατί
η Τζολίν συναναστρέφεται με την Περσεφόνη; Πόσα VOLT θα μπο-
ρούσε να αντέξει το κορμί ενός κιθαρίστα; " Η Βαγγελιώ Φασου-
λάκη είναι αρχιτέκτονας μηχανικός. Όμως της αρέσει να  ανακατέβει
στον καμβά της χρώματα και ήχους από διάφορα είδη μουσικής και
μπαίνοντας σε ρόλους, οδηγεί το κοινό σ’ ένα ταξίδι γεμάτο μικρές
χιουμοριστικές αλλά και περίεργες ιστορίες. Βάλτε άνετα παπού-
τσια, ξεσκονίστε τις χορευτικές σας κινήσεις από το κλασσικό ροκ
μέχρι την μοντέρνα ντίσκο, και αφεθείτε κάτω από την προστασία
των υπερμεγέθη πολύχρωμων βλεφαρίδων της. 
Μη φοβηθείτε τον σουρεαλισμό... είναι φίλος της! 
Σας περιμένουμε να απολαύσουμε μια ξεχωριστή βραδιά.
Το μουσικό συγκρότημα απο-
τελούν: Η Βαγγελιώ Φασου-
λάκη: φωνή.  Νίκος
Βογιατζάκης: ηλ. κιθάρα. Γιάν-
νης Σταυρακάκης: ηλ. κιθάρα
και Παντελής Τάκης: τύμπανα

20.45 ✽ Προσέλευση Κοινού
21.00 ✽ Απόψε θα σας προσφέρουμε μία καταπληκτική κωμωδία
με τίτλο «ΤΙ ΤΡΑΒΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΑΝΕΣ». Ένα διαχρονικό
θεατρικό έργο της Κατερίνας Μανανεδάκη, που στους πρώτους
μήνες της κυκλοφορίας του έγινε best seller με πάνω από 150.000
αναγνώστες. Το έργο αυτό καταρρίπτει τον μύθο της ιδανικής μη-
τέρας, της υπέροχης συζύγου και της τέλειας εργαζόμενης.
Λίγα λόγια για την υπόθεση του έργου : «Πρέπει οπωσδήποτε να
γίνεις μάνα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από τη μητρότητα,
σου λένε οι άλλες μάνες προτού μπεις στο κλαμπ, και σε κάνουν να
αναρωτιέσαι: Εγώ πότε θα γίνω μάνα; Πότε επιτέλους θα αποκτήσω
μωρό;» Καλά, δεν ξέρεις τι χάνεις, συνεχίζουν με χαμόγελο. Η εγ-

Την χορωδία διευθύνει ο μαέστρος, κος
Μάνος Διακοσταμάτης και στο πιάνο συνο-
δεύει ο μουσικός, κος Άγγελος Αντωνάκης.
✽ Η αποψινή
βραδιά θα πε-

ριλαμβάνει επίσης μια πολύ ενδια-
φέρουσα ενημερωτική εκδήλωση,
που συνδιοργανώνουμε μαζί με
τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης
Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.), προκειμένου να ενημερω-
θούν οι κάτοικοι της Συνοικίας Αγίας Αικατερίνης κι όχι μόνο,
για την αναγκαιότητα της κατάργησης της πλαστικής σακού-
λας. Μάλιστα οι παρευρισκόμενοι της αποψινής βραδιάς θα πα-
ραλάβουν δωρεάν την οικολογική τσάντα
πολλαπλών χρήσεων που έχει δημιουργήσει ο Ε.Σ.Δ.Α.Κ. για
τον σκοπό αυτό. Μια τσάντα με την οποία, εφόσον την εντά-
ξουμε στην καθημερινότητά μας, θα μπορέσουμε να γίνουμε
συμμέτοχοι στην μεγάλη αυτή εκστρατεία και να συμβάλουμε
καθοριστικά και αποτελεσματικά στην προστασία του περιβάλ-
λοντος. Στην εκδήλωση αυτή θα παρευρίσκεται και ο Πρόεδρος
του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης
Απορριμμάτων Κρήτης και δήμαρ-
χος Αρχανών-Αστερουσίων, κος
Μανόλης Κοκοσάλης, με στελέχη
του Συνδέσμου.

20.45 ✽ Προσέλευση Κοινού
21.00 ✽ Στην κινηματογραφική βραδιά των φετινών ΑΙΚΑΤΕ-
ΡΙΝΕΙΩΝ, προβάλλεται η τελευταία εξαιρετική ταινία του συμ-
πατριώτη μας και διεθνούς φήμη σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή
με τίτλο «ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ».
Βραβεύτηκε από την Ακαδημία Ελληνικών Βρα-
βείων Τέχνης για την ταινία «Καζαντζάκης» ως
«Προσωπικότητα 2019», και την προβάλλουμε
απόψε, με την ευγενική χορηγία και άδεια του
ίδιου του σκηνοθέτη και δημιουργού Γιάννη
Σμαραγδή, τον οποίο θερμότατα ευχαριστούμε.

ΠΕΜΠΤΗ 25 IOYΛIOY

*Κατά την διάρκεια της συναυλίας, όπως έχει
καθιερωθεί 34 συνεχή χρόνια, θα επιδοθούν οι
έπαινοι στους μαθητές και στις μαθήτριες της
Β΄θμιας Εκπ/σης που αρίστευσαν κατά την φε-
τινή σχολική χρονιά 2018-2019 και έλαβαν τε-
λική βαθμολογία πάνω από 18, καθώς επίσης

και στα παιδιά που διακρίθηκαν σε διάφορους άλλους τομείς (όπως
αθλητισμός, μουσική, κοινωνία, εργασία κ.α.) και που κατοικούν στην
Συνοικία Αγίας Αικατερίνης.
Επίσης θα επιδοθούν χρηματικά βραβεία στους 10 πρώτους αριστεύ-
σαντες μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου και στους 10 πρώτους αν-
τίστοιχα του Λυκείου, από τον Μεγάλο Ευεργέτη της Συνοικίας μας, κον
Κ. Μπαντουβά, στη μνήμη του αρχηγού της Εθνικής Αντίστασης καπε-
τάν Μαν. Μπαντουβά, όπως έχει καθιερωθεί συνεχώς τα τελευταία 27
χρόνια.

ΤΡΙΤΗ 23 IOYΛIOY

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 IOYΛIOY

ΠΡΩΙ
08.00 ✽ Τέλεση Θείας Λειτουργίας
στην εκκλησία Αγίας Αικατερίνης, μετά
αρτοκλασίας, υπέρ υγείας, προόδου και
ευημερίας, των Τακτικών και Επίτιμων
Μελών του Συλλόγου μας.        
*Επιμνημόσυνη δέηση των αποβιωσάντων Τακτικών και Επίτι-
μων Μελών του Συλλόγου μας.

*Των ιερών Ακολουθιών θα χοροστατήσει ο
Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης και
Πρωτοσύγκελος της Ι.Α.Κ. πατέρας Μεθό-
διος Βερνιδάκης.
10.30 ✽ Εγκαίνια έκθεσης με τα πολύ ιδιαί-
τερα και πρωτότυπα έργα εκείνων που συμμε-
τείχαν στα φετινά επιμορφωτικά τμήματα του
Συλλόγου μας: ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΖΩΓΡΑΦΙ-

ΚΗΣ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ και  ΚΟΠΤΙΚΗΣ – ΡΑΠΤΙΚΗΣ.

ΒΡΑΔΥ
Και αυτή τη χρονιά το Θέατρο Μορφές εμπιστεύεται την παιδική
του σκηνή, στην έμπειρη πένα της Ξένιας Καλογεροπούλου και
του Θωμά Μοσχόπουλου. Με το θεατρικό «Η Κοιμωμένη ξύπνησε»

Πρόκειται για ένα καταπληκτικό
κείμενο που παντρεύει το χθες με το
σήμερα…
Η κοιμωμένη πριγκίπισσα μαγεύε-
ται κατά λάθος από τη «διαφορε-

τική» νεράιδα Βιόλα… και ξυπνάει… μετά από 500 χρόνια!!! 
Σ’ ένα κόσμο σύγχρονο, τελείως διαφορετικό απ’ τον δικό της, τον
παραμυθένιο… Ένα κόσμο με τρένα, αυτοκίνητα, κινητά, τεχνολο-
γία… Πως θα τα βγάλει πέρα μόνη της; Θα τα καταφέρει; Αυτή;
που μεγάλωσε σαν πριγκίπισσα;
Ένα κείμενο με χιούμορ και συγκίνηση που μας μιλάει για τον
έρωτα, τη φιλία, τη μοναξιά, τη διαφορετικότητα, τη σχέση γονιών-
παιδιών, την επικοινωνία. Μια θεατρική παράσταση που απευθύνε-
ται σε παιδιά και μεγάλους κάθε ηλικίας. 
Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιάννα Κεφάλα, Δομήνικος Ταβερναράκης, Ιά-
σονας Χριστοδούλου, Μιχαέλα Πασσά, Ρένα Πασπάτη, Σίμος Χρι-
στοδούλου, Τάσος Καϊσαρλής, Φαίη Ταμιωλάκη. 
Σκηνοθεσία: Γιάννα Κεφάλα.   Σκηνικά: Άννα Χιλετζάκη. 
Κοστούμια: Γιασμίν Τιμοτίγιεβιτς. Μουσική επένδυση & πρωτότυπη
μουσική: Γιώργος Καλογεράκης, Ιωάννα Κελεσή. Τραγούδι: Θαλένα
Αβραμέα. 
Κινησιολογία: Χαρά Καράλη Φώτα / Ήχος: Νίκος Αρετάκης

KYPIAKH 2 1 IOYΛIOY ΔΕΥΤΕΡΑ 2 2 IOYΛIOY

Επίσης κατά την διάρκεια της αποψινής βραδιάς θα επιδοθούν
οι βεβαιώσεις παρακολούθησης από τους υπεύθυνους που
δίδαξαν στα επιμορφωτικά τμήματα Αγιογραφίας, ζωγραφικής,
κοσμήματος, αργυροχρυσοχοΐας, φωτογραφίας, παραδοσιακών
χορών, κιθάρας, Πληροφορικής, κοπτικής/ραπτικής, και χορω-
δίας, όσων τακτικά συμμετείχαν στα παραπάνω επιμορφωτικά
προγράμματά μας την περίοδο 2018-2019, τα οποία οργάνωσε
και λειτούργησε ο Πολιτιστικός Σύλλογός μας.



Τριάντα τέσσερα χρόνια δυναμικής - δημιουργικής 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

“AIKATEPINΕΙΑ 2019”
AΠO 21 MEXPI 26 IOYΛIOY

ΠPOΣKΛHΣH

Tο Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Aγίας
Aικατερίνης Δήμου Hρακλείου, σας προσκαλεί
να τιμήσετε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις,
“AIKATEPINEIA 2019”, οι οποίες φέτος
συμ πλη  ρώ νουν αισίως 34 συνεχή χρόνια παρου-
σίας στα πολιτιστικά δρώμενα της Συνοικίας, 
της πόλης, του Νομού και της Κρήτης
γενικότερα.
Η παρουσία σας θα δώσει σε όλους εμάς, που

εργαζόμασθε για την πολιτιστική-πνευματική-
περιβαλλοντική και κοινωνική αναβάθμιση της
Συνοικίας μας, κουράγιο και δύναμη για να συνεχί-
σουμε το δύσκολο αλλά δημιουργικό έργο μας.

Mε σεβασμό και εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
O Πρόεδρος

MηνάςΓρηγ.Mαυροειδής

H EIΣOΔOΣ EINAI EΛEYΘEPH ΣE OΛEΣ TIΣ EKΔHΛΩΣEIΣ
ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
Έναρξη Εκδηλώσεων: Καθημερινά  9 το βράδυ

Ευχαριστούμε θερμά για την στήριξή τους:

✽  Την Ενορία Αγίας Αικατερίνης
✽ Την Περιφέρεια Κρήτης
✽ Την Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου,
✽ Τον Μεγάλο Ευεργέτη της Συνοικίας κον Κώστα Μπαντουβά
✽ Τα Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ και τον κον Γιάννη Λεμπιδάκη,
✽ Το Τεχνικό Γραφείο του πολιτικού  Μηχανικού κου Ευάγγελου

Φωτεινάκη
✽ Την Ζωοτροφική Κρήτης του κουΜιλτ. Φαρσάρη στην ΒΙ.ΠΕ.Η.,
✽ Τα S.M.. Χαλκιαδάκης Α.Ε.
✽ Τα τυροκομικά Κρήτης και τον κονΒαγγ. Καλογεράκη στην ΒΙ.ΠΕ.Η.,
✽ Την κρεατοεμπορική Κρήτης και τον κονΠολυδ. Μαρμαρά οδός

Ιερωνυμάκη Πατέλλες
✽ Τον κύριο Νίκο Πλατάκη Είδη υγιεινής-Ψύξη-θέρμανση

στην οδό Λαγκαδά,
✽ Τον κύριο Ανδρεαδάκη Ιωάννη Ο.Ε. υδραυλικά και είδη υγιεινής οδός

Κλεάνθης 17
✽ Το Λογιστικό Γραφείο «Φοροεπίλυσις»Βασιλάκης Εμμ.Οδός Μεν.

Παρλαμά 23, Γιόφυρος
✽ Το ζαχαροπλαστείο του κου ΜιχάληΠλατάκη στην οδό Εμμ. Μπαν-

τουβά στις Πατέλλες,
✽ Το καφενείο του κου Νίκου Παγωμένου στις Πατέλλες
✽ Την κα Αντωνία Κόκκινου κρεοπωλείο στην οδό Εμμ. Μπαντουβά 61 
✽ Το S.M. ΑΡΙΑΔΝΗ της καςΣεβ. Σπύρου στην οδό Αγ. Νεκταρίου

Συνοικία Αγίας Αικατερίνης.
✽ Το κατ/μα ηλεκτρ/κού υλικού κ. Νικ. Πάνταλος και Μαργ. Ζαχαράκη

Ο.Ε. στην οδό Π. Φούμη 35 Πατέλλες,
✽ Ο «Φούρνος της Γωγώς» στην Εμμ. Μπαντουβά 53 Πατέλλες.
✽ Λεοντάρη - Στολίδη Ιωάννα • Φαρμακείο, οδός Κάντια, 

Αγία Αικατερίνη
✽ Τα έντυπα και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.  της πόλης μας.

TO ΠPOΓPAMMA EINAI ΠPOΣΦOPA 
THΣ  “TYΠOKPETA” ΓPAΦIKEΣ TEXNEΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

(ΝΕΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ)

✥ ✥

✥ ✥ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/7/2019, ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/7/2019, ΑΠΌ ΤΙΣ 8-9μ.μ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΘΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΡΓΥΡΟ-
ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ, ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ και ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΕΚΕΙΝΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΦΕΤΙΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ. ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ, ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑ-
ΝΟΝΤΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΨΥΓΕΙΟ), ΓΙΑ
ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗ-
ΘΕΙΑΣ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 6 IOYΛIOY

✥ ✥

✥ ✥

ΕΝΩΜΕΝΟΙ - ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ - δυΝΑτΟΙ

Συνδιοργάνωση Εκδηλώσεων:

Ο Γιάννης Σμαραγδής είναι ο Έλληνας . Ένας ο ιεραπόστολος του
φωτός. Ένας αρχιτέκτονας της ψυχής. Ο σκηνοθέτης που κατά-
φερε να προσεγγίσει το ελληνικό αίσθημα μέσα από ένα κρυ-
στάλλινο, διαυγές, διαμαντένιο πρίσμα και να το αποτυπώσει
αμόλυντο στις ταινίες του για τους Παπαδιαμάντη, Καβάφη
(«Καβάφης»), Δομίνικο Θεοτοκόπουλο («El Greco»), Ιωάννη
Βαρβάκη («Ο Θεός Αγαπάει το Χαβιάρι») και πρόσφατα τον Νίκο
Καζαντζάκη («Καζαντζάκης»)
Κανείς από τους λάτρεις του κινηματογράφου δεν πρέπει να χάσει
το αριστούργημα αυτό του Γιάννη Σμαραγδή.

20.45 ✽ Προσέλευση Κοινού
21.00 ✽ Απόψε τα «ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ» θα μας οδη-
γήσουν σε μια μουσική διαδρομή στους δρόμους του ρεμπέτικου
τραγουδιού. Θα ακουστούν τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη,
Παναγιώτη Τούντα, Σπύρου Περιστέρη, Βασίλη Τσιτσάνη, Γιάννη
Παπαϊωάννου καθώς και άλλα επιλεγμένα τραγούδια του ελλη-
νικού ρεπερτορίου από αξιόλογους συνθέτες.
Τα «ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ» έχουν ιδιαίτερη αγάπη στο
ρεμπέτικο τραγούδι, το οποίο δεν είναι μόνο τραγούδι, είναι τρό-
πος και στάση ζωής.
Είναι ένα πασίγνωστο μουσικό σχήμα της πόλης του Ηρακλείου
και αποτελείται από τους:
• Βαγγέλη Κακουδάκη: τραγούδι, μπουζούκι, μπαγλαμά
• Θεοφάνη Χάσκο: τραγούδι, μπουζούκι
• Γιώργο Χαλκιαδάκη: τραγούδι, κιθάρα
• Νίκο Κάπλαντζη: τραγούδι. κρουστά

Καλούμε όλους τους
«γνήσιους» ρεμπέτες να
μην χάσουν αυτή την ανε-
πανάληπτη ρεμπέτικη
βραδιά που θα μας προ-
σφέρουν με πολύ κέφι και
μεράκι το μουσικό Κρη-

τικό συγκρότημα «ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ».
Είναι μεγάλη τιμή για τον Σύλλογό μας να φιλοξενεί αυτό το μου-
σικό σχήμα.

Στην αποψινή εκδήλωση θα επιδοθούν
για 34η συνεχή χρονιά οι έπαινοι και τα
αναμνηστικά δώρα, στους φοιτητές και
στις φοιτήτριες της Συνοικίας μας, που
εισήχθησαν πέρυσι στα Α.Ε.Ι και
Α.Τ.Ε.Ι.

ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ
AΓIAΣ AIKATEPINHΣ ΔHMOY HPAKΛEIOY


