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Όλη η Κύθνος
μία γιορτή!

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τζιωτάκη Κατερίνα
«Διαδρομές»
Έκθεση Ζωγραφικής 
Χώρα – Δημοτικό Σχολείο
Ώρα Εγκαινίων 21:00
(η έκθεση θα διαρκέσει έως 31/8)   

16/08

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

KYΡΊΑΚΗ 
18/08 «Τραγούδια της Καρδιάς»

Συναυλία με το συγκρότημα 
της Ελένης Φίλιππα 
Θεατράκι Δρυοπίδας                          
Ώρα έναρξης 21:00

ΔΕΥΤΕΡΑ 
19/08 «Λαϊκή Βραδιά

στην Κανάλα»
Συναυλία με ρεμπέτικο
& λαϊκό τραγούδι
με το συγκρότημα
του Αντρέα Πρέκα.
Πλατεία Κανάλας
Ώρα έναρξης 21:30

TΡΊΤΗ
20/08 BEACH PARTY με τους 

ΚΑΠΠΑ ΖΕΥΚΙΝ
Έντεχνο Ελληνικό Ροκ
Παραλία - Απόκρουσης
Ώρα έναρξης 22:00

χώρο του ευρωπαϊκού 
νότου (Ελλάδα, Ιταλία, 
Νότιος Γαλλία, Ισπανία) 
και των αραβικών λαών 
(Μαρόκο, Αλγερία, 
Τυνησία, Αίγυπτος, 
Συρία, Λίβανο), καθώς 
και της σεφαραδίτικης 
διασποράς και της 
αραβοανδαλουσιανής παράδοσης. Καλύπτουν 
μια χρονική περίοδο, από το μεσαίωνα μέχρι 
τις αρχές του 20ού αιώνα. Με αφορμή 
τα θέματα και τίς εικόνες των τραγουδιών, 
αφηγούμαστε - παράλληλα με τη μουσική - την 
ιστορία ενός κοριτσιού, μιας βασιλοπούλας, που 
ονειρεύτηκε έναν κήπο με χρυσά πορτοκάλια 
και αναγκάστηκε να κάνει το γύρο του κόσμου 
ώσπου να τα βρεί και να λύσει το αίνιγμα των 
ερωτευμένων.
Αυλή Ξενία - Λουτρά
Ώρα έναρξης 21:00

ΔΕΥΤΕΡΑ - TΡΊΤΗ

19&20
/08

Τουρνουά
BEACH VOLLEY
Παραλία Μέριχα
– Πληροφορίες
Δήμος Κύθνου

ΤΕΤΑΡΤΗ
21/08 Κάτω από την Πανσέληνο

του Αυγούστου
«Ας μη ξημέρωνε ποτέ» 
Μουσική βραδιά
Με τους: Λαμπρινή Γιώτη
πιάνο-φωνή, Ανδρέας Λάφης 
κιθάρα –φωνή, Γιώργος 
Τσιμπουξής μπουζούκι φωνή... μια βραδιά για 
την πανσέληνο διαφορετική, κάπως ασυνήθιστη 
τρείς φωνές και τρία όργανα μας οδηγούν στους 
δρόμους του καλού ελληνικού τραγουδιού … με 
αναμνήσεις και νοσταλγία σίγουρα …
Μύλοι Δρυοπίδας
Ώρα έναρξης 21:30

ΠΕΜΠΤΗ
22/08 Η Συγγραφέας Αντιγόνη Πόμμερ

παρουσιάζει το βιβλίο της
«Ο καθρέφτης του φεγγαριού».
 Ένας επιθεωρητής που δεν 
γνώρισε ποτέ την αποτυχία, μία 
συμμορία κοκαϊνομανών, μία 
πόρνη που θεωρούνταν νεκρή, μία 
απαγωγή μικρού παιδιού. Τι σχέση 
μπορεί να έχουν όλα αυτά με την 
κλοπή φυλαχτών αμύθητης αξίας 
απ’ το μουσείο του Μπελέμ; Και άραγε, ποιους 
θρύλους και ποια μυστικά μπορεί να κρύβουν τα 
κλεμμένα φυλαχτά; Το σίγουρο είναι πως η νέα 
μέρα που ξημερώνει στο Μπελέμ θα αλλάξει
τα πάντα.
Διοργάνωση: Πολιτιστικός Συλλογος Χώρας
Χώρα – Πλατεία Αγίας Τριάδας
Ώρα έναρξης 21:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23/08 «Ελάτε να περπατήσουμε

στα Μονοπάτια της Κύθνου»
Διαδρομή: Για το Μεγάλο πανηγύρι 
της Παναγιάς του Κάστρου 
Αναχώρηση Λουτρά 8:30

Xορηγoi:

Οργάνωση - Παραγωγή: 
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κύθνου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

23/08

06/09

«Το Μαγικό ταξίδι της 
Ευγενίας»
Παιδική Παράσταση 
Πολιτιστική Εταιρεία Φρέον
Πλατεία Αγίου Σάββα 
Ώρα  Έναρξης 20:30

ΤΕΤΑΡΤΗ 
28/08 Ο Σταύρος Λυγερός 

Παρουσιάζει
το βιβλίο το «Μετά τον 
Ερντογάν τι;»
Μετά τον Ερντογάν τι;
Η ρεβάνς του πολιτικού Ισλάμ 
- ΑΟΖ, Κύπρος & διενέξεις 
στη Μεσόγειο - Το καρκίνωμα του Κουρδικού - 
Ακτινογραφώντας την τουρκική οικονομία.  
Χώρα Πλατεία Αγίας Τριάδος
Ώρα έναρξης 21:30

«Κάθε δρόμος έχει
μια καρδιά για τα παιδιά»
Αφιέρωμα 
στο Μάνο Χατζιδάκι 
Χορωδία Δημοτικού 
και Γυμνασίου Κύθνου 
Δρυοπίδα (Θεατράκι)
Ώρα Έναρξης 20:30

ΣΕΠΤΕΜΒρΙΟΣ

www.obsadv.gr



Καλοκαίρι στην Κύθνο σημαίνει 
και… πολιτισμός

Αν η Κύθνος, αποτελεί έναν σύντομο και πολύ ενδια-
φέροντα εναλλακτικό προορισμό διακοπών, για το 
καλοκαίρι - και όχι μόνο αφού βρίσκεται σε απόσταση 
αναπνοής από την Αθήνα - τότε μπορεί να γίνει και μια 
μικρή όαση πολιτισμού και ψυχαγωγίας για όλους 
όσοι την επισκεφτούν. 
Αυτός είναι και ο στόχος του Δήμου Κύθνου,
ο οποίος προγραμματίζει γι’ αυτό το καλοκαίρι σειρά 
πολιτιστικών εκδηλώσεων τα «Κύθνια 2013» με το 
σύνθημα «Όλη η Κύθνος μια Γιορτή». 
Ο Δήμος Κύθνου με την πρωτοβουλία, «Κύθνια 
2013 - Όλη η Κύθνος μια Γιορτή», δεν επιθυμεί την 
διοργάνωση ενός ακόμη καλοκαιρινού φεστιβάλ αλλά 
επιδιώκει την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανά-
πτυξη του νησιού, προσφέροντας στους επισκέπτες, ένα 
πρόγραμμα υψηλού επιπέδου.

Όλη η Κύθνος
μία γιορτή!

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Παραδοσιακά Δρώμενα
με το συγκρότημα του 
Πολιτιστικού Συλλόγου
Μέριχα Κύθνου
Λιμάνι Μέριχα 
Ώρα έναρξης 21:00

KYΡΊΑΚΗ
04/08

«Μια μέρα στην 
προϊστορική Κύθνο» 
Έρευνα, Παρουσίαση: 
Κορρές Νίκος, 
Καραμπέτσου Βασιλική 
Διοργάνωση: Πολιτιστικός 
Σύλλογος Χώρας Χώρα
Αίθουσα Δημαρχείου  
Ώρα έναρξης  21:00

ΔΕΥΤΕΡΑ
05/08

ΣΑββΑΤΟ 
03/08 Παραδοσιακά Δρώμενα

με το συγκρότημα
του Πολιτιστικού 
Συλλόγου
Μέριχα Κύθνου
Θεατράκι Δρυοπίδας 
Ώρα έναρξης 20:30  

ΣΑββΑΤΟ 
03/08 «Νησιώτικο Γλέντι»

Διοργανωση:
Πολ. Συλ. Δρυοπίδας
Με την Μαρία Νομικού
Πλατεία Δρυοπίδας 
Ώρα έναρξης 22:00

ΤΡΊΤΗ 
 

06/08 «Ελάτε να 
περπατήσουμε
στα Μονοπάτια
της Κύθνου»
Από τη Δρυοπίδα στις 
Λεύκες για μπάνιο 
στη θάλασσα
Αναχώρηση από 
Δρυοπίδα 10:00 

TETAΡTH 
07/08 «Τραγουδώ για το 

Νησί μου»
Μια μουσική βραδιά
με τον Σταμάτη Γονίδη 
Φιλική συμμετοχή 
για το νησί μας ο Νίκος 
Οικονομόπουλος   
Λιμάνι Μέριχα 
Ώρα έναρξης  22:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
& ΣΑββΑΤΟ

09 & 10
/08

«Πειρασμός»
του Γρ. Ξενόπουλου
Θεατρική Παράσταση
από την Πολιτιστική 
Παρέμβαση Νέων Κύθνου
Θεατράκι Δρυοπίδας
Ώρα έναρξης 21:00

ΔΕΥΤΕΡΑ 
12/08 «Διακοπές στη Κύθνο,

Αναμνήσεις από
τα Παλιά»
Παρουσίαση:
Αντώνης Νικηφόρος
Διοργάνωση:
Σύνδεσμος Κυθνίων Χώρα 
Πλατεία Αγίας Τριάδος
Ώρα έναρξης 20:30

«Παραδοσιακοί Χοροί»
Χορευτικό εργαστήρι 
Πολιτιστικού Συλλόγου 
Δρυοπίδας
Θεατράκι Δρυοπίδας
Ώρα έναρξης 20:30

ΣΑββΑΤΟ 
27/07

«Ελάτε να περπατήσουμε
στα Μονοπάτια
της Κύθνου»
Επίσκεψη στο Βρυόκαστρο, 
Αρχαία Πόλη της Κύθνου
Αναχώρηση από στροφή 
Επισκοπής Ώρα 10:00  

ΚΥΡΊΑΚΗ
28/07

Συναυλία
με το συγκρότημα  
Antidotum Tarantulae
«Antidotum Tarantulae» 
Μουσικές που βρέχονται 
απ’ τη Μεσόγειο και 
φλέγονται από τον καυτό 
της ήλιο.Οι Antidotum Tarantulae στήνουν μια 
ολοκληρωμένη, άκρως συγκινητική και γοητευτική 
μουσικοχορευτική παράσταση, ερμηνεύοντας τη 
φλόγα και το πάθος της δυτικής Μεσογείου. Με 
αφετηρία τη φολκ μουσική της Νότιας Ιταλίας (στην 
οποία συμπεριλαμβάνεται και η ελληνόφωνη) 
υμνούν τη ζωή και τον έρωτα ακόμα και όταν 
ηχούν μελαγχολικά:
ταραντέλες, τραγούδια του νόστου και ύμνοι 
της αγάπης, μοιρολόγια αλλά και απόηχοι από 
ταραγμένες εποχές.Antidotum Tarantulae ... 
ένα γκρουπ που, με βάση τη φολκ μουσική της 
Νότιας Ιταλίας και, γενικότερα, της Μεσογείου, 
δίνει μια σύγχρονη αντίληψη της παράδοσης.
Χώρα Πλατεία Ανεμόμυλου
Ώρα έναρξης 20:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
02/08

KYΡΊΑΚΗ
28/07 «Όρνιθες» του 

Αριστοφάνη
Απόφοιτοι της Στ’ ταξης
του Δημοτικού Σχολείου 
Κύθνου 
Θεατράκι Δρυοπίδας
Ώρα έναρξης 20:30 

TΡΊΤΗ

Μουσική Παράσταση
«Χρυσή Πορτοκαλέα» “Η Χρυσή 
Πορτοκαλέα” Η Lamia Bedioui και το 
συγκρότημά της παρουσιάζει τη μουσική 
παράσταση “η Χρυσή Πορτοκαλέα”, ένα ταξίδι 
γύρω από τη Μεσόγειο, τη Mare Nostrum των 
Ρωμαίων, την Έσω Θάλασσα των Ελλήνων. 
Με τα παλιά όργανα του τόπου μας και της 
ευρύτερης λεκάνης της ανατολικής μεσογείου, 
τη λύρα, το κανονάκι, το ούτι, το λαούτο, τίς 
φλογέρες, τα κρουστά αναζητούμε φωνές που 
χάθηκαν στο χρόνο κι όμως είναι πάντα εδώ.Τα 
τραγούδια αποδίδονται σε ελεύθερη διασκευή 
- τηρώντας κατά το δυνατό την ισορροπία 
ανάμεσα στο σεβασμό της παράδοσης και την 
προσωπική και συλλογική ανάγκη έκφρασής 
μας. Προέρχονται (κατά κύριο λόγο), από το 

13/08


