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Χαιρετισµός ∆ηµάρχου
Το πρόγραµµα υπόκειται σε τυχόν αλλαγές που µπορεί να 
προκύψουν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
επικοινωνούν µε το Πολιτιστικό Τµήµα του ∆ήµου στο 
τηλέφωνο: 25864130.

Όσοι δηµότες επιθυµούν να λαµβάνουν τα ενηµερωτικά 
προγράµµατα εκδηλώσεων του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου 
ταχυδροµικώς, παρακαλούνται όπως δηλώσουν τα στοιχεία 
τους στο τηλ. 25864130. 

Για ενηµέρωση µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στείλετε 
µήνυµα στη διεύθυνση:
demos.ag.athanasios.polit@cytanet.com.cy

Για πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητες του «Ανοικτού 
Σχολείου» ∆ήµου Αγίου Αθανασίου, µπορείτε να επικοινωνείτε 
µε την κα Βαλάντω Σίφουνα στα τηλ.: 97717187 και 25864119. 

Είσοδος Ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσειςΆλλες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις:

Χορηγός Επικοινωνίας:

Φίλες και Φίλοι, 

Οι φετινές Καλοκαιρινές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις είναι 
αφιερωµένες στα 30 χρόνια εκλελεγµένης ∆ηµοτικής Αρχής, 
αφού συµπίπτουν µε τη σηµαντική αυτή επέτειο του δήµου µας.

Αναντίλεκτα ανάµεσα στ’ άλλα που πετύχαµε όλα αυτά τα χρόνια 
και που θέσαµε στην υπηρεσία των πολιτών ο πολιτισµός κατέχει 
µια δεσπόζουσα θέση.

Ανατρέχοντας στα φεστιβάλ του νεοσύστατου τότε δήµου 
θυµόµαστε ότι αυτά υπήρξαν ξεχωριστά γεγονότα πολιτιστικής 
προσφοράς. Από τότε η πρώτη ∆ηµοτική Αρχή επεδίωξε την 
επαφή του κόσµου του Αγίου Αθανασίου µε αξιόλογα πολιτιστικά 
και καλλιτεχνικά δρώµενα.

Στην πορεία οι αυξηµένες επιλογές, αλλά και οι νέες δυνατότητες 
συνέτειναν στη συνεχή αναβάθµιση του θεσµού, την επέκταση 
του και την καθιέρωση του ως Καλοκαιρινές Πολιτιστικές 
Εκδηλώσεις µε ένα ευρύ φάσµα παραστάσεων και συµµετοχών.   

Η δηµιουργία πολιτιστικών τµηµάτων και στη συνέχεια η 
καθιέρωση του θεσµού του «Ανοικτού Σχολείου» στο δήµο µας 
έδωσαν καινούργιες ευκαιρίες και καθιέρωσαν τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο αρκετών από εσάς στα πολιτιστικά 
δρώµενα.

Αξιόλογες παραστάσεις, αλλά και πολλά καλλιτεχνικά δρώµενα, 
είναι πλέον αποτέλεσµα της εµπλοκής των νέων µας, αλλά και 
ανθρώπων κάθε ηλικίας. Αυτή είναι και η έννοια του πολιτισµού. 
Η επαφή µε την τέχνη και η ατοµική ή η συλλογική δηµιουργία. 

Η επένδυση µας όλα αυτά τα χρόνια στον τοµέα αυτό έχει να 
κάνει µε την πεποίθηση µας πως οι διαχρονικές αξίες που 
πρεσβεύει προάγουν µια καλύτερη ποιότητα ζωής και η 
ενασχόληση µε τις τέχνες και τα γράµµατα αναβαθµίζουν τον 
άνθρωπο ως προσωπικότητα. 

Ας αποτελέσουν όλα τα πιο πάνω δύναµη αντίστασης στις 
πολιτικές που βιώνουµε τα τελευταία χρόνια που τείνουν να 
υποσκάψουν την ποιότητα ζωή µας και τείνουν να µειώσουν τη 
σηµασία και την οµορφιά που προσδίδει σ’ αυτήν ο πολιτισµός. 
 
Καλή θέαση και καλό καλοκαίρι.

Κυριάκος Χατζηττοφής
∆ήµαρχος

∆ευτέρα 13 Ιουνίου / 7.00µ.µ.

Λαογραφικό Μουσείο
«ΣΠΕ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»

Τελετή Λήξης του Προγράµµατος Εκµάθησης Ελληνικής 
Γλώσσας ∆ΩΡΕΑΝ σε ΥΤΧ  (CY/2015/AMIF/SO2.NO2.1.1)  το 
οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και 
παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Μητέρες και 
παιδιά»(L2M)  [Project number: 540030-LLP-1-2013-1-IT-
GRUNDTVIG-GMP]. Στην εκδήλωση θα γίνει και η Απονοµή 
Βραβείων στους ΥΤΧ που συµµετείχαν µε επιτυχία στο 
πρόγραµµα Εκµάθησης Ελληνικής Γλώσσας.

Τετάρτη 15 Ιουνίου / 7.30µ.µ.

Πολιτιστικό Κέντρο (παλαιό δηµοτικό σχολείο)
∆ήµου Αγίου Αθανασίου

«Υγεία στο χώρο εργασίας: Εργασιακό στρες και 
Μυοσκελετικές παθήσεις» Πανεπιστήµιο του δηµότη – 
3ος κύκλος διαλέξεων

Οµιλητές: Λάκης ∆ρουσιώτης - Φυσιοθεραπευτής, 
Αντιπρόεδρος Συνδέσµου Φυσιοθεραπευτών Κύπρου 
(MSc Physiotherapy) και Νικόλ ∆ρουσιώτη - 
Ψυχολόγος (Bsc Psychology, MSc Ψυχική υγεία για 
νέους και εφήβους, MA Συµβουλευτική - 
Ψυχοθεραπεία)

Παρασκευή 17 Ιουνίου / 6.30µ.µ.

Αίθουσα Εκδηλώσεων «Κώστας Σοφιανός»
∆ηµοτικό Μέγαρο Αγίου Αθανασίου  

Τελική Γιορτή Παιδοκοµικού Σταθµού
ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου 

Τετάρτη 21 Σεπτεµβρίου / 6.30µ.µ.

Πλατεία Ειρήνης
(µπροστά από το ∆ηµοτικό Μέγαρο)

Νυκτερινός Ποδηλατικός Γύρος στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Αθλητισµού 2016 

Οκτώβριος 2016 

∆ηµοτικό Κέντρο Νεολαίας
(οδός Μαχητών ΕΛ∆ΥΚ) 

59η Εθελοντική Αιµοδοσία 

Χορηγοί:



∆ηµοτικό Κέντρο Νεολαίας
(οδός Μαχητών ΕΛ∆ΥΚ) 

Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 / 7.30µ.µ*

Οι εκπαιδευόµενοι της Μουσικής Σχολής, υπό την 
καθοδήγηση των εκπαιδευτών τους (Γιώργος Ηρακλείδης - 

κιθάρα, Βαρβάρα Λουκά – βιολί, Αγγέλα Πουργουρίδου, 
Άντρια Κωνσταντίνίδου και ∆ήµητρα Τιµολή – πιάνο, 

∆ήµητρα Τιµολή - Φλάουτο) θα παρουσιάσουν µέρος της 
δουλειάς τους µε τη συνοδεία πιάνου, κλασικής κιθάρας, 

φλάουτου και βιολιού, ενώ παράλληλα θα παρουσιάσουν 
µουσικό πρόγραµµα τα παιδιά του Μουσικού Εργαστηρίου 

και θα µας τραγουδήσουν τα παιδιά από την Παιδική 
Χορωδία του «Ανοικτού Σχολείου».

Μουσική Εκδήλωση από τη Μουσική Σχολή,
το Μουσικό Εργαστήρι και την Παιδική Χορωδία του 

«Ανοικτού Σχολείου» µε την ευκαιρία της
Παγκόσµιας Ηµέρας Μουσικής

Πέµπτη 16 Ιουνίου / 8.30µ.µ.*

Αίθουσα Εκδηλώσεων «Κώστας Σοφιανός»
∆ηµοτικό Μέγαρο Αγίου Αθανασίου  

 

Τετάρτη 13 Ιουλίου / 8.30µ.µ.

Θεατρική παράσταση «Θεσµοφοριάζουσες»
του Αριστοφάνη από την ΕΘΑΛ 

Πλατεία Ειρήνης
(µπροστά από το ∆ηµοτικό Μέγαρο)

Παραµύθι «Ο Αλαντίν» (α’ µέρος)  και Ποτ – Πουρί Χορών  
(β’ µέρος)
∆ιδασκαλία: Μαρία Περικλέους  

Θεατρικές παραστάσεις «Περλιµπλίν και Μπελίσα» και ο 
«Ελαφοβασιλιάς» από το Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλίκων
του «Ανοικτού Σχολείου» 
Ο «Περλιµπλίν και η Μπελίσα» είναι ένα σύγχρονο, αλλά και 
διαχρονικό παραµύθι, δηµιούργηµα της αριστουργηµατικής 
πένας του Ποιητή του ΄Ερωτα και του Ντουέντε, Φεντερίκο 
Γκαρθία Λόρκα. Ένα έργο που και δικαίως θεωρείται από τα 
αριστουργήµατα του παγκόσµιου θεάτρου.
Ο «Ελαφοβασιλιάς» είναι µια συναρπαστική και ξεκαρδιστική 
περιπέτεια όπου κυκλοφορούν ραδιούργοι αυλικοί, µάγοι 
µεταµορφωµένοι σε παπαγάλους, δολοφόνοι και µπουφόνοι, 
ένα άγαλµα που χαµογελάει, καθώς και ένα ελάφι µ' ένα 
αστέρι στο µέτωπο. Οι έντεκα πρωταγωνιστές της ιστορίας θα 
συναντηθούν τη νύχτα σε ένα δάσος όπου θα συµβούν 
πράγµατα "που αν δεν τα δεις µε τα µάτια σου, αποκλείεται να 
τα πιστέψεις".

Σκηνοθεσία: Γιολάντα Χριστοδούλου 
Μουσική Επιµέλεια: Αντιγόνη Κυριακίδου 

Τρίτη 5 Ιουλίου / 8.30µ.µ.* 

Αίθουσα Εκδηλώσεων «Κώστας Σοφιανός» 
∆ηµοτικό Μέγαρο Αγίου Αθανασίου 

Το Σατιρικό Θέατρο 
ανεβάζει την κωµωδία του 
Ανδρέα Κουκίδη, µια 
παράσταση που θα 
σκορπίσει άφθονο γέλιο, 
τονίζοντας το θέµα της 
συνύπαρξης διαφορετικών 
ανθρώπων και πολιτισµών, 
µέσα από κωµικές 
καταστάσεις. Το έργο 

Θεατρική παράσταση «Αίγια Κότσιηνη που Πάεις…» 
του Ανδρέα Κουκίδη από το Σατιρικό Θέατρο 

Τρίτη 19 Ιουλίου / 8.30µ.µ. 

Πλατεία «Ειρήνης»
(µπροστά από το ∆ηµοτικό Μέγαρο)

Μια από τις πιο δηµοφιλείς κωµωδίες του Αριστοφάνη, όπου 
σατιρίζει σηµεία των καιρών του. Το σκηνικό µεταφέρεται σε 

Θεατρική παράσταση «Οι 7 Αµαρτωλοί»
της ∆ώρας Μακρυγιάννη από οµάδα Ηθοποιών 

∆ευτέρα 18 Ιουλίου / 8.30µ.µ.

Πλατεία Ειρήνης
(µπροστά από το ∆ηµοτικό Μέγαρο)

Εφτά που νοµίζουν ότι εν ηθοποιοί αποφάσισαν να υποδυθούν 
τους εφτά - όι νάνους - τους εφτά αµαρτωλούς! Αυτοί λοιπόν οι 
«αµαρτωλοί» µέσα από µια σειρά από ανατρεπτικά κωµικά 
σκετσάκια θα σατιρίσουν τα καλώς και τα κακώς κείµενα. Εσύ 
πόσες αµαρτίες νοµίζεις πως έχεις κάνει; 

*Όλες οι εκδηλώσεις του «Ανοικτού Σχολείου» τελούν υπό
την αιγίδα του έντιµου Υπουργού Παιδείας και Πολιτισµού
∆ρ. Κώστα Καδή. 

Καλλιτεχνική Παράσταση από τα τµήµατα
Μοντέρνου Χορού του «Ανοικτού Σχολείου» 

Η σκηνοθεσία είναι του Χρήστου Γρηγοριάδη και πρωταγωνιστούν 
οι ηθοποιοί: Άλκης Χρήστου (Βαλς µε δώδεκα θεούς, Την τύχη µου 
µέσα, Καµώµατα τζι` αρώµατα), Μιχάλης Χρίστου (Νιώσε µε, Την 
τύχη µου µέσα, Πέτρινο ποτάµι), Γιώργης Χριστοδούλου (Εφτά 
ουρανοί, Κυπριώτικα σκετς,  ∆ίδυµα φεγγάρια), Σκεύη 
Παπαµιλτιάδους (Νιώσε µε, Πατάτες αντιναχτές, Ρουά Ματ), 
Μαριλένη Σταύρου (Πατάτες αντιναχτές, Βαλς µε δώδεκα θεούς, 

Τετάρτη 31 Αυγούστου / 8.00µ.µ.

Πλατεία παρά το Ιατρικό Κέντρο Λινόπετρας
(στη συµβολή των οδών ∆ηµήτρη Ψαθά και Γυψοκαµίνου)

Εκδήλωση Μνήµης και Ονοµασίας Πάρκου
«Αιχµαλώτων Πολέµου 1974»

Κυριακή 18 Σεπτεµβρίου / 8.00µ.µ.

Ο Σώτος Κωνσταντίνου Γονιός µαζί µε το µαέστρο Ζορπά 
Κωνσταντίνο και το σχήµα τους σε ένα µουσικό 
συναπάντηµα των δύο κορυφαίων Ελλήνων δηµιουργών.

Συµµετέχει η Χορωδία του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου µε την 
µαέστρο Αντιγόνη Κυριακίδου.

Πλατεία «Ειρήνης»
(µπροστά από το ∆ηµοτικό Μέγαρο)

Μουσική Εκδήλωση «Ο Μάνος Χατζηδάκης συναντά 
τον Μίκη Θοδωράκη» 

ένα παραθαλάσσιο χώρο, µια πλαζ και την εξέδρα της όπου 
διαδραµατίζεται η γιορταστική συγκέντρωση / συνάθροιση των 
γυναικών και εν συνεχεία, ο …αγώνας µε τον εισβολέα στο 
θηλυκό τους «πάρτι», το Μνησίλοχο του Κώστα Βήχα.

Η σκηνοθεσία είναι του Μηνά Τίγκιλη και πρωταγωνιστούν οι 
ηθοποιοί: Κώστας Βήχας, Παναγιώτης Λάρκου, Φίλιππος 
Σοφιανός, Ευτύχιος Πουλλαΐδης, Μαρίνος – Ρωµαίος 
Καλότυχος, Μέλανη Στέλιου, Πάολα Χατζηλαµπρή, Ήβη 
Νικολαΐδου, Θέµις Ππολού, Μικαέλα Θεοδουλίδου, Έλενα 
Χειλέτη, Καλλιρόη Κορωνιού, Στέφανη Μαυροκορδάτου και η 
Έλενα Γαβριήλ.

Τρίτη 21 Ιουνίου / 8.30µ.µ.

Πάρκο «Μάριος Τόκας» της οδού Αλέξη Μινωτή

Μουσική Εκδήλωση

διαδραµατίζεται στη σύγχρονη εποχή σε κάποιο χωριό της 
Κύπρου. 
Η σκηνοθεσία είναι της Μαριάννας Καυκαρίδου και 
πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Όλγα Ποταµίτου, Σπύρος 
Γεωργίου, Βασίλης Μιχαήλ, Λουκία Μουσουλιώτου, Ανδρέας 
Ρόζου, Μικαέλα Κάσινου.

Βρέχει έρωτα), Ξένια Κωνσταντινίδου (Εφτά ουρανοί, Κυπριώτικα 
σκετς, Φακκάτε τους), Ντόρα Μακρυγιάννη (Εκείνο το καλοκαίρι, 
Την τύχη µου µέσα, Καµώµατα τζι`αρώµατα).     

Με την ευκαιρία της Παγκόσµιας Ηµέρας Μουσικής, η 
∆ηµοτική Ορχήστρα Αγίου Αθανασίου θα παρουσιάσει ένα 

αλλιώτικο πολύµορφο µουσικό ταξίδι.


