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Αγαπητοί φίλοι,

Αυτό που ξεκίνησε σαν δοκιµή στο όνειρο πριν από 
τρία χρόνια, το Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισµού, 
είναι ήδη καθιερωµένο θερινό γεγονός, που 
φιλοδοξεί να γίνει θεσµός.  Πρόκειται για ένα 
τριήµερο εκδηλώσεων όπου παρουσιάζονται τα 
εδώδιµα προϊόντα της κυπριακής γης, αναδεικνύε-
ται η αγροτική παραγωγή που ανέθρεψε πολλές 
γενιές στο νησί µας και η παράδοση µας που έχει 
πολιτισµικές ρίζες, που χάνονται στους αιώνες.

Ο Οργανισµός φέρει ευθύνη ως προς την προστασία 
των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Κονδυλίων, για 
έγκυρες και έγκαιρες πληρωµές και για την µέγιστη 
εξυπηρέτηση του αγροτικού µας κόσµου.

Σας προσκαλούµε στο µεγάλο αυτό γεγονός, στις 5, 
6 και 7 Ιουλίου 2019, στον υπέροχο χώρο του 
Παλιού Λιµανιού στη Λεµεσό, για να θαυµάσετε τα 
όµορφα εκθέµατα και να δοκιµάσετε τους καρπούς 
της Κυπριακής αγροτικής παραγωγής. Σας περιµέ-
νουµε επίσης για να ψυχαγωγηθούµε µαζί, από 
σηµαντικούς καλλιτέχνες, της Κύπρου και της 
Ελλάδας, που υπηρετούν τη δηµοτική αλλά και τη 
λαϊκή µουσική παράδοση.

Γιατί το Αγροτικό Φεστιβάλ ξέρει από καρπούς 
Πολιτισµού!

Σας περιµένουµε!!

Τίµης Ευθυµίου
Επίτροπος Αγροτικών Πληρωµών

ΕΚΘΕΣΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
 Στον πολυχώρο του Παλιού Λιµανιού

πίσω από την Κεντρική Πλατεία.
Η έκθεση θα είναι ανοικτή από τις 18:00 - 23:00

κατά την διάρκεια του τριήµερου Φεστιβάλ. 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΔΗΜΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΥ

5-6&7
ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

19:00 - 24:00
ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΩΡΑ:

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΚΟΑΠ

Το καλλιτεχνικό πρόγραµµα
του «Φεστιβάλ Αγροτικού
Πολιτισµού» είναι βασισµένο στον
ελληνικό και κυπριακό κινηµατογράφο.
Η πλατεία του λιµανιού µετατρέπεται σ’ένα θερινό σινεµά. 
Θα δώσουµε την ευκαιρία στους παλιούς να θυµηθούν µια 
άλλη εποχή και στους νέους να µάθουν για τον παλιό 
ελληνικό κινηµατογράφο που συντρόφευε και 
συντροφεύει µέχρι και σήµερα τη ζωή µας.

Αφιέρωµα στον
Ε�ηνικό και Κυπριακό

Κινηµατογράφο



19:30 - 20:15 Η Φιλαρµονική του ∆ήµου Λεµεσού
θα παρουσιάσει καλλιτεχνικό πρόγραµµα από ελληνικό και 
κυπριακό ρεπερτόριο.

20:30 Θα παρουσιαστούν σε ένα 3ωρο µουσικοχορευτικό 
πρόγραµµα αφιερωµένο στους Κύπριους δηµιουργούς
το συγκρότηµα BATUKINIO, η χορευτική οµάδα 
«∆ιόνυσος» και οι τραγουδιστές Κωνσταντίνα, Μιχάλης 
Χατζήµιχαηλ, Κώστας Χατζηχριστοδούλου, Κούλης 
Θεοδώρου, Ελισάβετ Θεοφάνους.

19:30 Το συγκρότηµα BATUKINIO θα παίζει
στους χώρους του Παλιού Λιµανιού.

20:30 Καλλιτεχνικό πρόγραµµα µε τους Βασίλη Σκουλά, 
Γεωργία Νταγάκη και Πάρη Παράσχο.
Θα συµµετέχει το χορευτικό συγκρότηµα «Ζήδρος»
µε κρητικούς χορούς.

19:30 Σε διάφορους χώρους του Παλιού Λιµανιού
οµάδες Κανταδόρων θα µας ταξιδέψουν σε µια άλλη 
εποχή, µε τραγούδια που πολυτραγουδήθηκαν στην 
ροµαντική τότε Αθήνα.

20:30 Μεγάλη συναυλία µε τραγούδια από τον Ελληνικό 
Κινηµατογράφο µε ερµηνευτές τους Μανώλη Μητσιά και 
Φρόσω Στυλιανού. Συµµετέχει η χορευτική οµάδα 
«∆ιόνυσος».

Επιµέλεια ορχήστρας και καλλιτεχνική διεύθυνση των 
συναυλιών Άδµητος Πιτσιλλίδης
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

Κατά τη διάρκεια
του προγράµµατος
θα τιµηθεί
ο µεγάλος Κύπριος
σκηνοθέτης
Μιχάλης Κακογιάννης
για την τεράστια
προσφορά του
στον ελληνικό
και παγκόσµιο κινηµατογράφο. 


