
Δήμος Λακατάμιας

Οδός 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια

Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Τηλέφωνο: 22364000

Φαξ: 22380688

e-mail: municipality@lakatamia.org.cy

e mail parapona lakatamia org cy- για παράπονα/εισηγήσεις: @ . .

www lakatamia org cyΙστοσελίδα: . . .

Δημοτική Βιβλιοθήκη:

Τηλ.: 22364075

Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη:

Τηλ.:22364000 (Δευτέρα - Παρασκευή, από τις 8:00 π.μ. μέχρι 2:30 μ.μ.)

Εκτός ωρών εργασίας:

Γραμμή επικοινωνίας για απώλειες νερού: τηλ. 99651383

Γραμμή επικοινωνίας για έκτακτα περιστατικά και για περισυλλογή αδέσποτων και νεκρών ζώων
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Στοιχεία Επικοινωνίας Δήμου Λακατάμιας

Ηείσοδος τόσοστοΑμφιθέατρο, όσοκαιστουςυπόλοιπουςχώρουςπουθαδιεξάγονται

οι εκδηλώσεις μας, θα γίνεται με βάση το εκάστοτε πρωτόκολλο του Υπουργείου

Υγείας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και υγεία των παρευρισκομένων.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Καλοκαιρι
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«Ώσπου Πάμεν Πελλανίσκουμεν»
Θέατρο Γέλιου

«Για της Μαρουλλούς τ΄αμμάθκια»
Σατυρικό Θέατρο

«Η αγάπη της Μαρικκούς»
Θέατρο Σκάλα

«Περιμένοντας τον Γκοντό»
Θέατρο Αντίλογος

«Οι Πανωχωρίτισσες»
Θεατρική Ομάδα Το Παρασκήνιο« »

«Άγρια Δύση»
ΕΘΑΛ

Κυριακή, 11 Ιουλίου

Κυριακή, 18 Ιουλίου

Τετάρτη Ιουλίου, 21

Κυριακή, 25 Ιουλίου

Τετάρτη Ιουλίου, 28

Κυριακή, 01 Αυγούστου

7-9 Ιουλίου

14-16 Ιουλίου

19-21 Ιουλίου

21-23 Ιουλίου

26-28 Ιουλίου

28-30 Ιουλίου
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Ζήτα μου ότι θες!
Με τους Ηρόδοτο Μιλτιάδους,
Βασίλη Ιωάννου και Χάρη Λουκαϊδη

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 14-23 Ιουλίου
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Θέατρο, Μουσική, Κινηματογράφος, Χορός
Αυτά και άλλα πολλά περιλαμβάνει το πρόγραμμα του

Δήμου Λακατάμιας για το Καλοκαίρι και Φθινόπωρο 2021

Παρά τα συνεχιζόμενα μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού η Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο,
Λακατάμιας αποφάσισαν όπως πραγματοποιηθούν και φέτος διάφορες εκδηλώσεις στο Δήμο μας, όπως ο
Μήνας Θεάτρου οι κινηματογραφικές προβολές του Συμβουλίου Νεολαίας Λακατάμιας, μια μουσική,
παράσταση η εκδήλωση του Λαογραφικού Ομίλου Δήμου Λακατάμιας και το ο, 2 Lakatamia Energy Run!

Λόγω των μέτρων που είναι ακόμα σε ισχύ, η είσοδος στο αμφιθέατρο και σε άλλους ανοικτούς χώρους. του
Δήμου θα γίνεται με όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα που απορρέουν από τα μέχρι στιγμής Διατάγματα και
οδηγίες των αρμοδίων Τα μέτρα έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους συντελεστές και το κοινό να συνεχίζουν.
να απολαμβάνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραμένοντας ασφαλείς και υγιείς σε ένα περιβάλλον που έχει
αλλάξει σημαντικά λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Γενικές πληροφορίες:
� Όλοι οι χώροι γενικά και ο εξοπλισμός του χώρου της εκδήλωσης, όλες οι επιφάνειες δάπεδα πάγκοι, ,

ταμεία χώροι υγιεινής (δάπεδα λεκάνες, νιπτήρες, κλπ και καθίσματα θα απολυμαίνονται και θα, , .)
καθαρίζονται σχολαστικά, πριν την έναρξη οποιασδήποτε δραστηριότητας.

� Όλο το προσωπικό του Δήμου που θα εργάζεται στους χώρους των εκδηλώσεων θα λαμβάνει όλα τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας.

� Έχει ήδη τοποθετηθεί η απαραίτητη σήμανση στο δάπεδο για διασφάλιση της τήρησης της πρέπουσας
απόστασης, ώστε το κοινό να κινείται άνετα και γρήγορα.

� Κάθε άτομο πριν την είσοδο στο χώρο του Αμφιθεάτρου θα πρέπει να απολυμάνει τα χέρια του με το
αντισηπτικό διάλυμα που θα υπάρχει στην είσοδο του χώρου της εκδήλωσης για το κοινό.

� Το κοινό προτρέπεται να χρησιμοποιεί μάσκα κατά την είσοδο ή τις μετακινήσεις του εντός του χώρου της
εκδήλωσης.

Ειδικές διευθετήσεις για το Μήνα Θεάτρου και την μουσική παράσταση:

Η είσοδος στο χώρο του Αμφιθεάτρου θα γίνεται με την έκδοση δωρεάν τα οποία θα είναι,Δελτίων Εισόδου

διαθέσιμα στο Δημαρχείο ούτως ώστε να διασφαλίζεται ο επιτρεπόμενος αριθμός θεατών στο χώρο Στα, .
Δελτία Εισόδου θα αναγράφεται ο αριθμός της θέσης που θα καθίσει ο θεατής και δεν θα μπορούν να γίνονται
αλλαγές. Το κοινό μπορεί να επιλέξει αν επιθυμεί να καθίσει με την οικογένεια ή τους φίλους του αλλά αυτό,
θα πρέπει να καθορίζεται με την παραλαβή των Δελτίων Εισόδου Για τα Δελτία Εισόδου που θα δίδονται θα. ( ,
κρατούνται στοιχεία επικοινωνίας, για να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει ιχνηλάτηση.)

Κανένα άτομο δεν θα εισέρχεται στο χώρο του Αμφιθεάτρου χωρίς να έχει εξασφαλίσει εκ των
προτέρων Δελτίο Εισόδου. Δελτία Εισόδου ΔΕΝ θα διατίθενται στην είσοδο του Αμφιθεάτρου.

Πρόγραμμα διάθεσης Δελτίων Εισόδου

Για τον τρόπο εισόδου στην παράσταση του Λαογραφικού Ομίλου Δήμου Λακατάμιας θα ενημερωθείτε σύντομα.

Δημοτικό Αμφιθέατρο Λακατάμιας Έναρξη Παραστάσεων: 8:30 μ.μ.-

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ- -

Κυριακή, 11 Ιουλίου Θέατρο Γέλιου Ώσπου Πάμεν Πελλανίσκουμεν- , « »

Η ιστορία του έργου εξελίσσεται σε μία ψυχιατρική κλινική όπου μετά την
πανδημία ο κόσμος τρέχει στον προσωπικό του ψυχίατρο για να του λύσει
τα διάφορα προβλήματα που δημιουργήθηκαν… Η διάσημη ηθοποιός και
τραγουδίστρια Μαριπόζα Πόζα, εκεί που ήταν όλα έτοιμα να βγει πρεμιέρα
με το νέο της έργο έρχεται το τρίτο και ακυρώνεται η πρεμιέρα.Lock down
Είναι τόσο μεγάλο το σοκ που παθαίνει που αναγκάζεται η κοπέλα που την
φροντίζει η Ζένεκα, να την πάρει με κάθε μυστικότητα στην ψυχιατρική
κλινική της Νάτιας Σπούτνικ για να την κάνει καλά. Ο δημοσιογράφος
Κώστας Φάιζερ, μαθαίνει τα νέα και προσπαθεί να ανακαλύψει μαζί με τον
νεαρό δημοσιογράφο Ευάγγελο Τζιόνσον σε ποια κλινική θα εισαχθεί η
Κυρία Μαριπόζα Πόζα, για να προσπαθήσουν, με διάφορους τρόπους να
μπουν μέσα και να συναντήσουν την Κυρία Μαριπόζα… θα τα καταφέρουν
στο τέλος να πάρουν την αποκλειστικότητα για το κανάλι που δουλεύουν,
και αν ναι, θα γίνει καλά η Κυρία Μαριπόζα; Η συνέχεια επί σκηνής...

Σκηνοθεσία: Δώρος Κυριακίδης
Μουσική: Λεόντιος Γεωργίου.
Σκηνικά κοστούμια:/ Άννας Αντωνίου
Χορογραφίες: Αναστασία Αναξαγόρου

Ηθοποιοί: Ολγα Ποταμίτου, Κώστας Σχοινιού,
Νάτια Χαραλάμπους, Βαγγέλης Ιωάννου,
Ερμιόνη Κωμοδρόμου και η Καλλισθένη
Παπαδούρη

Συντελεστές:

Καλοκαιρι
Φθινοπωρο 2021

Του Κώστα Σχοινιού Υπόθεση:

Κυριακή, 18 Ιουλίου Σατιρικό Θέατρο, Για της Μαρουλλούς τ΄αμμάθκια- « »

Δεκαετία του 50. Η Λαμπού εν σιηράτη έσιει 10 χρόνια τζι'
έσιει 3 γιούς. Τον Φυλακτήν πον εις τα ξένα, τον Μελήν
τζιαι τον Μουζούρην. Ο Μελής τζιαι ο Μουζούρης αγαπούν
τζιαι οι δκυο την κόρην του Θεμιστοκλή, την Μαρουλλούν,
χωρίς να ξέρουν ο ένας για τον άλλον. Σε κάποιαν στιγμήν
τα δκυο αδέρφκια αντιλαμβάνουνται ότι αγαπούν την ίδιαν
κοπέλλαν τζιαι τσακώνουνται. Με την επέμβασην του
καφετζιή συμφωνούν να βάλουν στοίσιημαν, να αγωνιστούν
ποιος έννα την κερτίσει τζι άμαν έρτει η ώρα να πέψουν
προξένια τζιαι οι δκυο για να αποφασίσει η Μαρουλλού
ποιον θέλει. Ο αγώνας ξεκινά. Ώσπου στρέφεται που την
Βραζιλίαν ο Φυλακτής, ο μεγάλος γιος, τζι άμαν θωρεί την
Μαρουλλούν, ερωτεύκεται την τζιαι τζιείνος…

Συντελεστές:

Του Μιχάλη Τερλικκά Υπόθεση:

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μιχαήλ
Σκηνικά κοστούμια:/ Στέφανος Αθηαινίτης
Βοηθός Σκηνοθέτης/Μουσική Επένδυση:
Ζήνα Καυκαρίδου
Σχεδιασμός Φωτισμού: Βικέντιος Χριστιανίδης

Ηθοποιοί: Χάρης Πισίας, Σπύρος Γεωργίου,
Δήμητρα Δημητριάδου, Γιώργος Μουσκοβίας,
Σκεύος Πολυκάρπου, Πέτρος Τίγρης, Ιωάννα
Μαραγκού.



Καλοκαιρι
Φθινοπωρο 2021
Δημοτικό Αμφιθέατρο Λακατάμιας Έναρξη Παραστάσεων: 8:30 μ.μ.-

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ- -

Τετάρτη 21 Ιουλίου Θέατρο Σκάλα, Η αγάπη της Μαρικκούς- « »

Ο Ττασής ένα φτωχό βοσκαρέτι είναι ερωτευμένος με
την Μαρικκού την ομορφόττερη του Χωρκού αλλά-
κόρην του προεστού του Χωριού Κωσταρά. Ο Κωσταράς-
δέχεται προξένια για την κόρη του από έναν άγνωστο
φαρμακοποιό εκ Λευκωσίας και δελεάζεται, αλλά ο
αμφίβολης αξίας υποψήφιος γαμπρός εποφθαλμιά στο
« »ρευστό και την περιουσία του Κωσταρά!

Οι ερωτευμένοι είναι σε αδιέξοδο αλλά αναλαμβάνει
ρόλο και το ανήψιη του Ττασή, ο Χαϊλής, ο οποίος
προθυμοποιείται να τον βοηθήσει να την κλέψουν« ».

Όπερ και εγένετο. Ενώ γίνονταν οι προετοιμασίες για τα χαρτώματα και τα σχετικά προικοσύμφωνα με τον
φαρμακοποιό η κλεψιά έγινε! Στα σύντομα οργανώθηκε και ο γάμος και με την παρέμβαση τρίτων,« »
κυρίως του Παπά, οι γονείς συγκατατέθηκαν και ζήσανε αυτοί καλά και μεις καλύτερα.

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μελέκης
Σκηνικά/Κοστούμια: Λάκης Γενεθλής
Μουσική: Ευαγόρας Καραγιώργης
Χορογραφίες: Φαίδρα Καραβοκύρη Ζένιου

Ηθοποιοί: Ανδρέας Μελέκης, Σοφοκλής
Κασκαούνιας, Μαρία Σάββα, Ηλίας Ανδρέου,
Χρίστος Κυριάκου, Μόνικα Μελέκη, Φοίβος
Γεωργιάδης, κ.α.

Συντελεστές:

Του Κυριάκου Ακαθιώτη Υπόθεση:

Κυριακή 25 Ιουλίου Θέατρο Αντίλογος, Περιμένοντας τον Γκοντό- « »

Δύο τύποι, περιφέρονται άσκοπα στη διάρκεια της μέρας
και λίγο πριν την νύχτα, καταλήγουν σε ένα μέρος στη μέση
του πουθενά, όπου περιμένουν την έλευση κάποιου κυρίου
Γκοντό, ο οποίος, όμως, ποτέ δεν έρχεται. Οπωσδήποτε,
όμως, θα έρθει αύριο. Έτσι, η ζωή τους καθώς
περιστρέφεται γύρω από την πάντα επικείμενη και πάντα
αναβαλλόμενη άφιξη του Γκοντό, δεν αποκτά κανένα άλλο
λόγο ύπαρξης, παρά τη συνάντησή τους και την αναμονή.

Συντελεστές:

Του ΣάμιουελΜπέκετ Υπόθεση:

Σύλληψη Σκηνοθεσία Διασκευή:- -
Κώστας Σιλβέστρος
Σκηνογράφος Ενδυματολόγος:-
Θέλμα Κασουλίδου

Ηχητικό τοπίο: Αντώνης Αντωνίου
Σχεδιασμός Φωτισμού: Κούλης Σιαμπτάνης
Βοηθός Σκηνοθέτη: Βασίλης Παφίτης

Δημοτικό Αμφιθέατρο Λακατάμιας Έναρξη Παραστάσεων: 8:30 μ.μ.-

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ- -

Τετάρτη Ιουλίου Θεατρική Ομάδα Το Παρασκήνιο Οι Πανωχωρίτισσες28 - ,

Ο γυναικείος πληθυσμός του Πανωχωρίου αφού,
χάνει στις Βουλευτικές εκλογές αποφασίζει να,
διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας!

Ως εκ τούτου προετοιμάζονται για προεκλογική
εκστρατεία Οι συγκρούσεις με τους συζύγους.
τους το γεγονός ότι κάποιες από αυτές δεν έχουν,
άδεια οδήγησης και προσπαθούν να βγάλουν το,
γεγονός ότι ο κορωνοϊός ακόμα δεν έφυγε,
δημιουργούν διάφορα ευτράπελα και
κωμικοτραγικές καταστάσεις.

Σκηνοθεσία: Ξένιος Ξενοφώντος
Μουσική επένδυση: Ξένιος Ξενοφώντος
Ηχοληψία / Φωτισμός: Αντώνης Γεωργίου

Ηθοποιοί: Ξένιος Ξενοφώντος, Ντόρις
Κυριακίδου, Νεοπτόλεμος Νεοπτολέμου,
Ανδρούλλα Αγαθαγγέλου, Λουκάς Χάματσος,
Ειρήνη Μυλωνά

Συντελεστές:

Του Γιώργου Θεοδοσίου Υπόθεση:

Κυριακή 1 Αυγούστου ΕΘΑΛ, Άγρια Δύση- « »

Σε μια πανσιόν στα Λιβανιανά της Κρήτης, μια μάνα με
έντονο ταμπεραμέντο μαζί με τα δύο της παιδιά, που,
ομοίως, δεν φημίζονται για την ψυχραιμία τους,
πασχίζουν να βγάλουν τον επιούσιο μεσούσης της
οικονομικής κρίσης και με χιλιάδες προβλήματα να
δυσχεραίνουν την επιβίωσή τους. Μια τυπική μέρα, εν
μέσω μιας συνηθισμένης αψιμαχίας μεταξύ τους, με το
απαραίτητο πιστολίδι να την διανθίζει μουσικά, κάνει
την εμφάνισή του ένας ξένος ένας Κρητικός« »,
μετανάστης σε χώρα του Βορρά για να δώσει λύση σε
πολλά μυστήρια της ζωής των τριών: Ποιος είναι τελικά
ο πατέρας των διδύμων; Τι θα γίνει με τον πατριό τους
που αποφυλακίζεται οσονούπω; Πού βρίσκεται το
πράσινο διαμάντι που ψάχνουν εδώ και χρόνια;

Συντελεστές:

Του Θοδωρή Αθερίδη Υπόθεση:

Σκηνοθεσία: Μάριος Θεοχάρους,
Σκηνικά κοστούμια:– Θέλμα Κασουλίδου
Μουσική: Δημήτρης Σπύρου
Φωτισμός: Αλεξάντερ Γιότοβιτς

Ηθοποιοί: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος,
Μαρίνα Βρόντη, Γρηγόρης Γεωργίου, Αθηνά
Σάββα.



Καλοκαιρι
Φθινοπωρο 2021
Δημοτικό Αμφιθέατρο Λακατάμιας Έναρξη Παραστάσεων: 8:30 μ.μ.-

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ- -

Δημοτικό Αμφιθέατρο Λακατάμιας Έναρξη Παραστάσεων: 8:30 μ.μ.-

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ- -

Στις σας περιμένουμε στο23 Ιουλίου 2021,

Δημοτικό Αμφιθέατρο Λακατάμιας
να απολαύσουμε παρέα μια ιδιαίτερη Μουσική Παράσταση,« »

με τον ηθοποιό Ηρόδοτο Μιλτιάδους

και τους στην κιθάραΒασίλη Ιωάννου

και στο πιάνο,Χάρη Λουκαΐδη

σε ένα πρόγραμμα αλά…Juke Box!

Μια αλλιώτικη μουσική παράσταση,

στην οποία πρωταγωνιστές θα είσαστε …..

ΕΣΕΙΣ!

Οι καλλιτέχνες μας, έρχονται με διάθεση να πουν όσα περισσότερα

τραγούδια μπορούν, με ρεπερτόριο που θα διαμορφωθεί εκείνο το βράδυ!

Κι αυτό γιατί θα έχετε την ευκαιρία να επιλέξετε τα τραγούδια που' ΕΣΕΙΣ
θέλετε να ακούσετε, σ ένα πολύ διαδραστικό πρόγραμμα που όμοιο του'

δεν γίνεται συχνά

Το μόνο ζητούμενο είναι η καλή σας διάθεση

και οι παραγγελιές σας« » !

Τα υπόλοιπα... θα γίνονται ζωντανά μπροστά σας!

Ζήτα μου ΟΤΙ θες!
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Δευτέρα, 2 Αυγούστου - Toy Story 4

( - animation (Κινούμενα σχέδια μεταγλωττισμένο στα ελληνικά)
- )Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες

Όταν ένα νέο παιχνίδι που ονομάζεται " γίνεται φίλος με τον Γούντι καιForky"
την παρέα του, ένα οδικό ταξίδι μαζί με παλιούς και νέους φίλους αποκαλύπτει
πόσο μεγάλος μπορεί να είναι ο κόσμος για ένα παιχνίδι.

Η ταινία έχει κερδίσει το Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων.

Τρίτη, 3 Αυγούστου - The Secret Life of Walter Mitty

( - )Κωμωδία / Περιπέτεια Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες

Όταν τόσο αυτός όσο και ένας συνάδελφός του πρόκειται να χάσουν τη
δουλειά τους, ο αναλαμβάνει δράση ξεκινώντας μια περιπέτεια πιοWalter
εξαιρετική από οτιδήποτε μπορούσε να φανταστεί ποτέ.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο κωμικός Ben Stiller.

Τετάρτη, 4 Αυγούστου - A Star is born

(Ρομαντική – Κατάλληλη για άτομα άνω των χρονών)18

Η είναι σερβιτόρα που στον ελεύθερο χρόνο της της αρέσει ναAlly , ,
τραγουδάει και να γράφει στίχους Ο είναι ένας φτασμένος. Jackson Maine ,
αλλά αυτοκαταστροφικός τραγουδιστής που τυχαία θα περάσει από το μπαρ
που τραγουδάει η και θα εντυπωσιαστεί Θα ερωτευθούν θα παντρευτούνAlly . , ,
αλλά όταν γίνει επιτυχημένη τραγουδίστρια θα ξεσπάσουν εντάσεις μεταξύ του,
ζευγαριού.

Η ταινία κέρδισε Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού.

Πρωταγωνιστούν ο και ηBradley Cooper Lady Gaga
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ- -

Πέμπτη, 5 Αυγούστου - Life of Pi

( - )Περιπέτεια Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες

Ένας νεαρός άνδρας που επιβιώνει από μια καταστροφή στη θάλασσα, μπαίνει
σε ένα επικό ταξίδι περιπέτειας και ανακάλυψης. Ενώ απομακρύνεται,
δημιουργεί μια απροσδόκητη σύνδεση με έναν άλλο επιζώντα: μια φοβερή
τίγρη της Βεγγάλης.

Η ταινία του σκηνοθέτη έχει βραβευτεί με 4 βραβεία Όσκαρ.Ang Lee

Σάββατο, 7 Αυγούστου – The Pursuit of Happiness

( 12 )Βιογραφική – Κατάλληλη για άτομα άνω των χρονών

Όταν η σύζυγός του Λίντα τον εγκαταλείπει ο άνεργος Κρις ανατρέφει μόνος, , ,
τον πεντάχρονο γιο του Η πάλη του να χτίσει ένα μέλλον για τον ίδιο και το γιο.
του τελικά αποδίδει όταν μπαίνει χωρίς μισθό σε ένα σκληρό πρόγραμμα, , ,
εκπαίδευσης χρηματιστών όπου ελάχιστοι τα καταφέρνουν Με την, .
αυτοπεποίθησή του και την αγάπη του γιού του ο Κρις όχι μόνο ξεπερνά τα,
εμπόδια αλλά γίνεται και θρύλος της Γουόλ Στριτ...

Η ταινία είχε προταθεί για Οσκαρ Α Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του Will
Smith.

Πρωταγωνιστούν οι Will Smith Jaden Smith, Thandie Newton

Δευτέρα, 9 Αυγούστου - Moana

( - animation (Κινούμενα σχέδια μεταγλωττισμένο στα ελληνικά)
- )Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες

Στην Αρχαία Πολυνησία, όταν μια φοβερή κατάρα από τον Demigod Maui
φτάνει στο νησί απαντά στο κάλεσμα του Ωκεανού να αναζητήσει τονMoana,
Demigod για να διορθώσει τα πράγματα.

Η ταινία είχε προταθεί για 2 Όσκαρ.
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Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021, 7:00 μ.μ.
Στρατιωτικό Κοιμητήριο Λακατάμιας

Το Τρισάγιο θα τελέσει
ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ.κ. Ησαΐας.

Της τελετής θα προηγηθεί αφή και μεταφορά φλόγας από τον Τύμβο της Μακεδονίτισσας,
στο Κοιμητήριο από τα μέλη του Σωματείου Δρομέων Κύπρου «Περικλής Δημητρίου».

19ο Λαογραφικό Φεστιβάλ Λακατάμιας
Παρασκευή Σεπτεμβρίου μ μ17 2021, 8:00 . .

Δημοτικό Αμφιθέατρο Λακατάμιας

«Να ’τανε το Εικοσιένα Χρόνια Δοξασμένα»200
Μουσικοχορευτικό οδοιπορικό της Ελληνικής Επανάστασης

από την Πελοπόννησο μέχρι και την Κύπρο

( 1821Ειδική αναφορά στα γεγονότα του καλοκαιριού του στην Κύπρο και
9 ).στην άφιξη του Κανάρη και την τραγωδία της ης Ιουλίου

To Σεπτέμβριο προγραμματίζεται Ποιητική Βραδιά με Πανσέληνο.
Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα.

ΑΛΛΕΣ ΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕ

10 O 2021TH CTOBER

2 Lakatamia Energy Run
ο

Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021
Η σπουδαία αθλητική φιλανθρωπική διοργάνωση επιστρέφει την Κυριακή, 10Lakatamia Energy Run
Οκτωβρίου 2021 και αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία άσκησης για έμπειρους και ερασιτέχνες δρομείς.

Μετά την πετυχημένη διοργάνωση του 1ου Οκτώβριος 2019), και την περσινήLakatamia Energy Run (
αναβολή λόγω της πανδημίας, ο Δήμος Λακατάμιας και ο οργανισμός συνεχίζουν τηνRunning in Cyprus,
συνεργασία τους και φέρνουν ξανά κοντά σας τον εξαιρετικό αυτό αγώνα, για έμπειρους και ερασιτέχνες
δρομείς.

Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει αγώνες δρόμου 5 χλμ και 10 χλμ καθώς επίσης και παιδικό αγώνα 1,000
μέτρων. Όλοι οι αγώνες θα έχουν σημείο εκκίνησης και τερματισμού την Οδό Χαράλαμπου Μούσκου
(δρόμος Δημαρχείου), μπροστά από το εστιατόριο του Πάρκου Αγ. Γεωργίου Λακατάμιας (εξωτερικός
χώρος Αμφιθέατρου).

Σε όλους τους δρομείς που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στους αγώνες των 5 και 10 χιλιομέτρων, θα
δοθούν δωρεάν τεχνικές φανέλες καθώς επίσης και αριθμοί συμμετοχής με ενσωματωμένο chip
χρονομέτρησης. Επίσης, στους δρομείς που θα τερματίσουν θα δοθούν μοναδικά αναμνηστικά μετάλλια,
καθώς επίσης φρούτα, νερό και ηλεκτρολύτες. Στα αγωνίσματα των 5 και 10 χιλιομέτρων θα απονεμηθούν
έπαθλα στους τρεις πρώτους νικητές των έξι ηλικιακών κατηγοριών (άντρες και γυναίκες) καθώς επίσης
και στους τρεις νικητές και νικήτριες της γενικής κατάταξης. Στους μικρούς μας φίλους, θα απονεμηθούν
έπαθλα στα τρία πρώτα αγόρια και στα τρία πρώτα κορίτσια. Έπαθλα θα απονεμηθούν επίσης και στις τρεις
πολυπληθέστερες ομάδες που θα λάβουν μέρος στους αγώνες 5χλμ και 10χλμ.

Στόχος μας είναι η μαζική συμμετοχή δρομέων, περιπατητών και παιδιών οι οποίοι θα ζήσουν μια αξέχαστη
εμπειρία γεμάτη αθλητισμό, ψυχαγωγία και ομαδικό πνεύμα. σε ένα άρτια οργανωμένο αγώνα, για την
προώθηση και υποστήριξη ενός δραστήριου τρόπου ζωής ενώ ταυτόχρονα θα τρέξουν για καλό σκοπό!
Μέρος των εσόδων από τα δικαιώματα συμμετοχής των δρομέων θα διατεθούν για το Παιδοογκολογικό
Τμήμα του Μακάριου Νοσοκομείου.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς επίσης και ηλεκτρονικές εγγραφές μπορείτε να
βρείτε στην ιστοσελίδα του Energy Run www.energyrun.com.cy.



Δήμος Λακατάμιας

Οδός 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια

Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Τηλέφωνο: 22364000

Φαξ: 22380688

e-mail: municipality@lakatamia.org.cy

e mail parapona lakatamia org cy- για παράπονα/εισηγήσεις: @ . .

www lakatamia org cyΙστοσελίδα: . . .

Δημοτική Βιβλιοθήκη:

Τηλ.: 22364075

Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη:

Τηλ.:22364000 (Δευτέρα - Παρασκευή, από τις 8:00 π.μ. μέχρι 2:30 μ.μ.)

Εκτός ωρών εργασίας:

Γραμμή επικοινωνίας για απώλειες νερού: τηλ. 99651383

Γραμμή επικοινωνίας για έκτακτα περιστατικά και για περισυλλογή αδέσποτων και νεκρών ζώων

στους δρόμους: τηλ.99174644

Στοιχεία Επικοινωνίας Δήμου Λακατάμιας


