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ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΝΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ

βγΝΝο ηίλίουΝβ015
Πλαΰηα οποίη ηΝΗη λί αμΝη Ν ί ζο
«ΜαθόζημΝ θαΰθω Ϊεημ 1925-2005»
δ τγυθ βΝ ΜΫ βμΝ επαέ υ βμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Πκζδ δ ηκτ Κτπλκυ,
Ν
υθ λΰα έαΝ η Ν κΝ Παδ αΰπΰδεσΝ Ιθ δ κτ κ Κτπλκυ, δκλΰαθυθ δΝ η λέ αΝ η Ν έ ζκ:«ΜαθόζημΝ
θαΰθω Ϊεημ 1925-2005». Ν η λέ αγαΝ πλαΰηα κπκδβγ έΝ κΝ ΣΪίία ο,βκΝ Νο ηίλίου
2015(8:30-13:00),
βΝ Λ υεπ έα, κΝ Πκζδ δ δεσΝ ΚΫθ λκΝ κυ υλππαρεκτΝ Παθ πδ βηέκυΝ
ΚτπλκυέΝ
Ν η λέ αΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝη Ναφκληά β υηπζάλπ β πθΝλίΝχλσθπθΝαπσΝ βΝΰΫθθβ βΝ κυΝ
ΜαθσζβΝ Αθαΰθπ Ϊεβ εαδΝ πθΝ 1ίΝ χλσθπθΝ απσΝ κθΝ γΪθα σΝ κυΝ εαδΝ σχκΝ Ϋχ δΝ θαΝ δηά δΝ κθΝ
πκδβ ά,Ν πκυΝ γ πλ έ αδΝ ΫθαμΝ απσΝ κυμΝ βηαθ δεσ λκυμΝ πκδβ ΫμΝ βμΝ η απκζ ηδεάμ ζζβθδεάμΝ
πκέβ βμέ Ν η λέ αΝπ λδζαηίΪθ δΝ δ βΰά δμΝκηδζβ υθΝαπσΝ βθΝΚτπλκΝεαδΝ βθΝ ζζΪ αΝ ΰδαΝ βΝ
απά,Ν κΝ πκδβ δεσΝ εαδΝ ελδ δεσΝ ΫλΰκΝ κυΝ ΜαθσζβΝ Αθαΰθπ Ϊεβ. Σκαθαζυ δεσπλσΰλαηηα βμΝ
η λέ αμ πδ υθΪπ αδέ
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ΓΓΡΑΦ ΝΤΝ

ΡΩΝ

09:00 – 09:20

ΧΑΙΡ ΣΙΜΟΙ

09:20 – 09:30

βί1ημΝ Έ κμΝ ΜαθσζβΝ Αθαΰθπ ΪεβΝ – ΑφδΫλπηαμΝ «λίΝ χλσθδαΝ
απσΝ βΝΰΫθθβ βΝεαδΝ1ίΝχλσθδαΝαπσΝ κθΝγΪθα σΝ κυ»
ΙΣΗΓΗΣ ΙΣμΝ ΄ ΜΫλομ

09:30 – 09:55

«ΟΝ δΪζκΰκμΝ Πκέβ βμΝ εαδΝ Κλδ δεάμΝ κυΝ ΜαθσζβΝ Αθαΰθπ ΪεβμΝ
βΝπ λέπ π βΝ κυΝλάηα κμΝ
»,
ΑΰΪγβΝΧαλαζΪηπκυμμΝΦδζσζκΰκμ,Νχκζ έκΝ ζζβθδεάμΝΓζυ αμΝ
Παθ πδ βηέκυΝΚτπλκυ

09:55 – 10:20

« δ Ϊ εκθ αμΝΜαθσζβΝΑθαΰθπ ΪεβέΝΟΝΠκδβ άμΝεαδΝβΝΙ κλέαέΝ
ΑπσΝ βΝγ πλέαΝ βΝ χκζδεάΝπλΪιβ»,Ν
Φλαΰεέ εβΑηπα ακπκτζκυ,ΝΟησ δηβΝΚαγβΰά λδαΝΝ κ ζζβθδεάμΝ
ΦδζκζκΰέαμΝ βμΝ Φδζκ κφδεάμΝ χκζάμΝ κυΝ Αλδ κ ζ έκυΝ
Παθ πδ βηέκυΝΘ
αζκθέεβμ

10:20 – 10:45

Τ

10:45 – 11:15

Σ 

ΙΑΛ ΙΜΜΑ
ΙΣΗΓΗΣ ΙΣμΝ ΄ΝΜΫλομ

11:15 – 11:40

«ΓδαΝ κθΝΜαθσζβΝΑθαΰθπ ΪεβμΝχσζδαΝ
Σ χο , 1970»,
Λ τεδκμΝ αφ δλέκυ,ΝυΰΰλαφΫαμ

βθΝπκδβ δεάΝ υζζκΰάΝ

11:40 – 12:15

«χσζδαΝ Ν εδθβηα κΰλαφδεΪΝ απκ πΪ ηα αΝ απσΝ βΝ απάΝ κυΝ
ΜαθσζβΝΑθαΰθπ Ϊεβ»,Ν
ΛΪεβμΝΠαπα Ϊγβμ,ΝεβθκγΫ βμΝ- υΰΰλαφΫαμ

12:15 – 12:40

Τ

12:40 – 13:00

« Ν αΰπθέαΝ κΝ ε
ο», κηΪ αΝ ηαγβ υθΝ κυΝ Λυε έκυΝ
Κκυ σφ αΝ εαδΝ Παθαΰέ β–Παζδκη σχκυ, πδηΫζ δαμΝ ληΪθ αΝ
Σλτφπθκμ,ΝΦδζσζκΰκμ

Σ 

ΛΗΞΗΝΗΜ ΡΙ

Σ
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