
η χήρα, και ο Πολύδωρος, η φωνή του 
παρελθόντος που βάζει τα πράγματα 
στη θέση τους.!  
Η σκηνοθεσία είναι του Μιχάλη Μπα-
λαμουτσος.  
Ηθοποιοί... Βαγγέλης Μαστορογιαννα-
κης Λίτσα Χριστουλακη, Σοφία Αλε-
ξάκη, Ελενη Μαράκη, Ευαγγελία 
Παπαδάκη,  Αντώνης Βούρλος. Τεχνι-
κός..Μανουσος Μαυροφορακης. Διαν-
θισμένο με υπέροχη παραδοσιακή 
κρητική μουσική από τους..Νίκο Ξυ-
λούρη, Ψαραντώνη, Βασίλη Σκουλά, 
Βασίλη Σταυρακακη, Στρατακια... 
 

 
 

 
20.45  *Προσέλευση Κοινού 
21.00  * Παρουσίαση αφιερώματος για 
τα 100 χρόνια μετά την κοίμηση του 
Αγίου Νεκταρίου, Θα προβληθεί απόψε 
κινηματογραφική ταινία στην οποία 
παρουσιάζεται η συγκλονιστική προ-
σωπικότητα και ιστορία του Αγίου Νε-
κταρίου, του αγαπητού επισκόπου των 
απλών ανθρώπων, που παρά τις δυσκο-
λίες, τους διωγμούς και τις συκοφαντίες 

που υπέστη ακολουθούσε πιστά τον Χριστό μέσω του προσωπικού του 
Γολγοθά και Σταυρού. 
     Μία ιστορία νίκης κατά του πόνου και της αδικίας, που αγγίζει όλους 
τους ανθρώπους, που εμπνέει μέσα από τη ρήξη με το κατεστημένο, που 
δίνει μήνυμα βέβαιας ελπίδας. Ένας ύμνος στην ταπεινότητα, την πίστη 
και την αγιότητα που εξυψώνει το ανθρώπινο πνεύμα και νικά κάθε αδιέ-
ξοδο. 
Την ταινία σκηνοθετεί η Yelena Popovic που υπογράφει και το σενάριο.  
Πρωταγωνιστούν: Άρης Σερβετάλης, Alexander Petrov, Mickey Rourke, 
Χρήστος Λούλης, Καριοφυλλιά Καραμπέτη, Νικήτας Τσακίρογλου, Γιάν-
νης Στάνκογλου, Τάνια Τρύπη, Μαρθίλια Σβάρνα, Ιερώνυμος Καλετσά-
νος, Γιάννης Αναστασάκης, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, κ.α. 
Μουσική: Zbigniew Preisner. Παραγωγή: Simeon Entertainment, View 
Master Films, σε συνεργασία με: Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Ιν-
στιτούτο Άγιος Μάξιμος o Γραικός, Eurogroup Ltd τους οποίους ευχα-
ριστούμε πολύ. 
 
Θα παρευρεθεί και θα ευλογήσει την απο-
ψινή εκδήλωση ο νεοεκλεγής σεβασμιότα-
τος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κος Ευγένιος ο 
οποίος για πρώτη φορά επισκέπτεται την 
Συνοικία μας με την νέα ιδιότητά του. 
 
 

  
 
 
 
*Στη συνέχεια θα προλογίσει ο Πανοσιο-
λογιότατος άγιος Καθηγούμενος της Ιεράς 
Μονής Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη κος 
Βαρθολομαίος Βογιατζόγλου. 
 

 

20.45 *Προσέλευση Κοινού 
21.00 *Μεγάλη συναυλία απόψε με το 
πολύ αξιόλογο μουσικό συγκρότημα  
«ΑΡΜΟΣ», η συμμετοχή του οποίου 
τιμά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις μας  ΑΙ-
ΚΑΤΕΡΙΝΕΙΑ 2022. 
Το μουσικό σχήμα «Αρμός» δημιουργή-
θηκε το 1997 και αποτελείται από τους: 
Απόστολος Ξυριτάκης- Πιάνο, ενορχή-
στρωση - Μάνος Σμαργιανάκης- τρα-
γούδι,κιθάρα και τον Λευτέρη 
Μουρτζάκη- Τραγούδι. Μαζί τους οι δεξιοτέχνες μουσικοί Στέφανος 
Κουρουπάκης  (μπάσο)  και Θανάσης Βασιλάκης ( μπουζουκι, μαντο-
λίνο) 
Οι ¨Αρμός¨ έχουν γνωρίσει ευρεία αποδοχή κι έχουν λάβει θετικότατα 
σχόλια από τον τύπο και τους αυστηρότερους μουσικοκριτικούς. Έχουν 
πραγματοποιήσει με επιτυχία μεγάλες συναυλίες τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στο εξωτερικό. Στο πρόγραμμα που έχουν ετοιμάσει για την αποψινή 
συναυλία έχουν συμπεριλάβει τραγούδια από τους  δίσκους τους αλλά 
και διασκευές σε αγαπημένα τραγούδια του ελληνικού πενταγράμμου, 
καθώς επίσης συνθέσεις μεγάλων συνθετών και σύγχρονων τραγουδο-
ποιών με σεβασμό πάντα  στις πρωτότυπες εκτελέσεις. 

 
 

 
20.45  *Προσέλευση Κοινού 
21.00 *Θεατρική παράσταση από το «ΘΕΑΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ» με την ξε-
καρδιστική κρητική κωμική ηθογραφία της Δημουλά Σαλουστρου, "ΟΙ 
ΛΙΡΕΣ".  
  
ΥΠΟΘΕΣΗ: Βρισκόμαστε στη δεκαετία του 80 σε ένα ορεινό χωριό της 
Κρήτης. Μια τυχαία ανακάλυψη ενός χάρτη, φέρνει στην επιφάνεια ξε-
χασμένα γεγονότα της Κατοχής. Γκεσταπιτης ο Πολύδωρος στα κοπε-
λατα του και νεκρός από ανακοπή δέκα χρόνια μετά που έφυγαν οι 
γερμανοί, καταφέρνει να ζωντανέψει όλο το χωριό και να το βγάλει από 
τη ρουτίνα του... Ο Χαραλαμπης, η Ζαφειρένια, το Γιασεμιω, ο Νικολης 
μπαίνουν κι αυτοί στο ψάξιμο του θαμμένου θησαυρού. Άξιζε όμως τον 
κόπο; Λόγω των πολλών επιδοτήσεων, στη πλειοψηφία τους τεμπέληδες, 
με μεγαλύτερο τον Χαραλάμπη, εκτός τη γυναίκα του, τη Ζαφειρένια, η 
φίλη της το Γιασεμιω η καλοπερασού, ο καφετζής ο Νικολης ο εχέμυθος, 

*Πριν την προβολή της ταινίας, η χορωδία της Ενορίας μας υπό την 
δ/νση του πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης κου Εμμ. 
Διακοσταμάτη θα ψάλλει το απολυτίκιο και εκκλησιαστικούς ύμνους 
του Αγίου Νεκταρίου. 
 
*Προβολή της ταινίας «Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» 
 
*Μετά την προβολή της ταινίας, ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρή-
της κος Ευγένιος, θα χαιρετήσει τους παρευρισκόμενους και θα τους 
προσφέρει αναμνηστική μικρή εικόνα του Αγίου Νεκταρίου, προσφορά 
του Συλλόγου μας. 
 
 

  
 

 

20.45 *Προσέλευση Κοινού 
21.00 *Απόψε τα «ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ» θα μας οδηγή-
σουν σε μια μουσική διαδρομή στους δρόμους του ρεμπέτικου τραγου-
διού. Θα ακουστούν τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη, Παναγιώτη 
Τούντα, Σπύρου Περιστέρη, Βασίλη Τσιτσάνη, Γιάννη Παπαϊωάννου 
καθώς και άλλα επιλεγμένα τραγούδια  του ελληνικού ρεπερτορίου από 
αξιόλογους συνθέτες. 
 
Τα «ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ» έχουν ιδιαίτερη αγάπη στο 
ρεμπέτικο τραγούδι, το οποίο δεν είναι μόνο τραγούδι, είναι τρόπος και 
στάση ζωής.  
Είναι ένα πασίγνωστο μουσικό σχήμα της πόλης του Ηρακλείου και 
αποτελείται από τους:  
 
• Βαγγέλη Κακουδάκη: τραγούδι, μπουζούκι, μπαγλαμά 
• Θεοφάνη Χάσκο:  τραγούδι, μπουζούκι 
• Γιώργο Χαλκιαδάκη: τραγούδι, κιθάρα 
Νίκο Κάπλαντζη: τραγούδι. κρουστά 
 
 
Καλούμε όλους τους «γνήσιους» ρεμπέτες να μην χάσουν αυτή την ανε-
πανάληπτη ρεμπέτικη βραδιά που θα μας προσφέρουν με  πολύ κέφι 
και μεράκι το μουσικό συγκρότημα «ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ».  
 
 
 

ΠΕΜΠΤΗ 21  IOYΛIOY

*Κατά την διάρκεια της συναυλίας, όπως έχει 
καθιερωθεί 37 χρόνια, θα επιδοθούν οι έπαινοι 
στους μαθητές και στις μαθήτριες της Β΄θμιας 
Εκπ/σης που αρίστευσαν κατά την φετινή σχο-
λική χρονιά 2021-2022 και έλαβαν τελική βαθ-
μολογία πάνω από 18, καθώς επίσης και στα 

παιδιά που διακρίθηκαν σε διάφορους άλλους τομείς (όπως αθλητισμός, 
μουσική, κοινωνία, εργασία κ.α.) και που κατοικούν στην Συνοικία Αγίας 
Αικατερίνης. 
Επίσης θα επιδοθούν χρηματικά βραβεία στους 10 πρώτους αριστεύ-
σαντες μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου και στους 10 πρώτους αν-
τίστοιχα του Λυκείου, από τον Μεγάλο Ευεργέτη της Συνοικίας μας, κον 
Κ. Μπαντουβά, στη μνήμη του αρχηγού της Εθνικής Αντίστασης καπε-
τάν Μαν. Μπαντουβά, όπως έχει καθιερωθεί συνεχώς τα τελευταία 31 
χρόνια.

ΤΡΙΤΗ 19  IOYΛIOY

ΤΕΤΑΡΤΗ 20  IOYΛIOY

                                                 ΠΡΩΙ  
  

 
 
*08.00 Τέλεση Θείας Λει-
τουργίας στην εκκλησία 
Αγίας Αικατερίνης, μετά 
αρτοκλασίας, υπέρ υγείας, 
προόδου και ευημερίας 
των Τακτικών και Επίτι-
μων Μελών του Συλλόγου 
μας. 

*Επιμνημόσυνη δέηση των αποβιωσάντων Τακτικών και Επίτιμων 
Μελών του Συλλόγου μας.                                                             

ΒΡΑΔΥ                                                     
*20.45 Προσέλευση προσκεκλημένων 
*21.00 Η αποψινή εκδήλωσή μας είναι αφιερωμένη στα 200 χρονια από 
την έναρξη της επανάστασης και την απελευθέρωση της χώρας μας από 
τον Οθωμανικό ζυγό. 

Θα προβληθεί η ξακουστή ταινία 
του Πάνου Γλυκοφρύδη που παραμέ-
νει μέχρι σήμερα από τις πιο αγαπη-
μένες για το 1821. Λίγα χρόνια μετά 
την Επανάσταση του 1821, το νεοσύ-
στατο ελληνικό κράτος, υπό τη βασι-
λεία του Βαυαρού Όθωνος, 
προσήγαγε σε δίκη τους μεγάλους 

οπλαρχηγούς του αγώνα, Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και Γεώργιο Πλα-
πούτα, με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Η περιβόητη αυτή δίκη 
συγκλόνισε το έθνος, επειδή οι πάντες γνώριζαν ότι οι δύο ήρωες ήταν 
απολύτως αθώοι. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου Αθανάσιος Πολυζωίδης 
και ο δικαστής Γεώργιος Τερτσέτης αρνούνται να προσυπογράψουν την 
καθ’ υπαγόρευση από το παλάτι καταδίκη σε θάνατο των κατηγορουμέ-
νων. Η Ελληνική Επανάσταση δεν ήταν μόνο μια επανάσταση για να 
φτιαχτεί ακόμα ένα κράτος. Τουλάχιστον για τους Έλληνες. Ο λαός αυτός 
πάλεψε για να αποτινάξει τον τούρκικο ζυγό αλλά και για να μπορέσει 
και ο καθένας να αποκτήσει τα μέσα για να ζήσει, να πάψει ο ραγιάς να 
είναι ραγιάς. Η Δημοκρατία ήταν πάντα στη σκέψη του ελληνικού λαού 
και πάντα θα υπάρχει στο μυαλό του να τον ενοχλεί και να τον κάνει ανή-
συχο με όποιο κόστος. 

Της ταινίας θα προλογίσει η εξαίρετη εκπαιδευτικός και μέλος του 
Δ.Σ. του Συλλόγου μας κυρία Ελσα Τσαγκουρνή, την οποία και ευχαρι-
στούμε πολύ. 

Τέλος ευχαριστούμε και την Finos Film που πρόσφερε στους Έλλη-
νες αυτή την εμβληματική ταινία. Ολοι πρέπει να δούν αυτή την ταινία 
που για ευνόητους λόγους δεν προβάλλεται όσο θα έπρεπε. Ο σκηνοθέ-
της και σεναριογράφος Πάνος Γλυκοφρύδης δεν θα προσπαθήσει να κα-
τευθύνει το θεατή, αλλά θα τον αφήσει να βγάλει ελεύθερα τα δικά του 
συμπεράσματα.   

KYPIAKH 17  IOYΛIOY ΔΕΥ ΤΕΡΑ 18  IOYΛIOY

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 

1) Παρακαλούμε θερμά τους προσκεκλημένους μας, να φοράνε 
μάσκα λόγω κορωνοϊού.  

2) Στην περίπτωση που θα παρουσιαστούν κρούσματα, υπάρχει το 
ενδεχόμενο να ακυρωθούν οι εκδηλώσεις.  

3) Όποιος δεν αισθάνεται καλά να παραμείνει σπίτι του.  

4) Για την τήρηση των παραπάνω, τα αφήνουμε στην καλή σας πρό-
θεση, κατανόηση, συνεργασία και αγάπη στον συνάνθρωπό σας. 



Τριάντα επτά χρόνια δυναμικής - δημιουργικής  
παρουσίας και δράσης. 

Kτίζουμε το παρόν και προετοιμάζουμε το μέλλον  
των παιδιών μας και της Συνοικίας μας.  

1985-2022

OΔOΣ: E. MAPKOΓIANNAKH 49 - THΛ.-FAX: 2810-210968 
κιν. 6974/579794   e-mail: minasmavr@windowslive.com      

ιστοσελίδα: www.psaa.gr 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

“AIKATEPINΕΙΑ  2022” 

AΠO 17 MEXPI 22 IOYΛIOY

ΠPOΣKΛHΣH 
 

Tο Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Aγίας Aικα-
τερίνης Δήμου Hρακλείου, σας προσκαλεί να τιμήσετε 
τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, “AIKA TE PI NEIA 
2022”, οι οποίες φέτος συμ πλη  ρώ νουν αισίως 37 χρό-
νια παρουσίας στα πολιτιστικά δρώμενα της Συνοικίας,  
της πόλης, του Νομού και της Κρήτης 
γενικότερα και θα διαρκέσουν από 17-22 Ιουλίου 2022. 
Η παρουσία σας θα δώσει σε όλους εμάς, που 

εργαζόμασθε για την πολιτιστική-πνευματική- 
περιβαλλοντική και κοινωνική αναβάθμιση της 
Συνοικίας μας, κουράγιο και δύναμη για να συνεχί-
σουμε το δύσκολο αλλά δημιουργικό έργο μας. 

Mε σεβασμό και εκτίμηση 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

O Πρόεδρος 
 Mηνάς Γρηγ. Mαυροειδής

H EIΣOΔOΣ EINAI EΛEYΘEPH ΣE OΛEΣ TIΣ EKΔHΛΩΣEIΣ 
ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
Έναρξη Εκδηλώσεων: Καθημερινά  9 το βράδυ

Ευχαριστούμε θερμά για την στήριξή τους: 
 

✽ Την Περιφέρεια Κρήτης 
✽ Τον Μεγάλο Ευεργέτη της Συνοικίας κον Κώστα Μπαντουβά 
✽ Τα Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ και τον κον Γιάννη Λεμπιδάκη, 
✽ Την Ζωοτροφική Κρήτης του κου Μιλτ. Φαρσάρη στην ΒΙ.ΠΕ.Η., 
✽ Τα S.M. Χαλκιαδάκης, 
✽ Τα τυροκομικά Κρήτης και τον κον Βαγγ. Καλογεράκη στην ΒΙ.ΠΕ.Η., 
✽ Την κρεατοεμπορική Κρήτης και τον κον Πολυδ. Μαρμαρά, οδός Ιε-

ρωνυμάκη Πατέλλες 
✽ Τον Νίκο Πλατάκη Είδη υγιεινής-Ψύξη-θέρμανση στην οδό Λαγκαδά, 
✽ Την Ανδρεαδάκης Ιωάννης Ο.Ε. υδραυλικά και είδη υγιεινής οδός Κλε-

άνθης 17 
✽ Το ζαχαροπλαστείο του κου Μιχάλη Πλατάκη στην οδό Εμμ. Μπαν-

τουβά στις Πατέλλες, 
✽ Το κατ/μα ηλεκτρ/κού υλικού Νικ. Πάνταλος και Μαργ. Ζαχαράκη 

Ο.Ε. στην οδό Π. Φούμη, 35 Πατέλλες, 
✽ Ο «Φούρνος της Γωγώς» στην Εμμ. Μπαντουβά 53 Πατέλλες. 
✽ Τα έντυπα και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.  της πόλης μας. 
✽ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Καλυντικά αξεσουάρ, εξοπλισμοί, Λεωφ. Ιωνίας 112, 

τηλ. 2810 235158 
✽ Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Ευφροσύνη Καστρινάκη, Εμμ. Μπαντουβά 31, 

Ηράκλειο, τηλ. 2810 221732 
✽ SWEET CACAO PASTRY  Ζαχαροπλαστείο Αρτοποιείο, Πιτσουλάκη-

Κλεάνθη, τηλ. 2810 210260 
✽ Οπτικά είδη Φακοί Επαφής Μαίρη Παπασηφάκη, Κυρίλλου Λουκά-

ρεως 4, τηλ. 2810 289193 
✽ Laloo Nail & Beauty Trainning, Κλεάνθους 9, τηλ. 2811 116416

TO ΠPOΓPAMMA EINAI ΠPOΣΦOPA  
THΣ  “TYΠOKPETA”  ΓPAΦIKEΣ TEXNEΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  

(ΝΕΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ)

✥ ✥

✥ ✥ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22  IOYΛIOY

✥ ✥

✥ ✥

ΕΝΩΜΕΝΟΙ - ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ - ΔΥΝΑΤΟΙ 
Συνδιοργάνωση Εκδηλώσεων:

 
 
20.45  *Προσέλευση Κοινού 
21.00  *Με ιδιαίτερο σεβασμό παρουσιάζουμε απόψε τελευταία ημέρα 
των ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΕΙΩΝ 2022, ένα αφιέρωμα στον δικό μας μεγάλο Κα-
στρινό καλλιτέχνη Μανόλη Ρασούλη, ο οποίος έκλεισε 10ετία που έφυγε 
από κοντά μας.  
Ο Μανώλης Ρασούλης ήταν ένας γνήσιος Κρητικός. Έγινε γνωστός ως  
στιχουργός, τραγουδιστής, συγγραφέας και 
δημοσιογράφος. Υπήρξε ένας ιδιαίτερος άν-
θρωπος, ανήσυχος και φωτεινός, που σε όλη 
του τη ζωή αναζητούσε, αγαπούσε και δημι-
ουργούσε. 
Ο Μανώλης Ρασουλης ανοίκει στη γενιά τον 
τελευταίων μεγάλων ποιητών και στιχουρ-
γών  που με την καινοτομία στον στίχο του 
είναι ο μόνος μαζί με τον Ν.Καβαδια που ο 
κόσμος πρώτα ξέρει τον στιχουργό και μετά 
το συνθέτη.  

Στίχους του Μανολη Ρασούλη έχουν 
μελοποιήσει, μεταξύ άλλων, οι 
Μάνος Λοΐζος, Σταύρος Κουγιουμ-
τζής, Νίκος Ξυδάκης, Σταμάτης Γονί-
δης Πέτρος Βαγιόπουλος, Σωκράτης 
Μάλαμας και Χρήστος Νικολόπου-
λος.  
Απόψε έχουμε την χαρά να παρου-
σιάσει μουσικά έργα του Μανόλη Ρα-
σούλη, τον εξαίρετο πολύ γνωστό 

καλλιτέχνη Γιάννη Παξιμαδάκη με το συγκρότημά του. Ενα επίσης γνή-
σιο και αυθεντικό λαϊκό καλλιτέχνη, που τιμά το έντεχνο - λαικό είδος 
μουσικής και θεωρείται σήμερα ένας από τους πιο ποιοτικούς και αυθεν-
τικούς λαϊκούς καλλιτέχνες που έχει ο Τόπος μας. 
Το συγκρότημα το αποτελούν : Γιάννης Παξειμαδάκης μπουζούκι – τρα-
γούδι. Φωτεινή Βουτυρά στο τραγούδι. Νίκος Σταματάκης κιθάρα-τρα-
γούδι. Και Παναγ. Καπιζιώνης μπουζούκι-μαντολίνο-τραγούδι. 
 

Στην αποψινή εκδήλωση θα επιδοθούν 
για 37η συνεχή χρονιά οι έπαινοι και τα 
αναμνηστικά δώρα, στους φοιτητές και 
στις φοιτήτριες της Συνοικίας μας, που 
εισήχθησαν πέρυσι στα Α.Ε.Ι και 
Α.Τ.Ε.Ι.

ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ  
AΓIAΣ AIKATEPINHΣ  
ΔHMOY HPAKΛEIOY

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Οι μαθητές και  μαθήτριες Γυμνασίου-Λυκείου,  της Συνοικίας  Αγίας 
Αικατερίνης που έλαβαν βαθμό πάνω από 18 στην φετινή σχολική χρο-
νιά, και οι φοιτητές και φοιτήτριες της Συνοικίας μας που εισήχθησαν 
πέρσι (2021) στα Πανεπιστήμια και στα Α.Τ.Ε.Ι, θα βραβευθούν και 
φέτος, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις μας «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΕΙΑ 2022». Γι-
αυτό πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία μας, (απέναντι από την εκ-
κλησία μας), μέχρι και την Δευτέρα 11/07/2022, μέσα σε φάκελο που θα 
γράφουν την διεύθυνση κατοικίας και τα τηλέφωνά τους: α) Οι μεν μα-
θητές και μαθήτριες, να βάλουν φωτοτυπία του ενδεικτικού τους, και β) 
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες φωτοτυπία βεβαίωσης σπουδών ή της φοι-
τητικής ταυτότητας. Στην περίπτωση που απουσιάζομε, τοποθετήστε τον 
φάκελο στο γραμματοκιβώτιο. 


