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Λίγα λόγια από το Δήμαρχο...

«Τα «Κύρβεια» είναι ένας θεσμός, που εδώ και 35 χρόνια, 

συνθέτει την πολιτιστική εικόνα του γεραπετρίτικου καλοκαιριού. 

Τα καλοκαίρια στον Δήμο Ιεράπετρας έχουν τη δική τους ταυτότητα 

η οποία παραμένει αναλλοίωτη από κάθε φθορά επειδή την υποστηρίζουμε όλοι 

με επιμονή και συνειδητή διάθεση αναβάθμισης της πολιτιστικής κουλτούρας του τόπου μας.

Με προσανατολισμό τον διαρκή εμπλουτισμό της πολιτιστικής ζωής του Δήμου Ιεράπετρας 

καταθέτουμε και φέτος μια πλούσια πολιτιστική πρόταση με εξαιρετικές συμμετοχές 

που αναδεικνύουν στοιχεία της τέχνης και της παράδοσης.

Κρατώντας τον πολιτισμό ψηλά στις προτεραιότητες της δημοτικής μας πολιτικής 

εξασφαλίσαμε δράσεις που προσελκύουν όλες τις ηλικίες και καλύπτουν κάθε προσδοκία.

Σας καλώ λοιπόν να αφεθούμε σε αυτή την πολιτιστική πανδαισία ανεπηρέαστα 

και αυθόρμητα και να απολαύσουμε και φέτος το συναρπαστικό ταξίδι στον χώρο της τέχνης, 

της παράδοσης και του πολιτισμού με οδηγό μονάχα την αισιοδοξία και την καλή διάθεση.»

Θεοδόσιος Καλαντζάκης 

Δήμαρχος Ιεράπετρας
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Φίλες και φίλοι, 

για μία ακόμη χρονιά, πιστοί στο ραντεβού μας, 

είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε 

το Πρόγραμμα των Πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού 2018.

Τα «ΚΥΡΒΕΙΑ 2018» είναι για μας άλλο ένα μεγάλο στοίχημα. 

Φιλοδοξούμε, όχι απλά να συνεχίσουμε την πολιτιστική προσφορά στον τόπο μας, 

αλλά να αναβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 

προσθέτοντας νέα στοιχεία, ώστε να ικανοποιήσουμε και τα πιο απαιτητικά γούστα.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει μοναδικές βραδιές θεατρικών παραστάσεων 

για μικρούς και μεγάλους, συναυλίες, εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, 

αθλητικές δραστηριότητες και πολλά άλλα.

Στην πρότασή μας θα παρατηρήσετε και πολλά παραδοσιακά δρώμενα. 

Δεν είναι τυχαίο. Για εμάς η παράδοση δεν είναι μουσειακό στοιχείο. 

Είναι το δυναμικό στοιχείο που συνδέει το «χθες» με το «σήμερα», διαμορφώνει το 

«αύριο» και μας ενώνει με την ταυτότητά μας.

Είμαι βέβαιος ότι θα απολαύσετε κάθε στιγμή του φετινού πολιτιστικού ταξιδιού 

και ότι όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η δημιουργική διάθεση 

των συμμετεχόντων και η δική σας ενεργή παρουσία, θα συντελέσουν καθοριστικά 

στην επιτυχία των εκδηλώσεων «ΚΥΡΒΕΙΑ 2018».

Σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή διασκέδαση και καλό καλοκαίρι!  

Από 
τον Πρόεδρο της 

ΚΙΟΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α

Λίγα λόγια ακόμη ... 

Ο πρόεδρος 

Μάνος Γεωργαλάκης


