




ΠΑΦΟ: Ζνα Ανοικτό Εργαςτιρι
Πολιτιςμοφ (Open Air Factory) ςτα
πλαίςια του κεςμοφ τθσ
πολιτιςτικισ πρωτεφουςασ τθσ
Ευρϊπθσ.





2ο ερευνθτικό ερϊτθμα: Έλεγχοσ τησ πολιτιςτικήσ ςυμπεριφοράσ
και πωσ αξιοποιοφν την πολιτιςτική τουσ κληρονομιά.
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Βαςικό ςφνκθμα του Πάφοσ 
2017; “Πάφοσ –

Πολιτιςτική 
Πρωτεφουςα 
2017”.

“Πάφοσ με 
πάθοσ… για 
την Ευρώπη”!

«Ενώνοντασ 
ηπείρουσ, γεφ
υρώνοντασ 
πολιτιςμοφσ».

Αποτελζςματα και υμπεράςματα





Οφείλουμε ζνα 
τεράςτιο ευχαριςτϊ 
ςτουσ ερευνθτζσ Δρ. 
Αντρζα 
τυλιανοφ, Πανεπιςτιμ
ιο Κφπρου και Δρ. 
Νάτια
Αναςτάςθ, πανεπιςτιμ
ιο Νεάπολισ, για τθν 
πολφτιμθ βοικειά 
τουσ.

Παροχι βοικειασ από ερευνθτζσ  του 
πανεπιςτθμίου Κφπρου και πανεπιςτθμίου 

Νεάπολθσ για τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνάσ μασ



Παρακολοφκθςθ του 
καταποντιςμοφ των 
κραςιϊν ςτα πλαίςια 
των εκδθλϊςεων του 
ΠΑΦΟ 2017.



Παρακολοφκθςθ τθσ 
εκδιλωςθσ Εν Κτιματι
του ΠΑΦΟ 2017, ςτθν 
καφετζρια Delubak.

Επίςκεψθ ςτο δθμαρχείο και 
ςυηιτθςθ με το διμαρχο





Κατακόμβθ 
Αγίασ ολομονισ



Σάφοι των 
βαςιλζων







Φάροσ

τιλθ 
Αποςτόλου 

Παφλου







Μελζτθ πεδίου -
Προςανατολιςμόσ ςτο 

χϊρο









ΘΜΕΡΙΔΑ: Πάφοσ … με Πάκοσ
25 Μαΐου 2016



Φτιάξαμε τοπικά 
εδζςματα



Διςζλιδο αφιζρωμα ςτο περιοδικό ΠΑΙΔΙΚΘ ΧΑΡΑ



Δίνουμε ςυνζντευξθ ςτθν τοπικι εφθμερίδα 
ΣΑΧΤΔΡΟΜΟ ΣΘ ΠΑΦΟΤ



υμμετοχι ςτθν εκπομπι ΠΑΙΔΙΑ 
ΣΟΝ ΑΕΡΑ – Ραδιοφωνικόσ τακμόσ 

ΡΙΚ



φνδεςθ με Skype με τα 
παιδιά του Δθμοτικό 

Καλυβίων Ακινασ και 
ενθμζρωςθ για το Πάφοσ 

2017 

Από τθν επίςκεψθ του 
Διευκυντι Καλυβίων ςτο 

ςχολείο μασ.



Ανταλλαγι δϊρων και 
επιςτολϊν με τα παιδιά 

του Αϋ Δθμοτικοφ 
Καλυβίων – ενθμζρωςθ 

για το ΠΑΦΟ 2017





Διοργάνωςθ διαγωνιςμοφ ηωγραφικισ και καταςκευισ 
μακζτασ με κζμα: Ηωγραφίηω μαηί με τουσ γονείσ μου.



Δείγματα από τθν πινακοκικθ 
μασ

Καταςκευι φωτεινοφ 
παντογνϊςτθ





Φτιάξαμε επιτραπζηια παιχνίδια



Φτιάξαμε επιτραπζηια 
παιχνίδια



Εντοπιςμόσ “άγνωςτων” πολιτιςτικϊν ςτοιχείων και 
ενθμζρωςθ των ςυμμακθτϊν και γονζων μασ για τθν 

πολιτιςτικι τουσ αξία.



Πινακίδεσ ςτο 
ςχολείο μασ



Συμμετοχή ςτην τελετή έναρξησ του Πάφοσ 2017



Από τθν επίςκεψι μασ ςτθν Ακινα 
30 Νοεμβρίου – 4 Δεκεμβρίου 2016



Φιλοξενία ελλθνικισ αποςτολισ ςτθν Κφπρο



υγγραφι παραμυκιοφ με τίτλο: Πυγμαλιϊνασ και 
Γαλάτεια – διαςκευι με βάςθ το μφκο ςφμφωνα με τον 

οποίο θ Πάφοσ πιρε το όνομά τθσ



ΘΕΛΟΤΜΕ ΝΑ ΤΜΜΕΣΕΧΟΤΜΕ ΕΝΕΡΓΑ ςτθ μετατροπι τθσ  
πόλθσ  ςε ζνα ηωντανό εικαςτικό-μουςειακό χϊρο, με τουσ 
δρόμουσ και τισ πλατείεσ, τα πάρκα και τα κτίρια να καλοφν τουσ 
ντόπιουσ και τουσ επιςκζπτεσ να γνωρίςουν, να εξερευνιςουν 
και να λατρζψουν τθν Πάφο!!! 

ΓΙΑΣΙ ΑΓΑΠΑΜΕ ΣΘΝ 
ΠΟΛΘ ΜΑ!!! ΚΑΙ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΕ 
ΓΙΑ ΑΤΣΘΝ!!!




