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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ο μύθος του Κινύρα και η Κερύνεια
Ο αθλητισμός σμίγει με την κουλτούρα, δίνοντας στους συμμετέχοντες και στους
επισκέπτες των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης μια μοναδική ευκαιρία να
γνωρίσουν την πλούσια κληρονομιά της Κύπρου, μέσω της ίδιας της διοργάνωσης.
Αρκετές παράπλευρες εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για την Κύπρος 2009, οι
οποίες θα γίνουν παράλληλα με τους ΑΜΚΕ την εβδομάδα 1-6 Ιουνίου 2009.
Πέραν της ξενάγησης στην παλιά Λευκωσία και τις επισκέψεις σε μουσεία και ιστορικά
μνημεία, οι συμμετέχοντες στους Αγώνες θα έχουν την ευκαιρία να παραστούν σε μια
καλλιτεχνική εκδήλωση, αφιερωμένη στο μύθο του Κινύρα. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Κύπρου στις 3 Ιουνίου.
Σύμφωνα με την ελληνική Μυθολογία, ο βασιλιάς Κινύρας της Κύπρου ήταν γιος του
Απόλλωνα και σύζυγος της Γαλάτειας. Με τη Γαλάτεια έκαναν δύο παιδιά, τον Άδωνη
και τη Μύρια. Ο Κινύρας θεωρείται στην Κύπρο ο ιδρυτής της τέχνης και μουσικών
οργάνων, όπως τον αυλό. Ο μύθος αναφέρει πως ο Κινύρας και ο Απόλλωνας
διοργάνωσαν ένα μουσικό διαγωνισμό για να βρουν τον καλύτερο στο παίξιμο της
λύρας. Ο Κινύρας έχασε και αυτοκτόνησε!
Ένα χορόδραμα από τη χορωδία του σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» (που
παραπέμπει στην όμορφη πόλη στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, που παραμένει υπό
τουρκική κατοχή από το 1974) πρόκειται να ακολουθήσει στις 4 Ιουνίου στο
Αμφιθέατρο της Εκκλησίας του Αγίου Δομετίου στη Λευκωσία.
Τόσο η Τελετή Έναρξης όσο και η Τελετή Λήξης των ΑΜΚΕ θα περιλαμβάνουν
πολιτιστικά στοιχεία, με μουσική, τραγούδι και χορό, που θα τονίζουν την ιστορία και
τις παραδόσεις της Κύπρου, με κεντρικό αντικείμενο τη νεολαία και την αναζήτησή
της για τη γνώση.
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