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ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΟΡΣΑΜΟ ΣΩΝ ΠΟΛΙΟΤΦΩΝ ΣΟΤ
ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ
Οι εκδηλώρειπ εξοςαρμξύ ςωμ πξλιξύυωμ ςηπ πόληπ ςξσ Αμσμςαίξσ
νεκίμηραμ ςημ Παοαρκεσή, 20 Μαΐξσ, παοαμξμή ςηπ εξοςήπ με ςξμ Μέγα
Παμηγσοικό Ερπεοιμό, υξοξρςαςξύμςωμ ςωμ Επιρκόπξσ Θεξσπόλεωπ
Παμςελεήμξμξπ και Μηςοξπξλίςη Φλωοίμηπ, Ποερπώμ και Εξοδαίαπ
Θεόκληςξσ, ρςξμ Ιεοό Ναό Αγίωμ Κωμρςαμςίμξσ & Ελέμηπ. Σςη ρσμέυεια
έγιμε Πεοιτξοά ςηπ Εικόμαπ ςωμ Αγίωμ, με ςη ρσμμεςξυή ςξσ Δημάουξσ
Αμσμςαίξσ κ. Μάκη Ιωρητίδη, ςξσ Αμςιπεοιτεοειάουη Π.Ε. Φλώοιμαπ κ.
Δημήςοιξσ Ηλιάδη, ςξσ Δημάουξσ Καοαβά Κύποξσ κ. Ιωάμμη Παπαϊωάμμξσ,
εκποξρώπωμ ςωμ ρωμάςωμ αρταλείαπ, Πεοιτεοειακώμ και Δημξςικώμ
Σσμβξύλωμ και πλήθξσπ πιρςώμ.
Η ημέοα ςηπ εξοςήπ ςωμ Αγίωμ Κωμρςαμςίμξσ και Ελέμηπ νεκίμηρε με όοθοξ
ρςξμ Ιεοό Ναό ςωμ πξλιξύυωμ ςξσ Αμσμςαίξσ, με ςη ρσμμεςξυή ςωμ ςξπικώμ
αουώμ και πλήθξσπ πιρςώμ.
Σςη ρσμέυεια, ρςιπ 12:00 ςξ μερημέοι, ποαγμαςξπξιήθηκε μξσρική εκδήλωρη
ρςξ Πμεσμαςικό Κέμςοξ Αμσμςαίξσ, με ςη ρσμμεςξυή ςηπ Μικςήπ Χξοωδίαπ
ςξσ «Αμύμςα» και ςηπ Χξοωδίαπ ςξσ Ωδείξσ Φλώοιμαπ, Παοαοςήμαςξπ
Αμσμςαίξσ, σπό ςη διεύθσμρη ςηπ κ. Ξέμιαπ Τρατκξπξύλξσ. Σςημ εκδήλωρη
ρσμμεςείυαμ ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ κ. Μάκηπ Ιωρητίδηπ, ξ
Αμςιπεοιτεοειάουηπ κ. Ιωάμμηπ Αμςωμιάδηπ, ξ Δήμαουξπ Καοαβά Κύποξσ κ.
Ιωάμμηπ Παπαϊωάμμξσ, ξ Πεοιτεοειακόπ Σύμβξσλξπ, κ. Νικόλαξπ Γιώρκξπ,
Δημξςικξί Σύμβξσλξι, ξ Ποόεδοξπ ςηπ Δημξςικήπ Κξιμόςηςαπ Αμσμςαίξσ, κ.
Τούτωμ Γοξμπαμόπξσλξπ και πξλλξί κάςξικξι ςξσ Αμσμςαίξσ.
Ο Δήμαουξπ Καοαβά ρςη ρύμςξμη ξμιλία ςξσ αματέοθηκε ρςημ καςαρςοξτή
ςηπ πξλιςιρςικήπ κληοξμξμιάπ ςηπ Κύποξσ, εμώ ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ ατξύ
καλωρόοιρε ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ και εσυαοίρςηρε ςα μέλη ςωμ υξοωδιώμ,
μεςανύ άλλωμ αμέτεοε: «Είμαι σπεοήταμξπ, όυι μόμξ για ςημ πξλιςιρμική
κληοξμξμιά ςξσ ςόπξσ μαπ, αλλά και για ςη ρύγυοξμη πξλιςιρμική δημιξσογία
και κίμηρη. Σημαμςικό μέοξπ ςηπ ςελεσςαίαπ είμαι ξι δοαρςηοιόςηςεπ ςξσ
Ωδείξσ Φλώοιμαπ - Παοαοςήμαςξπ Αμσμςαίξσ και ςξσ ιρςξοικόςεοξσ
Σσλλόγξσ ςηπ πόληπ, ςξσ «Αμύμςα».
Η ανιξπξίηρη ςχμ εμδξγεμώμ δσμάμεχμ ςηπ πεοιξυήπ ςξμίζει όςι δεμ είμαι ξ
πλξύςξπ ςχμ υοημάςχμ εκείμξπ πξσ δίμει ανία ρςξσπ αμθοώπξσπ, αλλά ξ

πλξύςξπ ςηπ φσυήπ. Με ςξμ πλξύςξ ασςό, ελπίζξσμε μα ταμξύμε αμςάνιξι ςηπ
κληοξμξμιάπ και ςηπ εσθύμηπ πξσ μαπ άτηραμ ξι πξλιξύυξι μαπ Άγιξι
Κχμρςαμςίμξπ και Ελέμη».
Η εκδήλωρε πεοιλάμβαμε εκςέλερη έογωμ Χαςζηδάκι και Θεξδωοάκη και ξι
Χξοωδίεπ άτηραμ άοιρςεπ εμςσπώρειπ ρςξ κξιμό.
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