Φιλιώτισσες και Φιλιώτες,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ.
Το Κοινοτικό Συμβούλιο και το Θ.Ο.Ι. Φιλιάς με χαρά επικοινωνούν μαζί σας για να σας
ενημερώσουν για δυο πολύ σημαντικές εκδηλώσεις της κοινότητάς μας.
ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ ΦΙΛΙΩΤΩΝ
Σας πληροφορούμε ότι διοργανώνουμε και φέτος την παγκοινοτική πολιτιστική μας βραδιά
« ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ ΦΙΛΙΩΤΩΝ » την Παρασκευή 22 Μαΐου 2009 και ώρα 8.00 μ.μ., στην
αίθουσα εκδηλώσεων «ΚΑΡΑΠΑΤΕΑΣ ΠΑΡΚ», παρά την Κοκκινοτριμιθιά.
Η εκδήλωση θα τελεί υπό την αιγίδα του έντιμου Επάρχου Λευκωσίας κ. Αργύρη
Παπαναστασίου και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και
τραγούδια από το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Ομίλου της Αδελφοποιημένης
Πόλης του Γαλατά, τιμητικές διακρίσεις, δεξίωση με ορχήστρα και χορό και άλλες
δραστηριότητες. Θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να βρίσκονται ανάμεσά μας ο Δήμαρχος και τα
άλλα μέλη της αποστολής του Αδελφοποιημένου Δήμου της Τροιζήνας με την ευκαιρία της
άφιξής τους στην Κύπρο για την τελετή της Αδελφοποίησης, που θα πραγματοποιηθεί την
επόμενη μέρα.
Θεωρείται σημαντικό και ταυτόχρονα αποτελεί θερμή μας παράκληση να δηλώσετε έγκαιρα
συμμετοχή για σκοπούς προγραμματισμού και ιδιαίτερα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
Τιμή εισόδου 20 ευρώ, μαθητές|στρατιώτες 10 ευρώ, παιδιά κάτω των 12 ετών 5 ευρώ.
Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλ. 99650482 και 99331075.
ΤΕΛΕΤΗ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΑΣ - ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ
Σαν Φιλιώτες αισθανόμαστε περήφανοι γιατί η κατεχόμενη κοινότητά μας Αδελφοποιείται με
τον ιστορικό Δήμο της Τροιζήνας. Το Σάββατο 23 Μαΐου 2009 και ώρα 7.00 μ.μ. στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ιεράς Μονής Κύκκου θα
πραγματοποιηθεί η τελετή της Β’ Φάσης Αδελφοποίησης της Κοινότητας της Φιλιάς και του
Δήμου της Τροιζήνας. Η τελετή της Α’ Φάσης πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2008 στην
Πόλη του Γαλατά, έδρα του Δήμου της Τροιζήνας και συνδυάστηκε με τους εκεί λαμπρούς
εορτασμούς με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Νικολάου, προστάτη της περιοχής.
Η εκδήλωση θα τελεί υπό την αιγίδα του έντιμου Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη.
Μετά την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου θα παρουσιαστεί καλλιτεχνικό πρόγραμμα με
τη συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων από την Κύπρο και την Ελλάδα και θα τιμηθούν όσοι
υπηρέτησαν την κοινότητά μας ως Κοινοτάρχες. Θα ακολουθήσει δεξίωση στον χώρο της
εκδήλωσης. Είσοδος ελεύθερη.
Φιλιώτισσα|Φιλιώτη, καλείσαι και εσύ να δώσεις το παρόν σου στις εκδηλώσεις της κοινότητάς
σου, ώστε να αναβιώσουμε όλοι μαζί την ιστορία και τις παραδόσεις μας, να συνεχίσουμε και να
ενδυναμώσουμε τους δεσμούς και τις σχέσεις μας, να διατηρήσουμε την οντότητα και συνοχή
της κοινότητάς μας στην προσφυγιά και να δηλώσουμε ότι η Φιλιά ζει, δραστηριοποιείται και
αγωνίζεται, ότι η Φιλιά πιστεύει στη ΔΙΚΑΙΩΣΗ και ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ.

