ΡΑΘΡΗΘΖ ΓΔΛΗΘΖ ΠΛΔΙΔΠΖ 7 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ 2016
ANAΦΝΟΑ ΞΟΝΔΓΟΝ
Αγαπεηά κέιε,
Σάζακε ηε Ονύια Κνπξαηίδνπ, ηε Καξία Θαξαειηάδε, ην Καιιηά ηνλ Ξέηξν
Θνζνθίδε,
Αησλία ηνπο ε κλήκε. Ξαξαθαινύκε ελόο ιεπηνύ ζηγή!!!
Ρε ρξνληά πνπ πέξαζε, ζηελ Αδειθόηεηα είρακε πάξα πνιιέο δξάζεηο, ζα
κπνξνύζακε λα είρακε όκσο πεξηζζόηεξεο. Αγσληζηήθακε, κπνξεί λα γίλαλ
θαη ιάζε, όκσο όπνηνο εξγάδεηαη θαλεη θαη ιάζε. Αιάζεηνο είλαη απηόο πνπ
δελ θάλεη ηίπνηα!
Aγαπεηνί καο ππνζηεξηθηέο Θα ζέιακε λα ζαο επραξηζηήζνπκε από
θαξδηάο γηα ηε ζπλερόκελε ππνζηήξημε ζην πνιύπιεπξν πνιηηηζηηθό καο
έξγν.
Λα είζηε ζίγνπξνη όηη ε πξνζθνξά ζαο αμηνπνηείηαη κε ηνλ θαιύηεξν
δπλαηό ηξόπν. Πηελ Αδειθόηεηα πινπνηείηαη πνιύπιεπξν πνιηηηζηηθό
έξγν:
1. Δίρακε 2 επηηπρεκέλνπο εηήζηνπο ρνξνύο. Βέβαηα δελ είρακε ηελ
αλακελόκελε ζπκκεηνρή ησλ κειώλ καο. Καο ζηεξίδνπλ όκσο κε
πνληηαθήο θαηαγσγήο θίινη θαη είλαη πξνο ηηκή ηνπο. Φέξακε θαιιηηέρλεο
όπσο ν Ξνξθπξίδεο Πηάζεο, ν Ιάδνο Ησαλλίδεο. Αλαδείμακε ηα παηδηά ηεο
Αδειθόηεηαο ηνλ Θώζηα θαη ηνλ Πάθε Ξαπαδόπνπιν, ην Γηώξγν
Κηραειίδε, ην Γηώξγν Δπζπκηάδε.
2. 2 πεηπρεκέλεο παξειάζεηο ζηε Danforth κε ηε κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή
60-70 αηόκσλ θαη δσξεάλ γεύκαηα ζηα κέιε καο.
3. Φηιαλζξσπηθή βξαδηά κε ηελ νπνία αγνξάζακε αλαπεξηθό θαξόηζη ζηε
19ρξνλε Θπξηαθή ζηελ Θαζηνξηά.
4. Από ηηο 14 ΚΑΟΡΗΝ 2015 – 9 ΑΞΟΗΙΗΝ 2015 ιεηηνύξγεζε ε
ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΖ καο σο ΑΛΑΓΛΥΠΡΖΟΗΝ ηηο θαζεκεξηλέο θαη θαηά ηηο ώξεο
11:00 π.κ – 13:00 κκ. Τεθηνπνηήζεθαλ νη ηίηινη ησλ βηβιίσλ καο πνπ
έρνπκε, κπήθαλ ζην facebook από ηε γξακκαηέα καο, γηα ηε γλσξηκία κε
ηελ ηζηνξία, παξάδνζε θαη ιανγξαθία καο. Γε ζηεξίρηεθε από ηα κέιε καο
ε πξνζπάζεηα απηή.

5. 29 ΚΑΟΡΗΝ 2015 TΠΑΦ ΓΛΑΗΘΔΗΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ζην εληεπθηήξην
ηεο εθθιεζίαο ηεο Κεηακόξθσζεο ηνπ Πσηήξνο Donlands θαη Danforth.
6.
24 ΚΑΦΝ 2015 EKΓΖΙΥΠΖ ΚΛΖΚΖΠ ΓΗΑ ΡΖ ΓΔΛΝΘΡΝΛΗΑ ΡΥΛ
ΞΝΛΡΗΥΛ ΞΟΝΓΝΛΥΛ ΚΑΠ κε νκηιεηή ηνλ Ιαδαξίδε Ησάλλε Ηζηνξηθό θαη
αξραηνιόγν.
7. Σαηξεηίζακε θαη ππνζηεξίμακε εζηθά
ηηο θηλεηνπνηήζεηο ηεο
Ξακπνληηαθήο Νκνζπνλδίαο ΖΞΑ ΘΑΛΑΓΑ θαη ηνπ πξνέδξνπ καο Θώζηα
Ρζηιθίδε γηα ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ ελάληηα ζηελ ηνπνζέηεζε αγάικαηνο
ηνπ Θεκάι Αηαηνύξθ ζηελ πόιε ηνπ Θάξζνλ.
8. Ππκκεηείρακε ζην πξνζπλέδξην ηεο Ξακπνληηαθήο , κε αληηπξνζώπνπο
ηνλ επίηηκό καο Ξξόεδξν θ. Σξηζηνθνξίδε Ληθόιαν θαη ην κέινο καο θαη
ππεύζπλν γηα ζέκαηα γελνθηνλίαο θ. Ζιηάδε Σαξάιακπν.
9. Πηελ Θππξηαθή Θνηλόηεηα Ρνξόλην δώζακε ζρνιηθή
πνζό ησλ 300 δνιαξίσλ.

ππνηξνθία ην

10. Γηνξγαλώζακε κε κεγάιε επηηπρία ην 8ν Φεζηηβάι Ξακπνληηαθήο
λενιαίαο Βνξείνπ Ακεξηθήο, γηα ηξεηο εκέξεο 19, 20 θαη 21 Ηνύλε ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Metropolitan Centre. Νξγαλώζακε παξαθάζηα,
κνπραπέηηα, ην κεγάιν ρνξό ηεο λενιαίαο, ην ζεκηλάξην ρνξώλ, ηε
θσηνγξαθηθή καο έθζεζε, ηελ ρνξεπηηθή παξάζηαζε. Φέξακε ην βεηεξάλν
ρνξνδηδάζθαιν ην Λίθν Ενπξλαηδίδε. Καο δίδαμε ηελ παξάδνζε, απηό πνπ
είδε θαη θαηέγξαςε από ηνπο πξόζθπγεο πξώηεο γεληάο: ηνλ ηνπηθό ρνξὀ,
ηελ θηλεζηνινγία, ηελ ελδπκαζία, ηα κνπζηθά όξγαλα, ηηο ηνπηθέο
ηδηαηηεξόηεηεο. Tα παηδηά καο ζπλαληήζεθαλ γηα πξώηε θνξά κε ην
«γίγαληα» ησλ πνληηαθώλ καο ρνξώλ θαη δηδάρζεθαλ άγλσζηνπο ρνξνύο
από δηάθνξεο πεξηνρέο, όπσο επίζεο έκαζαλ άγλσζηεο πηπρέο ηεο ηζηνξίαο
ησλ πνληηαθώλ καο ρνξώλ.
11. Δθδώζακε πνιπηειέο ιεύθσκα γηα ην 8ν Φεζηηβάι λενιαίαο.
12. Κεγάιε θαη ε αληαπόθξηζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ ζπιιόγσλ ηεο
Ξακπνληηαθήο Νκνζπνλδίαο καο. Ρα αδειθά ζσκαηεία πνπ κεηείραλ ήηαλ:
PHILADELPHIA, NORWALK, BOSTON, MONTREAL, CANTON OHIO,
CLEVELAND, NEW YORK, CHICAGO.
13. Πηείιακε πξόζθιεζε επηζηνιή αλαγλώξηζεο θαη αλαθήξπμεο ηνπ
Αδεξθνύ καο θ. ΗΒΑΛ ΠΑΒΒΗΓΖ, σο «ΔΞΑΡΟΗΓΖ ΝΚΝΓΔΛΖ ΞΝΛΡΗΝ

ΖΓΔΡΖ» σο νξακαηηζηή ηεο Κεγάιεο Ξνληηαθήο Ηδέαο, γηα ηηο αμίεο , ην
ήζνο θαη ηνλ παηξησηηζκό πνπ έρεη επηδείμεη.
Ν Ηβάλ Παββίδεο
καο έζηεηιε κήλπκα ζπκπαξάζηαζεο κε ηε
δηαβεβαίσζε όηη ζηνλ αγώλα ηεο αλαγλώξηζεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ
πξνγόλσλ καο θαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζα ζηαζεί βνεζόο θαη
ζπκπαξαζηάηεο.
14. Φέξακε ηελ Ξέια Ληθνιατδνπ θαη ηνλ ιπξάξε Γεκήηξε Μεληηόπνπιν.
15. Σνξεγνύκε δσξεάλ ζπκκεηνρή ησλ κειώλ καο θαη ησλ νηθνγελεηώλ
ηνπο ζε όια ηα ρνξεπηηθά ηκήκαηα, κε ηνπο εζεινληέο καο .
16. Γηνξγαλώλνληαη θάζε Πάββαην πξστ δσξεάλ ζεκηλάξηα ππνινγηζηώλ
γηα ειηθησκέλνπο, από ηε γξακκαηέα καο.
17. Γίλεηαη δσξεάλ ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή θνξνινγηθώλ δειώζεσλ ηα
ηειεπηαία 5 ρξόληα από ηελ Ηλθα γηα όιεο ηηο νηθνλνκηθά αδύλαηεο
νηθνγέλεηεο.
18. Φηινμελήζακε ηελ 1ε ζε πξνβνιή ειιεληθή εθπνκπή WORLD PARTY
κε ην Πάθε Tαληκαλίδε θαη ηελ παξέα ηνπ.
19. Γηνξγαλώζακε δσξεάλ Σξηζηνπγελληάηηθν πάξηπ ζηα παηδηά καο.Ρα
νπνία γηα πξώηε θνξά είπαλ ηα θάιαληα ζηε Danforth θαη ζε όιν ηνλ
Θαλαδά κέζσ ηνπ ODYSSEY TV.
20. Βάδνπκε ζην facebook όιν ην θσηνγξαθηθό θαη ηειενπηηθό πιηθό ησλ
δξάζεσλ ηνπ ζπιιόγνπ καο.
21. Ππκκεηέρνπκε ζε δξάζεηο ζπιιόγσλ θαη θνξέσλ ηεο παξνηθίαο καο.
22. πνζηεξίδνπκε ην έξγν ηεο Διιεληθήο Θνηλόηεηαο Ρνξόλην.
23. Ηδξύζακε ζρνιή εθκάζεζεο ιύξαο κε 14 καζεηέο ζηελ αξρή θαη ζα
βνεζήζνπκε γηα 2 ρξόληα λα έξζεη κόληκα ν θαζεγεηήο κνπζηθήο Ιάδνο
Ησαλλίδεο.
24. Δθπξνζσπεζήθακε από ηε γξακκαηέα καο ζην 17ν ζπλαπάληεκα λενιαίαο
ζηελ Ξαλαγία Πνπκειά ζην Βέξκην. Kαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 17νπ Ππλαπαληήκαηνο
Λενιαίαο ε θ. Ακκαλαηίδνπ Ξαλαγηώηα βαζηδόκελε ζηελ πνιύρξνλε εκπεηξία ηνπ
παηδαγσγνύ θαη δάζθαινπ θ. Πηάζε Ραμίδη (παιηό ηεο ζπλαγσληζηή από ηελ

Δύμεηλν Ιέζρε) ηνπ πξόηεηλε λα αλαιάβεη θαζήθνληα ζπληνληζηή ζε έλα
πξσηνπνξηαθό γηα ηνλ πνληηαθό ρώξν εγρείξεκα, ηε δεκηνπξγία Αλνηθηνύ
Ξαλεπηζηεκίνπ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο πνληηαθήο γιώζζαο, ηελ εθκάζεζε Αξραίσλ
θαη Λέσλ Διιεληθώλ, ηεο Ξνληηαθήο Γελνθηνλίαο, Ηζηνξίαο, Ξνιηηηζκνύ θιπ. Ζ
ηδέα απηή πξσηνζπδεηήζεθε θαη επινγήζεθε ζηελ Ξαλαγία Πνπκειά θαη
κεηέπεηηα εγθξίζεθε θαη πηνζεηήζεθε από ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο
Αδειθόηεηάο καο. Ρν Πεπηέβξην ηδξύζακε ηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα
www.pon-edu.com θαη ζηηο 6 Ηαλνπαξίνπ 2016 μεθίλεζαλ ηα πηινηηθά καζήκαηα.

25. Ζ γξακκαηέαο καο θαη ηα κέιε καο Λίθνο θαη Άλλα
Σξεζηίδε,
ζπλαληήζεθαλ ζηηο 23 Ηνπιίνπ 2015 κε ηνπο πνληηαθήο θαηαγσγήο κέιε
ηεο Ξαγθόζκηαο Γηαθνηλνβνπιεπηηθήο Έλσζεο ηνπ Διιεληζκνύ (ΞΑΓΔΔ) θ.
Ξαπαδόπνπιν Ληθόιαν βνπιεπηή ηνπ Πνπεδηθνύ Θνηλνβνπιίνπ, θ. Σξήζην
Γνπιθεξίδε Βνπιεπηή ηνπ Βέιγηθνπ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηε Βνπιεπηή ηνπ
Διιεληθνύ Θνηλνβνπιίνπ θ. Δπαγγειία Ακκαλαηίδνπ θαη πξόεδξν ηεο
επηηξνπήο παξαγσγήο θαη εκπνξίνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επίζεκνπ
γεύκαηνο ηεο ΞΑΓΔΔ ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 10εο
Γεληθή ηεο Ππλέιεπζε ζηνπο ρώξνπο ηνπ Θνηλνβνπιίνπ ζηελ Αζήλα.
Αληηθείκελν ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ ε γλσξηκία κε ηνπο Ξνληηαθήο
Θαηαγσγήο Έιιελεο Βνπιεπηέο. Ππδεηήζεθαλ ζέκαηα γηα ηελ πξνώζεζε
ηεο αλαγλώξηζεο ηεο Γελνθηνλίαο ζηελ νκνγέλεηα αλά ηνλ θόζκν. Έγηλε
αλεπίζεκε πξνθνξηθή πξόζθιεζε πξνο ηνπο 3 βνπιεπηέο λα παξεπξεζνύλ
ζηηο εθδειώζεηο γελνθηνλίαο ηεο Αδειθόηεηάο καο ην Κάτν ηνπ 2016 σο
εθπξόζσπνη ησλ Θνηλνβνπιίσλ ηα νπνία ππεξεηνύλ, ηελ νπνία θαη
απεδέρζεζαλ. Κε πξσηνβνπιία καο ζα ζέζνπκε ην δήηεκα ηεο
Αλαγλώξηζεο ηεο Γελνθηνλίαο καο λα απνηειέζεη επηζήκσο ην επόκελν
κεγάιν ζέκα ηεο ΞΑΓΔΔ θαη λα πξνσζεζεί ζηα Θνηλνβνύιηα πνπ
εθπξνζσπνύλ ηα κέιε ηεο. Πθνπόο είλαη ε Γηεζλνπνίεζε ηεο Γελνθηνλίαο
θαη γη’ απηό ην ιόγν ζα πξνζθιεζνύλ Διιεληθήο Θαηαγσγήο εθπξόζσπνη
Θνηλνβνπιίσλ αλά ηνλ θόζκν, κέιε ηεο ΞΑΓΔΔ.
26. Πηηο 14 Απγνύζηνπ 2015 έγηλε ε πεξηθνξά θαη ιηηάλεπζε ηεο Ηεξήο
Δηθόλαο ηεο Ξαλαγίαο Πνπκειά ζηνλ Ηεξό Λαό ηεο Αγίαο Δηξήλεο
Σξπζνβαιάληνπ, όπνπ ηέζεθε ζε ιατθό πξνζθύλεκα.
23. Απνζηείιακε 2 λέεο ζηηο εξγαζίεο ηεο 2εο παγθόζκηαο ζπλδηάζθεςεο
λενιαίαο ζηε Θεζζαινλίθε. Ζ πνληηαθή λενιαία ηνπ Ρνξόλην ηνπ Θαλαδά
ζπληάζζεηαη κε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα έλσζεο ησλ Ξνληίσλ όινπ ηνπ
θόζκνπ. Ξάλσ ζε απηή ηε θηινζνθία πξσηνπνξήζακε θαη ζέζακε σο έλα
από ηα ςεθίζκαηα ην πξώην παγθνζκίσο on-line Ξνληηαθό Αλνηθηό

Ξαλεπηζηήκην πνπ πξναλαθέξακε, ην νπνίν θαηαηέζεθε από ηνλ θαζεγεηή
καο θ. Δπζηάζην Ραμίδε, πνπ ήηαλ θαη ν ππεύζπλνο παηδείαο ηνπ
παγθόζκηνπ ζπλεδξίνπ.
24. Γηνξγαλώζακε ην δσξεάλ γηα ηα κέιε picnic ζηηο 5 Ηνπιίνπ 2015 ζην
Milne Park ζην Markham.
25. Ζ ΑΓΔΙΦΝΡΖΡΑ ΞΝΛΡΗΥΛ ΡΝΟΝΛΡΝ ΞΑΛΑΓΗΑ ΠΝΚΔΙΑ αγθάιηαζε
ζηνπο θόιπνπο ηεο ην λενζπζηαζέλ ΠΛΓΔΠΚΝ ΦΗΙΑΙΘΥΛ ΞΑΝΘ
ΡΝΟΝΛΡΝ.
26. Δθδώζακε ςήθηζκα ην νπνίν θαηαηέζεθε επηζήκσο ζηε Βνπιή ησλ
Διιήλσλ ελαληίσλ ηνπ πνπξγνύ Ξαηδείαο θ. Λίθνπ Φίιε γηα ηελ
αλζειιεληθή ηνπ ζηάζε ζην δήηεκα ηεο Ξνληηαθήο Γελνθηνλίαο.
Απαηηήζακε ηελ θαζαίξεζή ηνπ θαη ηελ ηηκσξία ηνπ πνηληθά. Π’ απηό ε
Γεληθή καο ζπλέιεπζε ςήθηζε πξόηαζε ηνπ ΓΠ λα ηνπ απνζηείινπκε ηελ
πξώηε ππνηξνθία γηα ην ηκήκα ηεο Ξνληηαθήο Ηζηνξίαο θαη Γελνθηνλίαο γηα
λα ηνλ δηδάμνπκε θαη λα κελ ηνλ αθήζνπκε απαίδεπην θαη αζηνηρείσην.

27. Ρηκήζακε ηα παηδηά καο πνπ βνεζνύλ ζηα θαιιηηερληθά ηκήκαηα, σο
αλαγλώξηζε γηα ηελ πνιύηηκε θαη αλεθηίκεηε
πξνζθνξά ηνπο ζηελ
Αδειθόηεηα.
28. Πηηο δξαζηεξηόηεηέο καο εληάμακε ηελ εθκάζεζε πνληηαθώλ ρνξώλ
γηα θπξίεο θάζε Ρξίηε 8κκ-9 κκ, ζην Warden Hilltop Community Center,
κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο πγείαο, επεμίαο θαη ηεο ςπρηθήο ηζνξξνπίαο κέζα
από ηε κνπζηθή θαη ην ρνξό.
29. Γηνξγαλώζακε ζεκηλάξηα γηα ηελ πξόιεςε, δηαρείξηζε θαη ζεξαπεία
ησλ πην δηαδεδνκέλσλ αζζελεηώλ: Γηαβήηε Η & ΗΗ Αξζξηηηθώλ Aιηζράτκεξ –Aλνηα - Θαξδηά – εγθεθαιηθό . Πηόρνο είλαη ηα κέιε καο λα
αληηκεησπίζνπλ ηελ θνηλσληθή απνκόλσζε πνπ πξνέξρεηαη από ηα
γισζζηθά πξνβιήκαηα θαη ηε κνλαμηά ηεο ηξίηεο ειηθίαο, λα γλσξίζνπλ,
λα εγγξαθνύλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ όιεο εθείλεο ηηο δσξεάλ ηαηξηθέο
ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη από νξγαληζκνύο θαη θνηλόηεηεο, όπσο
θιείζηκν ξαληεβνύ γηα ηαηξηθή παξαθνινύζεζε, δηαηηνιόγην, κεηαθνξά θαη
κεηαθξαζηηθέο ππεξεζίεο ηαηξηθώλ επηζθέςεσλ, βνήζεηα ζην ζπίηη,
δσξεάλ απόθηεζε ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ ζην ζπίηη γηα άηνκα κε έθηαθηεο θαη
κόληκεο αλαπεξίεο, ςπραγσγία ειηθησκέλσλ, γπκλαζηηθή, θπζηνζεξαπεία
θιπ. Γπζηπρώο δελ είρακε ηε ζπκκεηνρή ησλ κειώλ πνπ αλακέλακε.

Eθηόο από ην Γηνηθεηηθό καο ζπκβνύιην θαη ην Γπλαηθείν καο ηκήκα
ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά όινπο όζνπο εξγάδνληαη πίζσ από ηα
παξαζθήληα γηα ηε δηνξγάλσζε ησλ εθδειώζεσλ απηώλ:
Ρε Σξηζηίλα Ρζαβδαξίδνπ, ηελ Άλλα Ξαλαγησηνπνύινπ, ην Γηάλλε
Θνηζακπντθίδε, Ρνπο ρνξνδηδαζθάινπο καο Αιεθξαγθή Γηώξγν θαη
Παξεθεραγηά Γηάλλε, ηελ Θάζπ Ζιηάδεο. Ρνπο θίινπο καο, ηα παηδηά ησλ
ρνξεπηηθώλ. Ρνπο γνλείο ησλ παηδηώλ απηώλ. Ρνλ θόζκν πνπ
παξαβξίζθεηαη ζηηο εθδειώζεηο καο. Ρνπο γελλαηόδσξνπο δσξεηέο καο, ηε
δηθεγόξν Ρίλα Οαληηκκίζε, ην Γηάλλε Θσλζηαληηλίδε από ην “TZATZIKI” θαη
ην ΘΝSTAS MEAT MARKET. Ρνπο ηδηνθηήηεο ησλ επηρεηξήζεησλ ΝΘ2Diner,
ην Λίθν Μαλζόπνπιν TRAPEZUS DIAMONDS, MARVEL, KARIBA FOODS,
GEKO Printing, Shoppers Drug Mart, New York Furs, Αnixis Darling
flowers, Eastside Checvrolet, John and Niki Grigoriadis νη νπνίνη καο
ζηήξημαλ νηθνλνκηθά. Ρα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ODYSSEY TV, HCTO
1690 RADIO, ηηο εθεκεξίδεο EBΓΝΚΑΓΑ ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΡΞΝΠ, ΖΔLLAS
NEWS, ηα ηνπηθά e-media tgbnews.com Spartan media ηα νπνία καο
δηαθεκίδνπλ. Ρν e-pontos ηνπ Θεόθηινπ Θσηζίδε πνπ καο πξνβάιεη ζε όιν
ηνλ θόζκν θαζώο θαη ην pontos news ηνπ θ. Κειηζζαλίδε. Ρα παξνηθηαθά
blog Makednos kaη Αndipodas.
Tελ επηηξνπή ελίζρπζεο νηθνλνκηθνύ αγώλα γηα ηε δηνξγάλσζε ησλ
εθδειώζεώλ καο θ.Nίθν Θνηζακπντθίδε, Ξαλαγηώηε Θνηζακπντθίδε, Λίθν
Σξηζηνθνξίδε, Πίκν Ρζηκελίδε.
Ρηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ηδηώηεο θίινπο καο πνπ γίλαλε δσξεηέο !
Κα πην πνιύ ληώζνπκε ηελ αλάγθε γηα λα επραξηζηήζνπκε ηε κάλαο όισλ
ησλ Ξνληίσλ, ηελ Ξαλαγηά καο ηε Πνπκειηώηηζζα!
Ζ επινγία πνπ ληώζνπκε είλαη απηή πνπ καο δίλεη δσή, έκπλεπζε, όξακα
θαη πξννπηηθή. Δίλαη καδί καο ζηα δύζθνια καο δίλεη όξεμε θαη κεξάθη λα
δείμνπκε ηελ αγάπε καο θαη λα αγθαιηάζνπκε όινπο ηνπο λένπο, λα
κπήζνπκε ζηηο αμίεο καο θαη ζηα ηδαληθά καο όια ηα παηδηά, πνληηαθήο ή όρη
θαηαγσγήο.
Δπραξηζηνύκε Ξαλαγηά καο Πνπκειά πνπ έθαλεο πάιη ην ζαύκα ζνπ! Ξνπ
καο έλσζεο θαη καο έθεξεο πάιη θνληά ζηελ αγθαιηά ζνπ. Μέξνπκε όηη
είζαη καδί καο γηα αθόκε κία θνξά. Ληώζνπκε ην όξακά ζνπ, λα δεηο
αδειθσκέλα όια καδί ηα παηδηά ζνπ. Ζ πξνζεπρή καο εηζαθνύζηεθε γηα
αθόκε κία θνξά! Κεγάιε ε ράξε ζνπ!

Δπρόκαζηε ην επόκελν κεγάιν ζαύκα, λα είλαη ην επόκελν κεγάιν καο
ζπίηη, όπνπ ζα θηίζνπκε ηελ εθθιεζία ζνπ γηα λα ζε ηνπνζεηήζνπκε ζην
ζξόλν πνπ ζνπ αμίδεη!
Σξήζηνο Θνηζακπντθίδεο
Ξξόεδξνο

