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ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
Ήηαλ κηα πξσηνρξνληά δηαθνξεηηθή από ηηο άιιεο, δηόηη γηα πξώηε θνξά κεηά από πνιιά ρξόληα θαη
θαη’ απαίηεζε ησλ κειώλ ηεο, ζύζζσκν ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην πήξε ηελ απόθαζε λα δηνξγαλώζεη ηνλ
εηήζην ρνξό παξακνλή πξσηνρξνληάο ζηελ πνιπηειή αίζνπζα ηνπ Μetropolitan Centre, όπνπ είρε
δηνξγαλσζεί ηνλ πεξαζκέλν Ινύλην κε κεγάιε επηηπρία ην θεζηηβάι λενιαίαο ηεο Πακπνληηαθήο
Οκνζπνλδίαο ΗΠΑ Καλαδά.
Ο Κώζηαο Τζηιθίδεο σο αληηπξόεδξνο θαη ηειεηάξρεο ηεο βξαδηάο, αθνύ δηάβαζε ην κήλπκα ηνπ
πξνέδξνπ ηεο Αδειθόηεηαο θ. Χξήζηνπ Κνηζακπντθίδε ν νπνίνο απνπζίαδε ζηελ Ειιάδα, παξνπζίαζε ηνπο
εθπξνζώπνπο θνξέσλ, ζπιιόγσλ θαη νξγαληζκώλ πνπ παξεπξίζθνληαλ θαη έθαλε ηελ έλαξμε ηνπ ξεβεγηόλ.
Ο θόζκνο επραξηζηήζεθε από ηελ απνπζία νκηιηώλ γηα ηηο νπνίεο αξθεηνί δπζαλαζρεηνύλ. Τν δηνηθεηηθό
ζπκβνύιην δηνξγάλσζε θαη δηαρεηξίζηεθε κε κεγάιε επηηπρία ζα ιέγακε κία κνλαδηθή παξακνλή
πξσηνρξνληάο ζε νηθνγελεηαθό θιίκα ηελ νπνία επραξηζηήζεθαλ όινη καδί ζπγγελείο θαη θίινη νη νπνίνη
παξεπξέζεθαλ. Τν πινύζην δείπλν επινγήζεθε από ηνλ παηέξα Φαλνύξην, εθεκέξην ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ,
ν νπνίνο παξεπξηζθόηαλ κε ζύζζσκν ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην θαη θίινπο ηεο ελνξίαο ηνπ, νη νπνίνη πηζηνί
ζηελ ελνξία ηνπο επηιέγνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ρώξν γηα ην πξσηνρξνληάηηθό ηνπο ξεβεγηόλ. Σηελ θπξία
Ταζία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ αμίδνπλ ζεξκά ζπγραξεηήξηα γηα ηελ απαξάκηιιε βνήζεηά ηεο λα εμππεξεηήζεη
ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο αιιά θαη απηνύο πνπ πξνζήιζαλ ηειεπηαία ζηηγκή ζην ξεβεγηόλ, αθνύ εηνίκαζε θαη
πξόζζεζε αξθεηά ηξαπέδηα ζηα ήδε ππάξρνληα.
Ίζσο ήηαλ ην κνλαδηθό ξεβεγηόλ ζην νπνίν κεηείραλ ηόζα πνιιά παηδηά θαη λένη άλζξσπνη από ηα
πνιπάξηζκα ρνξεπηηθά ηκήκαηα (παηδηθό εθεβηθό θαη λεαληθό) ηα νπνία παξνπζίαζαλ πξόγξακκα κε
πνιινύο πνληηαθνύο ρνξνύο από ηα δηάθνξα κέξε ηνπ Πόληνπ. Σηε κνπζηθή ηα ζπλόδεπζε ν ιπξάξεο
Γηώξγνο Επζπκηάδεο θαη ν ληανπιηδήο Γηώξγνο Μηραειίδεο. Η παξάδνζε θαιά θξαηεί ζηελ Αδειθόηεηα
πνπ ζθύδεη από λενιαία ζε θάζε ηεο ρνξό. Είλαη κνλαδηθή ε εκπεηξία ηνπ λα κεηέρεηο ζε ηέηνηεο
εθδειώζεηο. Οκνγελείο 3εο θαη 4εο γεληάο, απόγνλνη 2εο γεληάο πξνζθύγσλ, θξαηνύλ πηζηά ηελ παξάδνζε, ηε
δηάιεθην, ηα ήζε θαη έζηκά ηνπο. Πάλσ από 500 άηνκα ππνδέρηεθαλ ηνλ θαηλνύξην ρξόλν ζε κία
νκνινγνπκέλσο πνιύ επηηπρεκέλε ειιελνπνληηαθή βξαδηά. Η πίζηα ήηαλ αζθπθηηθά γεκάηε θαζόιε ηε
δηάξθεηα ηεο λύρηαο. Τν θέθη θξάηεζε κέρξη ηηο πξώηεο πξστλέο ώξεο θαη ηα παηδηά ηνπ εθεβηθνύ
ρνξεπηηθνύ ρνξεύαλε κε απηνζρέδην θαζεηνθσλάθη αθόκε θαη κεηά ην ηέινο ηεο βξαδηάο, κε πνληηαθνύο
ρνξνύο ηνπο νπνίνπο θαη ηξαγνπδνύζαλε! Τν πνληηαθό κηθξόβην θαη ε πνληηαθή ηδέα είλαη βαζηά ξηδσκέλε
κέζα ζην dna ησλ παηδηώλ απηώλ πνπ κε δπζθνιία κηιάλ ηα ειιεληθά. Σηα πνληηαθά βιέπνπκε όκσο όηη
ζθίδνπλ!
Η αιιαγή ηνπ θαηλνύξηνπ ρξόλνπ γηνξηάζηεθε κε επηζεκόηεηα θαη ππό ηνπο ήρνπο επξσπατθήο
κνπζηθήο από ηελ νξρήζηξα Galaxy. Eίλαη θάηη πνπ ήηαλ ζπλεζηζκέλν ζηνλ Πόλην, ζηα κεγάια ζαιόληα
ηεο επνρήο λα ππνδέρνληαη ηνλ θαηλνύξην ρξόλν κε εξσηηθό βαιο. Σηα απνκλεκνλεύκαηα θαη αξρεία ηεο
Μέξηκλαο Πνληίσλ Κπξίσλ πνπ αλαηξέμακε βξήθακε θσηνγξαθίεο επνρήο όπσο απηέο πνπ ζαο
παξνπζηάδνπκε. Τειηθά ν αθκαίνο κηθξαζηαηηθόο θαη πνληηαθόο ειιεληζκόο δεη, πθίζηαηαη θαη κεγαινπξγεί
ζην Τνξόλην.
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Οη εθπιήμεηο ηεο βξαδηάο ήηαλ πνιιέο! Οθηακειήο ε νξρήζηξα Galaxy, πνπ δηαζθέδαζε ηνλ θόζκν
κε ην πνηθίιν ηεο ξεπεξηόξην θαη δελ άθεζε θαλέλαλ παξαπνλεκέλν. Ηπεηξώηηθα, λεζηώηηθα, καθεδνλίηηθα,
θξεηηθά, ιατθά ηξαγνύδηα, ελαιιάζζνληαλ κε ηνπο ήρνπο ηεο πνληηαθήο ιύξαο!
Πνληηαθή ιύξα! Απνζέσζε! Πνληηαθέο ιύξεο «μεθύηξσλαλ» από παληνύ αθνύ από ηα κέζα ηνπ
Ννεκβξίνπ ζηελ Αδειθόηεηα ιεηηνπξγεί ζρνιή εθκάζεζεο ηεο πνληηαθήο ιύξαο από ηνλ βηξηνπόδν
θαζεγεηή κνπζηθήο θαη κε δηεζλή θαξηέξα πόληην ιπξάξε Λάδν Ισαλλίδε, ν νπνίνο έρεη βάιεη ηηο βάζεηο γηα
ηε δηάδνζε ηνπ κνλαδηθνύ απηνύ παξαδνζηαθνύ νξγάλνπ πνπ νη ξίδεο ηνπ ράλνληαη ζηα βάζε ησλ αηώλσλ,
αθνύ απνηειεί κεηεμέιημε ηεο αξραίαο ειιεληθήο ιύξαο. Τα πνληηαθά θάιαληα καο είπαλ νη αξράξηνη
καζεηέο ηνπ Λάδνπ Ισαλλίδε πνπ θαηαρεηξνθξνηήζεθαλ από ηνπο παξεπξηζθόκελνπο.
Μνλαδηθόο ν Λάδνο Ισαλλίδεο πνπ έθαλε ηε ιύξα ηνπ άιινηε λα «θιαίεη» θαη άιινηε λα κηκείηαη
ηελ θξεηηθή ιύξα, ην βηνιί, αθόκα θαη ην κπνπδνύθη. Έπαημε κε ηελ θαξδηά ηνπ όρη κόλν πνληηαθνύο
ζθνπνύο αιιά θαη αλαηνιίηηθνπο , θξεηηθνύο κέρξη θαη ξώζηθνπο γλσζηνύο ζθνπνύο. Τνλ ζπλόδεπζε κε ην
ππέξνρν ξεπεξηόξηό ηνπ ζην παξαδνζηαθό πνληηαθό ηξαγνύδη ν πνιύ θαιόο ηξαγνπδηζηήο Σάθεο
Παπαδόπνπινο, κε ηε ζπλνδεία θαη ηνπ Γηώξγνπ Μηραειίδε ζην ληανύιη. Πνληηαθά έπαημα θαη ν δηθόο καο,
ν Κώζηαο Παπαδόπνπινο από ην Τνξόλην πνπ πάληα δίλεη παξόλ ζε πνληηαθέο εθδειώζεηο.
Η αιιαγή ηνπ ρξόλνπ έγηλε κε ην άλνηγκα ζακπάληαο πνπ έξξεε άθζνλε ζε θάζε ηξαπέδη θαη κε ηελ
θνπή ηεο βαζηιόπηηαο . Τν θινπξί θέξδηζε κία ηπρεξή πνπ θέξδηζε θαη ηε ρξπζή ιίξα ηεο βξαδηάο,
πξνζθνξά ηνπ γλσζηνύ νκνγελή θνζκεκαηνπώιε Νίθνπ Ξαλζόπνπινπ. Η ιαρεηνθόξνο έδσζε αξθεηά
δώξα ζηνπο θίινπο ηεο Αδειθόηεηαο πνπ δνθίκαζαλ ηελ ηύρε ηνπο.
Τα παηδηά ρόξεςαλ κε ηελ ςπρή ηνπο! Τν πιενλέθηεκα απηό ηεο Αδειθόηεηαο κε ηα κηζά κέιε ηνπ
λα είλαη ειηθίαο 4-30 εηώλ δελ ην έρεη θαλέλαο ζύιινγνο ζην Τνξόλην. Απηό θαη κόλν δίλεη θηεξά ζην
ζπκβνύιην πνπ απαξηίδεηαη από λένπο αλζξώπνπο, λα ζπλερίζεη ην πνιύηηκό ηεο έξγν πνπ είλαη κνλαδηθό
ζηελ παξνηθία.

Χρήςτοσ Κοτςαμποϊκίδησ
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