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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Tα μέλη σηρ μεξλαίαρ σηρ Αδελυόσησαρ Πξμσίψμ Σξπόμσξ «Παμαγία ξτμελά»
διξπγαμώςαμε με μεγάλη εοιστφία σξ 8ξ Υεςσιβάλ Παμοξμσιακήρ μεξλαίαρ Βξπείξτ
Αμεπικήρ. Σξ υεςσιβάλ ατσό διξπγαμώμεσαι κάθε φπόμξ τοό σημ αιγίδα σηρ
Παμοξμσιακήρ

Ομξςοξμδίαρ ΗΠΑ ΚΑΝΑΔΑ και υιλξνεμείσαι κάθε φπόμξ αοό

κάοξιξ ςψμασείξ σηρ Ομξςοξμδίαρ. Αοό σξ 2013 οξτ η Αδελυόσησά μαρ διξπγάμψςε
σξ ςτμέδπιξ σηρ Παμοξμσιακήρ Ομξςοξμδίαρ ΗΠΑ ΚΑΝΑΔΑ, αμέλαβε με μεγάλη
φαπά και μαρ αμέθεςε ση ςημαμσική ατσή διξπγάμψςη.
Αοό σημ οπώση ςσιγμή αιςθαμόμεμξι ση μεγάλη ατσή ετθύμη με όπενη και
οξμσιακό μεπάκι ψρ ξικξδεςοόσερ οπξςοαθήςαμε και δώςαμε σξμ καλύσεπό μαρ εατσό
για μα υέπξτμε ειρ οέπαρ έμα ςτμαοάμσεμα με οξμσιακξύρ αμσίλαλξτρ εδώ ςσξ
μακπιμό Καμαδά.
Για σπειρ ημέπερ 19, 20 και 21 Ιξύμη η καπδιά σξτ οξμσιακξύ Ελλημιςμξύ
φστοξύςε ςσημ Ελλημική οαπξικία σξτ Σξπόμσξ. Οι

κασαοληκσικέρ για σημ

οεπίςσαςη εγκασαςσάςειρ σξτ Metropolitan Centre υιλξνέμηςαμ σα οαπακάθια μαρ,
σα μξτφαοέσια μαρ,

σξ μεγάλξ μαρ φξπό, σξ ςεμιμάπιξ φξπώμ, ση υψσξγπαυική μαρ

έκθεςη, σα γλέμσια μαρ και σιρ φαπέρ μαρ. Έγιμε σξ δεύσεπξ ςοίσι μαρ. Η άξκμη και
υιλόνεμη οπόεδπξρ σξτ Αγίξτ Νικξλάξτ, η κτπία Σαςία με σιρ κτπίερ σηρ Υιλξοσώφξτ
οαπξύςα και ακξύπαςση μα μαρ εντοηπεσήςει, ςτμέβαλε σα μέγιςσα ςσημ εοιστφία
ατσή! Έμα μεγάλξ ετφαπιςσώ ςσξ οπξεδπείξ και σημ εοισπξοή και ςσξ οπξςψοικό για
σημ τοέπξφη υιλξνεμία σξτρ υαμσάζει υσψφό μοπξςσά ςε ατσό οξτ μαρ οαπείφαμ.
Για σξ βεσεπάμξ φξπξδιδάςκαλό μαρ σξ Νίκξ Ζξτπμασζίδη όςερ ετφαπιςσίερ και μα
εκυπάςξτμε θα σξμ αδικήςξτμε. Μαρ δίδανε σημ οαπάδξςη, ατσό οξτ είδε και
κασέγπαχε αοό σξτρ οπόςυτγερ οπώσηρ γεμιάρ: σξμ σξοικό φξπὀ, σημ κιμηςιξλξγία,
σημ εμδτμαςία, σα μξτςικά όπγαμα, σιρ σξοικέρ ιδιαισεπόσησερ. Tα οαιδιά μαρ
ςτμαμσήθηκαμ για οπώση υξπά με σξ «γίγαμσα» σψμ οξμσιακώμ μαρ φξπώμ και
διδάφθηκαμ άγμψςσξτρ φξπξύρ αοό διάυξπερ οεπιξφέρ, όοψρ εοίςηρ έμαθαμ άγμψςσερ
οστφέρ σηρ ιςσξπίαρ σψμ οξμσιακώμ μαρ φξπώμ.
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Αοό μψπίρ σξ αοόγετμα σηρ Παπαςκετήρ 19 Ιξτμίξτ 2015 κασέυθαμαμ ξι
ςτμμεσέφξμσερ ςσξ οξμσιακό ςτμαοάμσεμα ςσξ ςτμεδπιακό φώπξ σξτ Αϊ

Νικόλα με

όλα σα μέςα μεσαυξπάρ: ατσξκίμησα οξτλμαμάκια και λεψυξπεία αοξβίβαζαμ μέξτρ
κάθε ηλικίαρ. Μεγάλη και η αμσαοόκπιςη και η ςτμμεσξφή σψμ ςτλλόγψμ σηρ
Παμοξμσιακήρ Ομξςοξμδίαρ μαρ. Σα αδελυά ςψμασεία οξτ μεσείφαμ με φξπετσικά
και εκοπξςώοξτρ ςση διξπγάμψςη ήσαμ:
PONTIAN SOCIETY “AKRITAI” OF PHILADELPHIA
PONTIAN SOCIETY “PONTOS” NORWALK
PONTIAN SOCIETY “PANAGIA SOUMELA” OF BOSTON
L’ASSOCIATION PONTIENE DE MONTREAL “ EFXINOS PONTOS”
KOMNINI PONTIAN CLUB CANTON OHIO
PONTIAN SOCIETY “ PHOENIX” OF CLEVELAND
PONTIAN SOCIETY “KOMNINI” NEW YORK
PONTIAN SOCIETY “XENITEAS” CHICAGO
BROTHERHOOD PONTION TORONTO “PANAGIA SOUMELA”.
Νέξι και μέερ αοό ση Βόπεια Αμεπική και σξμ Καμαδά ςτμαμσηθήκαμε για
ακόμη υξπά και αοξκξμίςαμε μέερ εμοειπίερ, αοξκσήςαμε μέξτρ υίλξτρ, θτμηθήκαμε
σα οαλιά, μάθαμε αοό σξ δάςκαλό μαρ σξ Νίκξ Ζξτπμασζίδη ξ ξοξίξρ αυιλξκεπδώρ
σανίδεχε αοό σημ Ελλάδα για μα διδάνει ςσξ ςεμιμάπιξ οξμσιακώμ φξπώμ. Φξπέχαμε
ςσξτρ πτθμξύρ σξτ ξμάλ σξτ σικ σξτ κόσςαπι και σξτ οτππίφιξτ.
Σξ μήμτμα οξτ δώςαμε όμψρ έγιμε κασαμξησό αοό όλξτρ ολέξμ και φψπίρ
αμυιςβήσηςη: εμείρ ξι μέξι ςση Βόπεια Αμεπική οαιδιά μεσαμαςσώμ και οπξςυύγψμ
οπώσηρ δεύσεπηρ και σπίσηρ γεμιάρ δεμ νεφμξύμε σιρ οξμσιακέρ μαρ πίζερ. Ατσέρ για
σιρ ξοξίερ αιςθαμόμαςσε τοεπήυαμξι και οεπίσπαμα διαλαλξύμε όοξτ γηρ ςσαθξύμε.
Η οξμσιακή χτφή, η λεβεμσιά, νεφειλίζει αμαβλύζξμσαρ μέςα αοό σημ καπδιά μαρ.
Εμείρ, η οξμσιακή μεξλαία, είμαςσε εδώ, εμψμέμξι και δώςαμε σξ μήμτμα για
ακόμη μία υξπά, σηρ εμόσησαρ, σηρ αγάοηρ για σα οξμσιακά ιδεώδη ανίερ και
ιδαμικά. Είμαςσε οεπήυαμξι για σημ απφαιξελλημική κασαγψγή μαρ. Γμήςιξι αοόγξμξι
σψμ απφαίψμ Ελλήμψμ, διασηπξύμε σημ απφαιξελλημική μαρ διάλεκσξ, σα ήθη και
έθιμά μαρ, ση θπηςκεία μαρ και διαδίδξτμε σξμ οξμσιακό μαρ οξλισιςμό.
Τοξκλιμόμαςσε ςσξ γεμξκσξμημέμξ λαό μαρ, ςσιρ θτςίερ και σα βάςαμα σψμ
οπξγόμψμ μαρ, σψμ οαοοξύδψμ μαρ.
«ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ»
Δεμ αοξσελεί για μαρ έμα αολό ςύμθημα, είμαι ατσξςκξοόρ, είμαι ξδηγόρ μαρ,
είμαι η ςτμέφειά μαρ.
Με ςεβαςμό μμημξμεὐξτμε σξτρ 353.000 φιλιάδερ μεκπξύρ μαρ, ςτμεφίζξτμε
σημ οαπάδξςή μαρ, σξτρ φξπξύρ μαρ, σξμ οόμξ και ση φαπά οξτ έγιμε σπαγξύδι και
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μακπύρ καϊσέρ. Η ςεμμή και βαπιά υξπσιςμέμη ςτγκιμηςιακά οαπξτςία μαρ και η
κασάθεςη ςσευάμψμ ςσξ μμημείξ Γεμξκσξμίαρ σξτ Πξμσιακξύ Ελλημιςμξύ οξτ
αμέγειπε η Αδελυόσησά μαρ, θα μείμει βαθιά φαπαγμέμη ςσιρ καπδιέρ μαρ.
Άςβεςσξ σξ υψρ σψμ κεπιώμ μαρ μέςα ςσιρ χτφέρ σψμ οπξγόμψμ μαρ θα σξτρ
ξδηγεί ςσημ αιώμια ζψή.
Αιςθαμόμαςσε μα ετφαπιςσήςξτμε όλξτρ όςξτρ μαρ ςσήπιναμ ςε σημ σόςξ ςημαμσική
για εμάρ διξπγάμψςη.
Ετφαπιςσξύμε σξ Γεμικό μαρ οπόνεμξ σηρ Ελλάδαρ ςσξ Σξπόμσξ κ. Αλέναμδπξ
Ιψαμμίδη ξ ξοξίξρ μαρ ςσηπίζει ηθικά και είμαι οάμσα οαπώμ ςσιρ εκδηλώςειρ μαρ.
Eτφαπιςσξύμε σξμ οπόεδπξ σηρ Παμοξμσιακήρ Ομξςοξμδίαρ ΗΠΑ ΚΑΝΑΔΑ
κ.Κώςσα Σςιλυίδη για σξ ςτμσξμιςμό σψμ ςτλλόγψμ και σημ οπξςυξπά σξτ.
Ετφαπιςσξύμε σξμ Ομξγεμή μαρ Ιβάμ αββίδη για σξ μήμτμα ςτμοαπάςσαςηρ
οξτ μαρ αοέςσειλε, με ση διαβεβαίψςη όσι ςσξμ αγώμα σηρ αμαγμώπιςηρ σηρ
γεμξκσξμίαρ σψμ οπξγόμψμ μαρ και ςση διασήπηςη σξτ οξλισιςμξύ μαρ θα ςσαθεί
απψγόρ βξηθόρ και ςτμοαπαςσάσηρ.
Ετφαπιςσξύμε σημ αξιδό μαρ σημ Πέλα Νικξλαϊδξτ και σξμ δενιξσέφμη σηρ λύπαρ
Δημήσπη Ξεμισόοξτλξ οξτ μαρ σανίδεχαμ μξτςικά ςσξτρ αθάμασξτρ ςκξοξύρ μαρ, ςσιρ
πίζερ μαρ, ςσξμ Πόμσξ. Toτρ μξτςικξύρ μαρ Κώςσα Παοαδόοξτλξ ςση λύπα, άκη
Παοαδόοξτλξ ςσξ σπαγξύδι και Γιώπγξ Μιφαηλίδη ςσξ μσαξύλι και σξ Γιώπγξ
Ετθτμιάδη ςση λύπα. Σξτρ μξτςικξύρ αοό σημ Αμεπική.
Ετφαπιςσξύμε όλξτρ όςξτρ μαρ ςτμοαπαςσάθηκαμ ςσιρ οπξεσξιμαςίερ ατσξύ σξτ
υεςσιβάλ: σξ Διξικησικό μαρ ςτμβξύλιξ και σξ Γτμαικείξ μαρ σμήμα, σξ ξοξίξ
επγάςσηκε ακασάοατςσα για ση διξπγάμψςη σξτ Υεςσιβάλ.
Ση Φπιςσίμα Σςαβδαπίδξτ φξπξδιδαςκάλιςα, υψσξγπάυξ και graphic designer,
σημ Άμμα Παμαγιψσξοξύλξτ φξπξδιδαςκάλιςα, σξ Γιάμμη Κξσςαμοξϊκίδη για σα
graphics designs και σημ έκδξςη σξτ λετκώμασξρ. Σξτρ φξπξδιδαςκάλξτρ μαρ
Αλευπαγκή Γιώπγξ και απηκεφαγιά Γιάμμη. Ση φξπξδιδαςκάλιςα Κάθτ Ηλιάδηρ.
Σξτρ υίλξτρ μαρ, σα οαιδιά σψμ φξπετσικώμ οξτ δώςαμ βπξμσεπό οαπόμ ςσξ
Υεςσιβάλ διόσι οαπξτςίαςαμ φξπξύρ εμστοψςιακξύρ αοό όλερ σιρ οεπιξφέρ σξτ Πόμσξτ.
Σξτρ γξμείρ σψμ οαιδιώμ ατσώμ οξτ θτςιάζξμσαι για σημ οαπάδξςή μαρ.
Σξμ κόςμξ οξτ οαπαβπέθηκε και γλέμσηςε μαζί μαρ ςσξ οαπακάθ, ςσξ φξπό ςσα
γλέμσια μαρ και ςσξ υεςσιβάλ και κασαφειπξκπόσηςε σα φξπετσικά μαρ.
Σξτρ γεμμαιόδψπξτρ δψπησέρ μαρ, ση δικηγόπξ Σίμα Ραμσιμμίςη, σξ Γιάμμη
Κψμςσαμσιμίδη αοό σξ “TZATZIKI” και σξ ΚΟSTAS MEAT MARKET.
Σξτρ ιδιξκσήσερ σψμ εοιφειπήςειψμ ΟΚ2Diner, TRAPEZUS DIAMONDS,
MARVEL, KARIBA FOODS, GEKO Printing, Shoppers Drug Mart, New York Furs,
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Αnixis Darling flowers, Eastside Checvrolet, John and Niki Grigoriadis ξι ξοξίξι
μαρ ςσήπιναμ ξικξμξμικά.
Σα μέςα μαζικήρ εμημέπψςηρ ODYSSEY TV, HCTO 1690 RADIO, σιρ
ευημεπίδερ EBΔΟΜΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΠΟ, ΗΕLLAS NEWS, σα σξοικά emedia tgbnews.com Spartan media σα ξοξία διαυήμιζαμ σξ μεγάλξ ατσό γεγξμόρ,
όοψρ εοίςηρ και σα οαπξικιακά blog Makednos kaι Αndipodas.
Tημ εοισπξοή εμίςφτςηρ ξικξμξμικξύ αγώμα για σημ έκδξςη σξτ λετκώμασξρ
κ.Nίκξ

Κξσςαμοξϊκίδη,

Παμαγιώση

Κξσςαμοξϊκίδη,

Νίκξ

Φπιςσξυξπίδη,

ίμξ

Σςιμεμίδη.
Σιρ εοιφειπήςειρ και σξτρ ιδιώσερ υίλξτρ μαρ οξτ γίμαμ δψπησέρ : Anixis Darling,
Antonis Disios, Arcadia House, Aquarius Fur, Association Lefkohoma,
Association of Kavala, Board of Directors of Pan Pontian Federation,
Chairman's Brands, Charisma Furs, Chris Cadas, Christopher Plumbing,
Cleveland-Greek Pontian Association, Manolis and Marina Ermidis Family,
Crystal Fountain, Debbie & Family, Detroit Eatery, Dimitris Moshas -Fur Fur
(Kastoria), Dr. Anna Tsoraklidis, Mr. & Dr. Tsatsaronis, Effie & Kosta
Panagiotopoulos, Elle du Monde Inc, Floodmasters Inc.,Florida Greek
Restaurant, Fresh Wild, George Zekas, Golden Mile Auto Collision, Greek Grill
(windsor),Greek Grill Toronto, Gus the Other Barber, Harry Papadopoulos,
Iliadis Family, Impact Cleaners Inc, Ithaca Restaurant, James Law, Janet, John
Carlos Tsilfidis, John Haitas, John Tsilfidis, Just Greek, Kariba Foods, Kavala
Construction, Kosta Tsilfidis, Kostas Grigoriadis-Westwood Homes, Kostas Meat
Market & Bakery, Liza Fashions, Louisville Homes, Lukanidis, Mary
Fragekakis, Mega Iron, Mezes, Miskas Roofing, Mitsopoulos, New York Furs,
OENISC, Okay Okay diner, Pan-Macedonian Youth Association, Pantheon
Restaurant, Paul Hatsisavvas, Victoria Auto Repair, Prolending & Viera,
Richmon Hill Fur, Roger's Auto Center, Serano Bakery, Shopper Drug Mart
Pape & Danforth, Sky Greece, Sunrise Restaurant, The Greek Boy Restaurant,
The Right Way Building Maintenance Inc, Thessalonikeon Society, Tom Kerry's,
Trapezus Diamonds, Trinity 4D Kitchen & Bath, West End Meat Packers Ltd,
Niki & John Grigoriadis, Dr. Kranias, Danforth Flooring, Menalon Restaurant,
Odyssey TV & Radio, Furs by Nicholas, Yukon Furs, Audio Empire, Tom
Mintsopoulos, Paschalis Tilelis, Kosta Trela Alexopoulos, Rippleton Roadsters
Child Car Program, HSG Furs, Pro-lending Morgage Tom Tsimenidis, Ageliki
& Simos Tsimenidis.
Αιςθαμόμαςσε βαπιά ση κληπξμξμιά σηρ οξμσιακήρ μαρ κασαγψγήρ.
Μα οιξ οξλύ μιώθξτμε σημ αγάοη και οπξςσαςία σηρ Μάμαρ μαρ! Σηρ μάμαρ όλψμ
σψμ Πξμσίψμ, σηρ Παμαγίαρ μαρ σηρ ξτμελιώσιςςαρ! Η ετλξγία οξτ μιώθξτμε είμαι
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ατσή οξτ μαρ δίμει ζψή, έμομετςη, ὀπαμα και οπξξοσική. Είμαι μαζί μαρ ςσα
δύςκξλα μαρ δίμει όπενη και μεπάκι μα δείνξτμε

σημ αγάοη μαρ και μα

αγκαλιάςξτμε όλξτρ σξτρ μέξτρ, μα μτήςξτμε ςσιρ ανίερ μαρ και ςσα ιδαμικά μαρ όλα
σα οαιδιά, οξμσιακήρ ή όφι κασαγψγήρ. Ετφαπιςσξύμε Παμαγιά μαρ ξτμελά οξτ
έκαμερ οάλι σξ θαύμα ςξτ! Πξτ μαρ έμψςερ και μαρ έυεπερ οάλι κξμσά ςσημ αγκαλιά
ςξτ. Ρίγη ςτγκίμηςηρ μιώςαμε όλξι μαρ ατσέρ σιρ μέπερ! Ξέπξτμε όσι ήςξτμ μαζί μαρ
για ακόμη μία υξπά. Νιώςαμε σξ όπαμά ςξτ, μα δειρ αδελυψμέμα όλα μαζί σα οαιδιά
ςξτ. Η οπξςετφή μαρ ειςακξύςσηκε για ακόμη μία υξπά! Μεγάλη η φάπη ςξτ !
Κλείμξμσαρ

σημ

ατλαία

σξτ

8ξτ

Παμοξμσιακξύ

Υεςσιβάλ

Νεξλαίαρ

σηρ

Παμοξμσιακήρ Ομξςοξμδίαρ ΗΠΑ ΚΑΝΑΔΑ, αμαμεώμξτμε σξ παμσεβξύ μαρ για σημ
Ασλάμσα σψμ ΗΠΑ όοξτ θα διεναφθεί σξ 9 ξ Υεςσιβάλ Παμοξμσιακήρ Νεξλαίαρ σξμ
Ιξύμιξ σξτ 2016.
αρ ετφαπιςσξύμε όλξτρ αοό καπδιάρ
Για σημ ξπγαμψσική εοισπξοή σξτ Υεςσιβάλ Νεξλαίαρ
Κώςσαρ Κξσςαμοξϊκίδηρ
Εκ μέπξτρ σξτ Διξικησικξύ ςτμβξτλίξτ
Φπήςσξρ Κξσςαμοξϊκίδηρ

Παμαγιώσα Αμμαμασίδξτ

Ππόεδπξρ

Γεμική Γπαμμασέαρ
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