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Η επίσημη παρουσίαση του σχεδίου ανέγερσης
του Μεγάρου Παγκόσμιου Ποντιακού Ελλη

L νισμού Σουρμένων στονχώρο του πρώην αεροδρομίου

Ελληνικού έγινε την Τρίτη στο
Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Μίκης

I Θεοδωράκης του Δήμου Αργυρούπολης
Ι Ελληνικού παρουσία της Προέδρου της
Δημοκρατίας Κατερίνας Σ^ικελλαροποΰ
λου του προέδρου της Βουλής Κωνσταντίτ

νου Τασούλα αλλά και μελών της κυβέρνησης
και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοί

κησης
Ο Ματθαίος Τσαχουρίδης άνοιξε την εκδήλωση με

την ποντιακή λύρα του ενώ η Κατερίνα Σακελλαρο
πούλου απηύθυνε χαιρετισμό τονίζοντας ότι οι Πόντιοι

συνδέουν τη σημερινή Ελλάδα με έναν τόπο δισχιλι
ετούς Ιστορίας και χαρακτηρίζοντας το υπό ανέγερση
μέγαρο εστία διαφύλαξης των πλούσιων παραδόσεων
και της συλλογικής μνήμης

Από την πλευρά του ο κ Τασούλας σημείωσε πως
η προσφυγιά αναπόσπαστο στοιχείο της οποίας είναι ο
Ποντιακός Ελληνισμός αναβάπτισε τη μοίρα της Ελλάδας

μετατρέποντας μια καταστροφή σε θρίαμβο
Η εγκατάσταση 1 250.000 προσφύγων στη χώρα

μας ήταν μια εποποιία αποκατάστασης και νέας αρχής
υπογράμμισε εκφράζοντας την πεποίθηση του πως η
Ελλάδα μπορεί να συνεχίσει αυτόν τον παιάνα της δημιουργίας

Χαιρετισμό εκ μέρους του πρωθυπουργού
και της κυβέρνησης απηύθυνε ο υπουργός Ανάπτυξης
Αδωνις Γεωργιάδης

Τις ευχαριστίες του στην κυβέρνηση αλλά και στον
χρηματοδότη του μεγάρου ΣπύροΛάτση εξέφρασεο

δήμαρχος

Αργυρούπολης Ελληνικού Γιάννης Κωνστα
ντάτος Είχαμε πει πως θα επιστρέφαμε με ακόμη καλύτερες

εγκαταστάσεις στο Ελληνικό είπε κάνοντας λόγο
για έργο παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν ακόμη υπουργοί
ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης αλλά

και αιρετοί ποντιακής καταγωγής από διάφορες χώρες

μεταξύ των οποίων ο γερουσιαστής του Ρόουντ Αϊ
λαντ Λεωνίδας Ραπτάκης
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