ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020
Μία σημαντική μέρα για τον Ελληνισμό της Ανατολικής Ρωμυλίας -Βόρειας Θράκης
Μία σημαντική μέρα για το Ιερό Ίδρυμα των Ελλήνων Ανατολικής Ρωμυλίας «Η Αγία Τριάδα»
Στα πλαίσια του ΜΕΤΡΟΥ 19: «TΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(CLLD/ LEADER) του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020, για ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Α.Ε. Ο.Τ.Α.» - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)» σήμερα 31 Ιανουαρίου
2020 υπεγράφη μεταξύ της Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακή Α.Ε ΟΤΑ εκπροσωπούμενη από
τον Προέδρο της, Δήμαρχο Έδεσσας κ. Δημήτριο Γιάννου και του ΙΕΡΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» εκπροσωπούμενη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του
ΙΕΡΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ κ. Απόστολο Ζαφειρόπουλο, η σύμβαση για το ενταγμένο έργο «Ανέγερση
πολιτιστικού κέντρου του Ιερού Ιδρύματος Ελλήνων Ανατολικής Ρωμυλίας - Η Αγία Τριάδα»
συνολικού προϋπολογισμού 599.562,85 € χρηματοδοτούμενη κατά 100%. Στην υπογραφή
παρουσία του Γεν. Διευθυντή κ. Ιορδάνη Κιοσέογλου και του προϊσταμένου κ. Γιάννη Καλτσίδη
παραβρέθηκε ο Αντιπρόεδρος της Αναπτυξιακής Δήμαρχος Πέλλας κ. Γρηγόρης Στάμκος, επ.
Πρόεδρος της ΠΟΣΑΡ κ. Γιαννης Μηνούδης που ήλθε από την Σουηδία για αυτό τον σκοπό , ο
ταμίας του Ιδρύματος κ. Νίκος Ραχμανίδης καθώς και οι συνεργάτες της υποψηφιότητας του
φακέλου κ. Σπύρος Κουρούνης και k. Θωμάς Ράπτης.
Η δημιουργία του πολιτιστικού κέντρου των Ανατολικορωμυλιωτών - Βορειοθρακιωτών στη
περιοχή Λειβαδίτσα της Ραχώνας, ως ένα κέντρο πολλαπλών χρήσεων θα διαθέτει μουσείο,
βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και εκδηλώσεων καθώς και
υπαίθριο αμφιθέατρο με την ολοκλήρωση του.
Θα αποτελεί την σημαντικότερη εστία πολιτισμού στην περιοχή.
Θα συνδέσει ιστορικά – διαχρονικά τις αρχέγονες κοιτίδες του Ελληνισμού στη Βόρεια Θράκη Ανατολική Ρωμυλία με την κοιτίδα του Μακεδονικού Ελληνισμού στη γειτονική με αυτό Αρχαία
Πέλλα, την Πρωτεύουσα και γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και αφετηρία της
κοσμοϊστορικής πορείας του για την ίδρυση της Ελληνιστικής Αυτοκρατορίας.
Οι καταφεύγοντες στον Ελλαδικό χώρο τον περασμένο αιώνα Έλληνες της Ανατολικής Ρωμυλίας,
γυρίζουν τώρα μια νέα σελίδα της ιστορίας τους στην φιλόξενη Μακεδονική γη.
Θα προσθέτουν και θα εκθέτουν τα πολιτισμικά τους επιτεύγματα, αρχαία και νέα, μέσα από ένα
Ίδρυμα κόσμημα για την περιοχή.
Θα ζωντανεύουν, με τον καλύτερο τρόπο, το παρελθόν τους ενεργοποιώντας την ντόπια κοινωνική
ζωή με τα διαχρονικά πολιτιστικά στοιχεία τους.
Θα είναι η τοπική συμβολή τους, για να ωφελούνται όλοι εδώ από την ενεργό παρουσία τους σε
κάθε πολιτιστικό τομέα μιας φιλοπρόοδης Μακεδονικής κοινωνίας

Ως Πρόεδρος, δηλώνω απερίφραστα την υπερηφάνεια μου για την ανταμοιβή των κόπων και των
προσπαθειών όλων των μελών του Δ.Σ και αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω εκ μέρους
όλων μας, το ΔΣ , την ΕΔΠ και τα στελέχη της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Για το ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ»
Ο πρόεδρος
Απόστολος Λεων. Ζαφειρόπουλος

