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Λειβαδίτσα 25 Νοεμβρίου 2018
Προς τους
Προέδρους και τα Διοικητικά Συμβούλια των Ελληνοθρακικών Συλλόγων της
Ομογένειας
Αγαπητέ Πρόεδρε,
αγαπητοί μου συμπατριώτες,
Όπως, ίσως, ήδη γνωρίζετε, στα όρια των Νομών Πέλλας, Θεσσαλονίκης και Κιλκίς ,σε
έκταση 25 στρεμμάτων, δωρεά της κοινότητας Ραχώνας του Δήμου Πέλλας, στη θέση
Λειβαδίτσα, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Ιερού Ιδρύματος «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ,
δημιουργείται τα τελευταία χρόνια ένα αληθινά Εθνικοθρησκευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο για
τον Ελληνισμό της Ανατολικής Ρωμυλίας-Βόρειας Θράκης. Υπάρχει ναϊδριο, στο οποίο έχει
τοποθετηθεί η ιερή και ιστορική εικόνα της Αγίας Τριάδας που μεταφέρθηκε από το ομώνυμο
Μοναστήρι του Καβακλή της Ανατολικής Ρωμυλίας στις 16 Δεκεμβρίου 1990 και αποτελεί τα
Άγια των Αγίων της Ιερής μας αποστολής .Επίσης και κτίσμα που είναι γνωστό ως
«αρχονταρίκι».
Στις 15 Σεπτεμβρίου του 2005 έγινε η θεμελίωση του Ιερού Ναού της ΑΓΙΑΣ
ΤΡΙΑΔΑΣ από τον Παναγιότατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Το 2010
άρχισε η κατασκευή του περικαλλούς ναού της Αγίας Τριάδας, οι οικοδομικές εργασίες
του οποίου ολοκληρώθηκαν, όπως προκύπτει και από την φωτογράφηση. Αυτή τη στιγμή
υπάρχουν ώριμες μελέτες για την οικοδόμηση Πολιτιστικού Κέντρου , το οποίο θα περιλαμβάνει
Μουσείο, Βιβλιοθήκη και αίθουσα Συγκεντρώσεων και Εκδηλώσεων.
Δυστυχώς όμως ελλείψει οικονομικών πόρων, το Ιερό Ίδρυμα παραμένει ημιτελές, με
αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ολοκλήρωση του ιερού σκοπού του για πολλά χρόνια και να
παραμένει ανολοκλήρωτο και σε κατάσταση στασιμότητας το υψηλό του έργο.
Για τον λόγο αυτό προκειμένου να προχωρήσουμε σε πρώτη φάση στην αποπεράτωση
του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας, σας απευθύνομαι εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
με την ελπίδα και την πεποίθηση πως θα καταφέρω να μιλήσω μέσα στην καρδιά σας, ως
επικεφαλής ενός Ιερού Ιδρύματος, το οποίο ευελπιστεί να μετατραπεί σε φωτεινό φάρο ελπίδας,
συνένωσης και προόδου των απανταχού Θρακιωτών και με την προσπάθεια όλων μας να
αποτελέσει μια πνευματική παρακαταθήκη και κιβωτό, που θα συνενώσει όλες τις πανάρχαιες

θρακικές πατρογονικές παρακαταθήκες μας, από τις αλησμόνητες Θρακικές Πατρίδες της
Βόρειας Θράκης ή Ανατολικής Ρωμυλίας. Ενός Ελληνισμού που έζησε και μεγαλούργησε στην
περιοχή της Μαύρης Θάλασσας ή Ευξείνου Πόντου και κράτησε άσβεστη την πανάρχαια
Θρακική δάδα από τα χρόνια του επικού Ομήρου μέχρι και τις αρχές του προηγούμενου αιώνα,
οπότε και αναγκάστηκε βίαια να ξεριζωθεί, θύμα ενός μισαλλόδοξου καταστροφικού εθνικισμού.
Επειδή όμως το χρέος απέναντι στις νέες γενιές παραμένει ακέραιο, οφείλουμε αυτή τη
δάδα του πανάρχαιου ελληνοχριστιανικού πολιτισμού να την κρατήσουμε αναμμένη και να τη
μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές.
Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε το Ιερό Ίδρυμα Ελλήνων Ανατολικής Ρωμυλίας «Η
Αγία Τριάδα», που αποτελεί σημείο αναφοράς μας ως Ελλήνων Θρακιωτών της Βορείου
Θράκης ή Ανατολικής Ρωμυλίας και στο οποίο εκτός των άλλων, συνεχίζομε την παράδοση
των Ανατολυκορωμυλιωτών κάθε χρόνο στη γιορτή του Αγ.Πνεύματος , όπου γίνονται
πολιτιστικές εκδηλώσεις, πανηγυρικός Μέγας Εσπερινός χοροστατούντος του εκάστοτε
Μητροπολίτη Εδέσσης Πέλλης και Αλμωπίας. Σερβίρεται το κουρμπάνι όπως γινόταν και στο
κέντρο συνάθροισης και προσκυνήματος στην Ιερά Μονή της Αγ.Τριάδος του Καβακλή την
ομώνυμη γιορτή και ευελπιστούμε να αποτελέσει και την πνευματική μας Εστία διάσωσης
όλου αυτού του τεράστιου Ελληνικού Θρακικού Ορθόδοξου πολιτιστικού κεκτημένου, που
οφείλουμε να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού ανά τους αιώνες.
Για όλους αυτούς τους λόγους κάνουμε έκκληση στα κοινά ιδανικά και σκοπούς που μας
γαλούχησαν και πρέπει να συνεχίσουν να μας διαποτίζουν ως φωτεινός σηματοδότης εφόρου
ζωής, να μας ενισχύσετε οικονομικά στο μέτρο των δυνατοτήτων σας, προκειμένου να
προχωρήσουμε στα πολυπόθητα θυρανοίξια του, και στην συνέχεια να ολοκληρώσουμε τον
Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας , δεδομένου ότι μας λείπουν αυτή τη στιγμή περί τις 60.000 ευρώ
για να προβούμε στα θυρανοίξια και περί τις 150.000 ευρώ για την αποπεράτωση του Ναού.
Τα τακτικά έσοδα του Ιδρύματος είναι η ετήσια επιχορήγηση 1700 ευρώ ( ΠΟΣΑΡ 700, ΕΑΡ
500, ΣΑΘ 500 ), τα έσοδα από τον εορτασμό της Αγίας Τριάδας και ένα ενοίκιο 1350 ευρώ το
χρόνο (από αγροτεμάχιο δωρεάς της Καλλιόπης Πετροπούλου-Τζοβαροπούλου).
Μέχρι σήμερα το Ίδρυμα στηρίχθηκε κυρίως στη μεγάλη προσφορά του ευπατρίδη
Ανατολικορωμυλιώτη πολιτικού μηχανικού Μιχάλη Αρώνη, πρ.προέδρου του Ιδρύματος, η
εταιρεία του οποίου ενέταξε την περιοχή στο σχέδιο πόλεως, προχώρησε στις μελέτες της
Εκκλησίας, του Πολιτιστικού Κέντρου και των άλλων κτισμάτων, και επιπλέον μας παρείχε
μέγιστη οικονομική βοήθεια, καθώς και σε 25 χορηγούς συμπατριώτες με σημαντικά ποσά και
σε ένα σύλλογο.
Τα ονόματα όλων των δωρητών θα ανακοινωθούν εν καιρώ στο διαδίκτυο στο site:
www.iar.gr μόλις ολοκληρωθεί.

Αγαπητοί συμπατριώτες,
το έργο που αναλάβαμε είναι μεγαλόπνοο, πολυδάπανο και δύσκολο για την
οικονομική κρίση που περνάμε. Μόνοι μας ίσως να μην επαρκούμε ούτε και για τα
μικρά. Σίγουρα όμως όλοι μαζί μπορούμε για τα μεγάλα και ωραία!!! Γιαυτό ζητάμε
την οικονομική σας στήριξη.
Και να είστε βέβαιοι ότι με την οικονομική σας συνδρομή εκτός της ικανοποίησης ότι
συμβάλατε και σεις στην δημιουργία του, θα επιτελέσετε συγχρόνως ένα θεάρεστο
εθνικό-θρησκευτικό-πατριωτικό καθήκον, συμβάλλοντας ,ώστε σύντομα να
αποτελέσει το Ίδρυμά μας «ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΡΩΜΥΛΙΩΤΩΝ ΘΡΑΚΩΝ»,
ένα πολύτιμο διαμάντι της τρισχιλιετούς Θρακικής μας Ιστορίας, Κληρονομιάς και
Παράδοσης.

Με ειλικρινή αδελφική εκτίμηση
και θερμούς πατριωτικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ
Απόστολος Λεων. Ζαφειρόπουλος
Πρόεδρος Ιερού Ιδρύματος Ελλήνων Ανατολικής Ρωμυλίας «Η Αγία Τριάδα»
Την δωρεά σας μπορείτε να καταθέσετε στους τραπεζικούς λογαριασμούς : Ιερό
Ίδρυμα Ελλήνων Ανατολικής Ρωμυλίας «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ»
Για πληροφορίες-διευκρινήσεις ο ταμίας: Νίκος Ραχμανίδης 030 6972297649 – 030
23910 91250
ΑΡ.ΛΟΓ: 217/296156-3
ΙΒΑΝ :

GR2901102170000021729615639

BIC : ETHNGRAA

ΑΡ.ΛΟΓ:0026.0446880200242077
ΙΒΑΝ :GR8102604460000880200242077
BIC :ERBKGRAA

ΓΙΝΕΤΕ ΧΟΡΗΓΟΙ
Για να κάνετε πραγματικότητα το όραμα όλων μας!!!
Για να δώσετε στην « Η Αγία Τριάδα» την αίγλη που της αξίζει!!!
Για να αισθανθείτε ότι συνεισφέρατε και Σεις!!!
ΜΠΟΡΕΙΤΕ !!!

«Ἡ Ἁγία Τριάδα» (Νομικὸν Πρόσωπον Ἰδιωτικοῦ Δικαίου, ἀναγνωρισμένον ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς
Πολιτείας διὰ Προεδρικοῦ Διατάγματος, ΦΕΚ 1595/1999, ὡς τοῦτο ἐτροποποιήθη διὰ τῶν Π.Δ.,
ΦΕΚ 1219/2002 καὶ ΦΕΚ 1039/2013)

Θεμελίωση του Ιερού Ναού « ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ»
Από τον Παναγιότατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο

