Ο Παραπάνω πίνακας, είναι
έργο που φιλοτέχνησε το 2008
η ζωγράφος Ανδριάνα
Καραμήτρου,
με θέμα, τη Γενοκτονία Των
Ποντίων.
Ο πίνακας κόσμησε το
εξώφυλλο του περιοδικού
( ENJOY και της εφημερίδας
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ) που
κυκλοφορούν σε όλη την
Ελλάδα.
Επίσης χρησιμοποιήθηκε και
σε αφίσες από τον (
ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΕΔΕΣΣΑΣ ' Ο ΑΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΒΡΑΣ' ) Ενώ
φιλοξενείται και στη Λέσχη
τους.
Ο ίδιος πίνακας φιλοξενείται
επίσης και στη ( Λέσχη,
ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ )
Η ζωγράφος Ανδριάνα
Καραμήτρου, από Μελβούρνη
Αυστραλίας, εγκάρδια
ευχαριστεί όλους αυτούς τους
οργανισμούς ,
για την τιμή που της έκαναν
και τη συγκίνηση και χαρά που
της έδωσαν, με το να
χρησιμοποιήσουν το έργο της.
Έτσι μπόρεσε και αυτή να
συμβάλλει και να προσθέσει
με σεβασμό τη δική της
πινελιά, στη Μνήμη των
αδικοχαμένων μας αδελφών,
των Ελλήνων του Πόντου.

Εκφράζω από καρδιάς τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου, στο ελληνίκο περιοδικό ENJOY και στην
εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, που κυλοφορούν σε όλη την Ελλάδα και διάλεξαν να κοσμεί στο εξώφυλλό
τους, ένα δικό μου ζωγραφικό έργο, με θέμα τη Γενοκτονία Των Ποντίων.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, για την τιμή που μου έκαναν και τη χαρά και συγκίνηση που μου έδωσαν, με
το να χρησιμοποιήσουν ένα έργο δικό μου, έναν ζωραφικό μου πίνακα. Έτσι μου δώθηκε η ευκαιρία
να συμβάλλω και να προσθέσω και εγώ, τη δική μου πινελιά, το δικό μου λιθαράκι, στη μνήμη όλων
αυτών των 350.000 ανθρώπων, Ελλήνων του Πόντου, που τόσο άδικα χάθηκαν.
Εγκάρδιες ευχαριστίες και πολλές ευχές για ότι το καλύτερο, στο περιοδικό ENJOY και στην εφημερίδα
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Με πολύ εκτίμηση,
η Ζωγράφος, Ανδριάνα Καραμήτρου,
από Μελβούρνη, Αυστραλίας.
Εγκάρδια εκφράζω τις ευχαριστίες μου, στον ( ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ''Ο ΑΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΒΡΑΣ '')
Που χρησιμοποίησαν και φιλοξενούν και στη Λέσχη τους, ένα δικό μου έργο, έναν δικό μου
ζωγραφικό πίνακα. Ένοιωσα μεγάλη χαρά και συγκίνηση και τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς
μου, για την τιμή που μου έκαναν να χρησιμοποιήσουν το έργο μου. Αυτό έδωσε και σε μένα την
ευκαιρία να προσθέσω και μία δική μου πινελιά, μία μικρή σταγόνα στον ωκαιανό, στην μνήμη όλων
αυτών των 350.000 αδικοχαμένων ανθρώπων, τα αδικοχαμένα μας αδέλφια, τους Έλληνες του
Πόντου.
Με Συγκίνηση και με Εκτίμηση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ...!!
Πολλές και θερμές ευχές για ότι το καλύτερο σε όλους σας.
Η Ζωγράφος Ανδριάνα Καραμήτρου,
Από Μελβούρνη Αστραλίας

