
 

 

Η Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά διενεργεί  
από τη θεομηνία της 7

 
Στις 7 Σεπτεμβρίου οι πλημμύρες στη
ανθρώπινο πόνο. Δυστυχώς είναι η τρίτη φορά τα τελευταία 30 χρόνια που ο Νομός Μεσσηνίας πλήττεται από 
ανυπολόγιστες φυσικές καταστροφές (το 1986 από σεισμούς και το 2007 από πυρκαγιές).
 
Η Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία, συνεπής όπως πάντα σε παρόμοιες περιπτώσ
απόδημο ελληνισμό (άτομα και οργανισμούς) να ανταποκριθεί το κατά δύναμη στο κάλεσμά μας για να 
ενισχύσουμε οικονομικά τους πληγέντες από τις ομολογουμένως βιβλικές καταστροφές.
 
Πρέπει όλοι μας να δείξουμε για άλλη μια φορά (
ελληνισμό όταν το απαιτούν οι περιστάσεις και κυρίως τώρα που η οικονομική συγκυρία στην πατρίδα μας 
είναι πολύ δύσκολη. 
 
Η Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία θα προσφέρει τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν για
οικογενειών που πλήγηκαν περισσότερο από τη θεομηνία με τη συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας.
 
Μπορείτε να κάνετε την δωρεά σας με έναν από τους πιο κάτω τρόπους:
 

1) Στείλτε την επιταγή σας, πληρωτέα στην «Pan Messenian Federation of USA and Can

Ταμία της Ομοσπονδίας κa. Μπέσυ

of USA and Canada, 48 Winthrop Ave., Yonkers, N.Y. 10710.

 
2) Καταθέστε τη δωρεά σας στον

Account Number: 21212 01046 12

ΙNC.)  

 
3) Κατάθεση δωρεών στον λογαριασμό

PAN MESSENIAN FEDERATION OF USA AND CANADA 

 

4) By wire transfer στον λογαριασμό

Swift Code: NRTHUS33XXX 

Bank Address: 1820 Central Park Ave., Yonkers, NY 10710

Beneficiary Name: PAN MESSENIAN FEDERATION OF USA AND CANADA 

Beneficiary Account Number: 4288760642

 
5) By e-transfer to panmessinianusaandcanada@gmail.com

Messinian Federation of USA and Canada.
should be “Which province in Greece was flooded?
“Messinia.” On the message section
number and your e-mail address.  

 
Στους κατοίκους της Αμερικής θα σταλεί φορολογική απόδειξη.
(In the USA: The Panmessenian Federation of USA and Canada is a
(c) (3) of the Internal Revenue Code; ID#: 39
 
Ευχαριστούμε για την κατανόηση και συμπαράστασή σας.
 
Θεόδωρος Τζαλαλής (905-764-0342)
Πρόεδρος Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας 

   Website

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

20 Σεπτεμβρίου  2016 

Η Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά διενεργεί  έρανο για τους 
από τη θεομηνία της 7ης Σεπτεμβρίου 

οι πλημμύρες στη Μεσσηνία προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές και απερίγραπτο 
ανθρώπινο πόνο. Δυστυχώς είναι η τρίτη φορά τα τελευταία 30 χρόνια που ο Νομός Μεσσηνίας πλήττεται από 
ανυπολόγιστες φυσικές καταστροφές (το 1986 από σεισμούς και το 2007 από πυρκαγιές).

συνεπής όπως πάντα σε παρόμοιες περιπτώσεις, κάνει έκκληση σε όλο τον 
απόδημο ελληνισμό (άτομα και οργανισμούς) να ανταποκριθεί το κατά δύναμη στο κάλεσμά μας για να 
ενισχύσουμε οικονομικά τους πληγέντες από τις ομολογουμένως βιβλικές καταστροφές. 

Πρέπει όλοι μας να δείξουμε για άλλη μια φορά (όπως το 1986 και το 2007) την αλληλεγγύη που διακρίνει τον 
ελληνισμό όταν το απαιτούν οι περιστάσεις και κυρίως τώρα που η οικονομική συγκυρία στην πατρίδα μας 

Η Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία θα προσφέρει τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν για την ανακούφιση 
καν περισσότερο από τη θεομηνία με τη συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας.

Μπορείτε να κάνετε την δωρεά σας με έναν από τους πιο κάτω τρόπους: 

Στείλτε την επιταγή σας, πληρωτέα στην «Pan Messenian Federation of USA and Can

Ταμία της Ομοσπονδίας κa. Μπέσυ Καλύβα: Bessie Kalyvas, Treasurer, Pan Messenian Federation 

48 Winthrop Ave., Yonkers, N.Y. 10710. 

στον ειδικό λογαριασμό για τον έρανο στη Scotiabank 

21212 01046 12.  (PAN MESSENIAN FEDERATION OF USA AND CANADA 

λογαριασμό μας στην TD Bank της Αμερικής                                                      

PAN MESSENIAN FEDERATION OF USA AND CANADA ΙNC.: Bank Account: 4288760642

λογαριασμό μας στην TD Bank της Αμερικής:                                                 

Swift Code: NRTHUS33XXX - Bank Name: TD Bank NA                                                               

Bank Address: 1820 Central Park Ave., Yonkers, NY 10710                                                                       

Beneficiary Name: PAN MESSENIAN FEDERATION OF USA AND CANADA 

Beneficiary Account Number: 4288760642 

panmessinianusaandcanada@gmail.com. The receiving organization is “
Messinian Federation of USA and Canada.”  (Phone #: 905-764-0342). The 

Which province in Greece was flooded? The answer to the Security Question
message section please write your name, your complete address, your phone 

mail address.  A receipt will be sent to you promptly. 

Στους κατοίκους της Αμερικής θα σταλεί φορολογική απόδειξη. 
The Panmessenian Federation of USA and Canada is a Registered Charity under section 501 

(c) (3) of the Internal Revenue Code; ID#: 39-6098518) 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και συμπαράστασή σας. 

0342)    Γεωργία Χρέππα 
Πρόεδρος Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά  Γενική Γραμματέας

ebsite: www.panmessinian.com 

1

ρανο για τους πληγέντες 

προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές και απερίγραπτο 
ανθρώπινο πόνο. Δυστυχώς είναι η τρίτη φορά τα τελευταία 30 χρόνια που ο Νομός Μεσσηνίας πλήττεται από 
ανυπολόγιστες φυσικές καταστροφές (το 1986 από σεισμούς και το 2007 από πυρκαγιές). 

κάνει έκκληση σε όλο τον 
απόδημο ελληνισμό (άτομα και οργανισμούς) να ανταποκριθεί το κατά δύναμη στο κάλεσμά μας για να 

 

όπως το 1986 και το 2007) την αλληλεγγύη που διακρίνει τον 
ελληνισμό όταν το απαιτούν οι περιστάσεις και κυρίως τώρα που η οικονομική συγκυρία στην πατρίδα μας 

την ανακούφιση 
καν περισσότερο από τη θεομηνία με τη συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας. 

Στείλτε την επιταγή σας, πληρωτέα στην «Pan Messenian Federation of USA and Canada», στη Γενική 

Treasurer, Pan Messenian Federation 

 στον Καναδά:                 

PAN MESSENIAN FEDERATION OF USA AND CANADA 

                                                      

Bank Account: 4288760642 

                                                 

                                                               

                                                                       

Beneficiary Name: PAN MESSENIAN FEDERATION OF USA AND CANADA ΙNC                        

. The receiving organization is “Pan 
0342). The Security Question 

answer to the Security Question should be 
please write your name, your complete address, your phone 

Registered Charity under section 501 

 (416-459-7288) 
Γενική Γραμματέας 


