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Φεβρουάριος
2013

ÄéáíÝìåôáé
ÄùñåÜí

Ï Ó÷ïëéáóôÞò
ÅÓÑ: Á.Ì. 1008

Ýôïò 12 áñ. 133

Ìçíéáßá ÐïëéôéêÞ - ÓáôéñéêÞ êáé ÁðïêáëõðôéêÞ Åöçìåñßäá ôçò Áã. ÐáñáóêåõÞò

Π α ρ ά ν ο μ η η κα τ ε δ ά φ ι σ η το υ ε θ ν ι κο ύ κ λ η ρ ο δ οτ ή μ α το ς « Σ ι σ το β ά ρ η » .

Ένοχος ο
κ. Λάμπρος
Σαμουρέλης!
σελ. 5

Ανδρέας Μπαλωτής:

«Να ανακαλέσει άμεσα ο
Δήμαρχος την άδεια
λειτουργίας του DaVinci !»

Ο Σωτήρης Ησαΐας

επίσημος καλεσμένος
από την Ελληνική
ομογένεια του Καναδά

σελ. 6

σελ. 11

Στην κοπή πίτας της γραμματείας απόδημου Ελληνισμού στα κεντρικά γραφεία με τον
πρωθυπουργό της Ελλάδας Αντώνη Σαμαρά και το γραμματέα Παναγιώτη Σκανδαλάκη
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Ο Σωτήρης Ησαΐας
επίσημος καλεσμένος από
την Ελληνική ομογένεια
του Καναδά
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Επικαιρότητα...

Ο Σύμβουλος στη Νέα Δημοκρατία, υπεύθυνος για τη Β. Αμερική
στη Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού κ. Σωτήρης Ησαΐας ήταν
επίσημος καλεσμένος από την Ελληνική ομογένεια στον Καναδά
και συγκεκριμένα επισκέφτηκε
την πόλη του Μόντρεαλ .
Στο ταξίδι που πραγματοποιήθηκε ο κ.
Ησαΐας συνταξίδεψε και συνόδεψε
τον βουλευτή και πρόεδρο της διακομματικής επιτροπής του απόδημου
Εληνισμού της βουλής των Ελλήνων,
κ. Άδωνι Γεωργιάδη.
Το πρόγραμμα του ταξιδιού περιελάμβανε αρχικά συνέντευξη Τύπου στα
ομογενειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης και παρακολούθηση της ιερατικής
θείας λειτουργίας στο Καθεδρικό ναό
Ο Σωτήρης Ησαΐας παραλαμβάνει το
του Αγίου Γεωργίου.
αναμνηστικό δώρο από τη
δημοτική σύμβουλο κ. Mary Deros.
Στη συνέχεια, υπήρξε επίσημη συνάντηση με την Ελληνική Κοινότητα του
Μόντρεαλ, με το Ελληνικό Κογκρέσο
του Κεμπέκ και με το αντίστοιχο
Ελληνοκαναδικό Εμπορικό Επιμελητήριο.
Ο κ. Ησαΐας και η ομάδα που επισκέφτηκε το Μόντρεαλ δέχτηκαν
επίσης επίσημη πρόσκληση από το
Δημαρχείο της πόλης (του οποίου
καλό θα ήταν να έχουμε φωτογραφίες
και να παραδειγματιστούμε αρχιτεκΟ Σωτήρης Ησαΐας υπογράφει το επίσημο
τονικά για την ανέγερση και του δικού
βιβλίο επισκεπτών του Δήμου Μόντρεαλ
μας, όποτε αυτό κι αν γίνει).
Καναδά, υπό το βλέμμα του βουλευτή και
Τέλος, συναντήσεις πραγματοποιήθη- Προέδρου της Διακομματικής επιτροπής του
καν με Ελληνοκαναδούς επιχειρ- Ελληνικού Κοινοβουλίου κ. Άδωνι Γεωργίαδη.
ηματίες και το ταξίδι «Έκλεισε» με
την ετήσια εκδήλωση της Τ.Ο Ν.Δ. του Μόντρεαλ.
Ενδιαφέρουσα, από τις συναντήσεις που έγιναν, υπήρξε η ανάδειξη των
ζητημάτων, τα οποία ο κ. Γεωργιάδης δρομολόγησε ταχύτατα για την
επίλυσή τους, θέτοντάς τα ως θέμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα τα ζητήματα που συζητήθηκαν ήταν η φορολογία και τα «Συνταξιοδοτικά» των αποδήμων Ελλήνων, η εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία του
Καναδά, η αντιπροσώπευση στη Καναδική κοινωνία, η γενικότερη εξωτερική πολιτική που ακολουθείτε και τα λειτουργικά ζητήματα της ελληνικής
κοινότητας του Μόντρεαλ.
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