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Ο Δημοτικός Σύμβουλος 

κ. Ησαΐας Σωτήρης προσκεκλημέ-

νος της Καναδικής πρεσβείας 

Γιαννακόπουλος προς Ζορμπά:

“Είσαι ηλίθιος... αν με ξαναπείς  

“Παράνομο” θα γίνω “Κασιδιάρης” 

και θα σου πετάξω το τασάκι στο κεφάλι ! ”

Σε επίπεδο “Γηπέδου” ύβρεις  και  προσωπικές απειλές του τέως προς τον νυν Δήμαρχο

Ζορμπάς προς Γιαννακόπουλο:

“Είμαι υποχρεωμένος ότι δεν είναι νόμιμο 

να το στέλνω στη δικαιοσύνη” ... 

“κι ας γίνεις και “Κασιδιάρης”!
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70  Χρόνια 
ΕλληνοΚαναδικής φιλίας

Το 2012 κλείνουν 70 χρόνια διακρατικών σχέσεων των χωρών
,Ελλάδος – Καναδά και η επέτειος αυτή γιορτάστηκε μαζί με
την ημέρα της Εθνικής εορτής του Καναδά σε δεξίωση που
δόθηκε στο χώρο της πρεσβείας του Καναδά.

Προσκεκλημένος στη δεξίωση ήταν μαζί με τη σύζυγο του, ο Δημοτικός
Σύμβουλος της παράταξης του Βασίλη Ζορμπά κ. Σωτήρης Ησαίας με
την ιδιότητα του Συμβούλου του Τομέα Απόδημου Ελληνισμού της Νέας
Δημοκρατίας και του υπευθύνου για τη Βόρεια Αμερική.
Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Τομεάρχη της Νέας Δημοκρατίας και
πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών κ.Παναγιώτη Σκανδαλάκη, ο πολιτικός
επιστήμων και διεθνολόγος κ. Ησαίας καταβάλλει άοκνες προσπάθειες
ώστε στη δύσκολη οικονομικά περίοδο που διανύουμε, να υπάρξει η
δυνατότητα επενδύσεων στην Ελλάδα Ελλήνων ομογενών του Καναδά,
στο πλαίσιο των προσπαθειών της οικονομικής αναπτυξιακής πολιτικής
της Ελληνικής κυβέρνησης.
Επίσης, ο κ. Ησαίας, καταβάλλει ιδιαίτερες προσπάθειες στον τομέα
νομοθετικού πλαισίου της επιστολικής ψήφου των Ελλήνων ομογενών,
καθώς και για εύρυθμη λειτουργία του τομέα της Ελληνικής παιδείας
στα Ελληνικά σχολεία του Καναδά.

Κόλαση - χιούμορ

Το πρεσβευτικό ζεύγος  Robert & Μαρία Peck με το ζεύγος Ησαΐα.
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