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Αναγνώριση του Επίσημου
Ελληνικού Κράτους 

στον Δημοτικό Σύμβουλο 
της Πόλης μας 

κ. Σωτήρη Ησαΐα

Aναμνηστική πλακέτα για την
αναγνώριση των πολυετών
αγώνων του  για την ανάδειξη και
λύση των προβλημάτων των
Ελλήνων του Καναδά καθώς και
για τη συμβολή του στην καλύτε-
ρη ανάπτυξη των Ελληνο-Κανα-
δικών σχέσεων, απενεμήθη παρ-
ουσία επίσημων προσκεκλημέ-
νων της Ελλάδας και του Καναδά
από το Δήμο του Montreal στον Πολιτικό Επιστήμονα-
Διεθνολόγο και Δημοτικό σύμβουλο Αγ. Παρασκευής  κ.
Σωτήρη Ησαία.

Η βράβευση του κ. Ησαία, που έγινε ύστερα από επίσημη  πρόσ-
κληση του Δήμου Montreal μέσω του εκεί Ελληνικού Προξενείου
προς τη Χώρα μας, αποτελεί μια ακόμη επιβράβευση των μακρ-
οχρόνιων προσπαθειών του για την επίλυση των πάσης φύσεως
προβλημάτων του εκεί Ελληνισμού αλλά και της εν γένει ανά-
πτυξης των διμερών σχέσεων της πατρίδας μας με τη φίλη και
σύμμαχο χώρα.
Ο κ. Σωτήρης Ησαίας, ως
Υπεύθυνος, όλης της Βορ-
είου Αμερικής στο τομέα
του Απόδημου Ελληνι-
σμού της Νέας Δημοκρ-
ατίας, συνεχίζει να εργά-
ζεται ακατάπαυστα για
τον Ελληνισμό στην κοι-
νωνία του Καναδά, για
την περαιτέρω ανάδειξη
της Ελληνικής παρουσίας
στην ακαδημαϊκή κοινότ-
ητα, για την προώθηση
των Ελληνικών επίσημων
θέσεων της Εξωτερικής
πολιτικής της Ελλάδος και
ιδιαίτερα για το θέμα της
ονομασίας του Σκοπιανού
κρατιδίου, πρόβλημα  που προέβαλλε συνεχώς με  πολιτικούς
προβληματισμούς και ανησυχίες  στα Ελληνο-Καναδικά ΜΜΕ.
Γόνος Τέταρτης γενιάς απόδημων ελλήνων, ο κ. Σωτήρης
Ησαίας είναι απόφοιτος τριών Πανεπιστημίων του Καναδά και
των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και κατά τη διάρκεια των
πανεπιστημιακών σπουδών του διετέλεσε πρόεδρος των Ελλή-
νων φοιτητών του Πανεπιστημίου McGill του Καναδά, επίτιμο
μέλος με ομόφωνη απόφαση του Hellenic Interuniversity
Council του Καναδά (Ελληνικού Διαπανεπιστημιακού Συμβου-
λίου του Καναδά, μέλος του Ελληνικού Κογκρέσου του Κεμπέκ –
Καναδά, μέλος της Ελληνικής Κοινότητας Καναδά και μέλος του
American Hellenic Progressive Association.   

Δε θα τα καταφέρει 
όσες φιέστες κι αν διοργανώσει!

Σε πρόσφατη ανακοίνωση-
δήλωσή του ο δήμαρχος
Βασίλης Ζορμπάς αναφέρθηκε
στην παρουσία του τέως αντιδ-
ημάρχου του και τώρα πάλι
αρχηγού δημοτικής παράταξης
κ. Αλεφαντή Δημήτρη στην
τελευταία μας εκδήλωση που

γέμισε όλη πλατεία Αγίας Παρασκευής με κόσμο με απαξιωτικούς χαρακτηρι-
σμούς όπως συνηθίζει για τον επικεφαλής μας Βασίλη Γιαννακόπουλο.
Μια συγκέντρωση με 600 άτομα, με στελέχη και πολίτες από όλο το πολιτικό φάσμα, με
βραβεύσεις εθελοντών για την προσφορά τους στους τοπικούς συλλόγους, στην πυροπρ-
οστασία στην αγάπη και φροντίδα των ζώων, με Αγιοπαρασκευιώτες μουσικούς σε μια
ζωντανή, γεμάτη κέφι εκδήλωση με νέα παιδιά που χόρευαν και τραγουδούσαν, μάλλον
θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως γάμος και χαρά.
Αντίθετα, μνημόσυνα λύπης μεταξύ συγγενών και φίλων θυμίζουν τόσο οι δημοτικές δρά-
σεις όπως η άδεια πλατεία κατά τις εκδηλώσεις του όσο και οι δημοτικές ομάδες της παρά-
ταξης του  όπου δεν μαζεύει ούτε δέκα άτομα.
Ίσως επειδή θορυβήθηκε από την απήχηση και την επιτυχία της εκδήλωσής μας, για αυτό
να αποφάσισε να ξοδέψει μεγάλα ποσά για να κάνει και αυτός εκδηλώσεις. Τουλάχιστον,
αφού επιμένει να ασχολείται μαζί μας, ας μας ρωτήσει για τον τρόπο επιτυχίας των
εκδηλώσεων.  
Δημοσίως λοιπόν του απαντάμε ότι δεν εξαρτάται η επιτυχία από το ποσό που θα δαπα-
νήσει αλλά από την αγάπη του για τους δημότες και από το πως στέκεται δίπλα τους
αγωνίζεται και διεκδικεί για αυτούς. Όσο δε βλέπουν κάτι τέτοιο, δεν πρόκειται να του
προσφέρουν καμιά επιτυχία οι εκδηλώσεις.
Είναι σίγουρο πως αν συνεχίσει την ίδια πολιτική όσες φιέστες κι αν διοργανώσει, δεν
πρόκειται να αποφύγει την πολιτική του κηδεία σε λίγους μήνες από σήμερα.

ΜΑΖΙ για την Αγία Παρασκευή

Πριν από λίγο καιρό είχαμε καταγγελίες από
συμπολίτες μας ότι κάποια από τα όργανα
γυμναστικής στο στρατόπεδο “Σπυρούδη” είχαν
υποστεί σοβαρές ζημιές με αποτέλεσμα και να
μην λειτουργούν αλλά και να αποτελούν
κίνδυνο.
Φωτογραφήσαμε τα εν λόγω όργανα και θέσα-
με το όλο θέμα υπόψη της Δημοτικής Αρχής, η
οποία προέβη στην σχεδόν άμεση αποκατάστα-
ση των ζημιών με αποτέλεσμα να λειτουργούν
σήμερα κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα. 

Καταγγελία και άμεση αποκατάσταση

Σε λιχουδιά παντός καιρού (χειμώνα - καλοκαίρι) έχει εξε-
λιχθεί η νέα πρόταση που ακούει στο όνομα παγωτό για-
ούρτι.
Το παγωτό γιαούρτι γνωρίζει μεγάλη άνθιση και ακόμα
μεγαλύτερη ζήτηση τα τελευταία δύο χρόνια στη χώρα μας. 
Οι λόγοι για τους οποίους έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις το συγκε-
κριμένο προϊόν είναι η κρεμώδης υφή του,  η ελάχιστη ζάχαρη, οι
λιγοστοί υδατάνθρακες σε σχέση με το κανονικό γιαούρτι και
φυσικά το γεγονός ότι η γεύση του είναι οικεία με το γνωστό παρ-
αδοσιακό μας προϊόν. 
Δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που ανοίγουν με μοναδικό προϊόν
προς πώληση το παγωτό γιαούρτι κι αρκετές από αυτές καταφ-

έρνουν να κρατηθούν εν καιρώ κρίσης. 
Στην περιοχή του Κοντόπευκου - Παραδείσου, στην Αγία Παρασκευή, τα αρτοποιεία
“Αγγελίδη” είναι τα μόνα στην ευρύτερη περιοχή που διαθέτουν το νέο soft ice cream
yogurt της εταιρείας AVEK που έχει και τους γνωστούς καφέδες της Hausbrandt. 
Επισκεφτήκαμε τα αρτοποιεία “Αγγελίδη” στην οδό Αγ. Τριάδος 18 και εκτός της γρήγορ-
ης και ευχάριστης εξυπηρέτησης, γευτήκαμε και το ελαφρύ, γευστικό και δροσερό παγωτό
γιαούρτι που προσφέρει και σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να περάσετε από το κατά-
στημα και να διαπιστώσετε οι ίδιοι αυτά που εμείς σας μεταφέρουμε. 

Μοναδικό παγωτό γιαούρτι 
από τα αρτοποιεία “Αγγελίδη”
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