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Το Quebec προσφέρει στους γιατρούς  
επί πλέον $340 εκατ. προκειμένου 

να παίρνουν νέους ασθενείς
Του Γεωργίου Καρύδη

Στο  7.4% παρέμεινε η ανεργία στον Καναδά
Του Γεωργίου Καρύδη

Αθήνα Μήνυμα προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις και 
τους πολίτες ότι είναι καθήκον όλων να περιφρουρήσουν 
την δημοκρατική ομαλότητα και την ανεμπόδιστη λειτουρ-
γία της Δημοκρατίας, απηύθυνε κατά την ομιλία του στο 
Υπουργικό Συμβούλιο την Τετάρτη ο πρωθυπουργός Γ. 
Παπανδρέου. 
Ο πρωθυπουργός επισήμανε πως τα φαινόμενα βίας, 

είτε οργανωμένα, είτε αυθόρμητα, δεν γίνονται αποδεκτά 
από την πολιτεία και υπογράμμισε πως ιστορικά, όποτε 
δημιουργήθηκε αντικοινοβουλευτικό κίνημα δεν άργησε 
η αντιδημοκρατική εκτροπή. 
Ο κ. Παπανδρέου υπογράμμισε πως «η προσπάθεια 

ιδεολογικής τρομοκρατίας δεν έχει θέση πουθενά, ούτε 
στα πανεπιστήμια, ούτε στις πλατείες».
Ο Γ.Παπανδρέου ανακοίνωσε τη σύσταση διακομματι-

κής επιτροπής, που θα συζητήσει πολιτικές και μέτρα για 
τη διασφάλιση των θεσμών, τη συντεταγμένη λειτουργία 
του κράτους και την αποτροπή φαινομένων βίας, με 
στόχο την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών.

Γ. Παπανδρέου: Μήνυμα κατά 
των φαινομένων βίας

Καθήκον όλων να περιφρου-
ρήσουμε τη Δημοκρατία Αθήνα Οι κατευθυντήριες γραμμές και οι προτάσεις του 

Αντώνη Σαμαρά βρίσκουν απήχηση και προβάλλονται 
ως αναγκαίες από κορυφαίους παράγοντες της ΕΕ, 
αναλυτές και μεγάλα ξένα ΜΜΕ, υποστήριξε την Παρα-
σκευή ο εκπρόσωπους Τύπου της Νέας Δημοκρατίας 
Γιάννης Μιχελάκης, με αφορμή δηλώσεις του προέδρου 
της Ευρωζώνης Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και του υπουργού 
Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ότι 
χρειάζεται πολιτική που θα τονώσει την ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας. 
Ο κ. Μιχελάκης πρόσθεσε ότι ανάλογη δήλωση έχει 

κάνει και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ 
Μπαρόζο, ενώ ο κ. Βενιζέλος «εσχάτως ανακάλυψε την 
ανάγκη για ανάπτυξη και έκανε λόγο για... μνημόνιο 
ανάπτυξης».
«Θεωρούμε ότι οι δηλώσεις αυτές συνιστούν μία ακόμη 

δικαίωση της πολιτικής της ΝΔ, που σταθερά και επίμονα 
ζητούσε αλλαγή πολιτικής με βασικό άξονα την ανάπτυ-
ξη και άμεσο στόχο την επανεκκίνηση της οικονομίας» 
τόνισε ο κ. Μιχελάκης. 
Υπενθύμισε επίσης ότι η ΝΔ κατέθεσε 23 μέτρα από τις 

αρχές του 2010, το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου παρου-

ΝΔ: Δικαιώνονται 
οι προτάσεις του Αντώνη 
Σαμαρά για την ανάπτυξη
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Μπορεί οι κομματικές και πολιτικές αντιπαρα-
θέσεις στην Παροικία μας να μην έχουν την προ 
μερικών χρόνων ένταση, μπορεί το ενδιαφέρον 
για τα κόμματα της Πατρίδας μας να μην έχουν 
το πάθος άλλων εποχών, όμως σε πολλών συμπα-
ροίκων τις καρδιές, πάντα υπάρχει η κομματική 
σπίθα που περιμένει έστω και ένα ελαφρό φύση-
μα για να φουντώσει, να ενεργοποιηθεί και να 
ακολουθήσει τον βηματισμό του κόμματος της 
Ελλάδος που τον εκφράζει, και τον συγκινεί...
 Αυτό το ελαφρό φύσημα της ενεργοποίησης φαί-

νεται ότι δέχτηκαν μερικοί συμπάροικοι,  θερμοί 
υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας, εξ αιτίας 
των όσων συμβαίνουν στην Ελλάδα, και αυτό το 
φύσημα φούντωσε περισσότερο με αφορμή την  
επίσκεψη στην πόλη μας του υπεύθυνου των 
Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας για όλο τον 
Καναδά κ. Ησαΐα Σωτήρη.
Ετσι με ενθουσιασμό και χωρίς πολλούς δι-

σταγμούς ξεκίνησαν τον αγώνα επανίδρυσης και 
δραστηριοποίησης της Τοπικής Οργάνωσης των 
Φίλων της Ν.Δ.
 Τα άτομα που απαρτίζουν την Προσωρινή 

Επιτροπή είναι οι Κωνσταντίνος Καρζής, Δημ. 
Τομαράς και Αθαν. Μεταξάς. Αυτοί έχοντας την 
συμπαράσταση και άλλων υποστηρικτών της 
Ν.Δ., υποστηρικτών που επί χρόνια ήταν μέλη 
της Τ.Ο. και έχουν στο ενεργητικό τους πολλα-
πλές δραστηριότητες, άρχισαν με ζήλο το έργο 
της εγγραφής νέων μελών, και σύμφωνα με το 
καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας, προκήρυξαν 
εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου. Οι εκλογές καθορίστηκε να γίνουν 
στις 2 Οκτωβρίου 2011. 

  Ο κ. Σωτήρης λοιπόν 
κατά την επίσκεψή του 
στην πόλη μας, στην οποία 
σημειώνουμε ότι επί χρόνια 
έζησε και πραγματοποίησε 
τις πανεπιστημιακές του 
σπουδές, παρεχώρησε σειρά 
συνεντεύξεων σε ραδιοφωνι-
κά και τηλεοπτικά προγράμ-
ματα και ήλθε σε επαφή με 
στελέχη της Παροικίας μας, 
έτσι ώστε να ενημερωθεί 
για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο Απόδημος 
Ελληνισμός του Μοντρεάλ 
και του Καναδά γενικότερα.

Η Ν.Δ. ίδρυσε 
Γραμματέα Αποδήμου 

Ελληνισμού

 Προκειμένου να ολο-
κληρώσει τις επαφές του 
με τα Παροικιακά Μέσα 
Ενημέρωσης, μέσω των εκ-
προσώπων της Προσωρινής 
Επιτροπής, συγκάλεσε την 
Τρίτη το βράδυ συνέντευξη 
τύπου, στην οποία είχα την 
ευκαιρία να παρευρεθώ. 
Κατά τη εισήγησή του, αρ-

χικά μετέφερε τον χαιρετι-
σμό του Προέδρου της Νέας 
Δημοκρατίας Αντ. Σαμαρά, 
του Γραμματέα Αποδήμου 
Ελληνισμού της Ν.Δ. Τάκη 
Σκανδαλάκη, καθώς και του 

Αναπληρωτή Γραμματέα της  Αρη Τσατσούλη.
Κατόπιν ο κ. Σωτήρης, αφού ανέφερε ότι και 

αυτός συγκαταλέγεται μεταξύ των  Αποδήμων 
και μάλιστα είναι Απόδημος τετάρτης γενιάς, και 
ως εκ τούτου κατανοεί περισσότερο από πολλούς 
άλλους τα προβλήματα των Αποδήμων, τόνισε ότι 
με νοσταλγία αναφέρεται πάντοτε στην επί χρό-
νια παραμονή του ανάμεσα στους Ελληνες του 
Μοντρεάλ, όπου είχε συνεργαστεί με πολλούς 
από αυτούς (όπως και με το C.F.M.B.) και είχε 
υπηρετήσει σε διάφορες υπηρεσίες της Κοινότη-
τας καθώς και σε άλλες παροικιακές Οργανώσεις.   
 Κατόπιν τόνισε ότι το έναυσμα ενδιαφέροντος 

για την επανίδρυση των  Τ.Ο.  των Φίλων της 
Ν.Δ., σε όλες τις Παροικίες του Απόδημου Ελ-
ληνισμού, δόθηκε από τον ίδιο τον Πρόεδρο της 
Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνη Σαμαρά που, όπως 
είπε έχει αναλάβει τον τιτάνιο αγώνα της ανα-
διοργάνωσης όλων των κομματικών οργανώσεων 
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό και προ 
παντός, της προετοιμασίας της Ν.Δ. για να ανα-
λάβει την εξουσία και να βγάλει την Ελλάδα από 
τα αδιέξοδα και την περιθωριοποίηση στα οποία 
μέσω του Μνημονίου και των άλλων λαθών της, 
την οδηγεί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
 Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης των Τ.Ο., 

για τους Απόδημους, πρόσθεσε ο κ. Σωτήρης, η 
Ν.Δ. ίδρυσε Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού. 
Γραμματέας της ανέλαβε ο καθηγητής Ιατρικής, 
πρώην υφυπουργός και πρώην βουλευτής Λα-
κωνίας Τάκης Σκανδαλάκης, ο οποίος λόγω του 
ότι είχε υπηρετήσει ως Υφυπουργός Αποδήμου 
Ελληνισμού έχει  επισκεφτεί τις διάσπαρτες 
σε όλο τον κόσμο Παροικίες των Αποδήμων και 
ξέρει πολύ καλά, όχι μόνο τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι Απόδημοι, αλλά και τις απε-
ριόριστες δυνατότητες που έχουν. Αναπληρωτής 
Γραμματέας της ανέλαβε ο Άρης Τσατσούλης, ο 
οποίος είναι και αυτός γνώστης των προβλημά-
των των Αποδήμων.
 Η Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού, έχει 

ήδη ιδρύσει, ή προχωρεί σε επανίδρυση  Τ.Ο. σε 
όλες τις  χώρες του κόσμου. Σε εμένα ανατέθηκε 
η φροντίδα των Αποδήμων του Καναδά και με 
αυτήν την ιδιότητα είμαι κοντά σας, είπε.
 Κατόπιν και αφού ευχαρίστησε τα μέλη της 

Προσωρινής Επιτροπής, που ανέλαβαν την 
προσπάθεια επανίδρυσης της Τ.Ο. των Φίλων 
της Ν.Δ., τους ευχήθηκε καλή επιτυχία και τους 
διαβεβαίωσε  ότι θα είναι πάντα κοντά τους, και 
ως σύνδεσμος των Αποδήμων του Καναδά, θα με-
ταφέρει την φωνή τους στα κεντρικά όργανα του 
κόμματος, καθώς και στον ίδιο τον αρχηγό της 
Ν.Δ., που όλα δείχνουν ότι σύντομα θα αναλάβει 
και Πρωθυπουργός.

Απέτυχαν όλοι οι στόχοι του Μνημονίου 

Έπειτα περιέγραψε με μελανά χρώματα την 
σημερινή κατάσταση της Ελλάδος, τονίζοντας 
την αποτυχία της Κυβερνήσεως Γ. Παπανδρέου 
αφού παρά τις περικοπές των μισθών και των 
συντάξεων, παρά τις στερήσεις και τις θυσίες 
στις οποίες υποβάλλεται ο Ελληνικός λαός, το 
Μνημόνιο δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους 
του. Δυστυχώς έξω θα πέσουν και οι στόχοι βάσει 
των οποίων δόθηκε το μεσοπρόθεσμο δάνειο και 
αποβλέπει ο εφαρμοστικός νόμος, συμπλήρωσε, 
επικαλούμενος τις πρόσφατες προβλέψεις του 
κ. Σαμαρά.

Επανιδρύθηκε  η  ‘Τ. Ο.  των Φίλων της  Ν.Δ. Μοντρεάλ’
Προσωρινός πρόεδρος Κ. Καρζής, υπεύθυνος Καναδά Ησ. Σωτήρης
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 Την αποτυχία, πρόσθεσε, των στό-
χων του Μνημονίου, είχε εξ αρχής 
προβλέψει ο κ. Σαμαράς που μάλιστα 
έχει μιλήσει ότι λόγω της αποτυχίας 
των στόχων θα προκληθεί και κοι-
νωνική έκρηξη, κάτι που δυστυχώς 
βιώνουμε σήμερα, όπως είπε, παρα-
πέμποντας στο φαινόμενο των «αγα-
νακτισμένων» και των πρόσφατων 
επεισοδίων στο κέντρο της Αθήνας.
 Ο κ. Σωτήρης, αφού τόνισε ότι την 

αποτυχία του Μνημονίου παραδέ-
χτηκε και ο τέως πλέον υπουργός 
Οικονομικών Γιώργος Παπακωνστα-
ντίνου, που όπως είπε θα μείνει στην 
ιστορία ως υπουργός του Μνημονίου, 
ανέφερε ορισμένα στοιχεία που είναι 
ενδεικτικά της αποτυχίας της κυβέρ-
νησης Παπανδρέου. 
Ετσι τόνισε, παρά τις περικοπές και 

παρά την αύξηση της φορολογίας, η 
ύφεση για το 2011 θα υπερβεί τον 
αρχικό στόχο και θα φτάσει στο 3.9%, 
το έλλειμμα θα παραμείνει κοντά στο 
10% και το 2011, το χρέος σε σχέση 
με το ΑΕΠ θα φτάσει στο 160%, και 
γρήγορα θα ξεπεράσει ακόμα και το 
200% και η ανεργία κυμαίνεται ήδη 
στο 16-17% και συνεχώς αυξάνεται.
 Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην 

ανεργία των νέων, τονίζοντας ότι 
χιλιάδες νέοι μεταναστεύουν, ή ετοι-
μάζονται να μεταναστεύσουν, αφού 
δεν βλέπουν μέλλον στην Ελλάδα, 
στην οποία επί χρόνια σπούδαζαν και 
ονειρεύονταν ένα καλύτερο μέλλον.
 Ο κ. Σωτήρης, αφού υπενθύμισε 

ότι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις 
η Ν.Δ. προηγείται του ΠΑΣΟΚ και 
πλέον ζητάει προκήρυξη εκλογών 
ανέφερε ότι το πρόγραμμα που έχει 
καταρτίσει η Ν.Δ. και ανακοινώθηκε 
στο Ζάππειο 2, προβλέπει επαναδι-
απραγμάτευση του μνημονίου και 
εφαρμογή αναπτυξιακής πολιτικής, 
έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η 
αναθέρμανση της αγοράς, για να 
πραγματοποιηθεί η τροχιά ανάκαμ-
ψης προκειμένου να να πετύχουμε 
πρωτογενή πλεονάσματα.
 Σε ότι έχει σχέση με τις συνομιλίες 

που πριν λίγες ημέρες  πραγματο-
ποιήθηκαν μεταξύ κ. Παπανδρέου 
και κ. Σαμαρά και αποσκοπούσαν 
στον σχηματισμό κυβέρνησης εθνι-
κής ενότητας, ο κ. Σωτήρης, αφού 
επέρριψε τις ευθύνες της αποτυχίας 
στον κ. Παπανδρέου, πρόσθεσε ότι 
για να επιτευχθεί η συνεργασία, ο κ. 
Σαμαράς είχε προκαταβολικά θέσει 
δύο όρους. Ο πρώτος ήταν η αντικα-
τάστασή του στην Πρωθυπουργία την 
οποία θα αναλάμβανε πρόσωπο κοι-
νής αποδοχής, καθώς και η ακύρωση 
του νόμου που ψήφισε η κυβέρνηση 
Παπανδρέου και δίνει την ελληνική 
ιθαγένεια σε μετανάστες, και την 
οποία υποσχέθηκε ότι θα πραγματο-
ποιήσει η κυβέρνηση της Ν.Δ. όταν 
αναλάβει την εξοθυσία. 
 Παρά την αρχική συμφωνία, ο κ. 

Παπανδρέου απέσυρε την πρότασή 
του, όπως ξέρετε, και επανήλθε στις 

περί συναίνεσης εκκλήσεις του.
 Αν και όπως είπε, η Ν.Δ. μέσω του 

κ. Σαμαρά τονίζει ότι πιστεύει στους 
βασικούς στόχους της μείωσης του 
χρέους, στην αξιοποίηση της δημό-
σιας περιουσίας, στην απελευθέρωση 
των κλειστών επαγγελμάτων και 
στην πώληση των ζημιογόνων ΔΕΚΟ, 
διευκρινίζει ότι δεν συμφωνεί με την 
συνταγή που εφαρμόζει η κυβέρνηση 
, αφού η ίδια η συνταγή είναι λάθος 
και βαθαίνει περισσότερο την ύφεση, 
αφού δεν πρόκειται να περιοριστεί 
το δημόσιο έλλειμμα μέ τον περιο-
ρισμό των βασικών συντάξεων και 
την μείωση του αφορολόγητου του 
εισοδήματος. 
 Κατόπιν απάντησε σε διάφορες ερω-

τήσεις που υποβλήθηκαν. Μεταξύ 
αυτών και στην ακόλουθη που του 
απηύθυνα: 
*Τι θα κάνει έναν Απόδημο να 

πιστεύει ότι η φωνή του θα ακου-
στεί από μία κυβέρνηση Ν.Δ. αφού 
έχουμε το παράδειγμα της υπογρα-
φής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και 
Καναδά, περί κατάργησης της διπλής 
φορολογίας των εισοδημάτων των 
Αποδήμων. Ασχέτως, πρόσθεσα αν 
η συμφωνία είναι σωστή ή λάθος, 
αυτό το θέμα παρέμενε επί χρόνια 
στα «υπό εξέταση θέματα.» Είχε 
εξεταστεί από πολλούς εκπροσώπους 
του Ελληνικού Δημοσίου που είχαν 
επί τούτου επισκεφτεί τον Καναδά. 
Είχαν ερωτηθεί Κογκρέσο, ΣΑΕ, 
Οργανώσεις Αποδήμων, υπήρχαν 
σχετικά υπομνήματα, και ενώ όλα 
έδειχναν ότι το θέμα συγκαταλέγε-
ται στα υπό μελέτη, το Καλοκαίρι 
του 2009, εμβρόντητοι μάθαμε από 
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ότι 
οι Υπουργοί των Εξωτερικών των 
δύο χωρών Ντόρα Μπακογιάννη και 
Lawrence Cannon υπέγραψαν πανη-
γυρικά την συμφωνία (στην σύσκεψη 
του Οργανισμού Συνεργασίας και 
Ασφάλειας της Ευρώπης, που έγινε 
στην Κέρκυρα). 
 Ο κ. Σωτήρης αφού παραδέχτηκε 

ότι δεν γνωρίζει το θέμα, και ως εκ 
τούτου δεν μπορεί να τοποθετηθεί, 
τόνισε ότι θέματα που ανήκουν στο 
παρελθόν πρέπει να τα ξεπεράσουμε 
και να κοιτάξουμε το παρόν και το 
μέλλον. Αλλωστε και ο κ. Σαμαράς, 
έχει πει την λέξη «Σφουγγάρι.» Με 
τούτο δεν σημαίνει ότι θα αγνοούμε 
την φωνή των Αποδήμων που θα 
μεταφέρεται με διάφορους τρόπους, 
ένας εκ των οποίων θα είναι και η 
φωνή της Τ.Ο. των Φίλων της Ν.Δ. 
Στην ερώτηση (από τον κ. Μιχάλη 

Τελλίδη) κατά πόσο, μεταξύ των Απο-
δήμων  χρειάζονται οι κομματικές 
οργανώσεις  και κατά πόσο θα συντε-
λούν στη διαίρεση των Αποδήμων, 
είπε ότι: Ουδέποτε οι κομματικές 
Οργανώσεις της Ν.Δ. καλλιέργησαν 
την διαίρεση των Αποδήμων και κάτι 
τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
 Χρειάζονται όμως αφού μέσω αυτών 

θα μεταφέρεται η φωνή τους στην 

Ελλάδα, και θα  γίνεται 
η καταγραφή του δυνα-
μικού των Αποδήμων, 
προκειμένου η Ελλάδα 
να τους αξιοποιήσει, 
αφού υπάρχουν πολλοί 
Έλληνες που διαπρέ-
πουν στο εξωτερικό και 
η Ελλάδα χρειάζεται 
την πείρα και την τε-
χνογνωσία τους.
Επί πλέον, υπενθύμι-

σε ότι η Ν.Δ. πιστεύ-
ει στην χορήγηση του 
δικαιώματος της επι-
στολικής ψήφου στους 
Αποδήμους στις Εθνι-
κές εκλογές, οπότε οι 
Τ.Ο. έχουν έναν επί 
πλέον πολύ σπουδαίο 
ρόλο να διαδραματί-
σουν. 
 Ο κ. Σωτήρης στις 

απαντήσεις του, ανέ-

φερε ότι η Ν.Δ. έχει κάνει μεγάλες 
περικοπές των κομματικών της 
εξόδων και έχει περιοριστεί σε ένα 
τα γραφείο της στην Αθήνα και σε 
αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ, που έλεγε 
«όχι σε όλα» τα Νομοσχέδια της κυ-
βερνήσεως της Ν.Δ. συχνά έχει το 
θάρρος ακόμα και να ψηφίζει Νο-
μοσχέδια της Κυβερνήσεως του ΠΑ-
ΣΟΚ και το σπουδαιότερο καταθέτει 
συγκεκριμένες προτάσεις, όπως και 
εκείνες που ονομάστηκαν «Ζάππειο 
2» και μπορούν να αποτελέσουν την 
βάση της εξόδου της Ελλάδος από τα 
σημερινά αδιέξοδα του Μνημονίου, 
του Μεσοπρόθεσμου και του Εφαρ-
μοστικού Νόμου, που δεν οδηγούν 
πουθενά.
 Πάντως, τόνισε η Ν.Δ. που σύμφωνα 

με τις δημοσκοπήσεις προηγείται του 
ΠΑΣΟΚ, θεωρεί  απαραίτητη την 
προκήρυξη νέων εκλογών, κάτι που 
εκ των πραγμάτων θα υποχρεωθεί 
σύντομα  να κάνει ο κ. Παπανδρέου.

Έκκληση εγγραφής μελών

  Τόσο ο  κ. Σωτήρης, όσο και προσω-
ρινός Πρόεδρος της Τ.Ο των Φίλων 
της Ν.Δ. ο κ. Καρζής, υπενθύμισαν 
ότι οι εκλογές για την ανάδειξη του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου, θα 
γίνουν στις 2 Οκτωβρίου.
  Ως εκ τούτου απευθυνόμενοι στους 

συμπαροίκους που υποστηρίζουν 
τις αρχές της Ν. Δ., που βλέπουν 
την  αποτυχία «της κυβερνήσεως 
του Μνημονίου,» που πιστεύουν 
ότι ο κ. Σαμαράς μπορεί να βγάλει 
την Ελλάδα από τα σημερινά της 
αδιέξοδα, δεν έχουν παρά να γίνουν 
μέλη της Τ.Ο. των Φίλων της Ν.Δ.. 
Ολοι αυτοί επί πλέον καλούνται να 
συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της, να 
διαδίδουν το μήνυμα της επανίδρυ-
σης  της Τ.Ο. των Φίλων της Ν.Δ., 
να εξασκήσουν στις 2 Οκτωβρίου το 
εκλογικό τους καθήκον και αν επι-
θυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για 

την επάνδρωση του νέου Δ.Σ. που θα 
προέλθει από τις εκλογές. 
 Το τηλέφωνο του κ. Κώστα Καρζή, 

Προέδρου της Προσωρινής Επιτρο-
πής είναι  514.944-5479. Μπορούν 
να επικοινωνούν μαζί του για όσες 
επί πλέον πληροφορίες θέλουν.
Οσο για τον κ. Σωτήρη, από ότι 

πληροφορήθηκα συνέχισε την επί-
σκεψη του και σε άλλες πόλεις του 
Καναδά, (Τορόντο), προκειμένου να 
επικοινωνήσει και με την εκεί Τ.Ο. 
των Φίλων της Ν.Δ., και κατόπιν 
επέστρεψε στην Πατρίδα. Θα ήταν 
παράληψη όμως αν δεν ανέφερα ότι 
απαντώντας σε σχετική ερώτησή μου, 
απεκάλυψε ότι ήλθε στον Καναδά 
με δικά του έξοδα, (στην πόλη μας 
λόγω περιστολής εξόδων, διέμενε σε 
συγγενικό του πρόσωπο) και όπως 
αυτός έτσι και άλλα στελέχη της 
Ν.Δ. κινούνται με δικά τους έξοδα. 
Ετσι κινούνται και τα περισσότερα 
στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σή-
μερα, τόνισε. 
 Ο ίδιος παράλληλα με τις εργασίες 

του δεν παραλείπει να συμμετέχει 
στα κοινά. Σήμερα είναι εκλεγμένος 
σύμβουλος του Δήμου της Αγίας 
Παρασκευής Αττικής και με δική 
του πρόταση γίνεται έρευνα προκει-
μένου να εντοπιστούν οι λόγοι που 
οδήγησαν τον Δήμο στο χρέος των 17 
εκατομμυρίων Ευρώ.
 Ο ίδιος μάλιστα ολόκληρο το μικρό 

ποσό αμοιβής που έχει ως  Δημοτι-
κός Σύμβουλος το προσφέρει στην 
Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής η 
οποία έχει οργανώσει συσσίτια για 
τους άπορους της περιοχής, που λόγω 
της σημερινής οικονομικής κατάστα-
σης, συνεχώς αυξάνονται.
 Κατά τα  άλλα καλή επιτυχία στην 

Τ.Ο. των Φίλων της Νέας Δημοκρα-
τίας. Υπάρχει και γι’ αυτήν μεγάλο 
πεδίο δράσης, ακόμα και συνεργασίας 
με την Τ.Ο του ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον 
στα εθνικά μας θέματα, όπως και σε 
θέματα που αφορούν τους Αποδήμους 
του Μοντρεάλ και του Καναδά.
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