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Μόντρεαλ, 1 Φεβρουαρίου 2018

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο καλεί τους Εθνoτοπικούς συλλόγους, τις παροικιακές οργανώσεις
και άτομα, αλλά και τα Ελληνικά ΜΜΕ, να παρευρεθούν σε μια συνάντηση που θα γίνει την
Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 7:00 μ.μ. στην Messinian Brotherhood of Canada –
Μεσσηνιακή Λέσχη Καναδά, στο 7287 avenue Champagneur (H3N 2J8), γωνία Ogilvy.
Σκοπός της συνάντησης είναι να συζητήσουμε όλοι μαζί και να πάρουμε αποφάσεις από κοινού,
πως θα ενεργήσουμε ως Έλληνες του Μόντρεαλ – Λαβάλ και περιχώρων, για να δείξουμε το
ενδιαφέρον και την υποστήριξη στην Μακεδονία μας, στην Μακεδονία όλων μας, στην Ελληνική
Μακεδονία.
Να αποφασίσουμε πως μπορεί να συνδράμουμε για να μείνει η Μακεδονία μας Ελληνική. Ας μην
ξεχνάμε το 1992, με 42 βαθμούς κάτω από το μηδέν, 30,000 Ελληνοκαναδοί πετύχαμε να
μεταπείσουμε την Κυβέρνηση Mulroney να αλλάξει πορεία. Το 2007 είμαστε πάλι έξω από την
Βουλή στην Οττάβα. Ας μην φανούμε εμείς τώρα κατώτεροι των περιστάσεων. Η Ιστορία του
Καναδικού Ελληνισμού έχει γραφτεί και πρέπει να την τιμήσουμε.
Ευχαριστούμε τον Σύλλογο Μεσσηνίων, τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο που με την
ενέργεια αυτή, που είναι σημαδιακή, αποδεικνύουν πως ο Ελληνικός Νότος και ο Ελληνικός
Βορράς είναι δεμένοι και η Ελλάδα είναι ΜΙΑ και η Μακεδονία είναι ΜΙΑ και είναι Ελληνική.
Όλοι λοιπόν στην σύναξη της Δευτέρας, 12ης Φεβρουαρίου 2018, ώρα 7:00 μ.μ. .
Ζήτω η Μακεδονία μας ! Ζήτω η Ελλάδα ! Ζήτω ο Καναδάς !

Από το Δ.Σ. του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου,
Ο Πρόεδρος

Δρ. Θεόδωρος Χαλάτσης

Ο Αντιπρόεδρος Διοίκησης και Γραμματέας
Υπεύθυνος κυβερνητικών και
δημοσίων υποθέσεων

Δρ. Κώστας Πάππας
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