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ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 
 

Μοντρεάλ, 11 Μαρτίου 2018----Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το Συλλαλητήριο για την Μακεδονία 

του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου στο Μόντρεαλ, παρ’ όλες τις αντιξοότητες. Με υπολογισμούς 
των διοργανωτών – που επικυρώθηκαν από τις τοπικές αρχές – υπήρξαν παρόντες 700 
εθνικόφρονες Έλληνες. 
 
Υπήρξαν πολλοί επώνυμοι, αλλά και μια μεγάλη «γκάμα» από ηλικίες, όταν υπήρχαν παιδάκια σε 
καροτσάκια και άνθρωποι τρίτης ηλικίας. Αυτό μας τιμάει σαν Έλληνες. 
 
Παρόντες στο κάλεσμα οι ελληνόφρονες του Μόντρεαλ, του Λαβάλ, του Λασάλ και των 
περιχώρων, αλλά και ο ελληνόφρων κλήρος έδωσε το παρόν, με τον πατέρα Νικόδημο, ένα 
φλογερό ιερέα, που αντιπροσώπευσε την εκκλησία, ο οποίος μετά την απαραίτητη προσευχή, με 
τον τεράστιο ξύλινο σταυρό του, έβγαλε ένα πύρινο λόγο που πραγματικά ξεσήκωσε και 
ενθουσίασε την εθνική ομήγυρη.  
 
Την εκδήλωση άνοιξε σε 3 γλώσσες η κυρία Πελαγία Αδαμίδου, η οποία υπήρξε και η 
παρουσιάστρια της εκδήλωσης. 
 
Ακολούθησαν οι Εθνικοί ύμνοι του Καναδά και της Ελλάδας και την εκδήλωση συνέχισε ο πατήρ 
Νικόδημος του Ιερού Ναού του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, με προσευχή και ένα φλογερό 
μήνυμα. 
 
Στη συνέχεια ακούστηκε το ισχυρό και δυναμικό μήνυμα του Προέδρου του Ελληνοκαναδικού 
Κογκρέσου, Δρ. Θεόδωρου Χαλάτση, σε 3 γλώσσες, και ο οποίος έκλεισε την παρουσίασή του 
διαβάζοντας το ψήφισμα των Ελλήνων του Κεμπέκ προς τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο 
Μοντρεάλ, για να το μεταφέρει στον Έλληνα Πρωθυπουργό, κ. Τσίπρα και στα μέλη του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου. 
 
Κατά την διάρκεια των ομιλιών, αλλά και ανάμεσα, ακούγονταν πλήθος συνθημάτων εθνικού 
περιεχομένου από την ομήγυρη όπως: 
THE WHOLE WORLD KNOWS MACEDONIA IS GREECE  
ΠΑΥΛΟ ΜΕΛΑ Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΣΕ ΞΕΧΝΑ  
NO MORE HIGHJACKING OF GREEK HISTORY  
LA MACÉDOINE EST LA GRÈCE 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, κ.α. 
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Ακολούθησαν τέσσερα (4) μηνύματα από διακεκριμένους Έλληνες, από την Πατρίδα, τα οποία 
διάβασε ο  Διοικητικός Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, 
Δρ. Κώστας Πάππας : 
 

 χαιρετισμός του Στέλιου Παπαθεμελή, τέως υφυπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, 
υπουργού Βόρειας Ελλάδας /Μακεδονίας – Θράκης και Υπουργού Δημόσιας Τάξης  

 χαιρετισμός του Στρατηγού Φράγκου Φραγκούλη, Επίτιμου Αρχηγού Γενικού Επιτελείου 
Στρατού και τέως Υπουργού Εθνικής Άμυνας  

 χαιρετισμός του Δόκτορα Θεοφάνη Μαλκίδη, διδάκτορος του Παντείου Πανεπιστημίου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών για τη 
Μελέτη των Γενοκτονιών, και 

 χαιρετισμός του κ. Παναγιώτη Σγουρίδη, Αντιπροέδρου του συγκυβερνώντος κόμματος των 
ΑΝΕΛ, τέως Υπουργού και Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων  

 
Στη συνέχεια, ο καλλιτέχνης – γεννημένος στο Κεμπέκ – Διονύσιος Λαζάνης, ο οποίος έζησε στη 
Ζάκυνθο, τραγούδησε συνοδεία κιθάρας 2 τραγούδια  “Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ” και την 
σύνθεσή του “ΕΛΛΑΔΑ” 
 
Ακολούθησε ο σύντομος χαιρετισμός του διευθυντή του Κέντρου νεοελληνικών σπουδών του 
Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ, καθηγητή Jacques Bouchard. 
 
Έπειτα, ο κύριος Ευτύχιος Μακρυμανωλάκης, αφηγήθηκε ένα ποίημα και ένα σύντομο 
χαιρετισμό, τιμώντας τους χιλιάδες Κρητικούς που έπεσαν για την Μακεδονία στις αρχές του 
περασμένου αιώνα, για να είναι σήμερα ελεύθερη. 
 
Κλείνοντας την εκδήλωση, ο Δρ. Πάππας διάβασε το μήνυμα του Προέδρου Παμμακεδονικής 
Καναδά, Δρ. Χρήστου Καράτζιου και ο Δρ. Χαλάτσης απεύθυνε ένα θερμό « ευχαριστώ » στους 
παρόντες εθνικόφρονες Έλληνες. 
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Για πληροφορίες : 
Δρ. Κώστας Πάππας : 438-979-1599 / pappasc@hotmail.com 

 
 


