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ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
ΜΟΝΤΡΕΑΛ, 25 Ιουλίου 2018---- Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο (ΕΚΚ) δηλώνει την
αμέριστη θλίψη του για το τραγικό γεγονός της απώλειας της ζωής των συμπατριωτών μας
και τον καταστροφικό χαλασμό που προκλήθηκε από τις πυρκαγιές στην Ελλάδα, στην
περιοχή της Αττικής και εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στις
οικογένειες των θυμάτων. Ας είναι αιωνία η μνήμη τους. Το ΕΚΚ εύχεται επίσης δύναμη
και την χάρη του Θεού στους επιζώντες. Η αγαπημένη μας Ελλάδα ας παραμείνει ισχυρή
ενόψει αυτής της τραγωδίας. Η αγάπη και οι προσευχές μας είναι μαζί τους.
Σε ένδειξη αλληλεγγύης και συμπόνιας, το ΕΚΚ προτρέπει όλους τους Καναδούς να
υποστηρίξουν και να συμβάλλουν στις τοπικές ερανικές εκστρατείες, από διάφορους
οργανισμούς στον Καναδά, για βοήθεια στους κατοίκους που επλήγησαν από τις
πυρκαγιές.
Ο Πρόεδρος του Ελληνοκαναδικού Κογρέσου

Δρ. Θεόδωρος Χαλάτσης
********

For immediate release

CANADIAN HELLENIC CONGRESS’ STATEMENT ON
THE DEVASTATING FIRES IN GREECE’S ATTICA REGION
Montreal, July 25, 2018---- The Canadian Hellenic Congress (CHC) is deeply
saddened by the loss of life and the catastrophic destruction as a result of the recent
fires in the Attica region of Greece. The CHC expresses its deep sorrow and sincere
condolences to the families of the victims. May their memories be eternal. It wishes
strength and God’s hand to those surviving. May our beloved Greece stay strong in
the face of yet another tragedy… Our love and prayers are with you.
In a show of solidarity and compassion the CHC urges all Canadians to support and
contribute to local fundraising efforts, by various organisations across Canada,
providing assistance to the residents affected by the fires.
Dr. Theodore Halatsis, President
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The Canadian Hellenic Congress is a national democratic communal institution that represents,
advances, advocates and promotes the interests and concerns of Canadians of Hellenic descent and
Hellenism in general. The Congress is the national voice of Hellenes and their communities and/or
organizations across Canada.

