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Ανακοίνωση Tύπου 
 
Ο συντάκτης του Ιστολογίου Kalami.net ξαναχτυπά! Η είδηση που έβγαλε (13 Φεβρουαρίου 2013) 
είναι ότι η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ απαιτεί από την Ελλάδα να πληρώσει το δάνειο 
που είχε πάρει από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος-Καναδά.  Φυσικά θέλει να αγνοεί το γεγονός ότι 
η Κοινότητά µας εδώ και πολύ καιρό πληρώνει ήδη αυτό το δάνειο. 
 
Επανέρχεται επίσης στους ισχυρισµούς του σχετικά µε τα εκατοµµύρια που λαµβάνει η Κοινότητα 
από την τοπική κυβέρνηση του Κεµπέκ, ως χορηγίες, για τα ηµερήσια σχολεία της, αν και σε όλους 
είναι γνωστό ότι οι χορηγίες αυτές έχουν ήδη µειωθεί κατά 35% και για το λόγο αυτό δηµιουργείται 
στον οργανισµό µας ένα µεγάλο οικονοµικό έλλειµµα.  
 
Οι «παραγραφές» και τα «βολέµατα» στα πολιτικά παρασκήνια της Ελλάδος όσον αφορά τα δάνειο 
και τα «σκάνδαλα» στην Κοινότητά µας είναι στη φαντασία του συντάκτη αυτών των σχολίων.  Ο 
ίδιος, για να δηµιουργήσει εντυπώσεις, ανασκαλεύει παλιές ιστορίες του 1995 που δεν έχουν καµία 
σχέση µε το δάνειο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και µε το «σκάνδαλο» µε τα «ροζ 
τηλέφωνα» που έκανε νεαρός και ανεύθυνος προσωρινός υπάλληλος της Κοινότητας και που το 
σχετικό οικονοµικό πρόβληµα διευθετήθηκε σε συνεργασία µε την οικογένειά του.  
 
∆εν θέλουµε να πιστεύουµε ότι όλα αυτά αποτελούν µια οργανωµένη προσπάθεια κατασυκο-
φάντησης της Κοινότητάς µας, τη στιγµή που περνάει µια οικονοµική κρίση.  
 
Είναι λυπηρό το γεγονός ότι οι συντάκτες των Ιστολογίων Kalami net και elliniko-fenomeno.gr. 
αναλαµβάνουν ρόλο δηµοσιογράφου χωρίς να επικοινωνούν µε άτοµα και οργανισµούς που έχουν 
άµεση σχέση µε αυτά που γράφουν, χωρίς να αναζητούν περισσότερες λεπτοµέρειες, χωρίς να 
διασταυρώνουν τις πληροφορίες τους, µε αποτέλεσµα να δηµοσιεύουν αναλήθειες.  Ένας αληθινός 
δηµοσιογράφος, αν είναι πραγµατικά υπεύθυνο άτοµο, είναι υποχρεωµένος να ελέγχει τα στοιχεία 
που έχει και να διασταυρώνει τις πληροφορίες του πριν να βγουν στη δηµοσιότητα.  
 
Είναι φανερό ότι αυτό δεν γίνεται από τους συντάκτες των Ιστολογίων Kalami.net και elliniko-
fenomeno.gr, πράγµα που είναι λυπηρό γιατί οι αναληθείς ειδήσεις δυσφηµίζουν άτοµα και 
υπονοµεύουν οργανισµούς της Οµογένειας. 
 
Πιστεύουµε όµως ότι ποτέ δεν είναι αργά να µπουν τα πράγµατα στη θέση τους. Το ευχόµαστε. 
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