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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 
 
Σχετικά µε κακόβουλα σχόλια των Ιστολογίων Kalami.net και elliniko-fenomeno.gr (7 Φεβρουαρίου 
2013), πληροφορούµε ότι η Κοινότητά µας δεν πήρε χρήµατα από κανέναν. ∆εν πλήρωσε τίποτε για 
το ταξίδι του κ. Άδωνη Γεωργιάδη στο Μοντρεάλ, ούτε το εισιτήριό του ούτε τα έξοδα παραµονής του, 
όπως άλλωστε το επιβεβαίωσε και ο ίδιος. 
 
Εµείς τον ξεναγήσαµε στα Ιδρύµατα της Κοινότητάς µας και σε ένα από τα Παραρτήµατα του 
Ηµερήσιου Σχολείου Σωκράτης, πράγµα που γίνεται για όλους τους επίσηµους επισκέπτες µας. Αφού 
του εκθέσαµε τα προβλήµατά µας σχετικά µε τα σχολεία και την εγγύηση του δανείου από την Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος, µε δική του πρωτοβουλία µας ζήτησε να παρουσιαστούµε στη Βουλή για να 
πούµε όλα αυτά που µας απασχολούν.  
 
Αναφορικά µε το δάνειο από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, διασαφηνίζουµε ότι 100% από τα 
χρήµατα αυτά χρησιµοποιήθηκαν για την αγορά κτιρίων των σχολείων µας. Το αίτηµά µας προς την 
Ελληνική Κυβέρνηση είναι η απόσβεση του χρέους λόγω εγγύησης του δανείου.  ∆εν ζητούµε να 
πληρώσει τίποτα το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Ήδη από τον Ιανουάριο του 2012 η Κοινότητά µας πληρώνει 
το δάνειο και θα το εξοφλήσει η ίδια στο ακέραιο.  
 
Είναι προς τιµήν του κ. Άδωνη Γεωργιάδη και της Επιτροπής της Βουλής για τον Απόδηµο Ελληνισµό 
που έδειξαν κατανόηση στο ζήτηµα της Κοινότητάς µας, η οποία αντιµετωπίζει ένα τεράστιο 
οικονοµικό έλλειµµα.  Αυτό δεν οφείλεται σε «κακοδιαχείριση». ∆εν κτίζεται µια άλλη Ελλάδα στο 
Μοντρεάλ µε πέντε ιδιόκτητα ηµερήσια σχολεία, 6 εκκλησιές, κοινοτικά κέντρα κλπ. µε 
κακοδιαχείριση. Χρειάστηκε πολλή εθελοντική δουλειά, αφοσίωση στα ιδανικά της φυλής και 
αυταπάρνηση.  Το έλλειµµα οφείλεται στις πρόσφατες οδυνηρές περικοπές που έγιναν από την 
κυβέρνηση του Κεµπέκ (από 100% σε 65%) µε αποτέλεσµα τα έξοδα να υπερβαίνουν κατά πολύ  τα 
έσοδα  Οι γονείς πληρώνουν δίδακτρα τα οποία πρέπει να διατηρούµε σχετικώς χαµηλά για να µην 
επηρεάζεται το µέγεθος του αριθµού µαθητών. 
 
Θα πρέπει να γίνει συνείδηση των πάντων ότι η Κοινότητά µας δεν είναι κυβέρνηση να εισπράττει 
φόρους ούτε µπορεί µε τις κατά 50 δολάρια ετήσιες συνδροµές των µελών της να καλύπτει έναν 
προϋπολογισµό 16 εκατοµµυρίων δολαρίων.  Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι µε τα σχολεία της (όπου 
φοιτούν πάνω από 1.500 µαθητές) και µε τις άλλες υπηρεσίες της η Κοινότητά µας επιτελεί εθνικό 
έργο στον Καναδά και είναι εύλογο να έχει υποστήριξη από την Πατρίδα, πράγµα που  γίνεται µε 
άλλες χώρες, όπως είναι, για παράδειγµα, η Ιταλία.  
 
Τα σχολεία µας είναι εργοστάσια παραγωγής Ελλήνων για τη ∆ιασπορά. Οι Έλληνες στη διασπορά 
δεν είναι µια αυτονόητη ουσία, είναι κάτι που δηµιουργείται και καλλιεργείται. 
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