ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΟΤΤΑΒΑ
Αγαπημένοι μου συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,
Ο Ελληνισμός του Καναδά υπήρξε ανέκαθεν περήφανος και δραστήριος σε ό,τι αφορά στη προάσπιση των
εθνικών μας δικαίων. Ταυτόχρονα υπήρξε πάντα ένα μεγάλο θετικό πρόσημο προσφοράς και συμπαράστασης
στην Ελλάδα μας. Και το έκανε αυθόρμητα, γενναιόδωρα, χωρίς δεύτερες σκέψεις και αναστολές. Το έκανε με
παρρησία, με αγάπη και σεβασμό για την Πατρίδα.
Η παρουσία της Ομογένειας εδώ είναι η στέρεη βάση πάνω στην οποία έχουν δομηθεί και αναβαθμιστεί ιστορικά
οι ελληνο-καναδικές σχέσεις. Η Ομογένειά μας με τη δημιουργική συμβολή της στην ποιοτική εξέλιξη της
ευρύτερης καναδικής κοινωνίας αποτελεί στολίδι της δεύτερης πιο αχανούς σε έκταση χώρας στον κόσμο. Μιας
χώρας, που με τον υποδειγματικό σεβασμό της στη πολυπολιτισμικότητα γράφει τη δική της λαμπρή ιστορία στις
σελίδες του σύγχρονου κόσμου. Μιας χώρας που τη συνδέουν άρρηκτοι δεσμοί φιλίας με τη Πατρίδα, τους
οποίους εμείς καλούμεθα να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο με πράξεις.
Προβάλλοντας τη καλύτερη δυνατή εικόνα για το Έθνος μας, όχι μόνο με τις επιλογές μας, τη πρόοδό μας, τη
συμμετοχή μας στα κοινά, αλλά και αναλαμβάνοντας συντεταγμένες και στοχευμένες πρωτοβουλίες που ως στόχο
έχουν τη συμβολή στη περαιτέρω προσέγγιση των δυο λαών, στην ευρύτερη κατανόηση των ευαισθησιών μας σε
συγκεκριμένα εθνικά ζητήματα και συνεπακόλουθα στη στήριξη της Πατρίδας μας από τον Καναδό πολίτη. Οι
φοιτητές μας, οι επιχειρηματίες μας, οι γιατροί, οι δάσκαλοι, ο κάθε υπεύθυνος πολίτης που φέρει στη ψυχή του
το Ελληνικό Φως, μέσα στο χώρο της εργασίας του αλλά και στον κοινωνικό του κύκλο, μπορεί και πρέπει να
συμβάλει στην ενίσχυση του υπάρχοντος θετικού κλίματος για τη Πατρίδα μας, αποτελώντας ο ίδιος ισχυρό
ανάχωμα στις κακόβουλες προσπάθειες εκείνων που συστηματικά υπονομεύουν και φαλκιδεύουν την αληθινή
Εικόνα της Ελλάδας. Και να το κάνει, επαναλαμβάνω, όχι με λόγια αλλά ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ.
Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι για να μπορέσει ο Ελληνισμός του Καναδά όχι μόνο να διαφυλάξει τη
ταυτότητά του αλλά και να την ενισχύσει έτι περαιτέρω, με ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται για τον ίδιο και την
εικόνα της Πατρίδας μας εδώ, χρειάζεται να αντλήσει δύναμη μέσα από την ΕΝΟΤΗΤΑ του. Να μην αφήσει έριδες,
διχόνοιες, μικρότητες, προσωπικές φιλοδοξίες να σπιλώσουν το κύρος και το σφρίγος του. Σε μια εποχή
αστάθειας, φόβου και αβεβαιότητας, όπου τα πάντα αλλάζουν γρήγορα και συχνά μας ξεπερνούν, είναι ανάγκη
να αντλήσουμε ΕΝΩΜΕΝΟΙ φως από τη λάμψη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς μας. Είναι αυτά που μας χαρίζουν
δύναμη, ελπίδα και προοπτική. Γιατί ο Πολιτισμός μας, μέσα στη διαχρονικότητά του, αποτελεί το μεγαλύτερο
εφόδιο για να αντιμετωπίσουμε ελπιδοφόρα τις αντιξοότητες του σήμερα και τα μεγάλα ερωτηματικά του αύριο.
Ο μοναδικός Πολιτισμός της Ελλάδας, η απαράμιλλα Γενναία Ελληνική Καρδιά, το ακαταμάχητο Θάρρος και η
Ανδρεία των Ελλήνων, το ασύγκριτο Ελληνικό Φιλότιμο, η παραδοσιακή Φιλοξενία μας, η ειλικρινής Πίστη μας
στον Άνθρωπο και στον Θεό - αυτή η Πίστη που μας οδήγησε σε τόσες και τόσες νίκες- είναι μόνο μερικές από τις
αξίες που μας παρέδωσαν οι γονείς μας, ζητώντας μας να τις μεταλαμπαδεύσουν με ενθουσιασμό στην επόμενη
γενιά. Ας το θυμόμαστε λοιπόν κάθε στιγμή.
Ενότητα και πάλι ενότητα. Αυτό είναι το μήνυμά μου με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων μου ως
Πρέσβυς της Ελλάδας στον Καναδά. Αυτό πιστεύω ακράδαντα ότι χρειαζόμαστε σήμερα. Ενότητα μαζί με ένα
κοινό όραμα και πίστη στις δυνατότητές μας για ένα ολόλαμπρο αύριο. Για τον καθένα και τη καθεμία από μας.
Και πάνω από όλα, για την Πατρίδα μας, την Ελλάδα μας!
Δημήτρης Αζεμόπουλος
Πρέσβυς της Ελλάδος στον Καναδά

