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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Για τριακοστή τέταρτη συνεχή χρονιά το Ελληνικό ίδρυμα 
Υποτροφιών αφιερώνει την ειδική αυτή βραδυά - τελετή απονομής 
υποτροφιών, στην φοιτητική νεολαία της Ελληνικής Ομογένειας του 
Κεμπέκ.

Επιβραβεύει με αντικειμενικά ακαδημαϊκά κριτήρια τους νέους 
επιστήμονες της Ελληνοκαναδικής μας παροικίας που αρίστευσαν 
στις σπουδές τους το περσινό ακαδημαïκό έτος.

Αυτούς που θα είναι οι αυριανοί πρωτοπόροι στον επιστημονικό, 
ακαδημαïκό και επαγγελματικό χώρο και που θα μας εκπροσωπούν 
σαν ηγήτορες της κοινωνίας του αύριο, επάξιοι συνεχιστές της 
Ελληνικής κληρονομιάς.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος 
Υποτροφιών, συγχαίρω θερμότατα όλους τους ελληνικής και μή 
καταγωγής φοιτητές της επαρχίας μας, ευχόμενος πρόοδο και 
επιτυχίες.

Δρ. Γιάννης ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Πρόεδρος
Φεβρουάριος 2023
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MESSAGE DU PRÉSIDENT

La Fondation Hellénique de Bourses d’Études consacre cette 
soirée extaordinaire à la jeunesse étudiante de la communauté 
hellénique du Québec qui consacre tous ses efforts et énergies 
afin de surmonter aux divers défis universitaires en vue de leur 
développement éventuel comme des pionniers scientifiques dans 
tous les domaines de la société canadienne. 

Quelques-un(e)s entre eux(elles) atteigneront la maturité de 
dirigeant(e)s de renommée internationale et tous(tes) seront des 
ambassadeurs(drices) de l’héritage hellénique.

Au nom du Conseil d’administration de la Fondation Hellénique 
de Bourses d’Études, je félicite chaleureusement toute la jeunesse 
étudiante et je souhaite à tous(tes) succès et du progrès continus 
dans leur cheminement.

Dr John HADJINICOLAOU 
Président
Fevrier 2023

PRESIDENT’S MESSAGE

For the thirty-fourth consecutive year, the Hellenic Scholarships 
Foundation devotes this special evening-awards ceremony to the 
university students of the Hellenic community of Quebec.

These awards, based on objective academic criteria, are given 
to young scholars who achieved excellence in their academic 
endeavours during the past academic year.

We therefore celebrate those who will hopefully be the successful 
pioneers of the scientific, academic and professional world of 
tomorrow, able representatives, leaders and ambassadors of the 
Hellenic heritage.

On behalf of the Board of Directors of the Hellenic Scholarships 
Foundation, I wholeheartedly congratulate all of them and extend 
our best wishes for continued success and progress.

Dr John HADJINICOLAOU
President
February 2023
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“ΤΑΞΙΔΕΎΟΎΝ στο Αιγαίο τα ονειρά μας.
Η γιαγιά μας κουράστηκε. θέλει να γείρει το κεφάλι της στα στήθια 

του παππού, που έχει καρφωμένα πίσω τα μάτια του μπας και ξεχωρίσει 
τίποτα από τη στεριά, τίποτα απ τα Κιμιντένια. Μα πια δε φαίνεται 
τίποτα. Η νύχτα ρούφηξε μέσα της τα σχήματα και τους όγκους.

Η γιαγιά γέρνει το κεφάλι της να το ακουμπήσει στα στήθια που την 
προστατεύσανε όλες τις μέρες της ζωής της. Κάτι την μποδίζει και δεν 
μπορεί να βρεί το κεφάλι ησυχία : Σαν ένας βόλος να είναι κάτω απο το 
πουκάμισο του γέροντα.

-Τι είναι αυτό εδώ; Ρωτά σχεδόν αδιάφορα.
Ο παππούς φέρνει το χέρι του. Το χώνει κάτω από το ρούχο, βρίσκει 

το μικρό ξένο σώμα που ακουμπά στο κορμί του και που ακούει τους 
χτύπους της καρδιάς του.

-Τι είναι;
-Δεν είναι τίποτα, λέει δειλά ο παππούς σαν παιδί που έφταιξε. Δεν 

είναι τίποτα. Λίγο χώμα είναι.
-Χώμα!
Ναι, λίγο χώμα από τη γή τους για να φυτέψουν ένα βασιλικό, της 

λέει στον ξένο τόπο που πάνε. Για να θυμούνται. Αργά τα δάχτυλα του 
γέροντα ανοίγουν το μαντίλι όπου είναι φυλαγμένο το χώμα. Ψάχνουν 
κει μέσα, ψάχνουν και τα δάχτυλα της γιαγιάς, σα να το χαϊδεύουν. Τα 
μάτια τους δακρυσμένα, στέκουν εκεί.

-Δεν είναι τίποτα λέω. Λίγο χώμα.
Γη, Αιολική Γη, Γη του τόπου μου."

ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΖΗΣ 
Αιολική Γή
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2022–2023
CONSEIL D’ADMINISTRATION • BOARD OF DIRECTORS

John HADJINICOLAOU, Ph.D., Eng., MBA
Civil Engineering Dept., McGill University, Concordia University
Professeur associé, Faculté de théologie et de sciences religieuses,  
Université Laval, UN Professor

Πρόεδρος
Président
President

Spiros HALIOTIS, B.Pol.Sc. 
Businessman

Αντιπρόεδρος
Vice-Président
Vice President

Anthony RODOLAKIS, Ph.D., Eng.
Adj. Professor, Electrical and Computer Engineering, McGill University

Γεν. Γραμματέας
Secrétaire générale
Secretary General

Vasilis MAVRITSAKIS, B.Com, Cert. M.I.S. Σύμβουλος
Membre du Conseil

Director

Aikaterini VLITA, B.A., M.Ed.Σύμβουλος
Membre du Conseil

Director

Gerasimos ANTYPAS, B.Sc., M.Sc.
Global Affairs Canada

Σύμβουλος
Membre du Conseil

Director

Ioustini FRANGOULI, B. Pol. Sci.
Journalist

Σύμβουλος
Membre du Conseil

Director

Mary KALIPOLIDIS, M.A. (Classics)Σύμβουλος
Membre du Conseil

Director

Sofia KAKOURATOS, B.Ed.
 

Σύμβουλος
Membre du Conseil

Director

Σύμβουλος
Membre du Conseil

Director

Calliopi HADJIS, LL.B..
Avocat/Lawyer

Σύμβουλος
Membre du Conseil

Director

James Demetrios SMIRNIOS, B.Com., Cert. Mgmt., L.L.B.
Avocat

Demetris J. YANTSULIS, G.C.A., IIMPP Σύμβουλος
Membre du Conseil

Director

Antoine KUFEDJIAN, M.Ing. Αντιπρόεδρος
Vice-Président
Vice President

Fr. Athanasios GIOCAS, B.Eng., B.C.L./LL.B., LL.M., Dipl. 2c. théo. 
ortho., LL.D., Attorney, Professeur associé, Faculté de théologie et de 
sciences religieuses, Université Laval, Parish Priest, Holy Archangels Greek 
Orthodox Church

Ταμίας
Trésorier

Treasurer

Nikolas GEORGIADIS, B.Eng.Σύμβουλος
Membre du Conseil

Director

Christos SIRROS, M.Ed.
Former Minister and M.N.A.

Σύμβουλος
Membre du Conseil

Director

Dionysia MAVRITSAKISΓραμματέας
Secrétaire
Secretary
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
PROGRAMME • PROGRAM

prof Ioannis PSAROMILIGKOS

Les Voice Krispies 
 Singing group 
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2022–2023
BOURSES D’ÉTUDES • SCHOLARSHIP AWARDS

Anna-Maria SIGOUNIS
Building Engineering, Concordia University
Sam and Mary Haralambakis Family 

Maria GIANNOUMIS
Faculty of Medicine, McGill University
Hellenic Medical Association of Quebec, Medical Resident Scholarship

Anna KATALIFOS
Integrated Program in Neuroscience, McGill University
Lazaros Kalipolidis Family 

Rosie FOUNTOTOS
Department of Experimental Medicine, McGill University
Hellenic Medical Association of Quebec, Dr. Peter Varvarikos Scholarship

Dionyssia PILARINOS
Department of Physical Education, McGill University
Pink in the City – Vourtzoumis Family

Lukas TSIPTSIOS
Department of History, McGill University
Hellenic Community of Greater Montreal

Michaela MICHALOPULOS
Department of Sociology, McGill University
Vasileios Tsiolis Foundation

Miltiadis MOREAU
Département de psychiatrie, Université de Montréal
The Socrates Educational Foundation

Alexandros HADJINICOLAOU
Department of Biomedical Engineering, McGill University
Paris Arnopoulos Family

Stavroula THEODORAKOPOULOU
Department of Philosophy, McGill University
Constantina N. Frangouli Family

Sandra DAHER
Department of Psychotherapy, McGill University
In memoriam of the late Eleni Paleocosta-Sayig

ΑΚΑΔΗΜΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2022–2023
COMITÉ ACADÉMIQUE • ACADEMIC COMMITTEE

Dr Lea Prevel KATSANIS, Ph.D.
Professor, Department of Marketing, John Molson School of Business
Concordia University

Dr Andrew PAPADOPOULOS, Ph.D.
Département de stratégie, responsabilité sociale et environmentale, 
École des sciences de la gestion
Université du Québec à Montréal

Dr Ioannis PSAROMILIGKOS,
Associate Professor, Electrical & Computer Engineering
McGill University

Dr Antonios DOUROS, MD, Ph.D.
Assistant Professor, Department of Medicine
McGill University

u

u

u

u

u

u

u

u

u
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ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ 2022–2023
REMISE DES BOURSES D’ÉTUDES – SCHOLARSHIP AWARDS

Anna-Maria SIGOUNIS

Εντεταλμένη υποτροφία: Οικογένειας Sam and Mary Haralambakis 
Escrowed scholarship: Sam and Mary Haralambakis Family

Bourse désignée : Famille Sam and Mary Haralambakis

Είναι φοιτήτρια διδακτορικού στο τμήμα Μηχανικών Κατασκευής του 
πανεπιστημίου Concordia. Αποφοίτησε από το γυμνάσιο-λύκειο Καλλημασιάς 
Χίου το 2012 και στην συνέχεια ενεγράφη στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από όπου και αποφοίτησε το 2018 
με το δίπλωμα του Πολιτικού Μηχανικού. Την ίδια χρονιά ήρθε στον Καναδά 
για μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Μηχανικών Κατασκευής  (Building 
Engineering) στο πανεπιστήμιο Concordia, από όπου και αποφοίτησε το 2022 
με το δίπλωμα Master’s. Από το 2022 συνεχίζει μέχρι σήμερα τις σπουδές της 
σε επίπεδο διδακτορικού. Εχει πάρει τις υποτροφίες J.W. McConnell Graduate 
Scholarship και την Split Concordia Merit Scholarship. Τα ερευνητικά της 
ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην μελλοντική χαμηλότερη ενέργεια άνθρακα 
στις κατασκευές (low-carbon energy). 

Ms. Anna-Maria Sigounis is a doctoral Civil Engineering student at 
Concordia University in Montreal. She graduated from the Kallimasia Lyceum 
of Chios (Greece) in 2012. She then enrolled in the Department of Civil 
Engineering of the Aristotle University of Salonica, where she graduated in 
2018.  In 2022, she obtained her Master's Degree in Building Engineering from 
Concordia University in Montreal, where she currently continues as a doctoral 
student, pursuing her Ph.D. degree in the same discipline. She is the recipient 
of the J.W. McConnell Graduate Scholarship and the Split Concordia Merit 
Scholarship. Her research interests focus mainly in low carbon energy signature 
construction.

Anna-Maria Sigounis est étudiante au doctorat, en génie civil, à l'université 
Concordia, à Montréal. Elle fut diplômée du  lycée Kallimasia de Chios (Grèce) 
en 2012. Elle s'est ensuite inscrite au département de Génie Civil de l'université 
Aristote de Salonique, où elle a obtenu son diplôme en 2018. En 2022, elle a 
obtenu sa maîtrise en génie du bâtiment de l'université Concordia à Montréal, 
où elle y poursuit actuellement, en tant qu'étudiante, son doctorat dans la même 
discipline. Elle est récipiendaire du « J.W. McConnell Graduate Scholarship » 
et du « Split Concordia Merit Scholarship ». Ses intérêts de recherche portent 
principalement sur la construction à faible émission de carbone.
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Maria GIANNOUMIS

Ονομαστική υποτροφία : Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου του Κεμπέκ 
Named scholarship: Hellenic Medical Association of Quebec

Bourse nominale: Association Médicale Hellénique du Québec
Medical Resident Scholarship

Είναι γιατρός, φοιτήτρια ειδικότητας οικογενειακού γιατρού στο Πανεπιστήμιο 
McGill. Αποφοίτησε το 2017 από το τμήμα Επιστημών Υγείας του κολλεγίου 
Dawson. Στην συνέχεια ενεγράφη το 2018 στο τμήμα Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου McGill από όπου και αποφοίτησε το 2022 με το δίπλωμα του 
Ιατρού. Την ίδια χρονιά αρχίζει την ειδίκευση της στην Οικογενειακή Ιατρική 
και την οποία συνεχίζει μέχρι σήμερα. Έχει λάβει πολλές υποτροφίες όπως 
την Campbell Howard Prize in Clinical Medicine και την Harold and Rhea 
Pugash Research Bursary. Σχεδιάζει να συνεχίσει τις σπουδές της μετά την 
ειδικότηταστον τομέα της Επιδημιολογίας και να βοηθήσει έμπρακτα τους 
συνανθρώπους της καθώς και την ελληνική παροικία.

Mrs Maria Giannoumis is a physician and student in family medicine. She 
graduated in 2017 from the Department of Health Studies of Dawson College in 
Montreal. In 2018, she pursued her studies in the Faculty of Medicine at McGill 
University in Montreal, where she graduated in 2022. She immediately began her 
residency in “Family Medicine” which continues to this day. She is the recipient 
of several awards including, the “Campbell Howard Prize in Clinical Medicine” 
award and the “Harold and Rhea Pugash Research Bursary”. Her ambition is to 
pursue further studies in epidemiology and help humanity at large as well as the 
Greek Community in particular. 

Maria Giannoumis est médecin, et étudiante en médecine familiale à l'université 
McGill. En 2017, elle fut diplômée du département des études en santé du 
collège Dawson à Montréal. En 2018, elle s'inscrivit à la faculté de médecine de 
l'université McGill à Montréal, d’où elle fut diplômée en 2022. Elle commença  
immédiatement sa résidence en «médecine familiale» spécialité qu’elle 
poursuit à ce jour. Elle est récipiendaire de plusieurs prix dont le  « Campbell 
Howard Prize in Clinical Medicine » et le « Harold and Rhea Pugash Research 
Bursary ». Son ambition est de poursuivre ses études en épidémiologie et d'aider 
l'humanité en général ainsi que la communauté grecque en particulier.
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Anna KATALIFOS

Ονομαστική υποτροφία : Οικογενείας Λαζάρου Καλλιπολίτη
Named scholarship: Lazaros Kalipolidis Family
Bourse nominale: Famille Lazaros Kalipolidis

Είναι δευτεροετής μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Νευρο-επιστημών 
του Πανεπιστημίου McGill . Αποφοίτησε το 2010 από το σχολείο Σωκράτης  και το 
2015 από το κολλέγιο Regina Assumpta. Στη συνέχεια ενεγράφη το 2015 στο κολλέγιο 
Marianopolis στο τμήμα Επιστημών Υγείας από το οποίο και αποφοίτησε το 2017. Την 
επόμενη χρονιά το 2018 ενεγράφη στο τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου McGill με 
υπο-ειδικότητα τον τομέα των Πολιτικών Επιστημών. Το 2021 έλαβε το πτυχίο B.Sc.Από 
το 2021 συνεχίζει τις σπουδές της στο μεταπτυχιακό τμήμα Νευρο-επιστημών του ιδίου 
Πανεπιστημίου. Η αγάπη της για τον μικρότερο της αδελφό την έκανε να ασχοληθεί με 
τον αυτισμό και ολο της το ερευνητικό της ενδιαφέρον προσανατολίζεται στον τομέα 
αυτό. Εχει λάβει την υποτροφία του πανεπιστημίου McGill – Transforming Autism 
Care Consortium. Θα επιδιώξει να συνεχίσει τις σπουδές της σε επίπεδο διδακτορικού 
στον τομέα της Κλινικής Ψυχολογίας. 

Ms. Anna Katalifos is a second-year graduate student in the Program of 
Neuroscience at McGill University in Montreal. She graduated in 2010 from the 
Hellenic Community of Greater Montreal (HCGM) Socrates elementary school and 
in 2015 from the Regina Assumpta College. In 2015, she enrolled in the Department of 
Health Sciences of the Marianopolis College in Montreal, where she graduated in 2017. 
In 2018 she started studying in the Department of Psychology at McGill University in 
Montreal, where she obtained her B.Sc. in 2021, with a minor in Political Science. As of 
2021, she pursues a graduate degree in Neuroscience at McGill University. Her affection 
for her younger brother drove her to focus her research on autism. She is the recipient 
of McGill University Transforming Autism Care Consortium. She plans on pursuing 
doctoral studies in Clinical Psychology. 

Anna Katalifos est dans sa deuxième année de doctorat  au département de 
neurosciences de l'université McGill à Montréal. En 2010, elle termina son primaire de 
l’école  Socrate  de la Communauté hellénique du Grand Montréal (CHGM) et, en 2015, 
son secondaire du collège Regina Assumpta. Par la suite, elle s'inscrivit au département 
des sciences de la santé du collège Marianopolis à Montréal, d’où elle obtint son 
diplôme en 2017. En 2018, elle s'est inscrite au département de psychologie de l'université 
McGill à Montréal, où elle y acquit son B.Sc. avec une sous-spécialité dans le domaine 
des sciences politiques. En 2021, elle obtint son diplôme de B.Sc. À partir de 2021, elle 
poursuit des études supérieures en neurosciences à l'université McGill. Son affection 
profonde pour son jeune frère la poussa à concentrer ses recherches sur l'autisme. Elle 
est récipiendaire du «Transforming Autism Care Consortium» de l'université McGill. 
Elle envisage de poursuivre des études doctorales en psychologie clinique.
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Rosie FOUNTOTOS 

Ονομαστική υποτροφία : Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου του Κεμπέκ 
Named scholarship: Hellenic Medical Association of Quebec

Bourse nominale: Association Médicale Hellénique du Québec
Dr. Peter Varvarikos Scholarship

Είναι φοιτήτρια διδακτορικού στο τμήμα Πειραματικής Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου McGill. Αποφοίτησε το 2013 από το τμήμα Επιστημών Υγείας του 
κολλεγίου Marianopolis και στην συνέχεια την ίδια χρονιά ενεγράφη στο τμήμα 
Κινησιολογίας του Πανεπιστημίου McGill. Αποφοίτησε από το τμήμα αυτό 
με τιμητικές διακρίσεις (Honours) το 2018 και με το πτυχίο B.Sc. Συνέχισε τις 
μεταπτυχιακές της σπουδές στο ίδιο πανεπιστήμιο στον τομέα της Πειραματικής 
Ιατρικής και έλαβε το πτυχίο Master’sτο 2021. Από τότε συνεχίζει σε επίπεδο 
διδακτορικού στον ίδιο τομέα και ειδικότερα στην Γεροντική Καρδιολογία 
(GeriatricCardiology). Εχει λάβει υποτροφίες από το Fonds de Recherche du 
Québec  και από το McGill Faculty of Medicine. Ασχολείται επιστημονικά με 
την ευπάθεια (frailty). Είναι η πρώτη από όλη την οικογένεια της που τελείωσε  
πανεπιστημιακές σπουδές.

Ms. Rosie Fountotos is a doctoral student in the Department of 
Experimental Medicine at McGill University, in Montreal. She graduated in 2013 
from the Department of Health Sciences of Marianopolis College in Montreal. 
The same year she enrolled in the Department of Kinesiology at McGill 
University, where she graduated in 2018, obtaining her B.Sc. with honors. She 
continued her graduate studies at the same University and she obtained, in 2021, 
her Master's degree in Experimental Medicine. Ever since, she pursues doctoral 
studies in Geriatric Cardiology at McGill. She is the recipient of several awards 
from Fonds de Recherche du Québec and from McGill Faculty of Medicine. Her 
research interests focus in human frailty. She is the first in her family to complete 
university-level studies. 

Rosie Fountotos est doctorante au département de médecine expérimentale 
de l'université McGill, à Montréal. Elle a obtenu son diplôme collégial en 2013 
du département des sciences de la santé du Collège Marianopolis à Montréal. 
La même année, elle s'inscrivit au département de kinésiologie de l'université 
McGill, et acquit, en 2018, son B.Sc. avec distinction. Elle poursuivit  ses études 
supérieures dans la même université et y obtint, en 2021, sa maîtrise en médecine 
expérimentale. Depuis, elle poursuit des études doctorales en cardiologie 
gériatrique à McGill. Elle est récipiendaire de plusieurs prix du « Fonds de 
Recherche du Québec » et de la « Faculté de médecine McGill ». Ses intérêts de 
recherche portent sur la « fragilité humaine ». Elle est la première de sa famille à 
terminer des études de niveau universitaire.
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Dionyssia PILARINOS

Εντεταλμένη υποτροφία : Pink in the City – Οικογενείας Βουρτζούμη
Escrowed scholarship: Pink in the City – Vourtzoumis Family

Bourse désignée : Pink in the City – Famille Vourtzoumis

Είναι δευτεροετής φοιτήτρια Σωματικής Αγωγής  (Physical Education) 
του Πανεπιστημίου McGill.  Αποφοίτησε το 2014 από το ελληνικό σχολείο 
Σωκράτης και στην συνέχεια ενεγράφη στο τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών 
και Δικαίου του γυμνασίου Sainte-Marcelline από όπου και αποφοίτησε το 
2019. Ενεγράφη το 2019 στο τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών και Δικαίου 
του κολλεγίου Jean-de-Brébeuf από το οποίο και αποφοίτησε το 2021. Στην 
συνέχεια ενεγράφη στο τμήμα Σωματικής Αγωγής του Πανεπιστημίου 
McGill όπου και συνεχίζει τις σπουδές της μέχρι σήμερα. Την φετινή χρονιά 
έλαβε την υποτροφία του Υπουργείου Παιδείας του Κεμπέκ (Ministère 
de l’Education Quebec) έχοντας GPA 4.0 . Εχει έντονο ενδιαφέρον για 
στρατιωτική φυσική αγωγή (Army Physical Training).

Ms. Dionyssia Pilarinos is a second year student in the Department of 
Physical Education at McGill University in Montreal. She graduated in 2014 
from the Hellenic Community of Greater Montreal (HCGM) Socrates 
Elementary school. In 2019, she graduated from the sector of Human 
Studies and Law of the Sainte-Marcelline Lyceum. In 2019, she registered 
in the Department of Human Studies and Law of Jean-de-Brébeuf College, 
where she graduated in 2021. She then pursued her studies at McGill 
University in the Department of Physical Education where she is currently 
a student. In 2022 she obtained the Quebec Ministry of Education Bursary 
having achieved the outstanding GPA of 4.00. She is also very interested in 
Army Physical Training. 

Dionyssia Pilarinos est étudiante de deuxième année au département 
d'éducation physique de l'université McGill à Montréal. En 2014, elle 
termina son primaire à l’école Socrate de la Communauté Hellénique 
du Grand Montréal (CHGM). En 2019, elle est diplômée du secteur des 
Sciences Humaines et du Droit du lycée Sainte-Marcelline. En 2019, elle 
s'inscrivit au département d'études humaines et de droit du collège Jean-de-
Brébeuf, d’où elle sort diplômée en 2021. Elle s'inscrivit  immédiatement  à 
l'université McGill au département d'éducation physique où elle y poursuit 
ses études jusqu'à ce jour. En 2022, elle obtint  la «Bourse du Ministère de 
l'Éducation du Québec» après avoir obtenu la moyenne exceptionnelle de 
(GPA) 4,00. Elle a un fort intérêt pour l'éducation physique militaire. 
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Lukas TSIPTSIOS

Εντεταλμένη υποτροφία : Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ
Escrowed scholarship: Hellenic Community of Greater Montreal
Bourse désignée : Communauté Hellénique du Grand Montréal

Είναι δευτεροετής φοιτητής διδακτορικού στον τομέα της Σύγxρονης Ιστορίας  
(Histoire contemporaine) του Πανεπιστημίου McGill σε συνεργασία με το 
πανεπιστήμιο της Rouen-Normandie της Γαλλίας. Το 2014 τελείωσε τις γυμνασιακές του 
σπουδές στο Lycée Jean Monnet de la Queue-lez-Yvelines και στη συνέχεια ενεγράφη στο 
τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Université Paris 1 Pantheon-Sorbonne από όπου και 
αποφοίτησε με το πτυχίο B.Arts- History το 2017. Εξακολούθησε στο ίδιο πανεπιστήμιο 
τις μεταπτυχιακές του σπουδές μελετώντας την σχέση Ιστορίας και διεθνών σχέσεων 
και αποφοίτησε με το πτυχίο Master’s το 2019. Ταυτόχρονα παρακολούθησε στο 
École Normale Supérieure de Paris μαθήματα Ιστορίας. Το 2022 ενεγράφη σε διπλό 
πρόγραμμα διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο McGill και συγχρόνως στο Παvεπιστήμιο 
Rouen-Normandie της  Γαλλίας  όπου και συνεχίζει τις σπουδές του μέχρι σήμερα. Εχει 
λάβει πολλές υποτροφίες μεταξύ των οποίων και την Ecole Française d’Athènes και την 
McGill History Department Fellowship. Ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με την σύγχρονη 
Ελληνική Ιστορία.

Mr. Lukas Tsiptsios is a second year doctoral student in the Department of 
Contemporary History at McGill University in Montreal, in collaboration with the 
University of  Rouen-Normandie in France.  He completed his secondary education in 
2014, having graduated from the Lycée Jean Monnet de la Queue-lez-Yvelines. He then 
registered in the Department of History of the Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
where he graduated in 2017 with a B. Arts degree in history. He obtained his Master's 
Degree in the same university in 2019, in the field of History of International Relations, 
while at the same time following courses in history at the  Ecole Normale Supérieure 
de Paris (ENS). As of 2022, he pursues his doctoral degree in the joint McGill-Rouen/
Normandie program. He is the recipient of several awards including the École Française 
d’Athènes award and the McGill History Department Fellowship bursary. His interests 
include aspects of Modern Greek History as well. 

Lukas Tsiptsios est doctorant en deuxième année au département d'histoire 
contemporaine de l'université McGill à Montréal, en collaboration avec l'université de 
Rouen-Normandie en France. Il a terminé ses études secondaires en 2014, après avoir été 
diplômé du lycée Jean Monnet de la Queue-lez-Yvelines (France). Il s'inscrivit ensuite 
au département d'histoire de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où il obtint , en 
2017, un Baccalauréat ès arts en histoire. Il acquit  sa  Maîtrise dans la même université 
en 2019, dans le domaine de l'histoire des relations internationales, tout en suivant 
parallèlement des cours d'histoire à l'École Normale Supérieure de Paris (ENS). Dès 
2022, il poursuit son doctorat dans le programme conjoint McGill-Rouen/Normandie. 
Il est récipiendaire de plusieurs prix parmi lesquels  celui de l'École française d'Athènes 
et le «McGill History Department Fellowship». Ses intérêts incluent également des 
aspects de l'histoire grecque moderne.
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Michaela MICHALOPULOS

Εντεταλμένη υποτροφία: Ιδρυμα Βασιλείου Τσιόλη
Escrowed scholarship: Vasileios Tsiolis Foundation

Bourse désignée: Fondation Vasileios Tsiolis

Είναι φοιτήτρια διδακτορικού στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου 
McGill. Τελειώνοντας τις γυμνασιακές της σπουδές ενεγράφη το 2016 στο τμήμα 
Κοινωνιολογίας του πανεπιστημίου Queen’s από όπου και αποφοίτησε το 2020 με το 
πτυχίο B. Arts με τιμητική διάκριση (Honours). Συνέχισε στο ίδιο τμήμα αλλά στο 
πανεπιστήμιο Ottawa τις μεταπτυχιακές της σπουδές από όπου και το 2022 έλαβα 
το πτυχίο M.Arts. Κατόπιν ενεγράφη την ίδια χρονιά στο πρόγραμμα διδακτορικού 
στο Πανεπιστήμιο McGill το οποίο συνεχίζει μέχρι σήμερα. Ενεγράφη στην τιμητική 
λίστα της κοσμητείας του Πανεπιστημίου Queen’sκαι έλαβε την υποτροφία McCall 
MacBain Fellowship από το Πανεπιστήμιο McGill. Ενδιαφέρεται πολύ για θέματα 
Δημόσιας και Εθνικής Ασφάλειας και για την Υπηρεσία Μυστικών Πληροφοριών 
(National Security Intelligence Review Agency). 

Ms. Michaela Michalopulos is a doctoral student in the Department of Sociology 
at McGill University in Montreal. In 2016 she registered in the Department of 
Sociology at Queen’s University, where she obtained her B. Arts degree in 2020, with 
honors. She pursued her Master's Degree (M. Arts) in Sociology at the University 
of Ottawa, where she graduated in 2022. She currently pursues her studies with 
the Department of Sociology at McGill University where she currently pursues 
her studies. She is included in the Dean’s List of Queen’s University and she is 
the recipient of the McGill University McCall MacBain Fellowship. She is very 
interested in issues related to the National Security Intelligence Review Agency.

Michaela Michalopulos est étudiante au doctorat du département de sociologie 
de l'université McGill à Montréal. En 2016, elle s'est inscrite au département de 
sociologie de l'université Queen's, d’où elle a obtenu, en 2020, son baccalauréat en 
arts avec distinction. Elle poursuivit sa Maîtrise (M. Arts) en sociologie à l'université 
d'Ottawa, où elle y  obtint son diplôme en 2022. Elle s'est immédiatement inscrite au 
département de sociologie de l'université McGill où elle y poursuit actuellement 
ses études. Elle est inscrite sur la liste du doyen de l'université Queen's et est 
récipiendaire de la «McCall MacBain Fellowship» de l'université McGill. Elle 
s'intéresse beaucoup à des questions qui se rapportent à l'Office de surveillance des 
activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
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Miltiadis MOREAU

Εντεταλμένη υποτροφία: Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Escrowed scholarship: The Socrates Educational Foundation

Bourse désignée: Fondation Éducationnelle Socrate

Είναι ειδικευόμενος γιατρός στην Ψυχιατρική του Πανεπιστημίου του 
Μοντρεάλ. Αποφοίτησε το 2006 από το ελληνικό σχολείο Σωκράτης και στην 
συνέχεια ενεγράφη στο κολλέγιο Jean-de-Brébeuf για τις γυμνασιακές και 
κολλεγιακές του σπουδές από όπου και αποφοίτησε το 2013. Στην συνέχεια 
ενεγράφη στο τμήμα κινησιολογίας του Πανεπιστημίου McGill από όπου 
και πήρε το 2017 το πτυχίο B.Sc. Την ίδια χρονιά ενεγράφη στη σχολή 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου McGill από όπου και πήρε το δίπλωμα Ιατρικής 
το 2021. Στην συνέχεια άρχισε την ίδια χρονιά την ειδίκευση του στην 
Ψυχιατρική που συνεχίζει μέχρι σήμερα στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ. 
Απόφοιτος επίσης του Ελληνικού σχολείου Αριστοτέλης. Φίλος και λάτρης 
του ελληνικού χορού και της ελληνικής πολιτισμού και παράδοσης.

Mr. Miltiadis Moreau is pursuing his residency in Psychiatry with 
the Université de Montréal. He graduated in 2006 from the Hellenic 
Community of Greater Montreal (HCGM) Socrates Elementary school. 
He then registered in Jean-de-Brébeuf College where he graduated in 2013, 
having completed both his secondary and College education. He then began 
studying at the Department of Kinesiology at McGill University where he 
obtained his B.Sc. in 2017. The same year he enrolled in the Department of 
Medicine at McGill University where he obtained his medical degree in 
2021 and he began pursuing his residency in Psychiatry until today at the 
Université de Montréal. A graduate of the HCGM “Aristotle” secondary 
school, he remains passionate about Greek culture and folklore. 

Miltiadis Moreau poursuit sa résidence en psychiatrie à l'université 
de Montréal. En 2006, il termina son primaire à l’école Socrate de la 
Communauté hellénique du Grand Montréal (CHGM). Il s'inscrivit ensuite 
au collège Jean-de-Brébeuf  où il obtint son diplôme en 2013, après avoir 
complété ses études secondaires et collégiales. Il s'inscrivit immédiatement 
au département de kinésiologie de l'université McGill d’où il acquit, en 2017, 
son B.Sc. La même année, il s'inscrivit à la faculté de médecine de l'université 
McGill où il obtint son diplôme de médecin  en 2021 et commença, à date, 
sa résidence en psychiatrie à l'université de Montréal. Diplômé du lycée  
« Aristote » de la CHGM, il reste un fervent de la culture et traditions 
grecques et des activités folkloriques.
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Alexandros HADJINICOLAOU

Εντεταλμένη υποτροφία: Οικογενείας Πάρι Αρνόπουλου 

Escrowed scholarship: Paris Arnopoulos Family

Bourse désignée: Famille Paris Arnopoulos
Είναι δευτεροετής μεταπτυχιακός φοιτητής Νευρο-Eπιστημών του Πανεπιστημίου 
του Μόντρεαλ και συγχρόνως προπτυχιακός φοιτητής Βιοϊατρικής Μηχανικής 
του Πανεπιστημίου Concordia. Αποφοίτησε το 2011 από το ελληνικό σχολείο 
Σωκράτης και ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στο κολλέγιο Notre-Dame 
το 2016. Ενεγράφη την ίδια χρονιά στο τμήμα Επιστημών Υγείας του κολλεγίου 
Marianopolis από όπου και αποφοίτησε το 2018. Στην συνέχεια ενεγράφη το 2018 
στο τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Concordia από όπου και έλαβε το 
πτυχίο B.Sc το 2021. Ακολούθησε μετά μια διπλή ιδιότητα του μεταπτυχιακού 
φοιτητή Νευρο-Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ και ταυτόχρονα του 
προπτυχιακού φοιτητή Βιοιατρικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Concordia. 
Έχει λάβει δύο φορές το Guy Geoffroy Research Excellence Grant in Neurology. 
Είναι απόφοιτος του Ελληνικού Γυμνασίου Αριστοτέλης και ασχολείται με 
την ψυχική υγεία, τον ελληνικό χορό, την ελληνική παράδοση και πολιτισμό.

Mr. Alexandros Hadjinicolaou is a second-year graduate student of Neuroscience in 
the Université de Montréal and an undergraduate student in Biomedical Engineering 
at Concordia University. He graduated in 2011 from the Hellenic Community of 
Greater Montreal (HCGM) Socrates Elementary school. His secondary education 
was completed in the College Notre-Dame in 2016. The same year he continued 
his studies in the Department of Health Sciences of the Marianopolis College 
in Montreal, where he graduated in 2018. He then enrolled in the Department of 
Psychology at Concordia University where he obtained his B.Sc. degree in 2021. He 
is since both a graduate degree student of neuroscience at Université de Montréal 
and an undergraduate student in Biomedical Engineering at Concordia University. 
He has obtained the Guy Geoffroy Research Excellence Grant in Neurology twice. 
He is also a graduate of the Hellenic secondary Lyceum Aristotelis, and his interests 
include mental health, community sports, Greek Culture, Dance and Tradition. 

Alexandros Hadjinicolaou est étudiant de deuxième année du Maîtrise en 
neurosciences à l'université de Montréal et étudiant de premier cycle en génie 
biomédicale à l'université Concordia. En 2011, il termina son primaire à l’école 
Socrate de la Communauté hellénique du Grand Montréal (CHGM). Il compléta 
ses études secondaires, en 2016, au collège Notre-Dame. Dans la même année, 
il s'inscrivit au département des sciences de la santé du collège Marianopolis à 
Montréal, et obtint, en 2018, son diplôme collégial. Il s'est par la suite inscrit au 
département de psychologie de l'université Concordia et a acquis, en 2021, un 
B.Sc en psychologie spécialisant en Neurosciences Comportementales. Il est, à 
la fois, étudiant de deuxième cycle en neurosciences à l'université de Montréal 
et étudiant de premier cycle en génie biomédicale à l'université Concordia. 
Il a obtenu deux fois la «Bourse d'excellence de recherche Guy Geoffroy 
en neurologie». Il est diplômé du lycée hellénique Aristotelis et ses intérêts 
incluent la santé mentale, les sports, la culture, la danse et les traditions grecques.
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Stavroula THEODORAKOPOULOU

Εντεταλμένη υποτροφία: Οικογένειας Κωνσταντίνας Ν. Φραγκούλη
Escrowed scholarship: Constantina N. Frangouli Family

Bourse désignée: Famille Constantina N. Frangouli

Είναι τριτοετής φοιτήτρια διδακτορικού στο τμήμα Φιλοσοφίας και Κλασσικών 
Σπουδών και ειδικότερα της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο 
McGill. Γεννήθηκε στην Ελλάδα και μετά τις γυμνασιακές της σπουδές ενεγράφη 
το 2012 στο τμήμα Κλασσικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της  Αθήνας από όπου και απεφοίτησε το 2016 
με το πτυχίο Φιλολογίας. Στην συνέχεια ερχόμενη στον Καναδά, ενεγράφη στο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κλασσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου McGillαπό 
όπου και αποφοίτησε το 2018 με το πτυχίο M.Arts. Από το 2021 μέχρι σήμερα συνεχίζει 
σε επίπεδο διδακτορικού στον τομέα της Φιλοσοφίας και των Κλασσικών Σπουδών. 
Είναι διδασκάλισσα  Ελληνικών στην Ελληνική Κοινότητα του Μόντρεαλ και έχει 
δώσει διαλέξεις και μαθήματα αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και ιστορίας.

Ms. Stavroula Theodorakopoulou is a third-year doctoral student in the Department 
of Philosophy and Classics at McGill University in Montreal, specializing in Ancient 
Greek Philosophy. She was born in Greece and in 2012 enrolled in the Philosophical 
School of the National and Kapodistrian University of Athens (NKUA) in Greece, 
where she graduated in 2016 with a degree in Literature. She then registered in the 
Department of Classics at McGill University where she obtained her M. Arts in 
2018. As of 2021, she is pursuing her doctoral studies in the same Department and 
University in the field of Ancient Greek Philosophy. She is a teacher in the schools of 
the Hellenic Community of Greater Montreal (HCGM) and she has given several 
lectures on ancient Greek philosophy and History.

Stavroula Theodorakopoulou est doctorante en troisième année au département 
de philosophie et lettres classiques de l'université McGill à Montréal, se spécialisant 
en philosophie de la Grèce antique. Elle est née en Grèce. Elle s’inscrivit, en 2012,  
à l'École philosophique de la l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes 
(NKUA) en Grèce, où elle acquit, en 2016, un diplôme en littérature. Elle s'est ensuite 
inscrite au département d'études classiques de l'université McGill où elle a obtenu, en 
2018,  sa Maîtrise en Arts. À partir de 2021, elle poursuit ses études de doctorat dans 
les mêmes département et université dans la discipline de la philosophie de la Grèce 
antique. Elle est enseignante dans les écoles de la Communauté hellénique du Grand 
Montréal (CHGM) et a donné plusieurs conférences sur la philosophie et l'histoire 
de la Grèce antique.
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Sandra DAHER

Εντεταλμένη υποτροφία: Εις μνήμην της αειμνήστου Ελένης Παλαιοκώστα-Sayig 
Escrowed scholarship: In memoriam of the late Eleni Paleocosta-Sayig

Bourse désignée: En mémoire de feu Eleni Paleocosta-Sayig

Είναι δευτεροετής φοιτήτρια του τμήματος Φυσιοθεραπείας της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου McGill.  Αποφοίτησε από το ελληνικό σχολείο 
Σωκράτης το 2014 και έκανε τις γυμνασιακές της σπουδές στο κολλέγιο 
Beaubois μέχρι το 2019. Στη συνέχεια  ενεγράφη την ίδια χρονιά στο τμήμα  
Επιστημών της Φύσης (Science de la Nature) του κολλεγίου Gerald-
Godin από όπου και αποφοίτησε το 2021. Συνέχισε τις σπουδές της με την 
εγγραφή της στο τμήμα Φυσιοθεραπείας του Πανεπιστημίου McGill. Εχει 
πάρει βραβείο από την Golden Key International Honour Society και 
θέλει πολύ να συνεισφέρει στην Ελληνική ομογένεια του Μόντρεαλ.

Ms. Sandra Daher, is a second year student in the Department of 
Physiotherapy at McGill University. She graduated from the Hellenic 
Community of Greater Montreal (HCGM) Socrates Elementary 
School in 2014. Her secondary education was completed in 2019 upon 
her graduation from the Beaubois College. She then enrolled in the 
Department of Science-Nature of the Gerald-Godin College, where she 
graduated in 2021. She currently pursues her undergraduate studies in 
Physiotherapy at McGill University. She is the recipient of the Golden Key 
International Honour Society. She would like very much to help the Greek 
Community in general.

Sandra Daher est étudiante de deuxième année au département de 
physiothérapie de l'université McGill. En 2014, elle termina ses études 
primaires à l’école Socrate de la Communauté hellénique du Grand 
Montréal (CHGM). Elle compléta ses études secondaires, en 2019, au 
collège Beaubois. Par après, elle s'inscrivit au département des sciences de 
la nature du collège Gérald-Godin et acquit son diplôme collégial en 2021. 
Elle poursuit actuellement ses études de premier cycle en physiothérapie 
à l'université McGill. Elle est récipiendaire du prix de la «Golden Key 
International Honor Society» et aimerait pouvoir aider, en général, la 
communauté grecque .
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IΔΡΥΤΑΙ (1988)*

FONDATEURS • FOUNDERS

Dr P. ARNOPOULOS, Ph.D., Eng.
Professor, Political Sciences, Concordia University

Ms S. BABARUTSI, M.Eng.
Research Assistant, McGill University

Dr D. BERK
Associate Professor, Chemical Engineering, McGill University

Dr G. CARAYANNIS
Research Professor, Min, & Metal. Engineering, McGill University

Mr T. CHRISTODOULIDIS
Commissioner, Laurenval School Board

Mr A. HADJIS, B.C.L., LL.B.
Attorney

Mrs M. KALIPOLIDIS, M.A.
Liaison Officer, L. S. B. Research, Université de Montréal

Dr M. PAIDOUSIS, F.R.S.C.
Thomas Workman Professor, Mechanical Engineering, McGill University

Hon C. SIRROS
Minister of Native Affairs, Government of Quebec

* Note : Titres et occupations en 1988
Titles and occupations in 1988
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2022–2023
BOURSES D’ÉTUDES • SCHOLARSHIPS

Οικογeνείας Λαζάρου Καλλιπολίτη
Famille Lazaros Kalipolidis 
Lazaros Kalipolidis Family

u

Ιδρυμα Βασιλείου Τσιόλη
Fondation Vasileios Tsiolis 
Vasileios Tsiolis Foundation

u

Ελληνικής Κοινότητος Μείζονος Μοντρεάλ
Communauté Hellénique du Grand Montréal 
Hellenic Community of Greater Montreal

u

Οικογeνείας Κωνσταντίνας Ν. Φραγκούλη
Famille Constantina N. Frangouli 
Constantina N. Frangouli Family

u

Οικογeνείας Sam and Mary Haralambakis
Famille Sam et Mary Haralambakis
Sam and Mary Haralambakis Family

u

Εις μνήμην Έλένης Παλαιoκώστα-Sayig
En mémoire de Eleni Paleocosta-Sayig
In memoriam of Eleni Paleocosta-Sayig

u

Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου του Κεμπέκ
Association Médicale Hellénique du Québec 
Hellenic Medical Association of Quebec
“Dr Peter Varvarikos Medical Resident Scholarship”

u

ΟνΟμαστική υπΟτρΟφια / Bourse noMinale / naMed scholarship

ΕντΕταλμΕνή υπΟτρΟφια / Bourse désignée / escrowed scholarship

Pink in the City - Οικογeνείας Βουρτζούμη
Pink in the City - Famille Vourtzoumis
Pink in the City - Vourtzoumis Family

u

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Fondation Éducationnelle Socrate
The Socrates Educational Foundation

u

Οικογeνείας Πάρι Αρνόπουλου
Famille Paris Arnopoulos
Paris Arnopoulos Family

u

Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου του Κεμπέκ
Association Médicale Hellénique du Québec 
Hellenic Medical Association of Quebec
"Medical Resident Scholarship"

u
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ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ 2022–2023 ($1,000 to $50,000)

GRAND BIENFAITEURS • GREAT BENEFACTORS
Paris ARNOPOULOS

HELLENIC MEDICAL ASSOCIATION OF QUEBEC

BOURSES NOMINALES • NAMED SCHOLARSHIPS
HELLENIC MEDICAL ASSOCIATION OF QUEBEC

THE LAZAROS KALIPOLIDIS FAMILY

THE PARIS ARNOPOULOS FAMILY

ΔΩΡΗΤΑΙ 2022–2023

Nicholas ABATZOGLOU

Constantine KATSANIS

Anastassios ANASTASSIADIS

Panagiotis TZIMAS

Michael SAYIG

DONATEURS • DONORS

donations in MeMory of anastasia KufedJian

Amalia MARKAKIS

Antoine KUFEDJIAN

BIENFAITEURS • BENEFACTORS
HELLENIC MEDICAL ASSOCIATION OF QUEBEC

Paris ARNOPOULOS

SOCRATES EDUCATIONAL FOUNDATION
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ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΩΓΗ ΤΩΝ
AVEC L’APPUI DE : / WITH THE SUPPORT OF:

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ / INTERNET

GreekRadio.net – Dimitrios PAPADOPOULOS 
IT Services: Vasilis MAVRITSAKIS

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ / RADIO

CFMB – 1280 am – Michael TELLIDES
CKDg – 105.1 fm – Marie GRIFFITHS
RADIO CENTRE VILLE  – 102.3 fm 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ / TELEVISION

ODYSSEY TV – Edo Montreal
ODYSSEY TV — K KALAVRIZIOTIS

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ / JOURNAUX / NEWSPAPERS

Το Ελληνοκαναδικο Βhma / La tribune greque CanaDienne / the greeK CanaDian tribune  
– Christos MANIKIS

Τα Ελληνοκαναδικα νΕα / LeS nouveLLeS greCqueS CanaDienneS / the greeK CanaDian newS  
– George GUZMAS & George BAKOYANNIS

ΦΟΡΕΙΣ (iδιωτικΟι h δήμΟσιΟι) / INSTITUTS (privés ou puBlics)  
/ INSTITUTIONS (private or puBlic)

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ Τησ ΕΛΛΑΔΟΣ σΤο ΜΟΝΤΡΕΑΛ –  
CONSULAT GÉNÉRAL De GRÈCE à MONTREAL

TRIFONOPOULOS, SOTIRAKOS, VLACHOLIAS SenC

Nick SOTIRAKOS, Cpa, Ca

Vasilios KaLipoLiDiS: INVESTIA FINANCIAL SERVICES



Την 

Παιδειαν

Ετερον ηλιον

Τοις παιδευομενοις

Ηρακλειτος



Ελληνικό Ίδρυµα Υποτροφιών
Fondation Hellénique de Bourses d’Études

Hellenic Scholarships Foundation

C.P. 49563 
5122, Chemin de la Côte-des-Neiges  

Montréal (Québec) H3T 2A5
Tel.: (514) 738-4018 Fax: (514) 738-4718

www.hellenicscholarships.org


