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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Για τριακοστή δεύτερη 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 καταγωγής 
φοιτητές της επαρχίας μας, ευχόμενος πρόοδο και επιτυχίες.

Δρ. Γιάννης ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Πρόεδρος
Μάρτιος 2021
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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
Mars 2021

PRESIDENT’S MESSAGE

For the thirty-second 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
March 2021
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2020–2021
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

Konstantinos MASTORAKIS, Ph.D.
Post-Doctoral Fellow

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

Dionysia MAVRITSAKIS

Mikhail KAPELLAS, B.Eng., M.Eng.Σύμβουλος
Membre du Conseil

Director

Demetris J. YANTSULIS, G.C.A., IIMPP 
President, Pan-Macedonian Association of Canada

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

Γραμματέας
Secrétaire
Secretary

Σύμβουλος
Membre du Conseil

Director
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via ZOOM

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
PROGRAMME • PROGRAM

dr. Ioannis RAGOUSSIS

7pm - 8:30pm

Musical Interlude
Maria DIAMANTIS

& Dimitris ILIAS
Chroma musika
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2020–2021
BOURSES D’ÉTUDES • SCHOLARSHIP AWARDS

Lauren ANGELOPOULOS
Department of Kinesiology and Applied Physiology, Concordia University
Guy Ouellette–MNA Chomedey-Laval

Miltiadis GEORGIOPOULOS
Faculty of Medicine, McGill University
Hellenic Medical Association of Quebec, Medical Resident Scholarship

Ioanna GIANOPOULOS
Department of Experimental Medicine, McGill University
Lazaros Kalipolidis Family 

Maria GIANNOUMIS
Faculty of Medicine, McGill University
Hellenic Medical Association of Quebec, Dr. Peter Varvarikos Scholarship

Anastasios KARRAS
Department of Management in Business Administration, Concordia University
The Socrates Educational Foundation

Dimitrios MACHLOUTA
Department of History, McGill University
Hellenic Community of Greater Montreal

Antonia MACRIS
Department of Environmental Studies, Concordia University
Nicholas and Eleni Abatzoglou Family

Emmanuel ORFANOS
Department of Biology, Concordia University
Vasileios Tsiolis Foundation

Emmanuel PAPADATOS
Department of Mechanical Engineering, McGill University
Michael Paidoussis Family

Anna PERRAULT
Départment d'Arts et d'Histoire, Université de Montréal
Pink in the City – Family Vourtzoumis

Theodore POTSIS
Department of Civil Engineering, Concordia University
Sam and Mary Charalambakis Family

Sofia STELLATOU
Department of Air and Space Law, McGill University
Constantina N. Frangouli Family

Antonios VALKANAS
Department of Electrical Engineering, McGill University
In memoriam of the late Eleni Paleocosta-Sayig

ΑΚΑΔΗΜΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2020–2021
COMITÉ ACADÉMIQUE • ACADEMIC COMMITTEE

Dr Michael KOKKOLARAS, Ph.D.
Associate Professor, Mechanical Engineering
McGill University

Dr Ersy CONTOGOURIS, Ph.D.
Professeure adjointe, Département d'Histoire et d'Études Cinématographiques
Université de Montréal

Dr Panagiotis MARGARIS, Ph.D.
Assistant Professor, Department of Economics
Concordia University

Dr Ioannis RAGOUSSIS, Ph.D.
Professor, Department of Human Genetics and Department of Bioengineering
McGill University

u

u
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ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ 2020–2021
REMISE DES BOURSES D’ÉTUDES – SCHOLARSHIP AWARDS

Lauren ANGELOPOULOS

Εντεταλμένη υποτροφία: Βουλευτού Chomedey-Laval- Guy Ouellette 
Escrowed scholarship: Guy Ouellette – MNA Chomedey-Laval

Bourse désignée : Guy Ouellette – Député de Chomedey-Laval

Η Lauren Angelopoulos είναι δευτεροετής μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο 
τμήμα Κινησιολογίας και Εφηρμοσμένης Φυσιολογίας του Πανεπιστημίου 
Concordia. Μετά τις γυμνασιακές της σπουδές εφοίτησε, από το 2014 μέχρι και 
την αποφοίτησή της τo 2016, στο τμήμα Επιστημών και Υγείας του κολλεγίου 
Bois-de-Boulogne. Στην συνέχεια ενεγράφη στο τμήμα Υγείας, Κινησιολογίας 
και Εφηρμοσμένης Φυσιολογίας του Πανεπιστημίου Concordia από όπου και 
απεφοίτησε το 2019 με το πτυχίο Bachelor of Science (B.Sc.). Την ίδια χρονιά 
ενεγράφη και συνεχίζει μέχρι σήμερα στο ομώνυμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
του ιδίου τμήματος στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Μιλάει πέντε γλώσσες και είναι 
ενεργό μέλος τμημάτων νεολαίας της Ελληνικής Κοινότητας του Μόντρεαλ 
και ιδιαίτερα της εκκλησίας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Έχει πάρει την 
Fellowship Masters of Science  Award και έχει συμπεριληφθεί στην λίστα της 
κοσμητείας του πανεπιστημίου Concordia. 

Lauren Angelopoulos is a second-year graduate student in the Department of 
Kinesiology and Applied Physiology at Concordia University. Upon graduation 
from high school, she studied in the Department of Health Sciences at “Bois-
de-Boulogne College” from 2014 to 2016.  She then enrolled in the Department 
of Health, Kinesiology and Applied Physiology at Concordia University and 
graduated in 2019 with the degree of “Bachelor of Sciences” (B.Sc). Immediately 
after graduation, she decided to pursue graduate studies in the same department 
at the same University, until today. She speaks five languages, and she is an 
active member of several Youth Groups of the Hellenic Community of Greater 
Montreal (HCGM) including the “Evangelismos” Greek Orthodox Church/
parish. She is the recipient of the “Fellowship Masters of Science” Award, and she 
is included in the Dean’s list of Concordia University.

Lauren Angelopoulos est dans sa deuxième année de doctorat en Kinésiologie et 
Physiologie Appliquée de l’université Concordia. Après ses études secondaires, 
elle fit ses études collégiales au collège Bois-de-Boulogne de 2014 à 2016. Par 
la suite, elle s’inscrivit en Sciences, Kinésiologie & Physiologie Appliquée de 
l’université Concordia et y obtint, en 2019, un baccalauréat en Sciences (B.Sc.). 
Immédiatement après et jusqu’à ce jour, elle poursuit des études supérieures 
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dans le même domaine et la même université. Elle parle cinq langues et est une 
membre active de plusieurs groupes de jeunes de la Communauté Hellénique 
du Grand Montréal (CHGM) incluant la paroisse de l’église grecque orthodoxe 
‘’Evangelismos’’. Elle est récipiendaire du ‘’Fellowship Masters of Science 
Award’’ et est inscrite dans la liste du doyen de l’université Concordia.
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Miltiadis GEORGIOPOULOS

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

Bourse nominale: Association Médicale Hellénique du Québec
Medical Resident Scholarship

Ο Μιχάλης Γεωργιόπουλος είναι μεταδιδακτορικός  γιατρός ειδικευόμενος στη  
χειρουργική της σπονδυλικής στήλης. Γεννήθηκε στην Πάτρα, στην Ελλάδα, 
όπου και τελείωσε τις γυμνασιακές και λυκειακές του σπουδές το 2002. Την ίδια 
χρονιά ενεγράφη στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών από όπου 
και απεφοίτησε με το δίπλωμα Ιατρικής το 2008. Συνέχισε με την ειδικότητα 
της χειρουργικής και συγχρόνως ενεγράφη στο διδακτορικό πρόγραμμα 
Νευροχειρουργικής του πανεπιστημίου Πατρών από όπου και απέκτησε το 
διδακτορικό του στην νευροχειρουργική το 2017. Ερχόμενος στον Καναδά 
συνεχίζει μέχρι σήμερα την περαιτέρω εξειδίκευσή του στην χειρουργική της 
σπονδυλικής στήλης στο ειδικό πρόγραμμα (Medical Fellowship Training) 
του Πανεπιστημίου McGill. Μιλάει τέσσερεις γλώσσες και έχει λάβει πολλές 
υποτροφίες και διακρίσεις συμπεριλαμβανομένης και τής κρατικής ελληνικής 
υποτροφίας του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και του Ιδρύματος Ωνάση. 
Έχει συγγράψει πολλά επιστημονικά άρθρα σε ανεγνωρισμένα επιστημονικά 
περιοδικά, κεφάλαια σε επίτομες ιατρικές δημοσιεύσεις και είναι ο συγγραφέας 
ενός ιατρικού εκπαιδευτικού βιβλίου (textbook).

Miltiadis Georgiopoulos is currently a postdoctoral medical resident 
specializing in “spinal cord surgery”. He is born in Patras Greece, where he 
graduated from high school in 2002. The same year he enrolled in the Medical 
School of Patras University and graduated as a Doctor of Medicine in 2008. 
Upon graduation from Medical School, he began his residency while he, 
concurrently, pursued a Ph.D. degree in Neuroscience at the same University, 
a degree he obtained in 2017. Upon his arrival in Canada, he continues his 
specialized residency in spinal cord surgery in the special program of Medical 
Fellowship Training at McGill University. He speaks four languages, and he is 
the recipient of several scholarships and awards including the State Scholarship 
of the Ministry of Education of Greece and the scholarship of the Onassis 
Foundation. He is the author of many articles in prestigious medical journals, 
the author of entire chapters in specialized medical publications, as well as the 
author of a medical textbook.

Miltiadis Georgiopoulos est actuellement résident en médecine postdoctorale 
se spécialisant en chirurgie de la moelle épinière. Il est né à Patras, en Grèce et y 
termina son lycée en 2002. La même année, il s'inscrivit à la Faculté de médecine 
de l'université de Patras et obtint son diplôme de docteur en médecine en 2008. 
Après avoir obtenu son diplôme de la Faculté de médecine, il commenca sa 
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résidence tandis que, parallèlement, il poursuivit un doctorat en neurosciences 
dans la même université, et y acquit son diplôme qu'il a obtenu en 2017. À son 
arrivée au Canada, il poursuit, jusqu'à cette date, sa résidence spécialisée en 
chirurgie de la moelle épinière dans le programme spécial «Medical Fellowship 
Training» de l'université McGill. Il parle quatre langues et est récipiendaire de 
plusieurs bourses et prix, dont la Bourse d’État du Ministère de l’éducation de 
Grèce et la bourse de la Fondation Onassis. Il est l'auteur de nombreux articles 
dans des revues médicales prestigieuses, de chapitres entiers de publications 
médicales spécialisées, ainsi que d'un manuel d’enseignement médical.
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Ioanna GIANOPOULOS

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

Η Ιωάννα Γιανοπούλου είναι τριτοετής φοιτήτρια διδακτορικού στο τμήμα 
Πειραματικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου McGill. Είναι απόφοιτος του 
σχολείου της Ελληνικής Κοινότητας του Μόντρεαλ Σωκράτης ΙΙΙ. Μετά τις 
γυμνασιακές της σπουδές ενεγράφη το 2011 στο τομέα Επιστημών Υγείας 
του κολλεγίου Marianopolis από όπου και απεφοίτησε το 2013. Στη συνέχεια 
ενεγράφη το ίδιο έτος στο τμήμα Βιοχημείας του Πανεπιστημίου McGill από 
όπου και απεφοίτησε το 2017 με το πτυχίο Bachelor of Science (B.Sc). Συνέχισε 
τις σπουδές της στο μεταπτυχιακό τμήμα της ίδιας σχολής μέχρι το 2019 από όπου 
και απεφοίτησε με το πτυχίο Master το 2019. Από τότε συνεχίζει μέχρι σήμερα 
στο επίπεδο διδακτορικού στο τμήμα πειραματικής Ιατρικής του πανεπιστημίου 
McGill. Έχει πάρει μαθήματα ελληνικών σπουδών και συμμετείχε για πολλά 
χρόνια στα τμήματα ελληνικού χορού της Ελληνικής Κοινότητας του Μόντρεαλ.

Ioanna Gianopoulos is a third-year Ph.D. student in the Department of 
Experimental Medicine at McGill University. She is a graduate of the Hellenic 
Community of Greater Montreal (HCGM) Socrates III, elementary school. 
Upon graduation from high school, in 2011, she studied Health Sciences of 
Marianopolis College where she graduated in 2013. She then enrolled in the 
Department of Biochemistry at McGill University where she graduated in 2017, 
with the Degree of “Bachelor of Sciences” (B.Sc). She obtained her graduate 
“Master Degree” from the same Department at the same University in 2019. 
As of 2019, she is a doctoral student at the Faculty of Experimental Medicine at 
McGill University. She has followed several courses in Greek Studies, and she 
has been involved, for many years, in the activities of the Folkloric Dance Groups 
of the HCGM.

Ioanna Gianopoulos est en troisième année de doctorat à la faculté de Médecine 
expérimentale de l'université McGill.Elle a terminé ses études primaires à l’école 
Socrate III de la Communauté Hellénique du Grand Montréal (CHGM). À la fin 
de ses études secondaires, en 2011, elle s'est inscrite au Département des sciences de 
la santé du collège Marianopolis d’où elle a obtenu, en 2013, son diplôme collégial. 
Elle s'est ensuite inscrite au Département de biochimie de l'université McGill d’où 
elle y obtint, en 2017, son baccalauréat en Sciences (B.Sc). Elle a acquit sa maîtrise 
(M.Sc.) des mêmes département et université en 2019. Depuis, elle poursuit son 
doctorat à la faculté de Médecine expérimentale de l’université McGill. Elle a 
suivi plusieurs cours en études grecques et est impliquée, depuis de nombreuses 
années, dans les activités des groupes de danses folkloriques de la CHGM.
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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
Dr. Peter Varvarikos Scholarship

Η Μαρία Γιαννούμη είναι τεταρτοετής φοιτήτρια Ιατρικής του πανεπιστημίου 
McGill. Μετά τις γυμνασιακές της σπουδές ενεγράφη το 2015 στο τμήμα 
Επιστημών Υγείας του κολλεγίου Dawson από όπου και απεφοίτησε το 2017. Στη 
συνέχεια ενεγράφη το ίδιο έτος στο προκαταρκτικό έτος του τμήματος Ιατρικής 
του Πανεπιστημίου McGill, όπου και συνεχίζει μέχρι σήμερα τις σπουδές της στην 
Ιατρική. Έχει λάβει πολλές υποτροφίες μεταξύ των οποίων την Harold and Rhea 
Pugash Research Bursary, την J.W. McConnell Scholarship και επιχορήγηση 
από την ‘’Mach-Gaensslen Foundation of Canada’’. Είναι εθελόντρια στην 
‘’Telehealth Service’’, ‘’TargetKids’’ και στο Νοσοκομείο Παίδων του Μόντρεαλ, 
σκοπεύει δε να συνεχίσει τις σπουδές της στην επιδημιολογία και την παιδιατρική. 

Maria Giannoumis is a fourth-year student in the Department of Medicine 
at McGill University. Upon graduating from high school in 2015, she studied 
Health Sciences at Dawson College where she graduated in 2017. She then 
enrolled in the Pre-Med program at McGill University. She is the recipient of 
several scholarships including the Harold and Rhea Pugash Research Bursary, 
the J.W. McConnell Scholarship and a subsidy from the Mach-Gaensslen 
Foundation of Canada. She is a volunteer at Telehealth Service, Target Kids 
and in the Montreal Children’s Hospital. She is planning to pursue a career in 
Pediatrics and Epidemiology. 

Maria Giannoumis est en quatrième année de faculté de Médecine de 
l’université McGill. À la fin de ses études secondaires, en 2015, elle s'est inscrite 
au Département des sciences de la santé du collège Dawson d’où elle y obtint, 
en 2017, son diplôme collégial. Elle s'est ensuite inscrite au programme pré-
médical de l'université McGill. Elle est récipiendaire de plusieurs bourses dont 
la Bourse de recherche Harold et Rhea Pugash, la Bourse J.W. McConnell et une 
subvention de la Fondation Mach-Gaensslen du Canada. Elle est bénévole au 
Service de télésanté, «Target Kids» et à l'Hôpital de Montréal pour enfants. Elle 
envisage de poursuivre une carrière en pédiatrie et en épidémiologie.
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Anastasios KARRAS

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

Bourse désignée: Fondation Éducationnelle Socrate

Ο Αναστάσιος Καρράς είναι μεταπτυχιακός φοιτητής Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Πανεπιστημίου Concordia. Είναι απόφοιτος του σχολείου της Ελληνικής 
Κοινότητας του Μόντρεαλ Σωκράτης ΙΙ. Το 2011 ενεγράφη στο τμήμα Κοινωνικών 
Επιστημών του κολλεγίου Vanier από όπου και απεφοίτησε το 2014. Στη συνέχεια 
ενεγράφη στο τμήμα Οικονομίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου Concordia 
από όπου και απεφοίτησε το 2018 με το δίπλωμα Bachelor of Commerce (B.Com). 
Την ίδια χρονιά ενεγράφη στο μεταπτυχιακό τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
(MBA) του Πανεπιστημίου Concordia στο οποίο και συνεχίζει τις σπουδές του 
μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα με τις σπουδές του επιδιώκει να πάρει τον τίτλο του 
"Certified Financial Analyst (CFA)" και εχει ενδιαφέροντα στη γνώση, έρευνα και 
εμπειρία του επενδυτικού τομέα. 

Anastasios Karras is a graduate student in the department of Management in 
Business Administration (MBA) at Concordia University. He is a graduate of the 
Hellenic Community of Greater Montreal (HCGM) elementary school Socrates 
II. In 2011 he registered in the Department of Social Sciences at Vanier College 
where he graduated in 2014. He then enrolled in the Department of Commerce and 
Economics at Concordia University where he graduated in 2018 having obtained 
the Degree of Bachelor of Commerce (B.Com). The same year, he was admitted to 
the MBA program of the same University where he continues until presently. He 
is also pursuing the program of CFA certification and he is strongly interested in 
research and practice in the area of financial securities and investments.

Anastasios Karras est inscrit aux études supérieures du Département de gestion 
en administration des affaires (MBA) de l'université Concordia. C’est un 
finissant de l’école primaire Socrate II de la Communauté Hellénique du Grand 
Montréal (CHGM). En 2011, il s'inscrivit au Département des sciences sociales 
du collège Vanier d’où il acquit, en 2014, son diplôme collégial. Il s'est ensuite 
inscrit au Département de commerce et d'économie de l'université Concordia 
d’où il obtint, en 2018, un baccalauréat en commerce (B.Com). La même année, 
il s'inscrivit aux études supérieures du Département de gestion en administration 
des affaires (MBA) de la même université où il y poursuit ses études jusqu'à 
présent. Il poursuit également la certification CFA et est fortement intéressé par 
la recherche et la pratique réelle dans le secteur des produits d'investissement en 
valeurs financières. 
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Dimitrios MACHLOUTA

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

Ο Δημήτρης Machlouta είναι δευτεροετής φοιτητής διδακτορικού στο τμήμα 
της Ιστορίας του Πανεπιστημίου McGill. Γεννήθηκε στην Ελλάδα όπου μετά 
τις γυμνασιακές του σπουδές ενεγράφη στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων από όπου και απεφοίτησε το 2018. Στη 
συνέχεια ήρθε στον Καναδά για τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην ιστορία 
στο Πανεπιστήμιο York, από όπου και απεφοίτησε με το πτυχίο Master το 2019. 
Την ίδια χρονιά ενεγράφη και συνεχίζει μέχρι σήμερα τις σπουδές του στο τμήμα 
Ιστορίας του Πανεπιστημίου McGill σε διδακτορικό επίπεδο. Έχει εργαστεί 
για την αρχειοθέτηση των ιδιωτικών ελληνοκαναδικών συλλόγων Meynard-
Zographos και Nikos Oikonomides. Επίσης εργάστηκε σαν ερευνητής στην 
ελληνική συλλογή Τσακόπουλος στο Sacramento της Καλιφόρνιας. Συμμετείχε 
σε πολλά συνέδρια και ημερίδες και στο Immgrec Project στο Μόντρεαλ. Έχει 
λάβει υποτροφίες από τα Πανεπιστήμια York και McGill και από το California 
State University στο Sacramento.

Dimitrios Machlouta is a second-year Ph.D. student in the department of History 
at McGill University. He is born in Greece. Upon graduating from high school, 
he registered in the Department of History and Archaeology of the University 
of Ioannina, Greece, where he graduated in 2018. He then came to Canada and 
obtained a Master Degree in History from York University in 2019. The same 
year he registered as a Ph.D. student at McGill where he continues his doctoral 
studies until today. He has worked towards archiving the private Greek Canadian 
document collections of Meynard-Zographos and Nikos Oikonomides and as 
a researcher in in the Greek American Tsakopoulos collection in Sacramento 
California, USA. He has participated in many conferences and seminars as well 
as in the ImmGrec project in Montreal. He is the recipient of scholarships from 
York University, from McGill University and from California State University in 
Sacramento USA.

Dimitrios Machlouta est en deuxième année du doctorat au Département 
d'histoire de l'université McGill. Il est né en Grèce. Après avoir obtenu son 
diplôme d'études secondaires, il s'est inscrit au Département d'histoire et 
d'archéologie de l'université d'Ioannina, en Grèce, d’où il obtint son diplôme, 
en 2018. Il est ensuite arrivé au Canada et a obtenu, en 2019, une maîtrise en 
Histoire de l’université York. La même année, il s’inscrivit aux études supérieures 
de l’université McGill où il poursuit ses études doctorales jusqu'à cette date. Il a 
travaillé à l'archivage des collections privées de documents gréco-canadiens de 
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«Meynard-Zographos» et «Nikos Oikonomides» et en tant que chercheur dans 
la collection gréco-américaine «Tsakopoulos» à Sacramento (Californie), aux 
États-Unis. Il a participé à de nombreuses conférences et séminaires ainsi qu'au 
projet «ImmGrec» à Montréal. Il est le récipiendaire de bourses de l'université 
York, de l'université McGill et de la ‘’California State University’’ à Sacramento, 
aux États-Unis.
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Antonia MACRIS

Εντεταλμένη υποτροφία: Οικογενείας Νικολάου και Ελένης Αμπατζόγλου
Escrowed scholarship: Nicholas and Eleni Abatzoglou Family

Bourse désignée: Famille Nicholas et Eleni Abatzoglou

Η Αντωνία Μακρή είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο τμήμα 
Περιβαλλοντολογικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Concordia. Εφοίτησε 
στο σχολείο Πλάτων-Ομηρος της Ελληνικής Κοινότητας του Μόντρεαλ. 
Μετά τις γυμνασιακές της σπουδές ενεγράφη το 2011 στο τμήμα Κοινωνικών 
Επιστημών και Δικαιοσύνης του κολλεγίου Marianopolis από όπου και 
απεφοίτησε το 2013. Στην συνέχεια ενεγράφη στο τμήμα Ανθρωπίνου 
Περιβάλλοντος (Human Environment) του Πανεπιστημίου Concordia το 
2014 από όπου και απεφοίτησε με το πτυχίο B.Arts το 2017. Από τότε συνεχίζει 
τις σπουδές της μέχρι σήμερα κάνοντας διπλό μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
(MEnv and MA) στις Περιβαλλοντολογικές σπουδές και την Παιδαγωγική 
Τεχνολογία (Environmental studies and Educational technology). Έχει πάρει 
την υποτροφία Vincent, Olga and Denis Nicholas Diniacopoulos από το 
Πανεπιστήμιο Concordia και έχει εγγραφεί στην τιμητική λίστα της κοσμητείας. 
Έχει πλούσια εθελοντική δράση και είναι μέλος πολλών ελληνικών χορευτικών 
ομάδων, οργανισμών και φιλανθρωπικών οργανώσεων.

Antonia Macris is a graduate student in the department of Environmental 
Studies at Concordia University. She is a graduate of the Hellenic Community 
of Greater Montreal school Platon-Omeros. Upon graduation from high 
school, she studied Social Sciences and Justice at Marianopolis College 
where she graduated in 2013. She then enrolled in the department of Human 
Environment at Concordia University where she graduated in 2014 with 
the degree of Bachelor of Arts (B.A.). As of 2014, she pursues a dual graduate 
program encompassing Environmental Studies (M.Env) and Educational 
Technology (MA). She is the recipient of the Vincent, Olga and Denis Nicholas 
Diniacopoulos scholarships and she is included in the Dean’s List of Concordia 
University. She has a prolific record of community volunteer activity and she 
is a member of many community dance groups, non-profit organizations and 
philanthropic societies. 

Antonia Macris est inscrite aux études supérieures du Département d'études 
environnementales de l'université Concordia. Elle est diplômée de l'école 
«Platon-Omeros» de la Communauté Hellénique du Grand Montréal 
(CHGM). Une fois diplômée de l'école secondaire, elle s'est inscrit, en 2011, au 
Département des sciences sociales et justice du collège Marianopolis d’où elle 
obtint, en 2013, son diplôme collégial. Elle s'est ensuite inscrite au Département 
d'environnement humain de l'université Concordia d’où elle obtint, en 2014, le 
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baccalauréat ès arts (B.A.). Depuis 2014, elle poursuit un double programme 
d'études supérieures englobant les études environnementales (M.Env.) et la 
technologie éducative (M.A.). Elle est récipiendaire de la bourse Vincent, Olga 
et Denis Nicholas Diniacopoulos et figure sur la liste du doyen de l’université 
Concordia. Elle a un dossier prolifique d'activités bénévoles communautaires et 
est membre de nombreux groupes de danse communautaires, d’organisations à 
but non lucratif et de sociétés philanthropiques.
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Emmanouel ORFANOS

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

Bourse désignée: Fondation Vasileios Tsiolis

Ο Εμμανουήλ Ορφανός είναι δευτεροετής μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος 
Βιολογίας του Πανεπιστημίου Concordia. Απεφοίτησε το 2009 από το σχολείο 
Σωκράτης ΙΙΙ της Ελληνικής Κοινότητας του Μόντρεαλ. Μετά τις γυμνασιακές 
του σπουδές ενεγράφη το 2014 στο τμήμα Επιστημών του κολλεγίου John Abbott 
από όπου και απεφοίτησε το 2016. Στη συνέχεια ενεγράφη στο τμήμα Βιολογίας του 
Πανεπιστημίου Concordia την ίδια χρονιά από το οποίο και απεφοίτησε το 2019 με το 
δίπλωμα του Βιολόγου. Από τότε μέχρι σήμερα συνεχίζει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
της Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Concordia. Έχει λάβει την μεταπτυχιακή υποτροφία 
Arts and Science Graduate Fellowship από το Πανεπιστήμιο Concordia και έχει 
εγγραφεί στην λίστα της κοσμητείας του ίδιου Πανεπιστημίου. Εχει πολλαπλή εθελοντική 
δράση σε οργανισμούς, εθνικοτοπικούς συλλόγους και χορευτικά συγκροτήματα και 
επιδιώκει για το μέλλον την συνέχεια των σπουδών με στόχο την Ιατρική. 

Emmanuel Orfanos is a second-year graduate student in the department of 
Biology at Concordia University. He graduated in 2009 from the school of 
the Hellenic Community of Greater Montreal (HCGM), Socrates III. Upon 
graduation from high school, in 2014, he registered in the department of Sciences 
of John Abbott College, where he graduated in 2016. He then enrolled in the 
department of Biology at Concordia University where he graduated in 2019 
having obtained his degree in Biology. Ever since, he pursues his graduate studies 
in the same department and University. He is the recipient of Arts and Science 
Graduate Fellowship from Concordia University and is included in the Dean’s list 
of the same University. He has rich participation in community organizations and 
dance groups. He is interested in pursuing a medical career.

Emmanuel Orfanos est en deuxième année d’études supérieures du Département 
de biologie de l'université Concordia. Il fut diplômé en 2009, de l'école Socrate 
III de la Communauté Hellénique du Grand Montréal (CHGM). À la fin de ses 
études secondaires, en 2014, il s'est inscrit au Département des sciences du collège 
John Abbott, d’où il obtint, en 2016, son diplôme collégial. Il s'est ensuite inscrit 
au département de Biologie de l'université Concordia d’où il acquit, en 2019, un 
baccalauréat en Biologie. Depuis, il poursuit ses études supérieures dans la même 
université et le même domaine. Il est le récipiendaire du Arts and Science Graduate 
Fellowship de l'université Concordia et il est inscrit sur la liste du doyen. Il a une 
active participation dans des organisations communautaires et des groupes de 
danse. Il souhaite poursuivre une carrière médicale.
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Emmanuel PAPADATOS

Εντεταλμένη υποτροφία: Οικογένειας Μιχάλη Παιδούση
Escrowed scholarship: Michael Paidoussis Family

Bourse désignée: Famille Michel Paidoussis

Ο Εμμανουήλ Παπαδάτος είναι τριτοετής φοιτητής του τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου McGill.  Απεφοίτησε από το σχολείο Σωκράτης της 
Ελληνικής Κοινότητας του Μόντρεαλ το 2010. Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές 
ενεγράφη στο τμήμα Καθαρών και Εφηρμοσμένων Επιστημών του κολλεγίου 
Vanier το 2015 από το οποίο και απεφοίτησε το 2017. Στην συνέχεια, την ίδια χρονιά, 
ενεγράφη στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου McGill στο 
οποίο συνεχίζει τις σπουδές του μέχρι σήμερα. Έχει λάβει αρκετές υποτροφίες 
μεταξύ των οποίων και απο την AHEPA Family Charitable Foundation, την 
AECOM Founding Chairman και την Ted Crossey Memorial υποτροφία από το 
πανεπιστήμιο McGill. Εχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα Σύνθετα Υλικά και για την 
ανάπτυξη περιβαλλοντικής εγρήγορσης κάθε συνειδητού πολίτη του κόσμου.

Emmanuel Papadatos is a third-year student in the department of Mechanical 
Engineering at McGill University. He graduated from the elementary school of 
the Hellenic Community of Greater Montreal (HCGM) Socrates in 2010. Upon 
graduation from high school, in 2015, he studied Pure and Applied Science at 
Vanier College where he graduated in 2017. He then enrolled in the department of 
Mechanical Engineering at McGill University where he pursues his degree until 
now. He is the recipient of several scholarships and awards including the AHEPA 
Family Charitable Foundation, the AECOM Founding Chairman and the Ted 
Crossey Memorial scholarship from McGill University. His interests focus in 
the technology of composite materials and in the development of environmental 
ethics for individuals.  

Emmanuel Papadatos est étudiant de troisième année au Département de génie 
mécanique de l'université McGill. Il fut diplômé, en 2010, de l'école primaire 
Socrate de la Communauté Hellénique du Grand Montréal (CHGM). À la fin de 
ses études secondaires, en 2015, il s'inscrivit au Département de sciences pures et 
appliquées du collège Vanier d’où il obtient son diplôme en 2017. Il s'est ensuite 
inscrit au Département de génie mécanique de l'université McGill où il poursuit 
ses études jusqu'à cette date. Il est le récipiendaire de plusieurs bourses et prix, dont 
la «AHEPA Family Charitable Foundation», la «AECOM Founding Chairman» 
et la bourse «Ted Crossey Memorial» de l'université McGill. Ses intérêts portent 
sur la technologie des matériaux composites et sur le développement de l'éthique 
environnementale des individus.
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Anna PERRAULT

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

Bourse désignée : Pink in the City – Famille Vourtzoumis

Η Άννα Perrault είναι δευτεροετής φοιτήτρια διδακτορικού του τμήματος 
Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου του Μοντρεάλ. Γεννήθηκε στην 
Ελλάδα. Μετά τις γυμνασιακές της σπουδές ενεγράφη στο τμήμα Γραμμάτων και 
Τεχνών του κολλεγίου Collège de Maisonneuve από όπου απεφοίτησε το 2008. 
Στη συνέχεια ενεγράφη στο τμήμα Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου 
του Μόντρεαλ από όπου και έλαβε αρχικά το δίπλωμα Bachelor of Arts (B.A) 
το 2013 και στη συνέχεια το μεταπτυχιακό πτυχίο Master to 2016 με θέμα 
την χαρτογράφηση της νήσου Ρόδου τον Μεσαίωνα. Συμμετείχε σε πολλές 
ανασκαφές στον ελληνικό χώρο κυρίως στην Τήνο, στη Θάσο και στη τοποθεσία 
Άργιλος στην Βόρεια Ελλάδα. Έχει λάβει πολλές υποτροφίες όπως την MEES 
και την Joseph-Armand Bombardier του CRSH και πολλές άλλες διακρίσεις. Η 
επικέντρωσή της έρευνας της έχει να κάνει με την ιστορική χαρτογράφηση του 
Αιγαίου Πελάγους και των ελληνικών νησιών.

Anna Perrault is a second-year Ph.D. student in the department of Arts and 
History at the Université de Montréal. She is born in Greece. Upon graduating 
from high school, she registered in the department of Arts and Letters of the 
Collège de Maisonneuve where she graduated in 2008. She then enrolled 
in the department of Arts and History at Université de Montréal, where 
she graduated in 2013 with the degree of Bachelor of Arts (B.A.). In 2016 she 
obtained her Master degree from the same department at the same University, 
having specialized in the medieval cartography of the island of Rhodes, Greece. 
She has participated in several excavations in Greece in the islands of Tinos, 
Thasos, and the location of Argilos in Northern Greece. She is the recipient of 
several scholarships and awards including the Joseph-Armand Bombardier 
SSHRC scholarship. Her interests focus on the historical cartography of the 
Aegean Archipelago and its islands.  

Anna Perrault est étudiante en deuxième année du doctorat au Département 
d'arts et d'histoire de l'université de Montréal. Elle est née en Grèce. À la fin 
de ses études secondaires, elle s'inscrivit au Département des arts et lettres du 
collège de Maisonneuve d’où elle obtint son diplôme en 2008. Elle s'est ensuite 
inscrite au Département d'arts et d'histoire de l'université de Montréal, où elle y 
acquit, en 2013, le baccalauréat ès arts (B.A.). En 2016, elle acquit sa maîtrise dans 
le même domaine et la même université, se spécialisant dans la cartographie 
médiévale de l'île de Rhodes, en Grèce. Elle a participé à plusieurs fouilles en 
Grèce dans les îles de Tinos, Thasos, et l'emplacement d'Argilos dans le nord de 
la Grèce. Elle est récipiendaire de plusieurs bourses et prix dont la bourse CRSH 
Joseph-Armand Bombardier. Ses intérêts portent sur la cartographie historique 
de l'archipel égéen et de ses îles.
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Theodore POTSIS

Εντεταλμένη υποτροφία: Οικογενείας Sam and Mary Charalambakis 
Escrowed scholarship: Sam and Mary Charalambakis

Bourse désignée: Famille Sam et Marie Charalambakis

Ο Θεόδορος Πότσης είναι δευτεροετής φοιτητής διδακτορικού στο τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Concordia και ειδικότερα στον 
τομέα της Αιολικής Ενέργειας και Αεροδυναμικής Κτιρίων. Γεννήθηκε στην 
Ελλάδα και μετά τις γυμνασιακές του σπουδές ενεγράφη το 2013 στη Σχολή 
Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου της Αθήνας 
από όπου και απεφοίτησε το 2017. Στη συνέχεια ενεγράφη στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα του ίδιου Πανεπιστημίου και το 2019 απεφοίτησε με το πτυχίο 
Master. Το 2019 ήρθε στον Καναδά και συνεχίζει από τότε τις σπουδές του 
σε επίπεδο διδακτορικού μέχρι σήμερα στο Πανεπιστήμιο Concordia. 
Έχει λάβει την διάκριση « Concordia University International Tuition 
Excellence Award » και έχει πολλά εξωσχολικά ενδιαφέροντα. Η ερευνητική 
του κατεύθυνση είναι στον τομέα της εφηρμοσμένης αιολικής ενέργειας.

Theodore Potsis is a second-year Ph.D. student in the Department of Civil 
Engineering at Concordia University, specializing in Wind Engineering 
and Building Aerodynamics. He is born in Greece. Upon graduation from 
high school, he registered in the School of Civil Engineering at the National 
Technical University of Athens (NTUA-Metsovion) where he graduated in 
2017. He then obtained, in 2019, his Master's Degree form the same School at 
the same University. As of 2019, he pursues his doctoral degree in Canada at 
Concordia University, in the area of wind energy applications. He is the recipient 
of the Concordia University International Tuition Excellence Award and he has 
several extra-curricular interests. His research interests focus in wind power and 
energy applications. 

Theodore Potsis est un étudiant en deuxième année du doctorat au 
Département de génie civil de l'université Concordia, se spécialisant en génie 
éolien et aérodynamique du bâtiment. Il est né en Grèce. Après avoir obtenu 
son diplôme d'études secondaires, il s’inscrivit à l'École de génie civil de 
l'Université Technique Nationale d'Athènes (Metsovion) d’où il acquit son 
diplôme en 2017. Il a par la suite obtenu, en 2019, sa maîtrise de la même École de 
génie et la même université. Depuis 2019, il poursuit son doctorat, au Canada, à 
l'université Concordia, dans le domaine des applications de l'énergie éolienne. 
Il est le récipiendaire du prix «Concordia University International Tuition 
Excellence» et a plusieurs intérêts extrascolaires comme la recherche portant 
sur les applications éoliennes et énergétiques. 
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Sofia STELLATOU

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

Bourse désignée: Famille Constantina N. Frangouli

Η Σοφία Στελλάτου είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια Νομικής και Δικαίου Αέρος 
και Διαστήματος του Πανεπιστημίου McGill. Γεννήθηκε στην Ελλάδα όπου 
και ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές και λυκειακές της σπουδές  στην Αθήνα. 
Ενεγράφη το 2014 στο τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου της Αθήνας (ΕΚΠΑ) από όπου και έλαβε το πτυχίο Νομικής 
το 2019. Στη συνέχεια ήρθε στον Καναδά για να συνεχίσει τις μεταπτυχιακές 
της σπουδές στο Δίκαιο Αέρος και Διαστήματος. Είναι μέλος του δικηγορικού 
συλλόγου Αθηνών και συμμετείχε σε διεθνή προγράμματα και συνέδρια που 
ασχολούνται με τα νομικά θέματα της Διαστημικής. Εχει βραβευθεί σε πολλούς 
διεθνείς διαγωνισμούς εξεύρεσης πρωτότυπων νομικών λύσεων και έχει 
εργασθεί για μια σειρά από νομικές εταιρείες συμβούλων που εξειδικεύονται 
στον τομέα αυτόν.

Sofia Stellatou is a graduate student of Air and Space Law at McGill University. 
She is born in Athens, Greece, where she obtained her secondary education. 
In 2014, she registered in the Law School of the National and Kapodistrian 
University of Athens (EKΠΑ) where she graduated in 2019. She then came to 
McGill University, in Canada, where she pursues her graduate studies in Air 
and Space Law until the present day. She is a member of the Bar Association 
of Athens, Greece. She won several awards in international competitions 
regarding the development of innovative legal approaches. She has also 
worked at a professional level for a series of law firms specializing in Air and 
Space Law. 

Sofia Stellatou est une étudiante en droit aérien et spatial à l'université McGill. 
Elle est née à Athènes, en Grèce, où elle a fait ses études secondaires. En 2014, 
elle s’inscrivit à la faculté de droit de l'Université nationale et capodistrienne 
d'Athènes (EKΠΑ) d’où elle acquit son diplôme en 2019. Par la suite, elle 
est arrivée au Canada, à l'université McGill, où elle y poursuit ses études 
supérieures en droit aérien et spatial jusqu'à nos jours. Elle est membre du 
Barreau d’Athènes, en Grèce. Elle a remporté plusieurs prix dans des concours 
internationaux concernant l'articulation et la mise en œuvre d'approches 
juridiques innovantes. Elle a également travaillé à un niveau professionnel 
pour un nombre de cabinets d'avocats spécialisés en droit aérien et spatial.
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Antonios VALKANAS

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

Ο Αντώνης Βαλκανάς είναι δευτεροετής μεταπτυχιακός φοιτητής στο τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου McGill. Γεννήθηκε στην 
Ελλάδα όπου και έκανε τις γυμνασιακές και λυκειακές του σπουδές αρχικά στη 
Πεύκη και στη συνέχεια στο William Lyon Mackenzie Collegiate Institute. To 
2015 ενεγράφη στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
McGill από όπου και απεφοίτησε το 2019 με το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού. Στη συνέχεια άρχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές  στο ίδιο τμήμα 
και Πανεπιστήμιο τις οποίες συνεχίζει μέχρι σήμερα. Εχει πάρει τις υποτροφίες 
« NSERC » και « FRQNT ». Είναι πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου 
φοιτητών του Πανεπιστημίου McGill. Εχει αναπτύξει σημαντική εθελοντική 
δραστηριότητα  και ερευνητικά επικεντρώνεται στις ηλεκτρομαγνητικές 
εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας.

Antonios Valkanas is a second-year graduate student in the Department of 
Electrical Engineering at McGill University. He is born in Greece. His primary 
and High School education were obtained partially in Greece and partially in 
Canada at the William Lyon Mackenzie Collegiate Institute. In 2015, he enrolled 
in the department of Electrical Engineering at McGill University where he 
graduated in 2019 with the degree of Bachelor of Engineering (B.Eng.). As of 
2019, he pursues his graduate studies in the same department and at the same 
University. He is the recipient of several scholarships and awards including the 
NSERC and FRQNT scholarships. He is the president of the Hellenic Students 
Association of McGill University. He has undertaken significant community 
volunteer activities. His scientific research interests focus on applications of 
electromagnetism in modern technology. 

Antonios Valkanas est un étudiant de deuxième année au département du 
Génie électrique de l'université McGill. Il est né en Grèce. Ses études primaires, 
secondaires et collégiales ont été accomplies en partie en Grèce et au Canada 
au « William Lyon Mackenzie Collegiate Institute ». En 2015, il s'inscrivit au 
Département du génie électrique de l'université McGill d’où il a obtenu, en 2019, 
un diplôme d’ingénieur (B.Eng.). Depuis 2019, il poursuit ses études supérieures 
dans le même département et la même université. Il est récipiendaire de plusieurs 
bourses et prix dont les bourses CRSNG et FRQNT. Il est président de l'Association 
des étudiants grecs de l'université McGill. Il a entrepris d'importantes activités de 
bénévolat communautaire. Ses intérêts de recherche scientifique portent sur les 
applications de l'électromagnétisme dans la technologie actuelle.
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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 2020–2021
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

Οικογενείας Νικολάου και Ελένης Αμπατζόγλου
Famille Nicholas et Eleni Abatzoglou
Nicholas and Eleni Abatzoglou Family

u

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

u

Οικογενείας Μιχάλη Παϊδούση
Famille de Michael Paidousis
Michael Paidousis 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 Scholarship”

u

ΟνΟμαστική υπΟτρΟφια / Bourse noMinale / naMed scholarship

Βουλευτού Chomedey-Laval Guy Ouellette
Deputé de Chomedey-Laval Guy Ouellette 
Guy Ouellette MNA Chomedey-Laval

u

ΕντΕταλμΕνή υπΟτρΟφια / Bourse désignée / escrowed scholarship

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

u

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Fondation Éducationnelle Socrate
The Socrates Educational Foundation

u

Οικογeνείας Sam and Mary Charalambakis
Famille Sam et Marie Charalambakis 
Sam and Mary Charalambakis 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 2020–2021 ($1,000 to $29,999)

BIENFAITEURS • BENEFACTORS
Hellenic Medical Association of Quebec

Paris ARNOPOULOS

BOURSES NOMINALES • NAMED SCHOLARSHIPS
HELLENIC MEDICAL ASSOCIATION OF QUEBEC

THE LAZAROS KALIPOLIDIS FAMILY

ΔΩΡΗΤΑΙ 2020–2021

Constantin POLYCHRONAKOS

Christos KARATZIOS

Nicholas ABATZOGLOU

Constantine KATSANIS

Anastassios ANASTASIADIS

Mikhail KAPELLAS

Panagiotis TZIMAS

DONATEURS • DONORS

donations in MeMory of anastasia KufedJian

Amalia MARKAKIS

Chantal PELOSSE

Antoine KUFEDJIAN
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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, Équipe HellÉnique

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ / TELEVISION

ODYSSEY TV – Edo Montreal — John COCONAS
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

the Greek times / Ελληνικα Χρονικα 
– Dimitri PAPADOPOULOS

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


