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Ομσyένεια Μανιτόμπα

Κέvιrρο Ελληνικού

Πο~ιτισμού
Tov IlAvΛov Μ1wΩΝΗ

Πανηyυp/ζονπrς
την επmιχια. Ο

υπουρνός
ΣυγΚΟΜιινιών
της επαρχιακής

κυ{Jtρνησης της
Μανπόμπα και
θερμ6ς
φιλtλληνας
cηιτιινχπής,

smw

Ashton
{apκmpά}, μεrον
καθηγηnf Λfιχάλη
ΚDάμ6πουλο
(ιd.vrpo) και ro
Γιάννη

θωμdγλου,
πptσfJη της
Ελλάδας στην
Or6fJa, κ6βοuν
τηνιούρrσπ.ιΝ
εyxmν(ι.cw.

Για τη μεyάλη, τη

ονντρυmια\ πλειο~ία. των

~τη;Μανnάq.ιαήτανμια

ιwι)ο~Σ.uyχοcyωο.ιιώΥτη;

επαρχιακήι; ιαιβtρνησης, Στιβ
Άστον,

απηιJθuνε

θερμό,

σημαδιακή μέρα, η οποία
ε)tισφρά.y<ε τour; ιcόπουc;, n;

φιλελληνικό χαιρετισμό. Την
mwρyόΠο.\mqιώ'tWΚσ.Υαδά,

ηyεqίαι; τη; ιcοινότηtαι; yια τη

~

1Ιp00RάθεiΘ;καιτηςαyωνW;τη;

~-~.οnι;. sιcπροcΘτηιΣ ο Ρ.

δτιuwρyiα Κένφου Ελληνtκού
Πολmψώσrο Πcnιε:mσtή.ιιοτη;
ΜανιτΟμπα. AιmSc; ήταν και 0

Χαιρετισμούς
και
ωyχαρητipια ~ν ακαδημαϊιcοί και sκπρdοωποι των

cηιnεριλιψβάνσνmν καθηyη1iι;

τηνψέpα mπή.

λόyο:; JtW 11εpιααόιφα από 350
άτομα, μεταξu των οποίων

του Πανεπιστημ{οu, φοιτητές.

-yραμμάτων και των ~. οι
οnοίοtέαnεuσαννο.ποραβρdJοιiΥ
Μετάτν;ψιλm;και-ται;

πολιτικοί και η ηyεσlα της

χαιρετισμούς το χορευτικό

Μανιτόμπα, έσπευσαν να
παραβρεθοι)ν την ψέρα των
εmΟψωΥ εyκαινίιιwτw Κένφω.

~11JX1')'1JatUcόιctφιμε'tm;
θαψάσιω;χφώ:;.
ΑmιντώΥπιι;σιw;ξiνω;

απο επισημότητα και κατά
Ι(άποιον τρόπο, θα το).μαΧn να

καθηyιιnΊ;Μιχάλrι;Κοqιmwλο;
ωχαρ{ιπιμ; τιι; ~ ταυ

ελληyοκαναδucή;ιcοιvόtηtαςτη;

Η όλη1Ελετήδιαιφι'θηκε

οιryκρότημα <<Κέφη• ήρθε να

του, ο διεuθuντήι; τηι; έδρας,

πω, από μεyαλοπρέnεια με την
Καναδάκαιτη;Ελλάδαι;yιατην
nοραχJt(ιτwπμiβητη;·ΕUάδαι;
αμέριστη σuμπαράσταση και
στην ()πjβα. Γιάννη Qφόyλαι _ βοήΕειά τour; κα&); επlσης και
t\ώπλ#}ο;τη).εyραιρψάιωΥαπό τους πολλοϋc; ιδιώτες και

κάθε γωνιά του Καναδά και τη;

φyανιq.ιώ;Παι~μεκάιΣ

ΕίJ.άδαι; ψeαν να τονlοων τη

τρόπο

σrμα.σία και σπουδαιότητα τw

~οοιrοιτό;.

κtνφουyιατιςδύοχώρες.

και μέσο

yια

να

Τό Κένrρο, cψpωνα. με
τον • καθηyητή Μιχάλη
Κ<φόπουλο,εivαιμιΜΙδικόσrο

• Αισθάνομαι
την
unοχιχωσrι να δηλώσω ότι μόχι
σtην αι~ ΕΚδηΛώσεων του
Ι_Ίανεm~ιου της ~ανιτψπα

είδα; του σε ολόκληρη την

ηταν παρονπχ; περι τour; τpειι;

στόχο τη μελέτη ταυ ελληνικcύ

καναδιιcήεπιιφάmα. ' Εχειδειnν

διακόσιους φοιτητές κι:n
φοιτήτριες σuνόδεuσαν τον
αρχαιολόyο Κοσμόποολο στιι;
ανασκαφές 'tOU cπον Ωμι1πό. .την
Θ.ειχιiνα και την Πύλο, ιε μαι
προσπάθεια ανειίρεοης των
πολιτuπιιcιιW αξιών που κρq!εt
εκείνη η yηστα απΛάχνα τη;. Και
όλοι τους yύρισαν ένθερμοι
φΙλέλλ.ηyες και ζηλωτtς τ()U

ελληνικού πνεUματος και
πολmφαi
~το καθιερω
μένοrJ.ληι.ιικόφαymόn, τoonulo
είναι yνωστό παγκόσμια ως
Fλληνιιcήφιλοξ.ενία. Την έιcαvαν,
μάλιστα.mοένrοΥη'tUδιιW:yμένα
μdj:δάιcια, m ελλτrmcά ιφαmά
και ot λιχουδιiς των ~
εστιατορίων του Γουίνιnεyκ
Bcllamy, Homcr's και. Papa
Gcorge, ιδιοκτησ(αι; qιοyεvών.

θtwάωyχαρητιΡ.ιαcπον
ακούραστο και δραστήριο

Μιχάλη Κοφόπουλο και όΛως
εκείνους που του σuμπαρα
cnόθηκαν και τονβοΓβιpιν. Τω;
αξίζει έναμεyάλο <cώyo>.
Το Κένφο είναι το πρcάtο
και μοvαδιιcότουεiδω;τwcπον
κεντρικό Καναδά και θα
αποπ.λέοεt μια ζεστή ιαιψέλη. η
οποία θα καλλιερyήσει τους
μελλοντικούς φι'λοuς της

001~~ τοβ).ήψα

ψοyένειαι; και τη; Ελλάδας.

των οποιωv αφηνε να φανει η

ΤοΚένφοδtαqqΣιαπότα

πολιτιψώ και της φιλοσοφίας
των αρχαίων Ελλήyων.

υπερηφάνεια τους, που οι
πολιτιιπικές τω; ριζες επι-τέλαι;

αντιίπΌιχα 'tOO Βανκα:βφκαι -m>

Με την ευκαιρία τηι;
w.ετή:;τη;έναρξη;'ιωΥ~

ρί(ιiΝανcπηνέα yητη;ΠJIΟ'Φτρή:;
ται:;. Για~αnόαυtώ;ήταν

φyααιdw"tαιΚiνφουιπάλθηκαν

μια μοναδική qmειρ{α που δεν

Το -yεyονά; αιπό yίνεται
αντιληπτ~ και από τα λ?'fια
παραιcαθι'fιενοu ομοyενους, ο
<cεί~ι noλU οrμαντικό yι~ μας
auroτo Κένφο..Αnο&ucνιΣι ~

1ixvιJ;.
Κuρια; χορηΎός του

'ΙΙJΧiκειτάιναξεχα.ιΔί.

προσωπικότητες όπως του

οοοlα;ιεκάJιοιασπyμήδή\ιιχι;6n

ομοιmοyδιακώ πρω&mοορyώ
του Καναδά, Ζα.ν Κρετιέν, τω

υποuρyού Εξωτερικών του
Καναδά, Λόινr ί\ξyουψθι, τw
'Ελληνα συναδέλφου του,
Γιώρ-yου Παπανδρέου, της

υπουργού Πολιτισμού της
ΘJ.άδαι;ΙΙαnΣΧjί:η, τwΚαιu.δώ
~στην Ελλάδα Χάτον και
ιϋJ.ες επιφανείς ελληνικέςι κ~
καναδικές πολιτικές και
ακαδψαίιciι;προιχmucότηm;.

Μι'λησαν κατά. τη

διάρκεια της u:λεtή; ο Γιάννη;

Qφόyλw, πμ]:βη;τη; ΘJ.ά.δαι;

cπον Καναδά, και ηεισφόιmπο;

τη;επαρχιαχι}; ~και
~πρώ&mοορyα)Δρ. ΡίΙΣV,

απ:Λιά; διδαιmκές έδρεςχιφίςτο

CJtotXE{o τη; έρεuΥας.
Σψφwαμετον ιcαθιtyητή
Κοσμόποuλο, στο Κέντρο
πρόκειται να λειτοuρyήσει
μεU.ονnιcά καικώιοιο μαχε(ο,
σrο οποίο θα εκτι'θενται αντί

μηνύματα στον αρχαιολόyο
καθηyητήΜιχάλη Κοqιόπwlο,
οοwώ:;είvαικαιοιcψιο;μσχλό;
του όλου έρyοu,
από

Μοvφάλ, τα οπο{α αποτελαΝ

όαιν ΟΟοομε mτt, το~
όnιmqχήιδνα~ποUά,
αριcε{ ~να το θέλιηιε και να
ωνψyαζψααιεόλοο>.

Αποτελε{
επ{σης
παράδειΎJW: του τ{~( να
δφιουρyιj!εί με τη cηιΙΙοΛή και
σuνερyαa ' α ·~ ομοyενων
•

επιχειρηματιών, ot χρψατι.ιciι;
ω,ιειοφορές 'ιωΥ οποlων ~

να'Jiεώχ~θαψατα.

Σί)μ~να με τον κ.

Κ~σrομΟJ.σ.ιτοΚένιpο

θα πρέπει~ αναδειχθ&{ ιε πλfρη
έδρασπw&ιW...
Μέχρι οψερα, τα~-

αiα χρόνια, περισσότεροι από

yραφα τη; αρχα{αι; ε).ληνuαJ;

Κέντρου είναι το ελληνικό

ιmωρyειΌ Πολιτιφώ, και ήδη
tχει· δημιουρyηθε{ μια μόνιμη
υπσφοφ{α. Υποτροφίες txouν
δrμιουρyηθεί επiσηι; ,WXO του
Π~τη;ΑQlο.ο.<;και"tαι
Κiνφουyια Καναδώ;cpοιτητD;,
yια τη διιιπλά'rοwη 'ιωΥ σnw&ι;.ι
τω; cπον αρχαίο και ώyχρονο

ελλ.τινucόnολιτq.ιό.
H~<dlmp{-δ9>
σιηχαίρει &:wά 10V αρχαιο.'ψ(ο
ιcαθηyητη Ι<.οψό-πwΛοκαιό?.ω;
εκsι'ΥΟUςcοt.~οnοίοιβσήθησαν και
ιv.i-δραμανστηντόσοωρα{α και

σnωδαίαιnnή ιδέα.

