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Εθvιteή δράση

ελληνικόόΥψαστη Μανιτψπα, εiναιο Δρ. Μιχάλη;Κοφόnωλο;.
Παρά τοlοmρότη;ηλucίαι;"mJ-μόb; 35 εrxlN- οΔρ. ΚοφόnαΥ..α;

Το ι 994, μετά από πολUχρονες προσπάθειες, ίδρuσε την
Παμμακεδονική Ένωση Μανιτόμπα (θυ-yατρική τηc;
Παμμακεδονtκής Ένωσης Καναδά), τηι; οποίαι; και διετέλεσε

έχει να επιδε1ξει ένα αξιόλοyο κοινωvικό, ακαδψαίκό, πολmιmκό
και εθνικό έρyο, 10 οποίο τον ~στη ωΥε{δηση 1WY μU.ιίΝ ~
ομοyενειακή; μας κοιvότηrοι; ω; ηyέrη. Αιπdc; εiναι και ο λόyα; που

nρώτοι; πρόεδροι;. Κατά τη διάρκεια τηc; κρίσης του Μακεδονtκώ

σΓμφαμε πραwατική~αθαπροοιιαθιjmνα ποροοσιwτην

οuνέ-yραινε μια επιστημονικά τεκμηριωμένη εισα-yω-yή στην
πολιτική ιιπορ{α της Μακεδονίας (Macedonia. An introduction

υπiροχηπpοcιοmκόtητσ. "mJαιαψJmωκαιδρααtψιωκαθηyητή"mJ
Πανεmσπμίωτη; Μανιτ4ιπα.

to its political history. Manitoba Studies in Classica/ ανilization,
Winnipeg /992), η οποι'α κυκλοφόρησε ευρύτατα και τώρα
βρι'σκεrαι στις περισσότερες δημόσιες και πανεπιστημιακές

ΓεννΓβηχε στην Αθήνα το Νοέ:μβpο "mJ ι 963.
Σ.mώιuΣαρχωολσyία, ιιnφίακαιί.ιJrοα.χνίασταΠα\ΘtlιΠή.ιια
Αθη\W.ο(Β.Α. sununacum laude), ~(D.E.U.G.) και Washington (Μ.Α., Ph.D.}
Την άνοιξη τω ι989, ιΣ ηλικlα 25 ειώv, διορ(οθηιcε ε:nUroupoc;
καθηγητή; αρχαιολσyίαc; (assistant professor) σrο Τμiμα ΙΟ.α.ιnχrιW
Σπα&}y'mJ Πανεmστφ{ω Μανιτψπα. Το 1992 πfρεΠJXXl"t'W'Y11 σrο
~ 'mJ ανα.nληρωrή καθηyητή (associate professor) και 10 Ι 998
εκλέχθηκε~ ταιmκά; καθηγητή; (fuJι professor).

βιβλιοθήκ~ του Καναδά και πυν Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά
το fδιο διάιπημα έδωσε διαλέξεις και ΟfΥfάνωοε εκθέσεις για τη
Μακεδονι'α στο Γουίνιπεyκ και στο Τορόντο.

Επι'σης, έχει δώοει πολλές διαλέξεις σε πανεπιστήμια του
Καναδά και πυν ΗΠΑ σχετικά με αρχαιολοyικά και ιστορικά

θέματα υπό την ιδιότητά rου ω; ομιληπj (Jecturer) για το Εθνικό
Πρόγραμμα Διαλέξεων του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου
Αμερικής.

Το 1998, μετά από πολύχρονες επlμον~ προσπάθει~ και

Εmιτιψονικόέρyο

πa.Uι5; ανrιξοότηπς. κα~ να ιδρύσει το Κέντρο Ελλη~ικού
Πολιτισμού στο Πανεπισrψιο Μανιτόμπα. Το Κέντpο αυτόει'ναι
το μοναδικό πανεmστημιακό κέντpο yια τον εΛληνικό πολιτισμό
στον Καναδά. Έχει σκοπό τη διά(1()J(1f1 και ενι'σzυση των
προyραμμάτων έρευνας, διδασκαλιίzς και ενημέρωσης του

Διακρίσεις και βραβεία

καναδικού κοινού για θέματα αρzαιου, μεσαιωνικού και
νεόπρου εΛληνισμού. Ειδικότερα, στους σκοποά; του Κέντρου

rια την εmατψονική 'mJ δραιπφιόtητα tχει τιμηΕεί με 10 Rh
Award forOuιstanding Contn"bulions to Scholarship and Rcsearch in lbe
Humanitίesκαι ΎΙα το διδασκαλικό 'mJ ψyομε 'tO Βραβεlο Εξα(ρετη;
Διδαακα)Jαι;'\ΟJ Παvεmστψ{w Μανnψnα.
·εχει 'WλiιΣι αναn:λJμιπή; ι«ηιήuφ (νice-pιovα;t)'mJ Univeιsity
College και δ~ cήJβouλoc; του lnstitutc for the Hwnanities 'mJ
Πανεmστφ(ω Μανιτq.ιπακαιm; και πpά:δρα;τη; Classical Association ofManitoba. Τον Ιανωιίριοτου 1999 FJCλέχθηιΙΣ αvτιπρόεδρα;"mJ
Αρχαιολοyιιcώ Ινσnταίtω Καναδά. Είναι ταιmιcό μέλο; τηι; Εν

αvyκαταλέyονmι:

•

η θέσπιση υποτροφιών yια φοιτητές που σπουδάζουν τον
ελληνικό πολιτισμ~

•

η εyκαθrορυση ενό;" προyράμματος ανταλλαyής φοιτητών με
πανεmσrψια της Ελλάδας.

•

το Κέντρο προσφέρει για πρώτη φορά στο Πανεπισπfuιο

Αθιf.οα~ΑρχαιολσyιιctΊ;~ιcαι"mJ.Αρχα~Ιwnτώτω
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ο q.ιπλουτισμόι; πυνμαθημάπυv ε.U.ηνικήι; yλώοσας, ισrορlας

και πολιτισμού στα τριίz πανεπισπfuια της Μανιτόμιrα (ήδη

•
•
•
•

Μανιτόμπα μάθημα νέας ε.U.ηνικrk γλώσσας),
το άνοιγμα.. ευκαιpιών για αvμμι:τοpi σε αιιχ«_ιολοrιfdς
ανασκαφές στην Ελλάδα,
η οργάνωση συνεδρι'ων, διαλέξεων και μορφωτικών
εκδηλώσεων,
η εyκαθι'δpυση 'Εδρας Ελληνικών Σπουδών.
και yενιχά η ενιΟχυοη της έρευνας yια την κοιvωνιίz, διεθνεις
οχέοεις και οικονομι'α της Ελλάδας και των Ελλήvων της

διασποράς.
Η αρχή έyινε τον Οκrώβριο του I 998, όταν το Κέντρο
διΟfΥfάνωοε με εξαιρετική επιτυzιa το Ένατο Δ ιεθιιές Συνέδριο
Βοιωπκών Σπουδών με τη ουμμεrοzή πολυάρι(fιων ετrιστημόνων
από τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Αvιπραλιίz.
Τα επι'σημα εγκαι'νια του κέντρου θα yιίιουν το φθινόπωρο
rου

/999. Αρzικήzρηματοδότηση (sι:ed funding) yια το Κέντρο

έχει παρασχεθει' από το Υποιψγειο Πολιτισμού της Ελλάδας,
αλλά η συνέχιση της λειτουpyιίzς του εξαρτάται aπd το μέγεθος

rου Endowmcnt Fιmd rου Κένrρου. Για m:ρισσόrερD; πλφοφφιΕς
yια το Κέντρο βλ. την ιστοαελιοα (webpage) του Κiντρου στη
διειΙθυνση:

www.umanitoba.ca faculties arts c/assics chc
Κλει'νσνmς αυτή την παρουσ{αση, θεωρώ υποzρέωσήμου να

δηλώσω δημόσια στο σεβαστό καθηγητή την περηφάνεια
ολόκληρης της ομογενειακής παροικιaς γι • αυτόν, και να του
ευzη&Sπάντα επιτυzιές.

