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Παραμονή Πρωτοχρονιάς!
Το Συμβούλιο της Κοινότητας μας διοργανώνει πάρτι την Παραμονή Πρωτοχρονιάς! Ελάτε να απολαύσουμε
κοκτέιλ στις 6.30 μ.μ. και δείπνο τεσσάρων πιάτων με prime rib και σαμπάνια για υποδεχτούμε τον καινούριο
χρόνο! Η τιμή του εισιτηρίου είναι $75 για μέλη, για τα παιδιά $25 και για μη μέλη $100. Για αγορά εισιτηρίων,
παρακαλούμε, επικοινωνήστε με την Diane Polesello στο τηλέφωνο 403.616.3426 ή την Kathy Vlisma στο
403.836.3665.
Ελληνικό σχολείο
Purdy’s Σοκολάτες-Τώρα είναι η ώρα να διαλέξετε τις αγαπημένες σας σοκολάτες από τον Χριστουγεννιάτικο
κατάλογο της εταιρίας Purdy’s! Κάντε τις παραγγελίες σας online ως τις 28 Νοεμβρίου. Οι παραγγελίες θα είναι
έτοιμες για παραλαβή στις 12 και 15 Δεκεμβρίου τις ώρες λειτουργίας του σχολείου. Ένα ευχαριστώ από καρδιάς
σε όλους όσοι έχουν ήδη στηρίξει το Ελληνικό Σχολείο μέσα από αυτό τον έρανο.
Indigo Έρανος-Εκ μέρους του Ελληνικού σχολείου θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή σας.
Ήταν μεγάλη επιτυχία!
Συνάντησή Δάσκαλων Γονέων-Οι δάσκαλοι μας ανυπομονούν να συναντήσουν όλους τους γονείς του
Ελληνικού Σχολείου και να συζητήσουν την πρόοδο των μαθητών μας στις 24 και 28 Νοεμβρίου. Το Σάββατο οι
συναντήσεις ξεκινούν στις 11πμ και την Τετάρτη στις 7μμ.
Εθελοντισμός- Παρακαλούμε σκεφτείτε να επενδύσετε το χρόνο σας για το Ελληνικό Σχολείο. Προετοιμάζουμε
πολλά όμορφα πράγματα και πραγματικά χρειαζόμαστε ένα χεράκι. Αν ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την Jeannette στο greekschool@calgaryhellenic.com.
Φιλόπτωχος
Θα θέλαμε να εκφράσουμε το πιο ειλικρινές ευχαριστώ σε όλους όσοι βοήθησαν για το Πανηγύρι μας,
ψήνοντας, μαγειρεύοντας, δωρίζοντας οικιακά σκεύη, αντικείμενα για τον πλειστηριασμό, χρηματικά ποσά ή
προσφέροντάς εθελοντική εργασία κατά τη διάρκεια του Bazaar. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τις
ακόλουθες επιχειρήσεις:
Bonasera NE, Bonasera, Capri, Filos, Jameson's Pub, J J Pub, Gus's Pizza, Ogden Pizza, Oceana, Paros Airdrie,
Paros on 8th, Pegasos, Santorini, Starlight, Strathmore Station, Michael's Pizza, Mr. Demos Batas, the estate of
Cathrine Koumakis, and The Grill Blue River BC για τις γενναιόδωρες δωρεές τους για το Bazar. Θα θέλαμε
ακόμα να ευχαριστήσουμε τους κυρίους Jimmy Papaioanou και Jeff Klokeid που μας προσέφεραν γενναιόδωρα
το Κυριακάτικο γεύμα. Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη της Φιλοπτώχου και το συμβούλιο του
Bazaar για τις ατελείωτες ώρες εθελοντικής εργασίας, ξεκινώντας μήνες πριν ώστε το Bazaar να στεφθεί με
επιτυχία. Είμαστε τόσο ευγνώμονες για την βοήθεια σας! Το Πανηγύρι μας είχε τεράστια επιτυχία και είμαστε σε
θέση να βοηθήσουμε πολλούς ανθρώπους στην πόλη μας χάρις σε σας! Ο Θεός να ευλογεί όλους εσάς και τις
οικογένειές σας!
Ελληνικός σύλλογος ατόμων τρίτης ηλικίας
Στις 9 Δεκεμβρίου, ο σύλλογος μας διοργανώνει ένα χριστουγεννιάτικο ρεφενέ μετά την Κυριακάτικη λειτουργία
στο Bow Cliff Centre. Για περισσότερές πληροφορίες, παρακαλούμε καλέστε τον Sakis Kalabalikis στα τηλέφωνα
403.289.4598 ή 403.477.0170.

Οι Χρυσές κυρίες
Την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου, οι Χρυσές Κυρίες διοργανώνουν χριστουγεννιάτικο ρεφενέ στις 6μμ. στο υπόγειο του
κτιρίου της κοινότητας . Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι.
Κατηχητικό Σχολείο
Ξεκινάμε πρόβες για το έργο μας με την σκηνή της γέννησης τον Δεκέμβριο. Το έργο θα είναι αμέσως μετά την
Κυριακάτικη Λειτουργία στις 23 Δεκεμβρίου. Θα θέλαμε να δούμε όλα τα παιδιά αν συμμετέχουν. Αν το παιδί σας
ενδιαφέρεται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Τίνα Λιαρίδη ως τις 30 Νοεμβρίου. Η πρώτη πρόβα θα γίνει
στις 2 Δεκεμβρίου.
Ο στόχος μας για τον επόμενο μήνα είναι « Η Προσφορά». Βρείτε λίγο χρόνο να προσφέρετε σε όσους έχουν
ανάγκη και μιλήστε στα παιδιά σας για τη σπουδαιότητα να σκεφτόμαστε τους άλλους. Υπάρχουν πολλοί
άνθρωποι που έχουν ανάγκη στην πόλη μας και στο εξωτερικό. Παρακαλούμε, σκεφτείτε να στηρίξετε μια
φιλανθρωπική οργάνωση στην πόλη μας ή ένα παιδί σε κάποιο άλλο μέρος.
Οι κόρες της Αθηνάς
Οι κόρες της Αθηνάς θα συνεχίσουν την παράδοση με τα Κάλαντα στις 23 Δεκεμβρίου! Αν μένετε στα
νοτιοανατολικά της πόλης (SW). Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την πρόεδρο Μαρία Κανατά στο
moacalgary@gmail.com μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου, για να προστεθεί το σπίτι σας στη διαδρομή.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
Σαν ένα προνόμιο της ετήσιας συνδρομής σας, μπορείτε να προσθέσετε την επιχείρηση σας στον επιχειρηματικό
κατάλογο των μελών μας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Πηνελόπη στο admin@calgaryhellenic.com, αν
επιθυμείτε να προσθέσετε το όνομα της επιχείρησής σας και τους τρόπους επικοινωνίας στον κατάλογο.
Ελληνική Διασκευή «Ρινόκεροι»
Η Σχολή Creative and Performing Arts του Πανεπιστημίου του Κάλγκαρι παρουσιάζει την παράσταση «Ρινόκεροι»
του Ευγένιου Ιονέσκο, σε σκηνοθεσία του φοιτητή Constantine X Anastasakis από τις 30 Νοεμβρίου ως τις 8
Δεκεμβρίου στο θέατρο Reeve.

