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Kαλημέρα σας,
Δύσκολα πληκτρολόγησα, αλλά και συνάμα με πολύ αγάπη και αγαλλίαση 

ψυχής και νου, αυτό το σημείωμα που διαβάζετε. Η συγκίνηση μου είναι με-
γάλη με το όραμα χρόνων να γίνετε, επί τέλους, πραγματικότητα με το πρώτο 
τεύχος να είναι πραγματικότητα στα χέρια Σας. 

Για όλους Εσάς που έχω την μεγάλη Τύχη να είστε έχω κοντά μας, να κρα-
τάτε στα χέρια σας αυτό το "νεογέννητο" που πριν λίγες ώρες είδε το φως του 
είναι η μεγαλύτερη δικαίωση των κόπων μας. 

Η "γέννα" του είχε πολλές και γλυκές, όπως αποδείχθηκε το τελευταίο διά-
στημα δυσκολίες, αλλά τις ξεπεράσαμε όλες, μια προς μία. Ήθελε βλέπετε να 
"βγει" και δεν μπορούσε να μας σταματήσει κανείς. 

Απεναντίας πάρα πολλοί από τους συμπολίτες μου έδωσαν ψήφο εμπιστο-
σύνης, στα λόγια τα δικά μου και των συνεργατών μου, πολλές φορές χωρίς 
να τους έχουμε πείσει τελείως για τις καλές προθέσεις μας. Λογικό άλλωστε 
αφού …όποιος καίγεται στο χυλό , φυσά και το γιαούρτι…. 

Πρόθεση δική μου αλλά και των στενότερων των συνεργατών μου είναι και 
αυτή θα παραμείνει, όσο εσείς το θέλετε αυτή την έκδοση, να είμαστε κάθε 
μήνα κοντά σας, να γινόμαστε καλύτεροι, πολυγραφότεροι, με περισσότερες 
σελίδες καλύπτοντας θέματα που σας απασχολούν ή θέλετε να διαβάσετε σ' 
ένα περιοδικό. 

Η παραδοσιακή τυπογραφία δεν θα πεθάνει ποτέ, μόνο λίγο καιρό ξαπο-
σταίνει και ξανά προς την δόξα τραβά, δανειζόμενος τους στίχους του λαϊκού 
ποιητή που όλοι υμνήσαμε κάποτε. 

Αυτό, το περιοδικό, μπορεί να σας συντροφεύει κάθε ώρα και στιγμή όλες 
τις ηλικίες, για δε τις νεαρότερες και πιο γρήγορες ηλικίες, στο "internet" θα 
βρούμε σπιτικό να μας στεγάσει, στο μεγάλο οικοδόμημα της της BCI Media 
Group και όλων των σελίδων που έχουμε και διαχειριζόμαστε, έχοντας την 
δική σας προτίμηση και είναι πολλές αυτές οι επισκέψεις σας, θα τα λέμε 
πάρα πολύ συχνά άλλωστε…. 

Προσπαθήσαμε να είμαστε αντιπροσωπευτικοί στη γραφή των κειμένων 
μας. Υπόσχεση μας να έχετε τη δική σας φωνή όλοι όσοι νομίζετε μέχρι και 
σήμερα ότι δεν αποτελείτε του πόλους παραγωγής πολιτισμού, τέχνης γραμ-
μάτων και τεχνών. Πολιτικού και κοινωνικού προβληματισμού με ισορροπία 
σύνεση και αξιοπρέπεια θα προσπαθήσουμε να σας κάνουμε κοινωνούς των 
δικών σας προσπαθειών και κόπων. 

Όλοι έχουν φωνή, όλοι θα έχουν φωνή, συμφωνούμε ή διαφωνούμε, πά-
ντοτε με την "άλλη" άποψη μαζί, για να μπορείτε να κρίνετε, να συγκρίνεται 
να επικρίνεται ή να κατακρίνεται κατά πως θέλετε όλα αυτά που γίνονται γύρο 
σας, γύρο μας. 

Η προσπάθεια αυτή με το "νεογέννητό" μας στα χέρια σας είναι Δική Σας 
προσπάθεια να φτάσει η Φωνή σας όσο γίνεται πιο μακριά. 

Εμείς απλά είμαστε οι μεταφορείς αυτών των σκέψεων, ιδεών, πράξεων 
και πάνω απ’ όλα την Δικής σας Φωνής…. Find your VOICE δεν είναι τυχαίο 
το βαφτιστικό μας όνομα…. 

Ευχαριστώ όλους εσάς που με περίσσια καρδιάς μας ευχηθήκατε την καλή 
τύχη αυτής της γλυκιάς περιπέτειας… 

Ευχαριστώ πολύ για το "….είμαστε εδώ στο πλευρό σας να βοηθήσου-
με….", πόση δύναμη αντλώ από όλους εσάς που δημοσιεύουμε σ αυτό το 
τεύχος τις συγκινητικά σας λόγια, αλλά και τους υπερδεκαπλάσιους φίλους 
μας που ο χώρος δεν έφτασε για να τυπώσουμε στο χαρτί τα καλά και συγκι-
νητικά τους λόγια. 

Αυτά θα μείνουν πάντα χαραγμένα στο μυαλό και την καρδιά μας. 
Ήρθαμε να ενώσουμε, όχι να χωρίσουμε, ήρθαμε να συνθέσουμε, όχι να 

υποδομήσουμε, ήρθαμε να καταγράψουμε, όχι να αποσιωπήσουμε, ήρθαμε 
να προτείνουμε, όχι να συμψηφίσουμε, ήρθαμε να μείνουμε τελικά και νομί-
ζω ότι οι περισσότεροι αυτό θα θελήσουν για δε τους πολύ λιγότερους, ε! ας 
συμβιβαστούν με την ιδέα…. 

Ελπίζω να μας κρίνετε και να το λέτε αυτό, όλες οι γνώμες και οι απόψεις 
σας είναι ΜΟΝΟ ΘΕΤΙΚΕΣ για μας στο να γίνουμε καλύτεροι, πολυεπίπεδα. 

Έχετε τώρα την Φωνή σας, είναι δίπλα σας, ψάξτε την….. find your VOICE!

Καλή ανάγνωση

Αναστάσιος Χατζηθεοφάνους
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Η ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ...    Βαγγέλης Βασιλειάδης

όταν η ξεκούραση δεν είναι αυτοσκοπός αλλά ανάγκη …
όταν η ηρεμία του νου κυριαρχεί στο σώμα…
όταν η άτακτες ακτίνες του Ήλιου χαϊδεύουν ζεστά τα ακροδάχτυλα…
τότε η σκέψη ταξιδεύει μακρύτερα μέσα από τα κλειστά βλέφαρα και οι 
εικόνες που πλάθει το μυαλό ζωντανεύουν τα ηχοχρώματα της προσμονής

Περιμένουμε την δική σας ΜΑΤΙΑ 
στο e-mail: vasvaggelis@gmail.com✒

Καλημέρα Ζωή!!!

Τορόντο Οκτώβριος 2ο17

Kaloxori-varkaki από Μιχάλη Πιλίτση

Καλοχώρι Δέλτα Αξιού, Φωτ. Μιχάλη Πιλίτση

Νέστος Ποταμός - Ξάνθη

Γέρακας by Spiros
Κωσταντινούπολη Bahçesehir φωτο απο 2Β Nayplio, το δαχτυλίδι 

λαξεμένο στο βράχο Φωτό Ιουλι Λουίζα Ιουλιανού



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ    Βαγγέλης Βασιλειάδης
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Θωμάς Σάρας, ο ευπατρίδης 
δημοσιογράφος με 47 χρόνια 
προσφοράς στον Ελληνισμό 
«Η εμφάνιση μου στον Καναδά είναι από το 1969 ύστερα από πολλές ταλαιπωρίες που είχα στην γενέτειρα μου και 

ότι δεν υπήρχαν περιθώρια επιβίωσης μέσα στην  Ελλάδα. 

Βρέθηκα στον Καναδά, όπου άγνωστος 
μεταξύ αγνώστων ξεκίνησα την καριέ-
ρα μου εδώ, με την πρώτη δουλειά που 
πήρα, με δεδομένο ότι δεν είχα κανένα 
γνωστό ήταν η δουλειά σε κάποιο εστι-

ατόριο «πιατάς» για να εξασφαλίσω το 
φαγητό και τον ύπνο μου. Παράλληλα 
παρακολουθούσα μαθήματα στο Πανε-
πιστήμιο για περίπου 6 μήνες. Μετά από 
αυτούς τους μήνες που τελείωσα το πρώ-

το μέρος των σπουδών μου κατόρθωσα 
να βρω την πρώτη μου δουλειά που ήταν 
έξω από τα εστιατόρια. 

Το ίδιο διάστημα ασχολήθηκα με την 
δημιουργία Ελληνικών σχολείων, ήταν 
ίσως τα πρώτα ελληνικά σχολεία που ορ-
γανώθηκαν στο Τορόντο του Καναδά και 
την δράση μου στην παροικία να αρχίζει 
νωρίς από το 1970.

Τα σχολεία αυτά τα είχα οργανώσει 
στην αίθουσα της Πανμακεδονικής Ένω-
σης εκεί που είναι σήμερα το Papas Grill 
Restaurant που στον πάνω όροφο ήταν 
μια μεγάλη αίθουσα για τον ελεύθερο 
χρόνο των ελλήνων και την αξιοποιήσα-
με με τον τότε πρόεδρο Μηνά Καρτσια-
λή, οργανώνοντας τα πρώτα σχολεία για 
παιδάκια που οι γονείς τους προέρχονταν 
από την Βόρειο Ελλάδα, από το 1970 

Η ζωή του μετανάστη που έφτανε με-
τανάστης στον Καναδά ήταν τρομερά δύ-
σκολη με τους περισσότερους από εμάς 
να μην αναγνωρίζει το Καναδικό κράτος 
τους τίτλους σπουδών που είχαμε. Προ-
σπαθούσαμε να βρούμε ένα τρόπο να 
επιζήσουμε με μόνο μας μέλημα μέσα 
σ’ αυτό το περιβάλλον να στραφούμε 
στον φυσικό μας χώρο, στην Ομογένεια 
που εκείνη την εποχή εδώ στο Τορόντο 
είχε περισσότερα από 2.600 restaurant. 
Θυμάμαι ότι τότε, άρχισα ήδη να εκδίδω 
την εφημερίδα «Πατρίδες», και σε μια 
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διαμαρτυρία προς τον τότε Δήμαρχο που 
επέτρεψε μια συγκέντρωση των Σλαβο-
μακεδόνων στο Nathan Phillips Square 
σε βάρος της Ελληνικής Παροικίας, τότε 
λοιπόν με ένα κύριο άρθρο στην εφημερί-
δα μου «Πατρίδες», έγραψα ότι «αν ο Δή-
μαρχος δεν μπορεί να σεβαστεί τις ειδικές 
θέσεις που μας υποχρεώνουν να σταθού-
με απέναντι σε μια άλλη κοινότητα, τότε το 
μόνο που μας απομένει είναι να κλείσουμε 
όλοι τα καταστήματά μας, μια μέρα, όλα τα 
εστιατόρια και να αφήσουμε όλο τον κόσμο 
που επισκέπτεται το Τορόντο να πεινάσει».

Το αποτέλεσμα ήταν ότι μετά από αυτό 
το κύριο άρθρο μου στις «Πατρίδες» να 
πάρω από τον Δήμαρχο David Crombie 
επιστολή που απολογούνταν λέγοντας ότι 
«Αγαπητέ Τομ δεν το πήρα το θέμα ποτέ 
έτσι όπως το θέτεις, αλλά απολογούμαι 
για το ότι έκανα το σφάλμα και έδωσα την 
άδεια αυτή».

Αυτό δίνει την παρεμβατική διάσταση 
των κοινωνικών δυνατοτήτων που είχε 
τότε η κοινότητά μας, αλλά ακόμη και σή-
μερα υπάρχει αυτή η δυναμική από τους 
τότε συμπολίτες μου μαζί με τους επιγό-
νους τους στο χώρο των εστιατορίων εδώ.

Η επιτυχία μας σαν Έλληνες είναι η επι-
χειρηματικότητα και το γεγονός ότι ο Έλ-
ληνας είναι ασυμβίβαστος και το ότι είναι 
ικανός οτιδήποτε να επιχειρήσει προκει-
μένου να επιζήσει.

Δυστυχώς σαν εθνική κοινότητα ατυ-
χήσαμε από ηγεσίες. Για μία περίοδο εί-
χαμε την τύχη να έχουμε στην Κοινότητα 
ένα Λάκωνα τον γιατρό Λεωνίδα Πολυμε-
νάκο, ο οποίος παρέλαβε μια μικρή οργά-
νωση την δεκαετία του ‘70 με την βοήθεια 
όλων μας και κατόρθωσε να το αναδείξει 
σε Εθνικό φορέα.» 

Στην συνέντευξη του ό 
Νέστορας της ενημέρω-
σης στον Καναδά Θωμάς 
Σάρας αναφέρθηκε στα 
σοβαρά προβλήματα 
«συνεννόησης» μεταξύ 
της Ελληνικής Κοινότη-
τας και της Επισκοπής 
του Καναδά που εδρεύει 
στο Τορόντο, προβλήμα-
τα και αντιθέσεις που μέ-
χρι και τώρα ταλανίζουν 
τους Έλληνες ειδικότερα 
της πολυπληθέστερης 
κοινότητας του Καναδά 
που βρίσκεται στο Τορό-
ντο, (σ.σ. με την ευχή να 
βρεθεί σύντομα η καλύ-
τερη δυνατή λύση προς χάριν του Ελληνι-
σμού και της Ορθοδοξίας).

Αστείρευτος ποταμός ο «ορθός λό-
γος» του Mr. Tom, μια ζωντανή ιστορία 
του Ελληνισμού της Βόρειας Αμερικής 
με την συμμετοχή του σε Ιστορικά για 
την Ελλάδα και τον Ελληνισμό γεγονότα 

που φωτίζουν σημαντικές πτυχές της 
νεότερης πολιτικής Ιστορίας του Ελληνι-
σμού. Λεπτομέρειες για θέματα μεγάλου 
Εθνικού Ενδιαφέροντος που ακόμα και 
σήμερα είναι στο Προσκήνιο της Παγκό-
σμιας Ιστορίας με επίκεντρο τα Βαλκάνια 
και την Ελλάδα…

Μίλησε για την εκπαίδευση, την δεύτερη 
και τρίτη γενιά ελλήνων στον Καναδά, για 
τις έριδες, τις κόντρες, την πρόοδο των Ελ-
λήνων στο επιχειρείν, την απούσα Ελλά-
δα που ξιφουλκεί κατά περιόδους, για τα 
Εθνικά θέματα με αφετηρία το Τορόντο…

Μίλησε για την κυβέρνηση Ανδρέα Πα-
πανδρέου, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, 
Αντώνη Σαμαρά, για τον Νίκο Γρυλλάκη και 

τις «παρεμβάσεις» του για το Σκοπιανό…
Μίλησε για πολλά και πολλούς, δίνο-

ντας λεπτομέρειες που έχουν πολύ μεγά-
λο εθνικό ενδιαφέρον.

Ένα μικρό μέρος από το πλούσιο βιο-
γραφικό του ενεργού πολίτη, θέλει τον 
Θωμά Σάρα Εκδότη και συντάκτη της 
Ομογενειακής εφημερίδας «Πατρίδες» 
από το 1970, Πρόεδρο από το 1989 του 
σημαντικού Οργανισμού,  National Ethnic 
Press and Media Council of Canada. 

Διετέλεσε σύμβουλος στην κυβέρνηση 
του Καναδά και του Οντάριο.

Συμμετείχε με αποστολές σε περιο-
χές συγκρούσεων στα Βαλκάνια και την 
Αφρική, επίσης στο Πανεπιστήμιο Ειρή-
νης του ΟΗΕ και συμμετείχε ως εμπει-
ρογνώμονας στην επιτροπή στατιστικών 
μέσων για την UNESCO.

Ο Θωμάς Σάρας γεννήθηκε και μεγάλω-
σε στην Μακεδονία, όπου σπούδασε Νο-
μικά και Οικονομικά και Διεθνείς Σχέσεις 
στην Ιταλία. Μετανάστευσε στον Καναδά 
όπου σπούδασε ηλεκτρονικούς υπολογι-
στές και ακολούθησε τις εξελίξεις των Hi 
tech τεχνολογιών εδώ και δεκαετίες. 

Έχει επίσης σπουδάσει τον καναδικό 
επιχειρηματικό νόμο και την ανάπτυξη 
του εργατικού κινήματος του Καναδά. 

(σ.σ. Ολόκληρη η συνέντευξη του Θωμά 
Σάρα στον Βαγγέλη Βασιλειάδη θα μεταδο-
θεί ραδιοτηλεοπτικά σε χρόνο που θα αναγ-
γελθεί στην τηλεόραση του NetvToronto και 
το Radiomelodia.ca) .

Το ίδιο διάστημα 
ασχολήθηκα με την δημιουργία 

Ελληνικών σχολείων, ήταν 
ίσως τα πρώτα ελληνικά σχολεία 

που οργανώθηκαν στο 
Τορόντο του Καναδά...





ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    Αναστάσιος Χατζηθεοφάνους

ΣΙΦΝΟΣ, 
η «ήρεμη δύναμη» των Κυκλάδων

Η Σίφνος είναι νησί μεσαίου μεγέθους στις 
δυτικές Κυκλάδες. Βρίσκεται μεταξύ Σερίφου 
και Κιμώλου. Απέχει περίπου 130 χιλιόμετρα 
ή 80 ναυτικά μίλια από τον Πειραιά. Η 
διάρκεια του ταξιδιού από τον Πειραιά με 
τα συμβατικά οχηματαγωγά πλοία είναι 5-6 
ώρες και με τα ταχύπλοα 2-3 ώρες. 
Κοσμική και ξελογιάστρα, αλλά σεμνή 
και παραδοσιακή συνάμα, η Σίφνος είναι 
ένα νησί γεμάτο αντιθέσεις, που όμως 
διατηρεί τις ισορροπίες. Το νησί με τις 365 
εκκλησιές και μοναστήρια και τα αμέτρητα 
πανηγύρια, μοσχομυρίζει αλμύρα και 
θυμάρι και προβάλει της ομορφιές της 
κάτω από το λαμπρό φως και τη μαγευτική 
αύρα του Αιγαίου.

ΑπολλωνίΑ
Η Απολλωνία (ή αλλιώς Σταυρί) είναι 
η πρωτεύουσα της Σίφνου και το διοι-
κητικό κέντρο του νησιού από το 1836 
και έδρα του Δήμου Σίφνου από το 1999. 
Το τοπωνύμιο Απολλωνία σημαίνει 

πόλη αφιερωμένη στον Απόλλωνα. Στην 
Απολλωνία, που μαζί με τους υπόλοι-
πους κεντρικούς οικισμούς του νησιού 
έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός 
και γι αυτό προστατευόμενος οικισμός, 
βρίσκουμε τράπεζες, αστυνομικό σταθ-

μό, ιατρείο, ταχυδρομείο, το Δημαρχείο 
του νησιού, φαρμακεία, τουριστικό γρα-
φείο, εστιατόρια, ενοικιαζόμενα δωμά-
τια, διαμερίσματα και ξενοδοχεία, μπαρ 
και εστιατόρια. Επισκεφτείτε το λαογρα-
φικό μουσείο (Συνέχεια στη σελίδα 18)

Tο εκκλησάκι της Επταμαρτύρου

Απολλωνία

Ο Φάρος Οι Καμάρες
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΨΗΦΟΣ – 
Δικαίωμα για όλους τους Έλληνες

Πριν από λίγες μέρες στην 

Επιτροπή Ελληνισμού της 

Διασποράς ο πρόεδρος 

Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης 

παρέπεμψε εις ελληνικάς καλένδας 

το ζήτημα του δικαιώματος 

ψήφου των αποδήμων Ελλήνων 

δηλώνοντας πως κάτι τέτοιο 

σήμερα είναι ανέφικτο. Όλα τα 

κόμματα, όπως και το κυβερνών, 

υποστηρίζουν προεκλογικά το 

αυτονόητο δικαίωμα ψήφου των 

αποδήμων, για να το ξεχάσουν την 

εκλογική επομένη.

Η χώρα μας είναι η υπερήφανη γε-
νέτειρα της δημοκρατίας, και συνεπώς 
αποτελεί όνειδος για την Ελλάδα να υστε-
ρούμε σε βασικά δημοκρατικά δικαιώ-
ματα. Δεν αποτελεί άλλωστε έκπληξη ότι 
115 χώρες παρέχουν ήδη το εν λόγω δι-
καίωμα στους πολίτες τους ενώ οι χώρες 
που το αρνούνται είναι ως επί το πλείστον 
αναπτυσσόμενες. Καταρχάς, η συγκεκρι-
μένη άρνηση της κυβέρνησης αποτελεί 
παράβαση του άρθ.4§2 του Συντάγματος 
περί ίσων δικαιωμάτων των Ελλήνων 
πολιτών, καθώς και του Ευρωπαϊκού Δι-
καίου περί ελεύθερης μετακίνησης. Πόσο 
μάλλον τη στιγμή που το άρθρ.51§4 του 
Συντάγματος προβλέπει τη σχετική δυ-
νατότητα ψήφου, αρκεί να υπάρχει ελά-
χιστη πολιτική βούληση. Η επιστολική, η 

διαδικτυακή, και η ψήφος σε προξενεία/
πρεσβείες αποτελούν εύκολες λύσεις για 
την άμεση εφαρμογή του μέτρου.

Ειδικά μετά την περίοδο της κρίσης, 
οι Έλληνες πολιτικοί είναι καλύτερα να 
μοχθούν για να μην φεύγουν οι πολίτες 
από τη χώρα παρά για να τους αρνούνται 
την ψήφο. Οι πολίτες που αναγκάστηκαν 
να εγκαταλείψουν την Ελλάδα πρέπει να 
μπορούν να ψηφίζουν για να αλλάξουν 
τις συνθήκες που τους οδήγησαν μακριά 
από το σπίτι τους.

Σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης, ενη-
μέρωσης και επικοινωνίας, το δικαίωμα 
ψήφου θα γίνει νομοτελειακά οικουμενι-
κό. Η Ελλάδα οφείλει να πρωτοστατήσει. 

Το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ξεκά-
θαρα άδικο μιας και τιμωρεί συμπολίτες 

μας οι οποίοι διατηρούν άμεσους και 
αντικειμενικούς δεσμούς με την πατρίδα, 
ενώ ταυτόχρονα αποτελούν ανεπίσημοι 
πρεσβευτές της Ελλάδας στο εξωτερικό 
προωθώντας τη χώρα και τις αξίες της. 
Η απουσία τους δεν ακυρώνει ούτε το 
ενδιαφέρον τους για το μέλλον της Ελ-
λάδας, ούτε την εξάρτηση τους από την 
επιτυχία της χώρας.
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All Together!
On Wednesday, September 20th, we made history All Together, or “Oli Mazi”. 

Philanthropists and prominent leaders from the business, government, and non-profit sectors, came 

together to create the first Canadian civil society organization that convenes donors to send philanthropic 

dollars to Greece and support the delivery of consequential, measurable impact for crisis relief.

The most memorable moment of 
the evening was the celebrated part of 
Prem Watsa’s speech: 

“Buy when you hear the sound of can-
nons. Sell when you hear the sound of 
trumpets. For Greece, I hear the sound 
of cannons!”

The Consul General of Greece in 
Toronto, the Honourable Alexandros 
Ioannidis stated in his speech: “In a 
challenging global context, THI Canada 
has a key position to deliver catalytic 
change.”

 Dr Nikitas Kanakis, President of Mé-
decins du Monde Greece – Γιατροί του 
Κόσμου, added: “1 of every 10 kids is go-
ing hungry in Greece every day.”

Thanks to all the participants and 
supporters, hundreds of Greek-Can-
adians and Philhellenes have been mo-
bilized, taking up the challenge with THI 
Canada to deliver catalytic impact for 
Greece. 

 The THI Canada launch event was at-
tended by over 160 leaders, while hun-
dreds of supporters engaged through 
social media over the past few weeks 

for this event. Since our launch, over 
$200,000 has already been committed 
and the momentum has only started 
taking off. 

The Hellenic Initiative was founded in 
2012 by members of the global Greek 
and philhellene communities who were 
compelled to respond to the worsening 
economic crisis and inspired to help 
shape Greece’s long-term recovery. We 
are focused on impact and outcomes, 
whether it’s a grant to a non-profit or-
ganization, mentorship for an emer-
ging entrepreneur, or investment in a 
small business. What matters to us is 
impact, not effort.

 The proceeds of the event will posi-
tively impact: 
■   Médecins du Monde Greece to 

deliver medical as well as other servi-
ces to marginalized people that cannot 
access healthcare services and medic-
al care, making healthcare a basic hu-
man right;
■ SOS Children’s Villages Greece to 

provide abandoned, orphaned and des-
titute children with permanent housing 

and education, as well as tools and re-
sources to prepare them for independ-
ent adult;
■ Prolepsis/Diatrofi to distribute 

healthy and nutritious meals, at no cost, 
to all students in hundreds of partici-
pating Greek public schools.

 None of this would have been pos-
sible without the early trust that our 
supporters placed in our organization 
and our values for this launch event. 
Their leadership by example and their 
support truly embodies the values of 
Philotimo, the love for honour, and 
Philanthropy, the love for mankind.  

 The THI Canada team wants to ex-
press its special gratitude to all its sup-
porters for their generosity.

The former Canadian Ambassador to 
the Hellenic Republic, Mr. Robert Peck

The Chairman of Fairfax Financial 
Holdings, Mr. Prem Watsa

Voula McLaughlin Ambassador 
SOS Children’s Villages

The Consul General of Greece in 
Toronto, Mr. Alexandros Ioannidis



«Καλή επιτυχία… είμαστε εδώ 
στο πλευρό σας να βοηθήσουμε»
Μητροπολίτης Καναδά, 
κ.κ. Σωτήριος
Αγαπητέ κ. Χατζηθεοφάνους, Χάρηκα που 
σας γνώρισα. Συγχαίρω για τα Μέσα Ενημέ-
ρωσης τα οποία θέτετε στην υπηρεσία των 
Ομογενών, αλλά και του Ελληνισμού απα-
νταχού της γης. Με διαβεβαιώσατε ότι θα 
τηρήσετε την δημοσιογραφική δεοντολογία 
και σας εύχομαι, η προσπάθειά σας αυτή να 
επιτύχει και να αποβεί χρήσιμη για όλους.
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές.

Αλέξανδρος Ιωαννίδης  
Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος 
στο Τορόντο
Εύχομαι καλή επιτυχία στις προσπάθειές σας 
και αξίζει πραγματικά να αποτελέσετε μια 
καλή γέφυρα με την πολύ αναξιόλογη Ομογέ-
νεια εδώ στο Τορόντο με την Μητέρα Πατρίδα. 
Όλα καλά να έρθουν στην προσπάθειά σας.  

Αντώνης Αρτεμάκης
Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας 
Τορόντο, Οντάριο - Επιχειρηματίας
« Όσο αναφορά το περιοδικό VOICE, σας εύ-
χομαι καλή επιτυχία γιατί ένα σοβαρό περιο-
δικό με την αντιπροσωπευτική ύλη και σοβα-
ρή ύλη, νομίζω ότι χρειάζεται στη Παροικία 
μας και σ’ όλες τις άλλες προσπάθειες που 
κάνετε ραδιόφωνο, τηλεόραση και όλα τα 
σχετικά με τα Μέσα Ενημέρωσης.
Νομίζω ότι η Παροικία μας χρειάζεται πολλές 
φωνές αι ιδιαίτερα τις θετικές φωνές, επίσης 
φωνές που έχουνε μια φαντασία και δημι-
ουργούν ένα θετικό διάλογο, οπότε σαν Πρό-
εδρος της Κοινότητος θέλω να σας ευχαρι-
στήσω και να σας ευχηθώ  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.»

Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης
Πρόεδρος Αδελφότητας Ποντίων 
Τορόντο «Παναγία Σουμελά»
Είναι πολύ καλή η Προσπάθειά σας, η αδελ-
φότητα θα είναι δίπλα σας.Είναι πολύ καλή 
ιδέα αυτό που προσπαθείτε να κάνετε. 
Σας εύχομαι καλή επιτυχία.

Μαρία Φραγγεδάκη
Δημοτική Σύμβουλος  East York
«Εύχομαι καλή επιτυχία στον κ. Χατζηθεοφά-
νους Τάσο,  για το περιοδικό Voice και για τον 
τηλεοπτικό σταθμό NetvToronto.com 
Πιστεύω ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία, πι-
στεύω επίσης ότι αυτή την προσπάθεια να 
την υποστηρίξουν όλοι οι ΕλληνοΚαναδοί της 
περιοχής μας εδώ.
Πιστεύω και περιμένω να δούμε Μεγάλα και 
Ωραία πράγματα από την προσπάθειά σας.» 

Τάκης Λυρής
Πρόεδρος Θεραπευτικής Κοινότητας 
O A S I S    
«Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην 
προσπάθειά σας και είναι σίγουρο ότι η κοινό-
τητά μας χρειάζεται κάτι καινούργιο ώστε να 
προβάλει το έργο των Ελλήνων στον Καναδά.
Εμείς όσο μπορούμε θα σταθούμε δίπλα σας.
Σας εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία στο δύ-
σκολο έργο σας.»

Ερμής Ιορδάνους
Επιχειρηματίας Υψηλής Τεχνολογίας
«Αυτή η νέα προσπάθεια να δημιουργηθεί το 
περιοδικό VOICE, η ΦΩΝΗ, ωραία ονομασία 
το δώσατε, πιστεύω ότι θα βοηθήσει αρκετά 
εδώ στην Παροικία, για να ακουστεί περισσό-
τερο η φωνή του Έλληνα.
Επειδή αυτή η ΦΩΝΗ το VOICE θα μεταδίδε-
ται και στην Ελλάδα που σημαίνει ο την φωνή 
μας θα μεταδίδεται πολύ καλύτερα και θα 
έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
Επίσης θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε 
καλύτερα πως θα μπορούσαμε να βοηθή-
σουμε καλύτερα την Ελλάδα και τους συμπα-
τριώτες μας εκεί.
Είναι πολύ καλή προσπάθεια και πιστεύω ότι 
θα σας δοθεί η στήριξη από τον ελληνισμό και 
τις επιχειρήσεις.
Θέλω να σας ευχηθώ καλή τύχη. Είμαστε 
εδώ στο πλευρό σας να βοηθήσουμε.»

Μπέτυ Σκουτάκη
Επιχειρηματίας 
«Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που μια 
νέα προσπάθεια αρχίζει στο Τορόντο, υπάρχει 
περιθώριο, υπάρχει δρόμος για κάτι καλό, για 
κάτι σωστό και πιστεύω ότι θα έχετε έδαφος 
πρόσφορο επίσης, πιστεύω ότι θα «πάει».
Νάναι καλοτάξιδο το VOICE, εμείς είμαστε 
εδώ, το υποστηρίζουμε, εγώ προσωπικά και 
η εταιρεία μου, και σας εύχομαι ότι το καλύ-
τερο. Προβλέπω ότι θα πάτε πολύ καλά.»

Σταύρος Κριάρης
Επιχειρηματίας
KOLONAKI Group
On behalf of myself and everyone at Kolon-
aki Group we would like to wish The Voice 
magazine great success. May your maga-
zine be the voice for those people and events 
that are not always heard about in our com-
munity and many others. Stavros Kriaris.

Κωνσταντίνος Βασιλείου 
Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής 
Τραπεζικής Επιχειρήσεων & 
Επενδυτικής Τραπεζικής Ομίλου 
EUROBANK 
Εκ μέρους της Eurobank εύχομαι το περι-
οδικό VOICE να γίνει η φωνή της ελληνικής 
ομογένειας του Καναδά και να ακολουθήσει 
πορεία αντάξια της επιτυχημένης πορείας του 
απόδημου ελληνισμού.

Φώτης Καραντώνης
Οικογενειακός Ιατρός  
Εύχομαι καλή αρχή σε όλους τους συντελε-
στές της έκδοσης του VOICE.
Σας ευχόμαστε τα καλύτερα και ευχαριστώ 
πολύ, προσωπικά,  για την προσφορά σας 
στην Κοινωνία μας.

Βασίλης Φάτσης
Σου εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία στην νέα 
σου προσπάθεια. Εάν Eλληνοκαναδικό μηνιαίο 
περιοδικό θα αναπληρώσει το κενό που υπάρ-
χει και θα συμπληρώσει την ομογενειακή μας 
δημοσιογραφία και πληροφόρηση για την προ-
αγωγή της πολιτιστικής μας κληρονομίας.
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Ανοίγει για την Ελλάδα 
μια πύλη στον κόσμο

Η Eurobank κινείται δυναμικά στο «τερέν» του διεθνούς εμπορίου θεωρώντας την έμπρακτη στήριξη της 
εξωστρέφειας μονόδρομο για την ανάκαμψη όχι μόνο του ελληνικού επιχειρείν, αλλά και της οικονομίας. Έχοντας 
διασφαλίσει πολύτιμες συμμαχίες με διεθνούς εμβέλειας οργανισμούς, όπως ο ισπανικός τραπεζικός όμιλος Banco 
Santander, η Eurobank πολλαπλασιάζει την ισχύ σημαντικών εργαλείων εξωστρέφειας, που ήδη διαθέτει, και 
επεκτείνει δραστικά το δίκτυο στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις.

Συμφωνία – σταθμό για την ώθηση της 
εξωστρεφούς ελληνικής επιχειρηματι-
κότητας αποτελεί η πρόσφατη συμφωνία 
της Eurobank με τη Banco Santander. 

Το Exportgate, η πιο ολοκληρωμένη 
ελληνική ηλεκτρονική πύλη διεθνούς 
εμπορίου, που έχει αναπτυχθεί από τη 
Eurobank σε συνεργασία με το ΣΕΒ σύν-
δεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών 
και τους τρεις μεγαλύτερους εξαγωγικούς 
φορείς της χώρας, εντάσσεται στο ”Trade 
Club Alliance“, το πρώτο παγκόσμιο ψη-
φιακό δίκτυο διασύνδεσης επιχειρήσεων 
που υποστηρίζεται από διεθνείς τράπεζες. 
Πλέον, ελληνικές και κυπριακές επιχειρή-
σεις μέλη του Exportgate έχουν τη δυνα-
τότητα να συνδεθούν σε επιχειρηματικό 
επίπεδο και να επεκτείνουν την επιχειρη-
ματική τους δραστηριότητα με 11.000 εται-
ρίες, πελάτες διεθνών τραπεζών ενώ, την 
επόμενη τριετία, ο αριθμός αυτός αναμέ-
νεται να φθάσει τις 50.000 και να καλύψει 
σχεδόν το σύνολο των σημαντικότερων 
αγορών της υφηλίου. Μεγάλα ονόματα της 
διεθνούς τραπεζικής, όπως η Nordea και 
KBC, συμμετέχουν ήδη στο δίκτυο αυτό, 
το οποίο βρίσκεται σε επεκτατική φάση και 
αναμένεται να εξαπλωθεί σε περισσότερες 
από 30 χώρες, μέσα στο 2017, σε συνεργα-
σία με επιπλέον διεθνείς τράπεζες και κα-
λύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αγορών. 

Η Eurobank είναι από τα ιδρυτικά μέλη 

του Alliance και συμμετέχει στο “Trade 
Club Alliance” General Assembly. Πρό-
κειται για το ανώτατο συντονιστικό όργανο 
του παγκόσμιου αυτού διεθνούς δικτύου, 
μαζί με διεθνείς τράπεζες από Η.Π.Α., Λα-
τινική Αμερική, Ασία, Κεντρική & Δυτική 
Ευρώπη και Αφρική. Η Eurobank είναι η 
πρώτη τράπεζα από την Νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη που εκπροσωπείται στο TCA General 
Assembly, και συγκεκριμένα με τους κ.κ. 
Μ. Τσαρμπόπουλο (Βοηθό Γενικό Διευθυντή 
και Επικεφαλής Global Transaction Baking 
της Eurobank) και Θ. Ντάφλο (Επικεφαλής 
Διεύθυνσης GTB i-Services).

Σημαντικός σύμμαχος για την Τράπεζα 
στη μάχη της εξωστρέφειας παραμένει 
το Πρόγραμμα Επιχειρηματικών Αποστο-
λών “Go International / Go Greece” το 
οποίο είναι σε ισχύ από το 2009 και απο-
τελεί μια πρωτοβουλία μεγάλης κλίμακας 
της Eurobank που δίνει την ευκαιρία σε 
ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις να 
έλθουν σε επαφή με αγοραστές προϊό-
ντων από τη διεθνή αγορά. Έως σήμερα 
έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία 7 επιχει-
ρηματικές αποστολές, εκ των οποίων οι 
δύο τελευταίες πραγματοποιήθηκαν στην 
Ελλάδα (Αθήνα-Κρήτη), όπου Ελληνοκα-
ναδοί εισαγωγείς του Καναδά μας τίμη-
σαν με τη συμμετοχή τους και προχώρη-
σαν αντίστοιχα σε εμπορικές συμφωνίες 
με Έλληνες εξαγωγείς.

Βασικός υποστηρικτής του “Go In Crete” 
ήταν η Banco Santander, ενώ επιλεγμένοι 
πελάτες της Santander από Ισπανία και Πο-
λωνία είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από 
κοντά ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Η Eurobank και συγκε-
κριμένα ο Τομέας Global 

Transaction Banking βραβεύθηκε με το 
“Innovators Award 2015” από το διε-
θνούς κύρους περιοδικό Global Finance, 
για την πλατφόρμα του Exportgate. 

Η EuroBAnk ΣΤο SIBoS / ToronTo
Η Eurobank είναι η μοναδική ελληνική 
τράπεζα που συμμετέχει με περίπτερο στο 
διεθνές διατραπεζικό συνέδριο SIBoS, 
που διοργανώνεται φέτος στο Τορόντο, 
16 – 19 Οκτωβρίου και το οποίο  αποτε-
λεί το κορυφαίο συνέδριο παγκοσμίως 
στο πεδίο της διατραπεζικής, υπηρεσιών 
πληρωμών, υπηρεσιών εμπορικού και 
θεματοφυλακής. Στην εποχή της άνθισης 
του ηλεκτρονικού εμπορίου, η συζήτη-
ση για τις νέες τεχνολογίες στις διεθνείς 
εμπορικές συναλλαγές, τις ευκαιρίες και 
τις προκλήσεις που δημιουργούν, είναι 
πιο επίκαιρη από ποτέ και η ομάδα του 
Global Transaction Banking (GTB) της 
Eurobank θα βρεθεί στο SIBOS για να 
συναντήσει και να συζητήσει με εξειδι-
κευμένα στελέχη από τα μεγαλύτερα χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα, πολυεθνικούς 
οργανισμούς και εταιρείες τεχνολογίας, 
τις βέλτιστες επιχειρηματικές στρατηγικές, 
προοπτικές και εργαλεία που προσφέ-
ρουν οι νέες τεχνολογίες στο χώρο του 
διεθνούς εμπορίου και των συναλλαγών, 
αλλά και να ενισχύσουν το δίκτυο των 
υφιστάμενων και δυνητικών συνεργατών. 
Η Eurobank εκπροσωπείται στο SIBOS 
σε ανώτατο επίπεδο στελεχών με επικε-
φαλής τους κ.κ. Κωνσταντίνο Βασιλείου 
(Γενικό Διευθυντή, Επικεφαλής Τραπε-
ζικής Επιχειρήσεων και Επενδυτικής 
Τραπεζικής Ομίλου, Μέλος της Επιτροπής 
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Μέλος της 
Διοικητικής Επιτροπής της Eurobank) 
και Μιχάλη Τσαρμπόπουλο (Βοηθό Γε-
νικό Διευθυντή και Επικεφαλής Global 
Transaction Baking της Eurobank) και 
τους συνεργάτες τους.

Από την πρόσφατη 
εκδήλωση για το 
Exportgate & το 

Trade Club Alliance: 
ο αναπληρωτής υπουργός 

εξωτερικών (στο κέντρο) 
και μέλη των διοικήσεων 

της Eurobank και της 
Banco Santander





Κοινωνια Σήμερα    ασπασία  Γεωργιλή
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Ας γιορτάσουμε την ανθρώπινη φύση!
Ξυπνάω το πρωί βιαστικά, τρέχω να πλυθώ, 
να καλύψω τις σακούλες μου με μπόλικη 
δόση από concealer, να ντυθώ σα μανεκέν. 
να βγω γρήγορα, να ξεχυθώ στους δρόμους 
της πόλη που με φιλοξενεί τα τελευταία 
χρόνια, να βρίσω μερικούς τυχαίους πεζούς 
και μη,να κολλήσω στο φανάρι... Φτάνω 
επιτέλους στο γραφείο με κομμένα τα πόδια, 
λέω λίγες καλημέρες που σχεδόν δεν 
ακούστηκαν και βουρ για το γραφείο μου. 
ακουμπώ την τσάντα-βαλίτσα βιαστικά πάνω 
σε ένα πάκο από χαρτιά. Ήταν η δουλειά που 
δεν πρόλαβα να τελειώσω την προηγούμενη 
μέρα. ω, τι χαρά! Κάθομαι στη στριφογυριστή 
καρέκλα μου και προσπαθώ να οργανώσω 
τη συσσωρευμένη δουλειά μέσα στις 
επόμενες ώρες. μάλλον το διάλλειμα δε θα 
το προλάβω...

Πάλι στο αυτοκίνητο, τρέχω λιγάκι πα-
ραπάνω αυτή τη φορά, ώστε να προλάβω 
να πάρω τα παιδιά από τη σχολική εκδή-
λωση που φυσικά δε πρόλαβα να πάω. 
ουφ, επιτέλους έφτασα.

Γρήγορα γρήγορα και πάλι στο αυτοκί-
νητο, επιστροφή στο σπίτι. να πλύνω, να 
σκουπίσω, να μιλήσω στο τηλέφωνο με 
την πεθερά, να ετοιμάσω το φαγητό για 
αύριο, να γκρινιάξω στον αργοπορημένο 
άντρα μου, να επικοινωνήσω με τα παιδιά 
μου γιατί το τελευταίο διάστημα νιώθω 
εντελώς κακή και ανίκανη μητέρα! 

Παίρνω μια ανάσα. Δεν σταματάμε 
πουθενά, απλά τρέχουμε. Θέλουμε να τα 
έχουμε οΛα. Και τα έχουμε. με τη διαφο-
ρά όμως ότι δεν τα απολαμβάνουμε. 

Η ζωή μας είναι το πιο ευλογημένο 
δώρο που μας χαρίστηκε και που περι-
μένει με λαχτάρα να το ανοίξουμε, να το 
απολαύσουμε γιατί πολύ απλά μας αξί-
ζει. Αντ’ αυτού καθόμαστε και το κοιτάμε 

αμήχανα χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς 
να κάνουμε με αυτό.

Δε φτάνει μια μέρα να βγω να παίξω 
με τα παιδιά μου. Δε φτάνει ένα βρά-
δυ ρομαντικού δείπνου φτιαγμένο από 
τα χεράκια μου παρέα με το σύντροφό 
μου αναπολώντας όμορφες περασμέ-
νες στιγμές μας. Δε φτάνει μια μέρα να 
χαμογελάσω το πρωί στο καθρέφτη μου 
και να πω φτου σου κοπελάρα μου εί-
σαι πολλή όμορφη. Δε φτάνει μια μέρα 
να γελάσω δυνατά στο μαγαζί πίνοντας 
μια μπύρα παραπάνω με τις φίλες μου 
μιλώντας πονηρά για άντρες. Δε φτάνει 
μια μέρα να αδειάσω το μυαλό μου από 
σκέψεις άγχους και σενάρια καταστρο-
φολογίας για ένα αβέβαιο μέλλον. Δε 
φτάνει μια μέρα να βρεθώ σε μια κηδεία 
ή σε ένα ατύχημα ενός συνανθρώπου 
μου για να καταλάβω επιτέλους πόσο 
θνητός είμαι και συνάμα πόσο τυχερός 
γιατί ακόμα είμαι καλά και ζωντανός. 

μια μέρα καλός άνθρωπος, φιλάνθρω-
πος και φιλεύσπλαχνος για μένα και για 
τους γύρω μου, τη φύση και τα ζώα, δε 
φτάνει. Γιατί δεν αρκεί μια μέρα να φι-
λήσω ρουφηχτά και λαίμαργα τα μάγου-
λα των ηλικιωμένων μου γονιών λιγάκι 
πριν αποχωριστούμε. Όχι, μια μέρα, σί-
γουρα δε φτάνει...

Γι αυτό ας υψώσουμε τα ποτήρια 
γιορτάζοντας κάθε μέρα την ανθρώπινη 
φύση...λοιπόν, στην υγειά της! 



INNOVATION    Περικλής Ανδρίτσος

η Τεχνολογία, σήμερα 
Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συζήτηση που είχα πριν περίπου μία δεκαετία με τον πατέρα μου, ο οποίος σπούδασε 
Οικονομικά στην Αθήνα τη δεκαετία του 1950. Το 1991 τελείωνα το Λύκειο και είχα λοιπόν αναρωτηθεί, πώς θα το 
τελείωνα αν τα χρόνια αυτά υπήρχε το Ίντερνετ. Η απάντηση του πατέρα μου, με ακολουθεί από τότε. Μου απάντησε 
πώς αν υπήρχε η τηλεόραση τη δεκαετία στην οποία σπούδαζε δεν ξέρει αν ποτέ θα τελείωνε τις σπουδές του.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συζήτηση που 
είχα πριν περίπου μία δεκαετία με τον 
πατέρα μου, ο οποίος σπούδασε Οικονο-
μικά στην Αθήνα τη δεκαετία του 1950. 
Το 1991 τελείωνα το Λύκειο και είχα 
λοιπόν αναρωτηθεί, πώς θα το τελείωνα 
αν τα χρόνια αυτά υπήρχε το Ίντερνετ. Η 
απάντηση του πατέρα μου, με ακολουθεί 
από τότε. Μου απάντησε πώς αν υπήρ-
χε η τηλεόραση τη δεκαετία στην οποία 
σπούδαζε δεν ξέρει αν ποτέ θα τελείωνε 
τις σπουδές του.

Η καινοτομία ορίζεται ως η εισαγωγή 
νέων ιδεών, τρόπος παρουσίασης, εργα-
λείο ή αγορά με χαρακτηριστικά εντελώς 
διαφορετικά από προηγούμενα. Στους 
υπολογιστές για παράδειγμα οι εταιρεί-

ες ΙΒΜ και Microsoft έχουνε μείνει στην 
ιστορία με την εισαγωγή των πρώτων 
Η/Υ και συστημάτων διαχείρισής τους. 
Πιο πρόσφατα, το 1999, η Google μας 
προσέφερε ένα σύστημα για την πολύ 
γρήγορη ανάκτηση πληροφοριών από τον 
Παγκόσμιο Ιστό. Πέραν αυτών, όσοι είμα-
στε κοντά στην τεχνολογία πολλές φορές 
«αγανακτούμε» και αναφέρουμε ότι δεν 
προλαβαίνουμε να παρακολουθήσουμε 
πλέον τα καινούρια προϊόντα και υπηρε-
σίες εφόσον αναπτύσσονται και παρουσι-
άζονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Εμείς, από αυτή εδώ τη στήλη, θα δίνου-
με κάθε μήνα ένα στίγμα των τελευταίων 
εξελίξεων από όλον τον κόσμο συμπερι-
λαμβανομένου και της Ελλάδας μας.
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Σίφνου στην Πλατεία Ηρώου (απέναντι 
από το ταχυδρομείο), το οποίο περιλαμ-
βάνει εκθέματα από την παραδοσιακή 
ζωή της Σίφνου, παραδοσιακές φορεσιές, 
σιφνέικα κεραμικά και παλιές εκδόσεις. 
Μην παραλείψετε να γευτείτε τις σιφνέικες 
νοστιμιές αλλά και πιο ψαγμένες γεύσεις 
με επιρροές από τη διεθνή κουζίνα στα 
εστιατόρια, που υπάρχουν στα σοκάκια 
της. Επίσης αξίζει να απολαύσετε ένα ή και 
παραπάνω ποτά στα γραφικά μπαράκια 
και καφενεία που θα βρείτε και λειτουρ-
γούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το ΚάσΤρο Κάι Το εΚΚλησάΚι Τησ 
επΤάμάρΤύρού
Το πιο ξεχωριστό χωριό της Σίφνου είναι το 
Κάστρο. Στη σημερινή του μορφή ο οικισμός 
αποτελεί δείγμα κάστρου ενετικής περιό-
δου. Είναι χτισμένο πάνω σε αρχαία πόλη, 
το «άστυ» που αναφέρει ο Ηρόδοτος.  Κατοι-
κείται από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα και 
είναι ένα ανοιχτό μουσείο. Θολωτές στοές, 
ρωμαϊκοί σαρκοφάγοι, ενετική αρχιτεκτο-
νική, φρεσκοασβεστομένα σοκάκια, σπίτια 
σφιχταγκαλιασμένα σε ένα απροσπέλαστο 
αμυντικό τείχος. Αξίζει να κάνεις έναν περί-
πατο στον περιφερειακό πεζόδρομο, να θαυ-
μάσεις το γραφικό εκκλησάκι «Εφταμάρτυ-
ρος» (Επτά Μαρτύρων) με την απέραντη θέα 
στο Αιγαίο, να επισκεφτείς το Αρχαιολογικό 
Μουσείο με ευρήματα που έχουν ανασκαφεί 
στο νησί απ’ όλες τις ιστορικές περιόδους και  
τις 21 εκκλησίες του χωριού.

άρΤεμώνάσ
Ο Αρτεμώνας ήταν από το 1914 έως το 1998 
έδρα της ομώνυμης Κοινότητας. Βρίσκεται 
βόρεια της Απολλωνίας και σε απόστα-

ση ενάμισι χιλιομέτρου. Είναι πραγματικό 
στολίδι της Σίφνου, με αρχοντικά νεοκλα-
σικού ρυθμού, με κήπους και λουλου-
δισμένες αυλές. Ψηλά στην κορυφή του 
λόφου σώζονται από τις παλιές αράδες 
των ανεμόμυλων μόνο δύο σε καλή κα-
τάσταση. Απ’ εδώ η θέα της Σίφνου είναι 
πανοραμική. Μπορεί ν’ αγναντέψει ο θεα-
τής τα γύρω νησιά, το Κάστρο, τους κεντρι-
κούς οικισμούς, ακόμα και τις Καμάρες.  
Στον Αρτεμώνα ο επισκέπτης μπορεί να δει 
ακόμα το σπίτι που γεννήθηκε ο ποιητής 
Ιωάννης Γρυπάρης και τις εκκλησίες Πα-
ναγία Κόγχη, Παναγία Σάμου ή Άμμου, Πα-
ναγία του Μπαλή και τον Άγιο Σπυρίδωνα.

πάνάγιά Χρύσοπηγη
Δέκα χιλιόμετρα από την Απολλωνία 
και λίγο πριν τον Πλατύ Γιαλό, βρίσκεται 
το πιο δημοφιλές σημείο του νησιού, η 
Χρυσοπηγή. Στο ακρωτήριο της Χρυσο-
πηγής υπάρχει το ομώνυμο μοναστήρι 
της Παναγιάς της Χρυσοπηγής (1523), 
πολιούχου και προστάτιδας της Σίφνου, 
το οποίο οικοδομήθηκε για να βρει στέ-
γη η εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής που 
βρέθηκε στην θάλασσα από ψαράδες και 
είναι θαυματουργή.  Γιορτάζει με πανηγύ-
ρι την παραμονή της Αναλήψεως, με το 
πλοίο της γραμμής να μεταφέρει την ει-
κόνα της Παναγιάς από τις Καμάρες στον 
ιερό βράχο, προσελκύοντας εκατοντάδες 
ντόπιους και επισκέπτες και κάνοντάς το, 
το μεγαλύτερο πανηγύρι του νησιού και 
αξέχαστη ανάμνηση για όσους το έχουν 
παρακολουθήσει. Το Μοναστήρι βρίσκε-
ται πάνω σε ένα βράχο ο οποίος είναι 
αποκομμένος από την ξηρά μέσω ενός 
στενού καναλιού νερού. Ένα μικρό γεφυ-
ράκι ενώνει την στεριά με τον βράχο και 

επιτρέπει την πρόσβαση στο μοναστήρι.

Χερρονησοσ
Η Χερρόνησος είναι στο βορειότερο 
Ακρωτήρι της Σίφνου και απέχει 15 χιλιό-
μετρα από την Απολλωνία. 
Πρόκειται για ένα πανέμορφο ψαροχώρι, 
προστατευμένο μέσα σ’ ένα μικρό κολπί-
σκο, που διατηρεί μια μοναδική απλότη-
τα. Οι δύο ψαροταβέρνες που βρίσκονται 
στην παραλία, είναι χτισμένες κυριολε-
κτικά πάνω στη θάλασσα. Όποια στιγμή 
της ημέρας κι αν την επισκεφτείτε, θα σας 
ξαφνιάσει η ηρεμία που επικρατεί, την 
οποία διακόπτει μόνο ο ήχος των ψαρο-
κάικων που περνούν από το λιμανάκι.
Κατά την διαδρομή προς τη Χερρόνησο ο 
επισκέπτης συναντάει τους αγροτικούς 
οικισμούς Τρουλλάκι και Διαβρούχα. Ο άλ-
λοτε απομονωμένος οικισμός στη βορινή 
άκρη του νησιού έγινε προσπελάσιμος από 
την ξηρά με την διάνοιξη δρόμου. 

πλάΤύσ γιάλοσ
Ο Πλατύς Γιαλός είναι η μεγαλύτερη σε 
μήκος παραλία της Σίφνου αλλά και μια 
από τις μεγαλύτερες των Κυκλάδων. Μια 
κοσμική οργανωμένη αμμώδης παραλία 
με πεντακάθαρα, καταγάλανα, ρηχά νερά 
που βραβεύεται κάθε χρόνο από το FEE 
με τη γαλάζια σημαία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εκπληρώνοντας τα αυστηρά κρι-
τήρια του προγράμματος.
Είναι επίσης  η κοσμικότερη πλαζ και βρί-
σκεται στη νότια πλευρά του νησιού σε 
απόσταση 12 χλμ. από την Απολλωνία. Χα-
ρακτηριστικό της είναι ότι βρίσκεται στην 
ασφαλή αγκαλιά ενός κόλπου που την 
προστατεύει από τα καλοκαιρινά μελτέμια. 

Tο Βαθύ

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    Αναστάσιος Χατζηθεοφάνους
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Στον Πλατύ Γιαλό υπάρχουν ενοικιαζόμε-
να δωμάτια, ξενοδοχεία, εστιατόρια, πα-
ντοπωλεία, τουριστικό γραφείο, καφενεία, 
αγγειοπλαστεία και στην αριστερή πλευρά 
του κόλπου υπάρχει αλιευτικό καταφύγιο 
στο οποίο λειτουργεί σύγχρονη πλήρως 
εξοπλισμένη μαρίνα. Εδώ θα βρείτε και 
θαλάσσια σπορ καθώς και επιχειρήσεις 
ενοικίασης σκαφών. Στα αξιοθέατα της 
περιοχής συγκαταλέγεται και ο Άσπρος 
Πύργος που βρίσκεται 1,5 χιλιόμετρο βο-
ρειοανατολικά της παραλίας, ένας από 
τους 77 αρχαίους πύργους του νησιού και 
από τους καλύτερα διατηρημένους. Στην 
είσοδο του όρμου βρίσκεται το ιδιόκτητο 
και ακατοίκητο νησάκι Κιτριανή, πάνω στο 
οποίο το μοναδικό κτίσμα είναι η Εκκλησία 
της Παναγιάς της Κιτριανής, η αρχαιότερη 
του νησιού. (10ος-11ος αιώνας). 

Φάρος-ΓλυΦο-άποκοΦτο-
Φάςολου
Ο Φάρος βρίσκεται στα Ν.Α. της Σίφνου και 
θεωρείται το ασφαλέστερο λιμάνι του νη-
σιού, του οποίου και ήταν το επίσημο λιμάνι 
έως το 1883 και πήρε το όνομα του από τον 
αρχαίο πύργο που υπήρχε πάνω στην πα-
ραλία. Στην προβλήτα του Φάρου υπάρχει 
μικρό πετρόκτιστο θεατράκι στο οποίο, κατά 
τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, 
πραγματοποιούνται διάφορες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. Στο Φάρο υπάρχουν τρεις μι-
κρές αμμώδεις παραλίες: Η κεντρική, εκεί 
που καταλήγει η άσφαλτος, με καταπλη-
κτική θέα στη Χρυσοπηγή. Η παραλία του 
Γλυφού που ονομάζεται έτσι από πηγάδι με 
γλυφό νερό που υπάρχει εκεί από αρχαι-
οτάτων χρόνων μέχρι σήμερα, βρίσκεται 
στη δεξιά πλευρά της παραλίας του Φάρου. 
 Από το Γλυφό αρχίζει όμορφο πλακό-
στρωτο μονοπάτι – φωτιζόμενο τη νύχτα 
– που οδηγεί στην παραλία του Αποκοφτού 
και τη Χρυσοπηγή. Στα δεξιά της παραλίας 

είναι ορατή η σκάλα των μεταλλείων και οι 
εγκαταστάσεις φόρτωσης μεταλλεύματος 
του αρχαίου ορυχείου της περιοχής. Τέλος 
η Φασολού βρίσκεται στα αριστερά της πα-
ραλίας του Φάρου. Στη Φασολού βρίσκεται 
και το μοναστήρι του Σταυρού του Φάρου.

Βάθυ
Το Βαθύ είναι ένα πανέμορφο γραφικό 
και απάνεμο λιμάνι με ξανθή αμμουδιά 
και καταγάλανα νερά, 10 χιλιόμετρα από 
την πρωτεύουσα Απολλωνία. Ο κόλπος 
του με την ήρεμη κρυστάλλινη θάλασσα 
συναρπάζει. Το τοπωνύμιο Βαθύ σημαί-
νει ότι το λιμάνι βρίσκεται σε βαθύτερο, 
χαμηλότερο σημείο σε σχέση με τη γύρω 
περιοχή ή ότι η θάλασσα έχει μεγάλο βά-
θος κοντά στην ξηρά για να προσεγγίζουν 
τα πλοία. Η διάνοιξη και ασφαλτόστρωση 
του δρόμου καθώς και η κατασκευή απο-
βάθρας καθιστούν σήμερα τον γραφικό 
και ήρεμο αυτόν παραλιακό οικισμό πολύ 
προσιτό στον επισκέπτη και από τη στεριά 
και από τη θάλασσα. Στο μέσο περίπου 
της διαδρομής βρίσκεται το μοναστήρι 
του Ταξιάρχη της Μερσίνης (1738). Προς 
το δεξιό άκρο της μεγάλης παραλίας με 
την ήρεμη θάλασσα είναι χτισμένη η δι-
συπόστατη εκκλησία των Ταξιαρχών και 
της «Ευαγγελίστριας» (17ος αιώνας).

κάμάρες
Οι Καμάρες είναι το μεγαλύτερο παραλια-
κό χωριό και το λιμάνι της Σίφνου, από τα 
τέλη του περασμένου αιώνα και βρίσκο-
νται 5 χιλ. από την Απολλωνία. Απέναντι, 
στους πρόποδες του βουνού του Αγίου 
Συμεών, όπου βρίσκεται και το ομώνυμο 
μοναστήρι, βρίσκεται η συνοικία της Αγί-
ας Μαρίνας. Εδώ αξίζει να ανέβει κανείς 
τα 100 περίπου σκαλιά και να επισκεφτεί 
τη σκαρφαλωμένη στα βράχια εκκλησία 
της Αγίας Μαρίνας για να απολαύσει ένα 
μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τις δύο αγκά-

λες του λιμανιού που τις χωρίζει η θά-
λασσα, τις ενώνει χρυσαφένια απλόχω-
ρη αμμουδιά. Η παραλία των Καμαρών 
βραβεύτηκε για πρώτη φορά το 2002 και 
συνεχίζει να βραβεύεται με την γαλάζια 
σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

άΓΓειοπλάςτική τεχνή
Στη Σίφνο, η οποία έχει εδώ και αιώνες 
παράδοση στην τέχνη της αγγειοπλαστι-
κής, τα κεραμικά Σίφνου εξακολουθούν 
να παράγονται μέχρι σήμερα, ενώ συ-
νολικά  λειτουργούν στο νησί 16 εργα-
στήρια. Σ’ αυτά κατασκευάζονται με τον 
εξαιρετικό σιφνέικο πηλό και με ζηλευτή 
δεξιοτεχνία στον “τροχό” από ντόπιους αγ-
γειοπλάστες, μαγειρικά χρηστικά σκεύη 
αλλά και διακοσμητικά καλλιτεχνήματα 
πραγματικά έργα τέχνης.
Σημεία πώλησης υπάρχουν πολλά στην 
Σίφνο, αλλά η καλύτερη εμπειρία είναι να 
επισκεφθεί κανείς ένα από τα εργαστή-
ρια, όπου υπάρχει η δυνατότητα να ενη-
μερωθεί σχετικά με την τεχνική.

τοπική κουζινά
Είναι δύσκολο να φύγετε από το νησί χω-
ρίς να ερωτευτείτε τις τοπικές συνταγές 
του. Ιδιαίτερη και πεντανόστιμη, η σιφνέικη 
κουζίνα εστιάζει στο ψήσιμο των φαγητών 
σε ειδικά πήλινα σκεύη στον ξυλόφουρνο. 
Μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε μαστέλο 
(κατσικάκι ή αρνάκι με κρασί και άνηθο σε 
κληματόβεργες), ρεβιθάδα μαγειρεμένη 
δεκάδες ώρες σε σκεπασταριά, ρεβιθο-
κεφτέδες με μαντζουράνα, καπαροσαλά-
τα, τοπικά τυριά και λιαστό κόκκινο κρασί. 
Σημειώστε ότι στον Αρτεμώνα, κάθε Αύγου-
στο στήνεται γαστρονομική γιορτή στον κε-
ντρικό δρόμο και κάθε Σεπτέμβριο το Φεστι-
βάλ Κυκλαδίτικης Γαστρονομίας «Νικόλαος 
Τσελεμεντές», προς τιμή του γνωστού μά-
γειρα που καταγόταν από το νησί: Δεκάδες 
περίπτερα από διαφορετικά νησιά παρου-
σιάζουν τα καλούδια τους στην πιο νόστιμη 
γιορτή με τους περισσότερους κερασμένους 
μεζέδες που έχετε δει ποτέ. Γιορτές και πα-
ραδοσιακά σιφνέικα πανηγύρια στήνονται 
συχνά το καλοκαίρι – τον Ιούλιο στον Προ-
φήτη Ηλία και στη Χερρόνησο, τον Αύγου-
στο στο Τόσο Νερό, στο Φάρο και στις Καμά-
ρες, τον Σεπτέμβριο στο Βαθύ, τον Άι Σώστη, 
τα Εξάμπελα, τη Χώνη και το Σελάδι. 

Η Παναγιά Χρυσοπηγή
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 Δυναμικά προς το μέλλον,  
 ισχυρή και με ανθρώπινο πρόσωπο

Έχοντας πετύχει δυναμική πορεία ανάπτυξης 27 χρόνων, ο Όμιλος Eurobank συνεχίζει να πρωτοπορεί αναζητώντας 

νέα πεδία κερδοφορίας με μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα τη μακρά του παράδοση στην ανάδειξη καινοτόμων 

ιδεών και την έμπρακτη στήριξη στην υγιή, εξωστρεφή επιχειρηματικότητα. Ταυτόχρονα, διατηρεί ψηλά στις 

προτεραιότητες του τις αξίες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και αναπτύσσει με συνέπεια τα τελευταία 

χρόνια πλήθος δράσεων, αφήνοντας έντονο κοινωνικό αποτύπωμα.

Στην Ελλάδα, η Eurobank, μία εκ των 
τεσσάρων συστημικών τραπεζών της 
χώρας, ακολουθώντας κατά την περίοδο 
της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης 
και παρά το δυσμενές περιβάλλον, μια 
επιτυχημένη στρατηγική, επέστρεψε στην 
κερδοφορία και εδραίωσε την ηγετική 
θέση που είχε ήδη κατακτήσει στο πεδίο 
ενίσχυσης της ελληνικής επιχειρηματι-
κότητας. Η επιστροφή στην κερδοφορία  
οδηγεί την Τράπεζα με υγιείς βάσεις προς 
μια νέα, περισσότερο εξωστρεφή εποχή 
και στην αναζήτηση νέων δρόμων για 
το ελληνικό επιχειρείν. Ο ιδιωτικός χα-
ρακτήρας της Eurobank, με ισχυρούς 
ξένους μετόχους και ελάχιστη κρατική 
συμμετοχή και οι διεθνείς επενδυτές 
που στηρίζουν ενεργά με τη συμμετοχή 
τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τρά-
πεζας, ανταποκρίνεται στις πιο απαιτητι-
κές προδιαγραφές και συνδυάζει διεθνή 
εμβέλεια, μακρά εμπειρία και ολοκλη-
ρωμένη γνώση της τραπεζικής και των 
αγορών στην Ελλάδα και διεθνώς. 

Η Eurobank εφαρμόζει τα καλύτερα 
διεθνή τραπεζικά πρότυπα και πρακτικές, 
αναφορικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση 
ενώ, ο θωρακισμένος ισολογισμός με δεί-
κτη κεφαλαίων πάνω από 17%, η ταχύτατη 
υλοποίηση της λειτουργικής εναρμόνισης 
στο νέο ψηφιακό περιβάλλον και ένα άρι-
στα εξειδικευμένο προσωπικό, αποτελούν 
τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Μεταξύ των ποιοτικών χαρακτηριστι-
κών που τη διαχωρίζουν δίνοντάς της 

προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού 
είναι:
hh η πρωτοπορία στην ενίσχυση της 

καινοτομίας, ειδικά στον πολλά υποσχό-
μενο κλάδο των νεοφυών επιχειρήσεων 
και της νεανικής επιχειρηματικότητας 
όπου η Τράπεζα πρωταγωνιστεί μέσω 
του Προγράμματος egg - enter•grow•go 
και 
hh η στρατηγική ενίσχυσης της εξω-

στρεφούς επιχειρηματικότητας για τον 
τουρισμό και τις ελληνικές εξαγωγές. 
Η Τράπεζα έχει δημιουργήσει ένα πλέγ-
μα ολοκληρωμένων δράσεων και δι-
κτύων διασύνδεσης και προώθησης 
της ελληνικής επιχειρηματικότητας σε 
αγορές του εξωτερικού, με στοχευμένες 
διοργανώσεις, όπως το Πρόγραμμα “Go 
International / Go Greece”, η πλατφόρμα 
Exportgate για τις ελληνικές και κυπρια-
κές εξαγωγικές / εισαγωγικές επιχειρή-
σεις και η στρατηγική συνεργασία με την 
Banco Santander.

Με παρουσία σε επτά ευρωπαϊκές 
χώρες, ο Όμιλος Eurobank παρέχει ολο-
κληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών 
επιλογών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις 
αναζητώντας διαρκώς ποιοτικές υπηρε-
σίες και λύσεις καθώς και νέες ευκαιρίες 
για τους πελάτες του. Ταυτόχρονα όμως 
με την επιχειρηματική, ό Όμιλος ανα-
πτύσσει και πλούσια κοινωνική δράση 
δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις δράσεις 
εκείνες που αφορούν τα παιδιά και τη 
στήριξη των νέων:

hh το Πρόγραμμα «Η Μεγάλη Στιγμή 
για την Παιδεία» με τη συνεπή πολυετή 
επιβράβευση της αριστείας,
hh την αδιάλειπτη υποστήριξη του φι-

λανθρωπικού οργανισμού της Ιεράς Αρ-
χιεπισκοπής Αθηνών, «Αποστολή» και, 
πιο συγκεκριμένα, μέσω του ειδικά δια-
μορφωμένου Προγράμματος «Η Αποστο-
λή στηρίζει τους μαθητές», που προσφέ-
ρει στήριξη στις οικογένειες των μαθητών 
που έχουν προβλήματα σίτισης.

ΕΠιχΕιρΗΜΑΤιΚΟΤΗΤΑ ΚΑι 
ΚΑινΟΤΟΜιΑ: Ο ΔρΟΜΟΣ ΠρΟΣ 
ΤΟ ΜΕλλΟν

Το Πρόγραμμα νεανικής Καινοτόμου 
Επιχειρηματικότητας egg - enter•grow•go 
αποτελεί πρωτοβουλία της Eurobank που 
σχεδίασε και υλοποιεί σε συνεργασία 
με το Corallia. Με μια σειρά υποστηρι-
κτικών δράσεων και εργαλείων το Πρό-
γραμμα που αναπτύσσεται σε τρία στάδια 
(enter•grow•go) βοηθά στο ξεκίνημά τους 
νέους επιχειρηματίες, ηλικίας 18 – 49 ετών, 
να εξελίξουν το σχέδιο τους σε ένα ολοκλη-
ρωμένο αξιοποιήσιμο προϊόν ή υπηρεσία.

Η αναζήτηση νέων ιδεών ικανών να 
μετεξελιχθούν σε επιτυχημένα προϊόντα 
και υπηρεσίες αποτελεί για την Τράπεζα 
πολύτιμο πεδίο δράσης και τα αποτελέ-
σματα μετά την ολοκλήρωση των τεσσά-
ρων πρώτων κύκλων του Προγράμματος 
έχουν καταστήσει το egg πρότυπο για 
κάθε νέα πρωτοβουλία στο «οικοσύστη-
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μα» των ελληνικών start – up. Στα τέσ-
σερα χρόνια λειτουργίας του στο egg 
(enter•grow•go) και μεταξύ άλλων:

 h  200 νέοι επιχειρηματίες δημιούρ-
γησαν 98 επιχειρηματικές ομάδες

 h 151 προσλήψεις έγιναν συνολικά 
από τις επιχειρηματικές ομάδες

 h 60 ομάδες έχουν νομική μορφή με 
συνολικό προσωπικό 211 ατόμων

 h Δημιουργήθηκαν 33 εταιρίες με 
συνολικό τζίρο €1,1 εκατ.

 h 22 εταιρίες έχουν λάβει συνολικά 
επενδύσεις/χρηματοδότηση €2,1 εκατ.

 h 10 εταιρίες έχουν λάβει χρηματο-
δότηση από τη Eurobank €500 εκατ.

 h 4 εταιρείες έχουν επιλεγεί για τη 
συμμετοχή τους στο Exportgate και τη 
διασύνδεσή τους με επιχειρήσεις από 
όλο τον κόσμο μέσω του «Trade Club 
Alliance»

Ο 5ος κύκλος egg που ξεκίνησε τον πε-
ρασμένο Ιούνιο φιλοξενεί 34 επιχειρημα-
τικές ομάδες.

Τις εγκαταστάσεις του Προγράμματος 
Νεανικής Καινοτόμου Επιχειρηματικό-
τητας egg, επισκέφθηκε τον περασμένο 
Μάιο ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Fairfax Financial Holdings, 
κ. Prem Watsa. Συνοδευόμενος από τη 
Διοίκηση της Eurobank, ο κ. P. Watsa 
είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στους χώ-
ρους του egg και να συναντήσει στελέχη 
των νεοφυών επιχειρηματικών ομάδων 

που φιλοξενούνται στον τρέχοντα κύκλο 
του Προγράμματος, ενώ, μεταξύ άλλων, 
δήλωσε: «Μία νέα γενιά επιχειρηματιών, 
τολμηρών και δημιουργικών, σε ένα πε-
ριβάλλον φιλικό προς την επιχειρηματι-
κότητα, μπορεί να βοηθήσει τη χώρα να 
επιστρέψει σε ισχυρή και διατηρήσιμη 
ανάπτυξη. Μας χαροποιεί να βλέπουμε 
ότι εταιρίες στις οποίες έχουμε επεν-
δύσει, όπως είναι η Eurobank, έχουν 
αναγάγει σε υψηλή προτεραιότητα το να 
βοηθούν νεοφυείς επιχειρηματικές προ-
σπάθειες να επιτύχουν».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Εξωστρέφειας του egg, τις 
εγκαταστάσεις του επισκέφθηκε τον πε-
ρασμένο Σεπτέμβριο η Πρύτανης της G. 
Raymond Chang School of Continuing 
Education at Ryerson University in 

Toronto. Η Δρ. Μαρί Μπουντρογιάννη 
ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του egg 
και συνάντησε 13 επιχειρηματικές ομά-
δες και Residents του 5ου κύκλου του 
Προγράμματος που είχαν την ευκαιρία 
να παρουσιάσουν στην Πρύτανη τις επι-
χειρηματικές τους ιδέες. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό ότι η ελληνικής καταγωγής κα 
Μ. Μπουντρογιάννη δεν έκρυψε το ενδι-
αφέρον της για το Πρόγραμμα το οποίο 
χαρακτήρισε πολύ υψηλού επιπέδου. 
Εξετάζονται ήδη τρόποι συνεργασίας και 
διασύνδεσης του egg με τη G. Raymond 

Chang School of Continuing Education 
at Ryerson University in Toronto καθώς 
επίσης και διασύνδεση ομάδων με στο-
χευμένες επιχειρήσεις του Καναδά που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο ενδια-
φέροντος των ομάδων του egg.

Ο  κ. Prem Watsa 
με τη Διοίκηση της Eurobank 
στο egg - enter•grow•go

Η Δρ. Μ. Μπουντρογιάννη 
στο egg - enter•grow•go



VOICE.  Οκτώβριος  2017 |  22

Παρακολουθώντας από κοντά τις διε-
θνείς εξελίξεις και αναγνωρίζοντας την 
πορεία του κόσμου προς την ψηφιακή 
εποχή, η Eurobank είναι η πρώτη ελλη-
νική τράπεζα που δημιούργησε Κέντρο 
Καινοτομίας με σκοπό να διαδραματίσει 
κεντρικό ρόλο στο ταξίδι για την επίτευξη 
της συστηματικής καινοτομίας του Οργα-
νισμού και να τοποθετήσει την Τράπεζα 
στην καρδιά του FinTech οικοσυστήματος 
της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Επιπλέον, η Eurobank, από κοινού με 
τον ΣΕΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομη-
χανιών και Επιχειρήσεων) εγκαινίασε το 
2010, την εποχή δηλαδή που η Ελλάδα 
έμπαινε στην εποχή των μνημονίων, το 
Διαγωνισμό Εφαρμοσμένης Έρευνας & 
Καινοτομίας «Η Ελλάδα Καινοτομεί!». 
Σωρευτικά στους τρεις διαγωνισμούς 
«Η Ελλάδα Καινοτομεί!» υποβλήθηκαν 
747 υποψηφιότητες, 180 στην κατηγορία 
«Εφαρμοσμένη Έρευνα» και 576 στην 
κατηγορία «Καινοτομία»!

Η ΑλλΗλΕγγύΗ ΕίνΑί ΕύθύνΗ
Με στόχο την προστασία κυρίως των 

παιδιών, της πιο ευάλωτης ομάδας ειδικά 
στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρί-
σης που δοκιμάζει σκληρά πολλές ελληνι-
κές οικογένειες, η Eurobank υποστηρίζει 
τις δράσεις μη κερδοσκοπικών, κοινω-
φελών οργανισμών.

 Με την αποκλειστική χο-
ρηγία της Eurobank, από 
το 2014 έως σήμερα, το 

Πρόγραμμα του φιλανθρωπικού οργανι-
σμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
«Η Αποστολή στηρίζει τους μαθητές», 
το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρη-
σκευμάτων στην Ελλάδα και παρέχει 
έμπρακτη στήριξη στις οικογένειες μαθη-
τών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα σίτισης, διένειμε περισσότερα 
από 110.000 «δέματα αγάπης». 

Τα Χριστούγεννα του 2016, αντί δώρων 
και ευχετήριων καρτών, η Eurobank επέ-
λεξε να ενισχύσει περαιτέρω το Πρόγραμ-
μα, αυξάνοντας την οικονομική στήριξη στις 
€400.000 ενώ έκανε κοινωνούς στο έργο 

αυτό εργαζόμενους και πελάτες, εξασφαλί-
ζοντας «δέματα αγάπης» σε περισσότερους 
μαθητές και τις οικογένειές τους. 

Επιπλέον, η Eurobank υποστηρίζει, 
κάθε χρόνο, πάνω από 30 μη κερδοσκο-
πικούς οργανισμούς και ιδρύματα που 
δραστηριοποιούνται εντός και εκτός 
Αθηνών και υποστηρίζουν κυρίως παι-
διά και άλλες ευαίσθητες κοινωνικές 
ομάδες. Μεταξύ των δράσεών της είναι 
η ενίσχυση προς το «Χαμόγελο του Παι-
διού» και προς τα «Παιδικά Χωριά SOS 
Ελλάδας» καθώς και προς το ανθρωπι-
στικό ίδρυμα “Coeurs pour Tous Hellas”, 
παράρτημα του ιδρύματος που δημιούρ-
γησε στη Γενεύη το 1998, ο καθηγητής 
Αυξέντιος Καλαγκός για την αρωγή φτω-
χών παιδιών με καρδιοπάθεια.

ΜΕγΑλΕΣ ΣτίγΜΕΣ γίΑ τΗν ΠΑίΔΕίΑ

Από το 2003 η Eurobank υλοποιεί το 
Πρόγραμμα «Η Μεγάλη Στιγμή για την 
Παιδεία» που εδώ και 15 χρόνια επι-
βραβεύει τους αριστούχους απόφοιτους, 
από όλα τα Λύκεια της Ελλάδας, που 
πέτυχαν τον υψηλότερο αριθμό μορίων 
εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο. 

Η Τράπεζα έχει βραβεύσει πάνω από 
17.000 μαθητές, συνολικά από όλη την Ελ-
λάδα, έχοντας διαθέσει περισσότερα από 
16,5 εκατομμύρια ευρώ. Κυρίως όμως 
η βράβευση έχει και την ισχυρή αξία της 
ηθικής αναγνώρισης για την προσπάθεια 
και τον κόπο των παιδιών και η Eurobank 
αποδεικνύει έμπρακτα ότι η Παιδεία απο-
τελεί στρατηγικό πυλώνα ΕΚΕ.  

νούΣ ύγίΗΣ Εν ΣώΜΑτί ύγίΕί

Η Eurobank συνειδητά και με συ-
νέπεια στέκεται δίπλα στους Έλληνες 
αθλητές που δίνουν εντυπωσιακά παρα-
δείγματα ήθους, επιμονής, προσήλωσης 
και αυτοπειθαρχίας, κάνοντας περήφα-
νους όλους τους Έλληνες.

Ο Όμιλος Eurobank είναι επί 17 χρόνια 
υπερήφανος χορηγός όλων των Εθνι-
κών ομάδων Μπάσκετ, μια συνεργασία 
που είναι η μακροβιότερη στον ελληνικό 

αθλητισμό και μία από τις μεγαλύτερες 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το 2016 η Eurobank ήταν, για μια ακόμη 
χρονιά, αποκλειστικός χορηγός του κολυμ-
βητή μαραθώνιας κολύμβησης Σπύρου 
γιαννιώτη που συγκίνησε με τον εκπληκτι-
κό αγώνα και την κατάκτηση του αργυρού 
μεταλλίου στα 10 χλμ Ανοικτής Θαλάσσης 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. 

Ταυτόχρονα, η Eurobank, υποστήριξε 
επί σειρά ετών τη διακεκριμένη ιστι-
οπλόο και Χρυσή ολυμπιονίκη στους 
ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, Σο-
φία Μπεκατώρου, η οποία αγωνίστηκε 
για τελευταία φορά στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Ρίο.

O Ολυμπιονίκης Σπύρος Γιαννιώτης

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ    VOICE

Aπό την 
εκδήλωση 
βράβευσης 
«Οι Πρώτοι των 
Πρώτων» στην 
Παλαιά Βουλή, 
τον περασμένο 
Μάρτιο
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 25 χρόνια Ευρυδικη
Στον Πειραιά και συγκεκριμένα στο θέατρο Βεάκειο γιόρτασε 
με διάσημους φίλους της και όχι μόνο, τα 25 χρόνια παρουσί-
ασης της στη δισκογραφία, η Κυπριακής καταγωγής τραγου-
δίστρια Ευρυδίκη.
Το παρών στο κατάμεστο θέατρο έδωσαν αρκετοί καλλιτέχνες 
όπως Μελίνα Ασλανίδου, Σοφία Βόσσου, Χρήστος Δάντης, Πέγκυ 
Ζήνα, Γιώργος Θεοφάνους, Γιώργος Παπαδόπουλος, Χάρις Σάβ-
βα, Τάμτα, Ραλλία Χρηστίδου, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Demy.

 ΤριΤη Εγκυμόσυνη για Την Kate Middleton
Χαρμόσυνα νέα από το παλάτι του Buckingham, καθώς ο 
Πρίγκιπας William και η Kate Middleton ετοιμάζονται να 
μεγαλώσουν την οικογένεια τους. Μετά τον 4χρονο Πρίγκιπα 
George και την 2χρονη Πριγκίπισσα Charlotte, ανακοίνωσαν 
πως περιμένουν το τρίτο τους παιδί διώχνοντας έτσι τις φήμες 
χωρισμού που επικρατούσαν τον τελευταίο καιρό.
Η Δούκισσα του Cambridge πάσχει από «υπερέμεση κύηση», 
όπως και με τις δύο προηγούμενες εγκυμοσύνες της, τα συ-
μπτώματα της οποίας την κάνουν να μείνει στο παλάτι όπου 
της παρέχεται η απαιτούμενη φροντίδα.

  συννΕφα αναμΕσα σΕ 
ShaKira- Pique;;;

Έχει βουίξει ο τόπος ότι το διάσημο 
ζευγάρι, Shakira – Pique που έχει 
αποκτήσει δυο γιους, δεν είναι πια 
μαζί και ότι η Shakira έχει ήδη πά-
ρει τα παιδιά και έχει μετακομίσει 
σε άλλο σπίτι, ενώ φήμες κάνουν 
λόγο για τρίτο πρόσωπο το οποίο 
μπήκε ανάμεσά τους.
Την απάντηση έδωσε ο αμυντικός 
της Barcelona ανεβάζοντας στα 
social media ένα τραγούδι της γυ-
ναικάς του και μια φωτογραφία της 
ίδιας με τους γιούς τους, θέλοντας 
να διαλύσει κάθε «σκιά» για τη σχέ-
ση του με την Κολομβιανή.

 γιώργόσ ΠαΠαδακησ, 15 
κιλα Πιό αδυναΤόσ!
Ο δημοσιογράφος με τις 7.000 εκπο-
μπές στο ενεργητικό του, δηλώνει πιο 
νέος από ποτέ! Είναι η 28η χρονιά που 
μας ενημερώνει μέσα από την πρωι-
νή εκπομπή ‘’Καλημέρα Ελλάδα’’  του 
ΑNT1 και παρόλη την σταθερότητα στα 
επαγγελματικά του, η νέα τηλεοπτική 
σεζόν τον βρήκε φανερά ανανεωμένο. 
Με όπλα την καλή ψυχολογία και την 
εγκράτεια, δήλωσε στην εφημερίδα 
‘’Πρώτο Θέμα’’: «Βάζω πλέον τέσσερα 
νούμερα μικρότερο παντελόνι απ’ ότι 
φορούσα. Ξεκίνησαν την προσπάθεια 
να χάσω τα κιλά τέλη Ιουνίου, όχι γιατί 
μου το επέβαλε κάποιος ή για τηλεο-
πτικούς λόγους, αλλά για το γούσταρα 
να είμαι ανανεωμένος».

 αΠΕβιώσΕ ό ιδρυΤησ Τόυ ΠΕριόδικόυ ‘’Playboy”, hugh hefner
Σε ηλικία 91 ετών,  στο σπίτι του το Playboy Mansion, άφησε την τελευταία του πνοή 
ο γνωστός σε όλους ‘’Mr. Playboy’’, hugh hefner.
Γεννημένος στις  9 Απριλίου του 1926 στο Σικάγο ο άνθρωπος που είχε συνδέσει το 
όνομά του με τις όμορφες γυναίκες και την υπερπολυτελή διαβίωση, είχε ιδρύσει 
το περιοδικό με μόλις $600 και ακόμα $1000 που είχε δανειστεί από την μητέρα του.
Το πρώτο τεύχος του περιοδικού είχε στο εξώφυλλό του την Merilyn Monroe.
Ο Hefner θεωρείτο ένας από τους πιο επιτυχημένους, αυτοδημιούργητους εκατομ-
μυριούχους, με την περιουσία του να αγγίζει τα 43 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, 
υπήρξε και πολιτικός ακτιβιστής, με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο.

TA 'MAΘΕΣ ; ; ;
???
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Fashion District    Νικολέτα Στεφάνου

Πως να ανανεώσετε την 
καρνταρόμπα σας με 4 απλά βήματα 
Το φθινόπωρο είναι ίσως η καταλληλότερη εποχή για να ανανεώσουμε την γκαρνταρόμπα μας και να καθαρίσουμε 

την ντουλάπα μας. Μην βιαστείτε ! Διαλέξτε μια μέρα που να έχετε χρόνο και για να κάνετε την όλη κατάσταση πιο 

υποφερτή, φωνάξτε τις φίλες σας, βάλτε κι ένα ποτό και ξεκινήστε! 

Αυτό που προτείνω, είναι να ταξινο-
μήσετε τα ρούχα σε 3 στοίβες. Αυτά που 
δεν φοράτε, αυτά που σας αρέσουν και 
αυτά που φοράτε συχνά. Ψάξτε μέσα 
στην ντουλάπα σας. Σίγουρα θα έχετε 3 ή 
4 μπλουζάκια ίδιου χρώματος ή σχεδίου, 
από τα οποία φοράτε το ένα ή το πολύ τα 
δύο. Απαλλαγείτε απ’ αυτά που δεν φορά- 
τε. Σίγουρα θα υπάρχει ένα τζιν παντελόνι 
που το φορούσατε κάθε μέρα το καλοκαί-
ρι...αυτό το κρατάτε!!! Είδατε; Δεν είναι 
και τόσο δύσκολο τελικά! 

Συνεχίστε το ξεδιάλεγμα και να θυμά-
στε! Πρέπει να είστε ειλικρινείς! Εάν ένα 
κομμάτι δεν το έχετε φορέσει τον τελευ-
ταίο χρόνο, δεν θα το φορέσετε τώρα! 
Όταν τελειώσετε με τις στοίβες, θα πρέπει 
με κάποιο τρόπο να απαλλαγείτε από τα 
ρούχα που δεν θέλετε πια. Προσωπικά 
προτιμώ να δωρίζω ότι δεν χρειάζομαι 
πλέον, σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και μη 
κερδοσκοπικές εταιρείες που φροντίζουν 
ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερα 

τώρα που χειμωνιάζει, πολλοί συνάν-
θρωποι μας έχουν ανάγκη ρούχα και 
είδη σπιτιού. Εναλλακτικά θα μπορούσα- 
τε επωφεληθείτε με το να πουλήσετε ή να 
ανταλλάξετε τα κομμάτια που δεν θέλετε 
πια, σε ένα από τα πολλά καταστήματα 
που ειδικεύονται στη μεταπώληση μετα-
χειρισμένων ρούχων. 

Τώρα που ξεφορτωθήκατε ότι δεν 
σας είναι πλέον χρήσιμο, ήρθε η ώρα 
να ανανεώσετε την γκαρνταρόμπα σας. 
Τα βασικά κομμάτια που θα πρέπει να 
υπάρχουν σε κάθε ντουλάπα αυτό το 
φθινόπωρο/χειμώνα είναι υπερμεγέθη 
πλεκτά πουλόβερ και ζακέτες που θα τα 
συνδυάσετε με αντίστοιχα υπερμεγέθη 
κασκόλ και ζεστές μπότες. Θα μπορού-
σατε επίσης να φορέσετε το αγαπημένο 
σας φόρεμα ή ακόμα και σορτς με τα 
υπερμεγέθη πουλόβερ σας, τα κασκόλ, 
ζεστά καλσόν και μποτάκια. 

Τώρα που έχετε πια μια ιδέα για το τι 
ακριβώς ψάχνετε, διασκεδάστε το! Φο- 

ρέστε τα ρούχα σας, παίξτε με τα βασικά 
κομμάτια σας κάνοντας 4-5 διαφορετι-
κούς συνδυασμούς με το κάθε ένα. Να 
θυμάστε: αφήστε ελεύθερη τη φαντασία 
σας και χρησιμοποιήστε όλα σας τα ρούχα 
πολλές φορές!



IN THE CITY     George Scandalis
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Ancient Art In Modern Times
Follow your dreams. As cliché as it may sound (as we’ve all heard it before) I cannot express it any harder.

A little over a year ago I found myself 
wanting to write my first Greek theatric-
al show. A little overzealous of a want 
one might say, knowing that Greek is my 
second language. With years of Greek 
theatrical experience both in Canada 
and professionally in Greece I thought I 
would give it a shot. I mean, who doesn’t 
love a dramatic and forbidden love story? 
I wrote my play. I was very pleased with 
what I had written, however I was faced 
with the daunting question of who was 
going to produce it and direct it? 

Elisseos Kyrillou drilled it into my 
head that I should not only direct my 
own show, but that I should produce it, 
too. He later would become by business 
partner and we would create Ten Tone 
Productions. We decided to tackle every 
aspect of the production from market-
ing, to ticket design, set design and the 
list goes on and on. WE had full control 
of every aspect of staging the production 
from scratch. Η Επιλογή (The Choice) 
opened to sold out shows on November 
11th of 2016. Those who saw it still stop 
us to congratulate us and those who 
missed it are asking for us to stage it 
again. We couldn’t be more proud. 

The magic from our first production 
resonates with us till today, as we em-
bark on staging our second original work 
written and directed by myself again. Το 
Όνομα Μου Είναι Έυα (My Name is Eva) 
will premiere on December 13th, 2017 
at the Alumnae Theatre. A stellar cast 

brings to life the story of a fiersome sing-
er whose life has been a rollercoaster 
of disappointments. Her illicit affair with 
a married man leads her to become a 
mother. However she must choose be-
tween her baby, her lover and her new 
found fame. The show takes the audi-
ence on a psychological suspense drama 

painted through live singing and music. 
Our lead character finds herself quickly 
in hot water arrested with accusations of 
attempted murder and kidnapping. Her 
child is nowhere to be found. The inves-
tigative team works feverishly to under-
stand what she’s done to her child. This is 
definitely a show not be missed.

Ten Tone Productions is a new com-
pany transforming from the cultural need 
to deliver Greek visual arts with the de-
signed intent to reach an emerging audi-
ence, that has awakened and has been 
waiting to come alive in a modern way by 
raising Hellenic artistry through theatre, 
music, drama and visuals. Our intent is to 
introduce new diverse works of art such 
as Η _ΕΠΙΛΟΓΗ and Το Όνομα Μου Είναι 
Έυα, providing a rebirth of Greek theatre 
aiming at closing the gap between the 
older and younger Hellenic generations. 

I never thought myself to be a director, 
but I did it. I never thought myself to be a 
playwright. Now I’ve done it twice. I was 
lucky to find someone to believe in my 
dreams and see my vision. There’s noth-
ing more satisfying to my soul than creat-
ing art. There’s pride felt on a cellular level 
of my being that I, a Greek in diaspora of 
second generation am able to bring to life 
Greek art theatrically to audiences of all 
generations. I hope you’ll all join us on our 
second venture and support an ancient 
and very relevant form of entertainment. 

Follow us on Facebook, Instagram 
and Twitter for updates and trailers to 
our shows. Visit us at www.tentonepro-
ductions.com for more information. 

I’m forever grateful for the support of 
our community on a whole and hope to 
only bring you works that can take us 
for a couple of hours from our world 
into another.

There’s nothing more 

satisfying to my soul than 

creating art.



Things To Do    Βαρβάρα Παπαδοπούλου

ΦεστιΒάλ σοκολάτας 
Ένα απο τα πιο ενδιαφέροντα και «νόστιμα» φεστιβάλ της πόλης που αφορά μικρούς και μεγάλους έρχεται στο τορόντο 
την πρώτη του Νοέμβρη και θα μείνει μέχρι και τις 30 του ίδιου μήνα, αφήνοντάς μας μία γλυκιά γεύση στο στόμα. Ο 
λόγος για το φεστιβάλ σοκολάτας του τορόντο !

εδώ μπορείτε να δοκιμάσετε σοκολάτα 
σε όλες τις μορφές της, να παρακολου-
θήσετε εκθέσεις σοκολατοποιίας καθώς 
και ξεκαρδιστικούς διαγωνισμούς κατα-
νάλωσης σοκολάτας.
τι θα δούμε:

•  The ToronTo Luxury 
ChoCoLaTe Show

Πρόκειται για την “σπεσιαλιτέ” της όλης δι-
οργάνωσης! Η παρουσίαση αυτή μας έγινε 
γνωστή το 2011 και για έξι χρόνια μέχρι και 
πέρισυ παρουσιαζόταν στο Roy Thomson 
Hall για μία μόνο ημέρα με μεγάλη προ-
σέλευση. Φέτος η παρουσίαση θα γίνει σε 

καινούριο χώρο που μπορεί να φιλοξενή-
σει την εκδήλωση για δύο ημέρες, σάββα-
το και Κυριακή 4-5 Νοεμβρίου 2017, στο 
Toronto Reference Library.

•  The ChoCoLiCiouS “Tour du 
ChoCoLaT”

άπολαύστε δείγματα σοκολάτας σε μειω-
μένη τιμή ή ακόμα και δωρεάν. 1-30 Νο-
εμβρίου 2017.

• ChoCoLaTe afTernoon Tea
Διοργανώνεται από το Omni King Edward 
Hotel και συμβάλλει σημαντικά στην ενί-
σχυση του ποσού που συγκεντρώνεται 

για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 1-30 Νο-
εμβρίου 2017, Omni King Edward.

• The ChoCoLympiCS
είναι ένα από τα ξεκαρδιστικά σημεία της 
όλης διοργάνωσης! Ομάδες αστυνομικών 
και πυροσβεστών διαγωνίζονται για το ποιός 
θα φάει περισσότερη σοκολάτα και διεκδη-
κούν το ετήσιο Chocolate Bowl, συμβάλλο-
ντας έτσι στο να συγκεντρωθούν χρήματα για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς. 26 Νοεμβρίου 
στο Wychwood Barns. Για πρώτη φορά φέ-
τος θα υπάρχει περίπτεερο, όπου θα πωλεί-
ται σοκολάτα και άλλα προϊόντα ζαχαροπλα-
στικής. 26 Νοεμβρίου στο Wychwood Barns.



FOOD    Peter  Minakis
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Με τον καλοφαγά... PETER MINAKI
This past summer saw me vacationing in Greece and 

each summer I try to visit a new region (plus some old 

time favourites). This year I decided to go revisit the 

Ionian Islands otherwise known as the “Epta Nisa”.

1.  First up, let’s make the Greek Goddess Sauce by placing the 
parsley, scallions, carrot, wine vinegar and some coarse 
sea salt in a food processor and whiz until a paste. Now add 
a stream of olive oil while the machine is running and stop 
pouring when you’ve achieved your desired consistency. Add 
Greek oregano to taste, salt and pepper (more oil or vinegar) 
and pour into a bowl and reserve.

2.  To make your Riganada, lightly bake the bread slices until just 
dried and allow to cool. In the meantime, sprinkle coarse sea 
salt on your tomato slices and allow the tomatoes to rest for 5 
minutes. Now place the tomato slices in a bowl with olive oil, 
wine vinegar, oregano and fresh ground pepper and gently 
toss with your hands.

3.  Place 2 overlapping slices of tomato on each slice of bread, 
pour any juices over and then sprinkle the crumbled feta then 
top with some olive slices and then a small dollop of Greek 
goddess sauce. Finally garnish with a grape vine shoot and 
serve as part of your array of meze or appetizers. 

This chain of islands facing Italy with the northernmost is-
land being Corfu and the southernmost island being Kythera. 
The Italian influence on the cuisine is noticeable in names of 
some of the dishes (like Pastitsio).

You will find many Ionian specialties on all the islands 
and this one I am featuring today is easy, makes use of our 
garden tomatoes and it makes for a great snack or appetizer 
for family and dinner guests.

Riganada (Ριγανάδα)
(serves 4-6)

• 1 stale or day-old baguette, 1/2 inch slices

• 4-5 ripe plum tomatoes, thin sliced

• 1 large clove of garlic

• coarse sea salt & fresh ground pepper

• extra-virgin Greek olive oil

• red wine vinegar

• 1/2 tsp. dried Greek oregano

• 1 cup of crumbled Feta cheese

• 12-15 sun-dried olives (Throumpes), pitted and sliced

• Greek Goddess Sauce

• 1 cup of chopped fresh parsley

• 2-3 scallions, chopped

• 1/2 carrot, peeled & grated

• 1 Tbsp. dried Greek oregano

• 2-3 Tbsp. of red wine vinegar

• 1/2 cup extra-virgin olive oil

• salt and pepper to taste

•  grape vine shoots for garnish (you can use ribbons of 
jarred grape wine leaves or capers)





Μηνιαια καταναλωση 
✔  κόκκινο κρέας  το οποίο βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας, παρόλο που είναι εξαιρετική πηγή σιδήρου και πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας. 

Η μειωμένη κατανάλωση του κόκκινου κρέατος (ελάχιστες φορές το μήνα) οφείλεται στο ότι το κόκκινο κρέας έχει συνδεθεί με τα καρδιαγγειακά 
νοσήματα, τον καρκίνο του παχέος εντέρου και με την παχυσαρκία και αυτό επειδή εκτός από πρωτεΐνη περιέχει και κορεσμένο λίπος.

ΕβδοΜαδιαια καταναλωση 
✔  Ψάρια και θαλασσινά. Τα λιπαρά ψάρια (σολομός, σκουμπρί, ρέγγα, τόνος, πέστροφα, σαρδέλα) είναι πλούσια σε πολυακόρεστα ω-3 

λιπαρά οξέα, που προστατεύουν από καρδιαγγειακά και άλλα νοσήματα, συμβάλουν στην ανάπτυξη και έχουν αντιφλεγμονώδη δράση.
✔  λευκά κρέατα όπως το άπαχο χοιρινό και όλων των ειδών τα πουλερικά γιατί μας προσφέρουν πρωτεΐνες καλής ποιότητας 
✔  αυγά που είναι πλούσια σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. 
✔  Η ζάχαρη σε περιορισμένη κατανάλωση, με τη μορφή γλυκισμάτων, αναψυκτικών και τυποποιημένων τροφών, καθότι συμβάλει στην 

αύξηση του σωματικού βάρους και την επιβάρυνση του οργανισμού από ορισμένα βλαβερά πρόσθετα.

ΔΙΑ(Σ)ΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ    Αγγελική Παπαγεωργοπούλου / Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
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Μεσογιακή διατροφή
Στις αρχές του 1950 διεξήχθη μια μεγάλη έρευνα, η οποία διήρκησε περίπου 
30 έτη και ως στόχο είχε τη μελέτη των διατροφικών συνηθειών ανθρώπων οι 
οποίοι διέμεναν σε διάφορες χώρες όπως η Γιουγκοσλαβία, η Ελλάδα, οι ΗΠΑ, 
η Ιαπωνία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Φινλανδία.

Τα αποτελέσματα της μελέτης, ανέ-
δειξαν τους κατοίκους της Κρήτης ως 
τους μακροβιότερους, με το ποσοστό 
θνησιμότητας τους από καρδιαγγειακά 
νοσήματα και καρκίνο να είναι συγκριτι-
κά μικρότερο από τους ανθρώπους των 
υπολοίπων χωρών. 

Μυστικό «μακροζωίας» των Κρητικών 
αλλά και των υπόλοιπων μεσογειακών 
λαών υπήρξε η απλή και λιτή διατροφή 
τους, σε συνδυασμό με το φυσικό τρόπο 
ζωής τους (εργασία στην ύπαιθρο). 

Τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης 
χρησιμοποιήθηκαν από επιστήμονες του 
πανεπιστήμιου του HARVARD ώστε να 
διαμορφωθούν διατροφικές οδηγίες με 
βάση τις αρχές της παραδοσιακής Με-

σογειακής Διατροφής, με τη μορφή μιας 
πυραμίδας, την πυραμίδα της Μεσογεια-
κής Διατροφής.

Η Μεσογειακή Διατροφή έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά:

•  Η υψηλή κατανάλωση φρούτων, λα-
χανικών, οσπρίων και δημητριακών 

•  Χρήση του ελαιόλαδου ως βασικό 
λίπος σε μαγειρική και σάλτσες

• Συχνή κατανάλωση ψαριού
•  Χαμηλή κατανάλωση κρέατος και 

προϊόντων του
•  Μέτρια κατανάλωση γαλακτοκομι-

κών προϊόντων
•  Μέτρια κατανάλωση αλκοόλ (συνή-

θως κρασιού)

•  Κατανάλωση κυρίως εποχιακών και 
φρέσκων προϊόντων

Η Πυραμίδα της Μεσογειακής Διατρο-
φής είναι μια σχηματική απεικόνιση αυ-
τών των διατροφικών οδηγιών. Η βάση 
της αναφέρεται σε ομάδες τροφίμων που 
συνιστάται να καταναλώνονται καθημε-
ρινά, ενώ η κορυφή της σε τρόφιμα που 
πρέπει να καταναλώνονται σπάνια, με 
όλες τις υπόλοιπες ομάδες τροφίμων να 
βρίσκονται στις ενδιάμεσες θέσεις. 

Η Μεσογειακή διατροφή συνιστά επί-
σης καθημερινή άσκηση, την κατανάλω-
ση άφθονου νερού-υγρών και την κατα-
νάλωση κόκκινου κρασιού, 1 ποτηριού 
την ημέρα για την γυναίκα και 1-2 την 
ημέρα για τους άνδρες.  

ηΜΕρησια καταναλωση
✔  Ψωμί και μη επεξεργασμένα δημητριακά (δημητριακά ολικής άλεσης, μη αποφλοιωμένο ρύζι) και τα προϊόντα τους, που είναι πλούσια σε 

ενέργεια και φυτικές ίνες. 
✔  Πατάτες, ρύζι και ζυμαρικά τροφές που περιέχουν άμυλο πλούσια σε θρεπτική αξία. 
✔  Φρούτα και λαχανικά, κυρίως εποχιακά και αν είναι δυνατόν βιολογικής καλλιέργειας, που μας προμηθεύουν με βιταμίνες, μέταλλα και 

ιχνοστοιχεία, αντιοξειδωτικές ουσίες και υγρά. Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει ότι η κατανάλωση αυτών των ουσιών προστατεύουν τόσο 
από καρκίνο όσο και από καρδιαγγειακά, ενώ συμβάλουν και στην καλή λειτουργία του εντέρου. 

✔  Ξηροί καρποί που παρέχουν πολυακόρεστα λιπαρά, πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, βιταμίνη Ε και άλλες χρήσιμες ουσίες. 
✔  Ελαιόλαδο που προσφέρει ενέργεια και έχει πολλές ευεργετικές για τον οργανισμό ιδιότητες. Θεωρείται ο πρωταγωνιστής της Μεσογειακής 

διατροφής γιατί είναι η κύρια πηγή μονοακόρεστων λιπαρών οξέων και βιταμίνης Ε και έχει πλήθος αντιοξειδωτικών ουσιών. 
✔  Γαλακτοκομικά προϊόντα από τα οποία προσλαμβάνουμε κυρίως ασβέστιο , πρωτεΐνες και βιταμίνες Α, Β και D. Η Μεσογειακή Διατροφή 

προτείνει κυρίως γάλα, γιαούρτι και τυρί καθημερινά σε μέτρια κατανάλωση.



CONSTRUCT-DESIGN-TECH    Παναγιώτα Αμμανατίδου / Bachelor in Civil Inf.Engineering

www.construct-design-tech.com
info@construct-design-tech.com

Ζωή σε μεγαλούπολη, σε μικρή 
πόλη ή σε χωριό;

Αγαπητοί αναγνώστες του περιοδικού «VOICE LIFE STYLE MAGAZINE» μέσα από τη σελίδα αυτή θα θέλαμε να 
σας ενημερώνουμε με τεχνολογικά επιστημονική εμπεριστατωμένη άποψη για θέματα που σχετίζονται με τη ζωή 
μας στο σύγχρονο φυσικό και δομημένο περιβάλλον μας. 

Με γνώμονα την ασφάλεια, την υγιεινή, την οικονομία, τη λειτουργικότητα, την άνεση, την αισθητική με σεβασμό 
στο περιβάλλον  θα παρουσιάζουμε τεχνικές βελτίωσης και μυστικά δόμησης που θα βελτιώνουν την ποιότητα 
της ζωής μας, θα ανανεώνουν, θα μεταμορφώνουν ομορφαίνοντας την κατοικία μας και το περιβάλλον μας, 
μεταβάλλοντάς τα στον προσωπικό χώρο που θα ανταποκρίνεται στις δικές μας ανάγκες. Θα προβάλουμε θέματα 
τεχνικές και λύσεις οικονομικά εφικτές.

Σε κάθε τεύχος θα δίνεται η δυνατότητα σε έναν αναγνώστη του περιοδικού να μας παρουσιάζει το δικό του θέμα 
που επιδέχεται βελτίωσης και να λαμβάνει μέσω της σελίδας αυτής εφαρμοστέες σχεδιασμένες τεχνικές λύσεις  
με την απαιτούμενη  τεχνική περιγραφή.

Η επιλογή μόνιμης κατοικίας ίσως είναι 
ένας παράγοντας που προβληματίζει κάθε 
άνθρωπο σε κάποια φάση της ζωής του. 
Ποιοί είναι οι καθοριστικοί παράγοντες που 
λειτουργούν στη λήψη της απόφασης αυτής; 

Έχουμε σταθμίσει τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα; Καλύπτονται μόνο 
οι βασικές ανάγκες μας; 

Βασικοί παράγοντες όπως το φως του 
ήλιου και οι μικροκλιματολογικές συνθή-
κες, λήφθηκαν υπ’ όψιν κατά το σχεδια-
σμό του εσωτερικού χώρου με στόχο να 
φέρνει αρμονία στους ανθρώπους που 
ζουν μέσα στο σπίτι;

Ποιες οι συγκυρίες και τα τυχαία γεγο-
νότα που καθόρισαν τον τόπο της μόνιμης 
κατοικίας μας;

Με ποιά κριτήρια έγινε η επιλογή αυτή; 
προσωπικά, κοινωνικά, οικογενειακά, 
οικονομικά; Υπάρχουν περιθώρια βελ-
τίωσης των συνθηκών διαβίωσης στην 
υπάρχουσα κατοικία;

Αξιοποιούνται στο έπακρο οι δυνατότη-
τες του εκάστοτε χώρου;

Bιώνουμε το όνειρό μας, αυτό που μας 
αξίζει και μας ταιριάζει; Είμαστε ευτυχι-
σμένοι; Μας εξασφαλίζει τις συνθήκες 
της αξιοπρεπούς διαβίωσης; Μας βοηθά 

να αναπτύξουμε τις δραστηριότητές μας, 
την παραγωγικότητά μας; Συμβάλει θε-
τικά ή αρνητικά στην ποιότητα ζωής μας; 

Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης; Μπο-
ρούμε και αξίζει να επενδύσουμε στη 
βελτίωση της κατοικίας μας;

Aντέχουμε οικονομικά το κόστος μιας 
νέας μετακίνησης, ενοικίασης, αγοράς, 
ανακαίνισης;

Ποιές οι δυνατότητες χρηματοδότησης, 
επιβάρυνσης και απόσβεσης της επένδυ-
σης αυτής; Ποια είναι η πιο συμφέρουσα 
λύση που ταιριάζει στον καθένα μας; 

Aυτοί είναι μόνο λίγοι από τους προβλη-
ματισμούς τους οποίους θα προσπαθήσου-
με να αναλύσουμε μέσα από τη στήλη αυτή. 

Στα επόμενα τεύχη θα ασχοληθούμε με 
απλές κατανοητές τεχνικές κατασκευαστι-
κές λύσεις σε καθημερινά προβλήματα των 
κατασκευών και των έργων υποδομής.
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ΠΑΙΔΙ & ΣΧΟΛΕΙΟ    Χαρά Βαγγελή/ Εκπαιδευτικός Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Αγαπώ το διάβασμα
Η θετική συμβολή των βιβλίων στη ζωή των παιδιών είναι πέραν κάθε αμφισβήτησης.  
Η έκταση της δημιουργικότητας, της εξέλιξης και της προόδου των παιδιών εξαρτάται κατά 
πολύ από τη σχέση τους με τα βιβλία. Πώς μπορούμε όμως να κάνουμε τη σχέση αυτή, 
σχέση αγάπης κι εσωτερικής ανάγκης, κι όχι σχέση αγγαρείας και καταναγκασμού;

Κατ’ αρχήν, η επαφή των παιδιών με τα βιβλία πρέπει να γίνε-
ται από πολύ νωρίς, συγκεκριμένα από τη βρεφική ηλικία. Και, 
ακολουθώντας κάποια απλά αλλά σημαντικά βήματα, μπορεί να 
καταφέρουμε το παιδί να αγαπήσει το διάβασμα!
➜  Η σωστή επιλογή βιβλίων και η τοποθέτησή τους σε εμ-

φανές και προσβάσιμο σημείο είναι η καλύτερη πρώτη 
κίνηση.

➜  Η συστηματική ανάγνωση ιστοριών ή παραμυθιών στο 
παιδί, το βράδυ λίγο πριν κοιμηθεί, θα αποτελέσει για 
αυτό μια ευχάριστη συνήθεια, την οποία και θα συνεχί-
σει με δική του πρωτοβουλία αργότερα.

➜  Διαβάζουμε μαζί με το παιδί, ακολουθώντας με το δαχτυ-
λάκι την κάθε λέξη, καθυστερώντας, ωστόσο, την ανά-
γνωση κάποιων λέξεων, για να δώσουμε τη δυνατότητα 
στο παιδί να τη διαβάσει πρώτο ή κάνουμε εσκεμμένα 
κάποια λάθη, περιμένοντας από το ίδιο να μας διορθώσει.

➜  Προτρέπουμε το παιδί να μας διαβάσει όποια επιγραφή 
στο δρόμο ή τίτλο σε εφημερίδα βλέπει. Μάλιστα, μπο-
ρούμε να δημιουργήσουμε ένα κολλάζ με αποκόμματα 
από περιοδικά και εφημερίδες, που περιέχουν τίτλους με 
μεγάλα και έγχρωμα γράμματα.

➜  Επισκεπτόμαστε συχνά ένα βιβλιοπωλείο, όπου το παι-
δί μπορεί να το περιηγηθεί, να ξεφυλλίσει τα βιβλία και, 
στο τέλος, να διαλέξει κάποιο. Ένας εντυπωσιακός σε-
λιδοδείκτης, ίσως βοηθούσε αρκετά στην όλη διαδικα-
σία της ανάγνωσης ενός βιβλίου.

➜  Επιβραβεύουμε το παιδί κάθε φορά που ολοκληρώνει 
μια ανάγνωση, είτε είναι μια λέξη, είτε είναι μια πρό-
ταση, είτε ένα κεφάλαιο, είτε ένα ολόκληρο βιβλίο. ➜ 
Διαβάζουμε κι εμείς ένα βιβλίο, με απόλυτη προσήλω-
ση, την ίδια ώρα που το παιδί διαβάζει το δικό του. Τα 
παιδιά, ως γνωστόν, αντιγράφουν τους γονείς τους.

➜  Παίζουμε μαζί του παιχνίδια λέξεων, όπως τη γνωστή 
«κρεμάλα», «scramble» κ.α. 

➜  Όταν δυσκολεύεται να διαβάσει, δε δείχνουμε την απο-
γοήτευσή μας μπροστά του, γιατί θα το αισθανθεί και, 
ίσως, αυτό αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα στην 
προσπάθειά του.

➜  Έχουμε υπομονή και δε δείχνουμε την αγωνία μας στο 
να μάθει γρήγορα να διαβάζει. Του δίνουμε όσο χρόνο 
χρειάζεται, γιατί το κάθε παιδί είναι διαφορετικό κι έχει 
τους δικούς του ρυθμούς.

Η έκταση της δημιουργικότητας, 

της εξέλιξης και της προόδου των 

παιδιών εξαρτάται κατά πολύ από 

τη σχέση τους με τα βιβλία.



Ασήμωσε....    Χριστίνα Χούτρη

Aστρολογικές προβλέψεις
ΚΡΙΟΣ: Αυτό το μήνα προτεραιότητα 
θα έχουν η οικογένεια και ο έρωτας, 
ενώ η καριέρα ακολουθεί καταϊδρω-

μένη. Οι οικογενειακές σχέσεις θα μονοπωλή-
σουν το χρόνο σας, ενώ ο έρωτας σας χτυπά 
την πόρτα! Ακούει κανείς; Προσοχή στα οι-
κονομικά, το πορτοφόλι σας φαίνεται να είναι 
τρύπιο! Δουλέψτε ομαδικά για να δείτε τους 
στόχους σας να υλοποιούνται.

ΤΑΥΡΟΣ: ετοιμάζεις ταξίδι μοναχά 
για πάρτη σου, φίλε Ταύρε!! Έντονη 
κοινωνική ζωή αυτήν την περίοδο, 

προσκλήσεις και προκλήσεις, τόσο στα προσω-
πικά όσο και στα επαγγελματικά! Προσοχή στην 
υπερβολή... βλάπτει την υγεία!

ΔΙΔΥΜΟΙ: ή πολλή δουλειά τρώει τον 
αφέντη, γι’ αυτό και εσείς φίλοι μου 
Δίδυμοι το ρίχνεται έξω συχνά πυ-

κνά! ή διασκέδαση είναι στις προτεραιότητες 
σας αυτήν την περίοδο αλλά και οι ερωτικές 
σχέσεις που είναι εντονότερες από ποτέ! Τα 
οικονομικά σας επίσης καλά, και φαίνεται πως 
θα ενισχύσετε την οικονομία της χώρας κάνο-
ντας περισσότερα ψώνια!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Αυτήν την περίοδο 
νιώθετε λίγο σαν λάστιχο, καθώς 
σας τραβάνε προς όλες τις πιθανές 

κατευθύνσεις και δεν ξέρετε ποιόν δρόμο να 
διαλέξετε... Το μότο σας; «Έχω δίλημμα»! Αργά 
και σταθερά βήματα λοιπόν για να μην παρα-
πατήσετε και σκοντάψετε. Το βλέπετε το φως 
στο τέλος του τούνελ;

ΛΕΩΝ: Υποχρεώσεις... Υποχρεώσεις 
και ακόμα περισσότερες υποχρεώ-
σεις στα προσωπικά αλλά και επαγ-

γελματικά, σας κάνουν αγχώδεις και μονο-
πωλούν το χρόνο σας. Πατήστε λίγο φρένο και 
ασχοληθείτε με την οικογένεια αλλά και με τον 
ερωτικό σας σύντροφο γιατί σίγουρα νιώθει 
παραμελημένος και δεν σας συμφέρει.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ξέρετε να ελίσσεστε σα 
χέλι και να προσαρμόζεστε σε νέες 
καταστάσεις, κάτι που θα σας φανεί 

πολύ χρήσιμο αυτήν την περίοδο ειδικά όταν θα 
πρέπει να πάρετε σημαντικές οικονομικές απο-
φάσεις. Τα ερωτικά σας εντωμεταξύ, πάνε απ’ το 
καλό στο καλύτερο! εκμεταλλευτείτε το!!!

ΖΥΓΟΣ: είστε οι κυρίαρχοι του παι-
χνιδιού αυτήν την περίοδο αν και 
δεν είναι καθόλου του τύπου σας! Οι 

οικονομικές σας επενδύσεις αποδίδουν τα μέ-
γιστα και αυτό σας ικανοποιεί αλλά προσέχετε 
τις μικροπαρεξηγήσεις που φέρνουν γκρίνια 
και φροντίστε τους συζύγους, όσοι έχετε!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Τα πάντα είναι έτοιμα για την 
μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας. Θυμηθείτε 
όμως, “Παν μέτρον 

άριστον!” Δώστε χώρο, χρόνο 
κι σημασία σε όλους τους το- 
μείς της ζωής σας για να πάτε 
τα πράγματα εκεί που θέλετε 
εσείς, όχι εκεί ου θέλουν αυτά! 

ΤΟΞΟΤΗΣ: εσείς οι 
Τοξότες διανύετε 
μια περίοδο μυστι-

κισμού, με έντονες τάσεις 
πνευματικής αναζήτησης, 
yoga, reiki και γενικά ότι έχει 
σχέση με το πνεύμα αλλά 
όχι με την ύλη! Το νου σας 
όμως στην καριέρα και στις 
αποφάσεις που σχετίζονται 
με το πορτοφόλι, γιατί καλός 
ο διαλογισμός αλλά οι λογα-
ριασμοί τρέχουν!!!

ΑΙΓΩΚΕΡΟΣ: Βάλ-
τε απαλή μουσική, 
κλείστε τα μάτια 

και αναζητήστε την ηρεμία 
στον εσωτερικό σας κόσμο... 
Τώρα ξυπνήστε, ανασηκώ-
στε τα μανίκια και τελειώστε 
ότι έχετε αρχίσει και το έχετε 
αφήσει στη μέση, πριν ανοί-
ξετε καινούργιες πληγές!!!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: ή κα-
ριέρα είναι αυτό 
που θα σας απα-

σχολήσει αυτήν την περίοδο 
και αν είστε και καλά παιδιά, 
ετοιμάστε και το θησαυρο-
φυλάκιο καθώς τα οικονομι-
κά φαίνεται να έχουν ρέντα! 
Πολλές οι προκλήσεις και η 
φιλόδοξη φύση σας θα σας 
βοηθήσει να τις αντιμετω-
πίστε όλες! Προσοχή στην 
υγεία σας, να φοράτε ζακέτα!

ΙΧΘΕΙΣ: Θα βρεθεί- 
τε σε ένα μεταβα-
τικό στάδιο εσείς 

οι Ιχθύς... μην ψαρώνετε! Τα 
επαγγελματικά σας είναι σε 
πολύ καλό δρόμο αλλά μην 
περιμένετε να γεμίσει και το 
πορτοφόλι. Φίλοι νέοι και πα-

λιοί εμφανίζονται στη ζωή σας, αλλά στα ερωτικά 
θα είστε πιο μόνοι και απ’ το λεμόνι. σόρρυ, ε!
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Education: passport to the future
People come to Canada from far and wide with 
the hope of starting a better life; however a big 
percentage of new Canadians find it almost 
impossible to find a great career in Canada. This 
is neither because they aren’t well educated 
nor because they are not capable, but simply 
because they lack Canadian education and work 
experience which makes it difficult for employers 
to hire them and in many cases, those who get 
hired feel overworked and underpaid.

People come to Canada from far and wide 
with the hope of starting a better life; how-
ever a big percentage of new Canadians 
find it almost impossible to find a great 
career in Canada. This is neither because 
they aren’t well educated nor because they 
are not capable, but simply because they 
lack Canadian education and work experi-
ence which makes it difficult for employers 
to hire them and in many cases, those who 
get hired feel overworked and underpaid. 

I visited both Anderson College and Acad-
emy of Learning College (Bay/ Bloor Campus)
and spoke to the Skills Development Direc-
tor, Inga Cernei, who shed some light on how 
new Canadians, international students and 
even people who have lived in Canada for 
many years can obtain a dream career! 

According to Ms Cernei, the lack of Can-
adian education and subsequent work 
experience is the main reasons a new 

Canadian is unable to live a better life in 
Canada but this is an easy problem to 
solve! Anderson College and Academy of 
Learning College,(Bay/Bloor campus) of-
fer a variety of courses for new Canadians; 
a lot of these programs also offer hands 
on experience in school and include man-
datory internship which provides not only 
up to date knowledge but also valuable 
Canadian working experience, which 
are appreciated by the employers. More 
than 40 in-demand diploma programs 
are offered between the two colleges: 
from law programs such as Paralegal, 
Law Clerk and Immigration Consultant to 
healthcare programs such as Cardiology 
Technologist, Dental Assistant and more. 
Depending on the program one chooses, 
one could be job ready in 5 to 18 months! 
On top of the quality and affordable edu-
cation, the two colleges also offer their 
students job search and resume writing 
workshops to prepare 
the graduates to enter 
the job force.

Ms Cernei empha-
sizes that education 
is an important in-
vestment. Making the 
decision to go back to 
school is as important 
as determing if one 
can afford an educa-
tion. The good news 
is, there are various 
education fundings 
available for Canadian 
Citizens, Permanent 
Residents, and Pro-
tected persons, in-

cluding Second Career, WSIB and COJG 
(Canadian Ontario Job Grant), so that 
financial assistance may be available 
to those who qualify. Once you make an 
appointment with Anderson College or 
Academy of Learning College (Bay/Bloor 
Campus), a career counselor will assist 
you with choosing a program that fits your 
career goals and a financial aid officer will 
determine your funding eligibility and pro-
vide an estimate on tuition and even on 
living expenses.

The success stories are many. While visit-
ing the campus I met with students from all 
walks of life.They all had one common goal; 
to make their dreams come true, to acquire 
knowledge and improve their quality of 
life. It’s never too late to work towards your 
dream career! It’s never too late to invest in 
yourself! As Benjamin Franklin once said 
‘The investment in knowledge pays the best 
interest’. 

There are various education 
fundings available for 

Canadian Citizens, Permanent 
Residents, and Protected 

persons, including Second 
Career, WSIB and COJG 

(Canadian Ontario Job Grant), 
so that financial assistance 
may be available to those 

who qualify.

Contact Ms Cernei at 
416.969.8845 Ex.229 for 

more information.
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Ο νέος πρέσβης της Ελλάδας στον 
Καναδά, κος Δημήτρης Αζεμόπουλος

Με επίσημη ανακοίνωση της, η Καναδική Κυβέρνηση,  γνωστοποίησε 
την  διαδοχή της Ελληνικής Πρεσβείας στην Οττάβα.
Τον Έλληνα Πρέσβη, κο Γιώργο Μαρκαντωνάτο, η θητεία του οποίου 

υπήρξε εξαιρετικά επιτυχής, διαδέχεται ο κος Δημήτρης Αζεμόπουλος, και 

αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα το φθινόπωρο.

Ο κος Αζεμόπουλος διετέλεσε ως Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο 

Τορόντο, από το  Φεβρουάριο του 2009 έως το καλοκαίρι του 2014. Κατά τη 

διάρκεια της θητείας του, το έργο του υπήρξε αξιόλογο καθώς πρωτοστάτησε 

σε πολυάριθμες εκδηλώσεις στηρίζοντας τον Ελληνισμό, τη δημοκρατία και 

την κοινωνική δικαιοσύνη.

 Για την ανθρωπιστική του δράση έχει τιμηθεί από δεκάδες ομογενειακούς 

συλλόγους, ενώ το όνομα του έχει συνδεθεί με τη στήριξη του νοσοκομείου 

‘Sick Kids’ αλλά και τη διοργάνωση Μαραθωνίων στο Τορόντο.

 October 15  Koutouki, Kalofagas Greek Supper Club, by Peter Minaki
 October 15   Oshawa Church Golf Tournament, by Greek Orthodox Church of
  Oshawa
 October 15  Movie Screening:  SWING AWAY, by AHEPA Toronto
 October 21  Dionysian - A Night in a Greek Vineyard, by Greek Community of
  Niagara
 October 21  Riverdale Farm’s Halloween Party
 October 22  Scotiabank Toronto Waterfront Marathon, in support of GCT
 October 27  October 28th Gala Dinner, by Greek Community of Toronto
 October 29  OXI DAY Parade for October 28, by Greek Community of Toronto
 October 31  Halloween
 November 4  Annual Reaching For The Stars Fundraiser Gala, by Reaching For The  
  Stars : an SOS Children’s Villages Fundraiser
 November 11  Remembrance Day
 November 11  Eaton House Tavern Charity Event
 November 11  The Annual Gala, by Hellenic Home 
 November 12  Yiannis Kapoulas CD Release in support of Red Cross

  Community events are brought to you in collaboration with GreekEvents.ca
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Remembrance	Day

Την 11η ώρα, της 11ης ημέρας, του 11ου μήνα

Η Ημέρα Μνήμης ή Remembrance Day, γιορτάζεται σε 
διάφορες χώρες της κοινοπολιτείας και όχι μόνο, προς 
τιμήν της λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, στις 11 
Νοεμβρίου 1918.

XX  Στις 11 το πρωί, την 11η ημέρα, του 11ου μήνα, 
τηρείται ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη αυτών 
που έπεσαν στη μάχη.

XX  Αρχικά ονομάζονταν Armistice Day –Ημέρα 
Ανακωχής

XX  «In Flanders Fields», το ποίημα που συνδέεται 
με την ημέρα αυτή,  γράφτηκε από τον Καναδό 
Αντισυνταγματάρχη John McCrae, διάσημο 
Στρατιωτικό γιατρό, μέσα σε 20 μόλις λεπτά !

XX  Η κόκκινη παπαρούνα είναι το σύμβολο της 
Ημέρας Μνήμης ανά τον κόσμο.

XX  Η παράδοση της παπαρούνας ως σύμβολο της 
Ημέρας Μνήμης άρχισε όταν παρατηρήθηκε 
να αναπτύσσεται πάνω στους τάφους των 
στρατιωτών.

XX  Περίπου 18,000,000 παπαρούνες διανέμονται 
ανά τον κόσμο κάθε χρόνο.

XX  Οι παπαρούνες φοριούνται από την τελευταία 
Παρασκευή του Οκτωβρίου έως και τις 11 
Νοεμβρίου, καθώς και σε άλλες παρόμοιες 
επετείους.

XX  Η Ημέρα Μνήμης θεωρείται αργία στις 
περισσότερες επαρχίες του Καναδά, εκτός 
από τη Nova Scotia, τη Manitoba, το Ontario 
και το Quebec.
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