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Η ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ...    Βαγγέλης Βασιλειάδης

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

Το σΗΜΕΙΩΜΑ Του ΕκδοΤΗ 

Η αρχή έγινε! Με την προσπάθεια όλων μας και με την δική σας στήριξη, η "Φωνή" ακούστηκε! Η φωνή όλων που 

καιρό κρατούσαμε μέσα μας, πριν ένα μήνα πήρε σάρκα και οστά και τώρα βρίσκεται παντού… Στο σπίτι, στην δου-

λειά, στο γυμναστήριο, στην καφετέρια, στο εστιατόριο, στην εκκλησία… Με ήχο δυνατό, έτρεξε χιλιόμετρα μακριά 

και έφτασε μέχρι το Μόντρεαλ, το Βανκούβερ τη Νέα Υόρκη και σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης. Είναι η 

φωνή του Έλληνα που προβληματίζεται, διεκδικεί, συμμετέχει στα κοινά, πολιτικοποιείται, συμπάσχει, ενημερώνεται, 

απολαμβάνει τη ζωή, διασκεδάζει, ταξιδεύει, σκέφτεται θετικά και προχωρά με θέληση. Είναι η φωνή μας, η φωνή 

σας, η φωνή όλων μας! Είναι τιμή και συνάμα χαρά για εμάς που υποδεχτήκατε και αγκαλιάσατε τόσο θερμά την πρώ-

τη έκδοση του περιοδικού "VOICE". Η επιτυχία του, μας δίνει το κουράγιο και την δύναμη να συνεχίσουμε ακόμα πιο 

ποιοτικά και δυναμικά. Ευχόμαστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας και σε κάθε τεύχος να γινόμαστε ολοένα 

και καλύτεροι.

Με εκτίμηση, 

Αναστάσιος Χατζηθεοφάνους
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Kaloxori-Pelekanoi by Pilitsis

Φθινοπωρο by Spiros Σμινθη Ξάνθης Παρίσι

Γεφύρι by Spiros

Όλυμπος

Ξεκούραση

Μαριαλένα Βροχή

Ο χρόνος, η ένταση αλλά και η επιθυμία μας για το καλύτερο μας στέρησαν σε μια τουλάχιστον των περιπτώσεων την ορθή απόδοση 
δήλωσης. Ο δαίμονας του τυπογραφείου χτύπησε, έτσι για το γούρι, την καλή τύχη της έκδοσης και στο Τεύχος Νο1 στην σελίδα 13, στη 
δήλωση του Γενικού Προξένου στο Τορόντο κ. Αλέξανδρου Ιωαννίδη στην 3η σειρά αντί της "αξιόλογη Ομογένεια" γράφηκε το "αναξιόλογη 
Ομογένεια" εξόφθαλμο το τυπογραφικό λάθος και ειλικρινής η συγνώμη μου. 

Ευάγγελος Ι. Βασιλειάδης
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Περικλής Ανδρίτσος, 
ο δάσκαλος, ο καθηγητής 
του UofT που πρωτοπορεί!
19 χρόνια στην κορυφή της τεχνολογίας της πληροφορίας.

"Είμαι καθηγητής πληροφορικής στο 
Πανεπιστήμιο του Τορόντο (UofT), στο τμή-
μα μελέτης της "πληροφορίας" (Faculty of 
Information). Στις 5 Αυγούστου έκλεισα 19 
χρόνια στο πανεπιστήμιο.

Πάντα ήθελα να ζήσω να νοιώσω την 
εμπειρία του εξωτερικού. Το 1998 τελεί-
ωνα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το 
τμήμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών και γνώριζα 
ότι αν κάποιος ήθελε να φύγει στο εξω-
τερικό για να συνεχίσει τις σπουδές του, 
έπρεπε να έχει καλούς βαθμούς, έπρεπε 
να ξεκινήσει και την όλη διαδικασία αρ-

κετά νωρίς γιατί οι αιτήσεις για την Βό-
ρειο Αμερική γίνονται γενικά νωρίς."

Με αυτά τα σεμνά λόγια ξεκίνησε η συ-
νομιλία μας με τον καθηγητή πληροφορι-
κής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο (UofT), 
του δασκάλου που επί 19χρόνια βρίσκεται 
στην καρδιά των τεχνολογικών εξελίξεων, 
πρωτοπορώντας και διδάσκοντας τους 
νέους επιστήμονες που η γνώση η μεθο-
δικότητα και το ταλέντο τους θα εξελίξουν 
ακόμη περισσότερο το ευ ζην των κοινω-
νιών που θα κληθούν να υπηρετήσουν.

Προσπάθησε με μεθοδικότητα, εργατι-
κότητα και αγάπη για την γνώση και πέτυ-

χε μέχρι στιγμής τους στόχους του.
"Είχαμε τον καθηγητή μας στο Πολυ-

τεχνείο ο οποίος μας καθοδηγούσε, τα 
παιδιά που θέλαμε να ακολουθήσουμε 
σπουδές στο εξωτερικό, ήμουν και εγώ 
ένας απ' αυτούς. 

Ακολούθησα τις συμβουλές του έκανα 
αίτηση και με δεχθήκανε σε διάφορα πα-
νεπιστήμια της Βορείου Αμερικής και ένα 
από αυτά ήταν και του Τορόντο (UofT).

Γνώριζα για το Τορόντο, γνώριζα ότι 
υπάρχει αρκετά μεγάλη ελληνική κοινό-
τητα, ότι το Πανεπιστήμιο είναι πάρα πολύ 
καλό και ότι ο τομέας με τον οποίο ήθελα 
να ασχοληθώ δηλαδή τις Βάσεις Δεδομέ-
νων, ήταν αρκετά προχωρημένος.

Οι καθηγητές που δούλευαν σ' αυτόν 
τον τομέα ήταν γνωστοί, "δυνατοί" και 
γενικότερα το όλο "πακέτο" που μου προ-
σφέρθηκε ήταν αρκετά ελκυστικό, οπότε 
αποφάσισα να μετακομίσω εδώ.

Το PhD (διδακτορικό) γενικότερα είναι 
ένα διαφορετικό ταξίδι από οποιεσδήποτε 
άλλες σπουδές, είναι σαν να είσαι στο αε-
ροπλάνο και αρχίζει να έχει αναταράξεις, 
στην αρχή είναι πολύ ήσυχα, μετά ανατα-
ράξεις μετά ήσυχα. Υπάρχει μεγάλη βο-
ήθεια από το πανεπιστήμιο, από την κοι-
νότητα των φοιτητών αλλά και από τους 
καθηγητές. Αν προσπαθήσεις και αν είσαι 
αφοσιωμένος στην δουλειά σου, δεν έχει 
σημασία το μέρος, αλλά ιδιαίτερα στο 
Τορόντο που όντως είναι μεγάλη πόλη, 
ένοιωσα σαν το σπίτι μου, είναι ένα μέρος 
εδώ, που η κουλτούρα και ο κόσμος δεν 
σε ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους.

 Ένοιωσα από την πρώτη μέρα να είμαι 
κομμάτι της πόλης, της κοινότητας και της 
ζωής στο Τορόντο.

Έχεις πολλές επιλογές σε θέματα κοι-
νωνικής ζωής. Από την πρώτη μέρα 
ένοιωθα πολύ ασφαλής, με το σύστημα 
υγείας και με το πολιτικό σύστημα. 

Το όλο περιβάλλον ήταν πολύ φιλικό και 
προσωπικά δεν ένοιωσα ποτέ άσχημα, και 
πάντα χωρίς άγχος παρά του ότι βρισκό-
μουν στο Τορόντο, σε μια ξένη, έως τότε 
χώρα, και έκανα τις σπουδές μου."

Στην ερώτηση μας για το ότι: "στην Ελ-
λάδα μιλάμε για αξιοπιστία στο πολιτικό σύ-
στημα, μιλάμε για αξιόπιστο εκπαιδευτικό 
σύστημα, μιλάμε για αξιοσύνη, μιλάμε για 
αξιολόγηση, για αξιοκρατία, σε μια χώρα που 
γέννησε την δημοκρατία αλλά δεν ξέρουμε 
κατά πόσο την διακονεί τώρα πια σε σχέση 
με το άτομο και το κοινωνικό σύνολο. Κ. κα-
θηγητά, κάνοντας τις συγκρίσεις, γιατί δεν 
είσαι αποκομμένος από την Ελληνική ζώσα 
πραγματικότητα, πως θα χαρακτηρίζατε και 
θα συγκρίνατε τις δύο εκπαιδευτικές μεθό-
δους; Θα τολμούσατε να επιστρέψετε σε ένα 
πανεπιστήμιο στην Ελλάδα ή είναι δρόμος 
και σκέψη …σπαρμένη ακάνθους;"

"Δύσκολη ερώτηση, αρκετά δύσκολη 
ερώτηση, κατ' αρχήν θα πω ότι είμαι ο 
μόνος από την οικογένειά μου που βρί-
σκομαι εδώ, η οικογένεια μου βρίσκεται 
στην Ελλάδα οπότε ακούω και ζω καθη-
μερινά σχεδόν τι γίνεται στη χώρα μου, τι 
δυσκολίες υπάρχουν. 

Έχω πολλούς φίλους και συνεργάτες 
από την Βόρειο Αμερική που γύρισαν σε 
Ελληνικά πανεπιστήμια οπότε ίσως αυτοί 
θα ήταν πιο ειδικοί να μας δώσουν μια 
πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Το 2007 σκε-
φτόμουν να γυρίσω στην Ελλάδα, όμως 
είχα οικογένεια με δυο μικρά παιδιά και 

η οποιαδήποτε μετακόμιση και αλλαγή 
περιβάλλοντος θα είχε τις δυσκολίες της. 
Δεν το έκανα, μου προσφέρθηκαν οι κα-
τάλληλες θέσεις γι’ αυτό που ήθελα να 
κάνω εδώ οπότε δεν συνέβη. 

Δεν πιστεύω πάντως ότι δεν υπάρχει αξι-
οκρατία στην Ελλάδα. ιδιαίτερα στον τομέα 
των Πανεπιστημίων, απλά αυτό που βλέπω 
είναι ότι ο κόσμος έχει κουραστεί, ο κόσμος 
έχει βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση…"

Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η απάντη-
ση του κου Ανδρίτσου στο ερώτημα αν ο 
Έλληνας Κουράστηκε από την συνθημα-
τολογία, γιατί τα συνθήματα στο Ελληνικό 
πανεπιστήμιο υπερέχουν της έρευνας, 
επισημαίνοντας:

"Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά την 
οποία διαπίστωσα, γιατί εδώ η πολιτική 
δεν είναι μέσα στα πανεπιστήμια. Ο κό-
σμος των εδώ πανεπιστημίων ασχολείται 
αποκλειστικά με τον τομέα στον οποίο κά-
νει έρευνα. Για να προχωρήσουμε εμείς 
εδώ (σ.σ. Πανεπιστήμια στον Καναδά), 
πρέπει να είμαστε συνεχώς ενεργοί, στις 
δημοσιεύσεις, να παρουσιάζουμε την δου-
λειά μας σε συνέδρια και σε περιοδικά. 

Στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο (UofT), 
συγκεκριμένα, κάθε καθηγητής τον Μάιο, 
κάνει την δική του αξιολόγηση, γράφουμε 
μια ολόκληρη αναφορά για το τι έχουμε 
κάνει όλη την προηγούμενη χρονιά, που 
δημοσιεύσαμε, τι δημοσιεύσαμε, που 
δουλέψαμε, που ταξιδέψαμε και όλο το 
πακέτο της προηγούμενης χρονιάς. 

Αυτό το κείμενο θα περάσει από μια 
επιτροπή που θα μας αξιολογήσει, αλλά 
θα μας δώσει και κατευθύνσεις, στο τι θα 
μπορούσε να πάει καλύτερα ή αν είμαστε 
στο επίπεδο γνώσης και έρευνας που μας 
θέλει το πανεπιστήμιο. 

Υπάρχει δηλαδή ένα σύστημα που μας 
βοηθάει για να γίνουμε καλύτεροι να 
ασχολούμαστε με την δουλειά μας, απο-
κλειστικά και μόνο με την δουλειά μας, 
χωρίς να μπαίνουν "εξωτερικοί παράγο-
ντες" όπως μπαίνουν στην Ελλάδα."

Ενώ για το ποιοί "επιλέγουν να έρθουν 
φοιτητές στο Τορόντο, προπτυχιακοί ή με-
ταπτυχιακοί οι Έλληνες" επισημαίνει ότι "τα 
προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ πιο εύκολο 
να έρθουν εδώ προπτυχιακοί και μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές. Εγώ ήρθα στο Τορόντο ως 

μεταπτυχιακός φοιτητής και έρχονται πάρα 
πολλοί ακόμα σε συγκεκριμένους τομείς. 
Όταν ήμουν φοιτητής στο master, το 1999 
μόνο στο τμήμα της πληροφορικής ήρθαν 
20 φοιτητές από την Ελλάδα.

 Δεν ξέρω τους αριθμούς για τις επόμε-
νες χρονιές αλλά πάντα όταν μπαίνω σε 
μια τάξη θα ακούσω ένα ελληνικό όνομα 
τουλάχιστον.

Τις τελευταίες χρονιές η Κυβέρνηση 
του Οντάριο προωθεί περισσότερο τους 
φοιτητές που έχουν μόνιμη κατοικία (πα-
ραμονή) στο Τορόντο, παρά ταύτα στις 
τάξεις μου έχω τουλάχιστον ένα Έλληνα 
φοιτητή. Τώρα είναι πολύ δυσκολότερα."

Ο Περικλής Ανδρίτσος σπούδασε στη 
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.

 Στη συνέχεια αποφοίτησε με Μάστερ και 
Διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο 
του Τορόντο στον τομέα της Πληροφορικής. 

Σήμερα ζει στο Τορόντο και εργάζε-
ται ως Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του 
Τορόντο και στη Σχολή Πληροφορίας 
(Faculty of Information). 

Στο παρελθόν έχει διδάξει τόσο στην 
Ευρώπη όσο και στον Καναδά. Έχει 
επίσης διατελέσει συνιδρυτής και διευ-
θυντής έρευνας της start-up εταιρείας 
Thoora (2007-2010) λαμβάνοντας το βρα-
βείο TechCrunch50 το 2009. 

Πέραν του Πανεπιστημίου, από το Σε-
πτέμβριο του 2016 διατελεί και Τεχνικός 
Σύμβουλος της εταιρείας PROgramize.
com με έδρα την Ελλάδα, η οποία ασχο-
λείται με την κατασκευή λογισμικού και 
τη συμμετοχή της σε καινοτόμες εταιρείες 
start-up σε όλο τον κόσμο. 



ΞΑΝΘΗ, η πόλη με τα χίλια χρώματα
Η Ξάνθη είναι πόλη της Θράκης, 
πρωτεύουσα του Νομού Ξάνθης. 
Χτισμένη στους πρόποδες της οροσειράς 
Ροδόπης, ανάμεσα στην Καβάλα και 
την Κομοτηνή, βρέχεται νοτίως από το 
Θρακικό πέλαγος και απέχει 206 χιλ. από 
την Θεσσαλονίκη. 
Η «κόμισσα» της Θράκης, μια πόλη τόσο 
όμορφη και γραφική με μακρά ιστορία, 
θα σας μαγέψει με τις ανατολίτικες 
γεύσεις, το άρωμα απ’ τα καπνά, την 
νεανική αύρα των φοιτητών και θα σας 
εκπλήξει με την συνύπαρξη χριστιανικού 
και μουσουλμανικού στοιχείου.
Καλώς ήρθατε στην Ξάνθη!

Η Παλια ΠόλΗ τΗς ΞανθΗς 
Σαν να αλλάζει ο χρόνος πορεία και πηγαίνει 
προς τα πίσω, εκεί γύρω στα τέλη του 18ου 
αιώνα, που η καλλιέργεια και η εμπορία του 
καπνού σηματοδοτεί την ανάπτυξη του τόπου. 
Αναπαλαιωμένα αρχοντικά, νεοκλασικά 
κτήρια και παραδοσιακά οικοδομήματα που 
έχτισαν τεχνίτες της Δυτικής Μακεδονίας 

και της Θράκης. Πολύχρωμα σπίτια με ζω-
γραφιστούς τοίχους, τόσο κοντά που μοιά-
ζουν να συνομιλούν μεταξύ τους. Λιθόκτιστα 
σοκάκια, πολύβουες πλατείες και μουσουλ-
μανικές γειτονίες, η Παλιά Πόλη της Ξάνθης 
μοιάζει να ακροβατεί μεταξύ Ανατολής και 
Δύσης, σ’ ένα γοητευτικό συνονθύλευμα 
που ευωδιάζει γιασεμί και μπαχάρι. 
Αξίζει να επισκεφτείτε:
•	 Την Πλατεία Δημοκρατίας με σήμα 
κατατεθέν το μεγάλο ρολόι.
•	 Τις Καπναποθήκες κατασκευασμένες 
στο τέλος 19ου- αρχές 20ου αιώνα που είναι 
έξοχο δείγμα αρχιτεκτονικής και συνδεδε-
μένες με την οικονομική άνθιση της πόλης
•	 Το λαογραφικό Μουσείο που στεγά-
ζεται στο αρχοντικό Κουγιουμτζόγλου 
και αποτελεί ιστορική μαρτυρία για την 
κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης 
που άκμασε στις αρχές του 20ου αιώνα
•	 Την Δημοτική Πινακοθήκη «Χρήστος 
Παυλίδης» τα ξυλόγλυπτα ταβάνια της 
που παρουσιάζει σε μόνιμη έκθεση έργα 
ζωγράφων της Ξάνθης και διοργανώνει 
περιοδικές εκθέσεις

•	 Το Μουσείο Φυσικής ιστορίας που το 
δημιούργησε το δασαρχείο της Ξάνθης 
και παρουσιάζει την χλωρίδα και πανίδα 
του Νομού
•	 Το αρχοντικό Δανιέλ όπου γεννήθηκε 
το «καμάρι της πόλης», ο Έλληνας συνθέ-
της και ποιητής Μάνος Χατζιδάκις
•	 Το αρχαιολογικό Μουσείο των Αβδή-
ρων όπου εκτίθενται αντικείμενα που βρέ-
θηκαν στην πόλη και τα νεκροταφεία των 
αρχαίων Αβδήρων. Η έκθεση καλύπτει την 
χρονική περίοδο από τον 7ο μέχρι τον 13ο 
αιώνα μ.Χ., με σκοπό την ενημέρωση του 
επισκέπτη σχετικά με την ιστορία της πόλης
•	 Την Μονή Παναγιάς αρχαγγελιώτισ-
σας που λέγεται ότι χτίστηκε από κατοί-
κους της συνοικίας Σαμακώβ, οι οποίοι 
είχαν φέρει την εικόνα της Παναγιάς από 
το Σαμάκοβο, για αυτό και λέγεται και Σα-
μακωβιανή 
•	 Τον Μακεδονικό τάφο της ςταυρού-
πολης που τοποθετείται χρονολογικά την 
περίοδο 200-150 π.Χ. και είναι ο πιο εντυ-
πωσιακός και ο πιο καλοδιατηρημένος 
μακεδονικός τάφος της Θράκης.
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ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    Αναστάσιος Χατζηθεοφάνους

Μέσα στην πόλη, στην περιοχή της 
Πυροσβεστικής οργανώνεται και το πε-
ρίφημο Ξανθιώτικο Παζάρι. Εδώ χτυπά 
η καρδιά του λαού σε ρυθμούς ανατολί-
τικους. Ενδύματα, υποδήματα, λαχανικά, 
φρούτα, μπαχαρικά, βότανα και υφάσμα-
τα διαμορφώνουν ένα πολύχρωμο και 
πολύβουο μοτίβο. Πρόκειται για ένα από 
τα μεγαλύτερα και πιο φημισμένα παζά-
ρια των Βαλκανίων που γεμίζει τον δρόμο 
με χρώματα και αρώματα, από πολλούς 
διαφορετικούς πολιτισμούς.

Και αφού έχετε γεμίσει από πολιτισμό, 
ιστορία και όμορφες εικόνες, είναι ώρα να 
χαλαρώσετε δίπλα στον Ποταμό Κόσυνθο.

Ο ποταμός ξεκινά από την Ροδόπη, δι-
ασχίζει τα Πομακοχώρια και περνά μέσα 
από τον παραδοσιακό οικισμό της Ξάν-
θης, προτού φτάσει στην Βιστωνίδα λίμνη 
και προσφέρει την ευκαιρία για φυσιολα-
τρικές βόλτες και ρομαντζάδα. Εδώ καί-
γεται και ο Τζάρος κάθε χρόνο στο τέλος 
του καρναβαλιού, ένα από τα πιο γνωστά 
αποκριάτικα έθιμα της Ελλάδας.

Τα Πομακοχώρια είναι χωριά και οι-
κισμοί σκαρφαλωμένα ψηλά στις πλαγιές 
της Ροδόπης, που βρίσκονται στο βορει-
οανατολικό τμήμα του Ν. Ξάνθης με κα-
τοίκους στο σύνολο του πληθυσμού τους 
Πομάκους. Έχουν διατηρήσει τον παρα-
δοσιακό και γραφικό χαρακτήρα τους, την 

παραδοσιακή αρχιτεκτονική των σπιτιών 
και τον ιδιαίτερο πολιτισμό των Πομάκων, 
διατηρώντας τα ήθη, έθιμα τις παραδοσι-
ακές στους αιώνες φορεσιές τους και την 
ιδιαίτερα γευστική κουζίνα τους.

Οι λάτρεις της φύσης εύκολα θα δια-
πιστώσουν ότι η περιοχή της Ξάνθης είναι 
ένας επίγειος παράδεισος. Ο Ποταμός νέ-
στος έχει συνολικό μήκος 234 χιλ., είναι 
ένα από τα πέντε μεγαλύτερα ποτάμια της 
Ελλάδας και αποτελεί το φυσικό σύνορο 

της Μακεδονίας και της Θράκης όπως και 
των Νομών Καβάλας και Ξάνθης. Το δασι-
κό και υδάτινο οικοσύστημα του Νέστου, 
είναι διεθνούς σημασίας, αποτελεί Εθνικό 
Πάρκο, προστατεύεται με την συνθήκη 
Ramsar και είναι εντεταγμένο στο δίκτυο 
Natura 2000. Αποτελεί το καταφύγιο για 
300 είδη πουλιών, 30 είδη αρπακτικών, 
11 είδη αμφιβίων, 21 είδη ερπετών, ενώ 
αρκετά είναι και τα είδη των ψαριών που 
ζουν στις λιμνοθάλασσες του δέλτα. Παρα-
τήρηση πουλιών, πεζοπορία, κανό-καγιάκ 
και ράφτινγκ είναι δραστηριότητες που ο 
επισκέπτης μπορεί νααπολαύσει.

Όμως δεν είναι μόνο η υδάτινη δια-
δρομή του ποταμού που θα σας κλέψει 
την καρδιά. Τα χωριουδάκια γύρω του, 
η πανέμορφη Σταυρούπολη, οι Τοξότες, 
ο Λειβαδίτης με τον γιγάντιο καταρράκτη 
και το παρθένο δάσος της Χαιντούς φτιά-
χνουν γύρω από την Ξάνθη τον παράδει-
σο κάθε μικρού και μεγάλου εξερευνητή.

 Όταν επισκεφθείτε τον Νομό Ξάνθης, 
δεν πρέπει να χάσετε την ευκαιρία να θαυ-
μάσετε από κοντά και την λίμνη Βιστωνίδα 
που ξεπερνά τα 44.000 στρέμματα, με τις 
διώρυγες που τη συνδέουν με τη θάλασ-
σα, τους πυκνούς καλαμώνες και τα μικρά 
δέλτα των ποταμών που καταλήγουν σε 
αυτήν. Είναι ένας τόπος για πλούσια αλι-
εύματα (37 είδη ψαριών) και καταφύγιο 

χιλιάδων φτερωτών επισκεπτών (302 είδη 
πουλιών). Η λίμνη Βιστωνίδα εντάσσεται 
και αυτή στο δίκτυο Natura 2000 και στις 
περιοχές Ειδικής Προστασίας Ορνιθοπα-
νίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πανέ-
μορφο τοπίο συμπληρώνουν οι λιμνοθά-
λασσες Λάφρη, Λαφρούδα, Αλυκή, Έλος 
και η λιμνοθάλασσα του Πόρτο Λάγους 
στην οποία είναι χτισμένα πάνω σε μικρές 
νησίδες τα γραφικά εκκλησάκια του Αγίου 
Νικολάου και της Παναγιάς Παντάνεσης.

ςταυρόΔρόΜι γευςεων
Η τοπική κουζίνα αντανακλά το πολιτι-
σμικό μωσαϊκό γεύσεων της Ξάνθης. 
Κεμπάπ όλων των ειδών, ρεβίθια με κο-
λοκύθα και μπαχαρικά, αρνάκι με γιου-
φκάδες (μακρόστενες χυλοπίτες), πα-
στουρμαδόπιτες κ.α.

Φημισμένα και τα γλυκά της, από σο-
κολατένιες καριόκες, νουγκά και σαρα-
γλί, μέχρι αυθεντικά ανατολίτικα γλυκί-
σματα, σιροπιαστό γκελίν μποχτσά, σεκέρ 
παρέ από σιμιγδάλι και φρέσκο βούτυρο 
και σουτζούκ λουκούμ. 

εΚΔΗλωςεις
Κάθε χρόνο την περίοδο του τριωδί-
ου, οργανώνονται συναυλίες, εκθέσεις, 
δρώμενα, περίπατοι, ξεναγήσεις και 
λαογραφικά αφιερώματα. Αποκορύφω-
μα αυτών των εκδηλώσεων είναι το πιο 
δημοφιλές Καρναβάλι στην Βόρεια Ελ-
λάδα. Χιλιάδες καρναβαλιστές ξεχύνο-
νται στους δρόμους για να παρελάσουν 
μαζί με δεκάδες άρματα, με κατάληξη το 
κάψιμο του Τζάρου στο ποτάμι ένα έθιμο 
που κρατά χρόνια, μαζί με το έθιμο της 
Περιφοράς της Καμήλας στην Σταυρού-
πολη την Καθαρά Δευτέρα.

Επίσης, τις πρώτες μέρες του Σεπτέμ-
βρη γίνονται οι εκδηλώσεις της Παλιάς 
Πόλης στα πλακόστρωτα σοκάκια της που 

σφύζουν από ρυθμό, τραγούδι και τις μυ-
ρωδιές από τα εδέσματα. Χιλιάδες κόσμος 
συρρέει από όλες τις πόλεις της Ελλάδας 
και όχι μόνο, για να συμμετέχει στις εκδη-
λώσεις (εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής, 
ξυλογλυπτικής, παιδικές και θεατρικές πα-
ραστάσεις κ.α.), στις συναυλίες που πραγ-
ματοποιούνται καθημερινά με γνωστούς 
καλλιτέχνες, αλλά και στις δεκάδες μουσι-
κές κομπανίες που δημιουργούν οι πολιτι-
στικοί σύλλογοι Ξάνθης. 

Η Παλιά Πόλη 

Η Πλατεία Δημοκρατίας 

Οι Καπναποθήκες

Η Μονή Παναγιάς Αρχαγγελιώτισσας Ο Ποταμός Κόσυνθος Το Καρναβάλι



ΠΟΛΙΤΙΚΑ     Σταύρος Καλεντερίδης
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Εθνική Επέτειος  – αξιοκρατία και 
ισότητα
Σχετικά με τη συζήτηση για τις αρχές και το πνεύμα 

εορτασμού των εθνικών μας επετείων, και επειδή το 

ζήτημα είναι, και ορθώς, ιδιαίτερα ευαίσθητο, οι έννοιες 

της αξιοκρατίας και της ισότητας πρέπει να αποτελούν 

οδηγό για όλους μας.

Εν αντιθέσει με τη σημερινή αναξιοκρατία, η ανάδειξη ση-
μαιοφόρων δεν μπορεί να γίνεται με τυχαίους μηχανισμούς, 
όπως είναι αυτός της κλήρωσης. Η αριστεία, είναι ποιοτικό 
κεκτημένο όχι των Ελλήνων, αλλά ολόκληρης της ανθρωπότη-
τας. Η επιβράβευση των καλύτερων μαθητών με την τιμή του 
να φέρουν ένα σύμβολο ελευθερίας, δημοκρατίας, γενναιότη-
τας και αυτοθυσίας δεν πρέπει να υποβαθμίζεται. Επιπλέον, η 
ενθάρρυνση της προσπάθειας και της επιτυχίας σε μια χώρα 
που χειμάζεται, αποτελεί βασική προϋπόθεση για να αναδει-
χθούν οι δυνάμεις που μπορούν να δώσουν διέξοδο στην κοι-
νωνία μας. Η επανασύνδεση της αριστείας με τη σημαιοφορία, 
όχι μόνο δεν επαρκεί, αλλά απαιτείται η προώθηση της αξιο-
κρατίας στο σύνολο του κοινωνικού μας φάσματος – μέχρι και 
του πολιτικού χώρου, που ίσως επειδή υστερεί περισσότερο 
από όλους, μάχεται την αξιοκρατία. 

Όσον αφορά την ισότητα, σύμφωνα με τον Ισοκράτη «Έλ-
ληνες ονομάζονται πιο πολύ όσοι δέχτηκαν τον τρόπο της δι-
κής μας αγωγής και μόρφωσης παρά αυτοί που έχουν την 
ίδια με εμάς καταγωγή» (Πανηγυρικός). Ισοκρατία σημαίνει 
ισότητα δικαιωμάτων, και εδώ ο Ισοκράτης μας υπενθυμίζει 
πως σε μία δημοκρατική χώρα οι πολίτες απολαμβάνουν ίσα 
δικαιώματα. Το γεγονός ότι Έλληνες είναι όσοι μετέχουν της 
ελληνικής παιδείας είναι αδιαμφισβήτητο, ενώ θα προσέθετα 
ότι η τιμή στα εθνικά σύμβολα και την ένδοξη ιστορία μας (και 
με τη σημαιοφορία), είναι υπερήφανο προνόμιο κάθε Έλληνα, 
φιλέλληνα και των απανταχού φίλων των Ελληνικών ιδεω-
δών, της δημοκρατίας και της ελευθερίας. 

Αντί να αποκλείουμε λοιπόν και να απομακρύνουμε αν-
θρώπους που νιώθουν Έλληνες, σκοπός μας πρέπει να γίνει 
αφενός η καλλιέργεια του Ελληνικού πνεύματος σε περισσό-
τερους πολίτες και αφετέρου η αναβάθμιση της παιδείας μας 
σε κάτι ανώτερο και επιτέλους ποιοτικό, ικανή να φέρει τον 
τίτλο που της απέδωσε ο Αθηναίος ρήτορας – Ελληνική. 



ΔΙΑ(Σ)ΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ    Αγγελική Παπαγεωργοπούλου / Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

VOICE.  Νοέμβριος  2017 |  12

Διατροφή στην 
Παιδική Ηλικία
Τα παιδιά κατά την σχολική ηλικία βρίσκονται 
σε ένα στάδιο ταχύτατης σωματικής και 
πνευματικής εξέλιξης και παρουσιάζουν υψηλές 
ανάγκες για πρόσληψη θρεπτικών συστατικών. 
Η σωστή διατροφή θα θέσει τις βάσεις που θα 
συμβάλλουν στην ομαλή ανάπτυξη του παιδιού 
και θα το βοηθήσει να διατηρήσει ένα υγιές 
πρότυπο διατροφής για μια ζωή. 

Πρωινό
Η μέρα των παιδιών καλό είναι να ξεκινάει 
με ένα πλούσιο και γεμάτο βιταμίνες πρω-
ινό. Δεν είναι απαραίτητο να είναι ίδιο κάθε 
μέρα, αλλά δεν πρέπει και να παραλείπεται.   
Ένα καλό πρωινό πρέπει να περιλαμβά-
νει απαραίτητα τρόφιμα από την ομάδα 
των φρούτων (φρούτο ή φυσικό χυμό), 
την ομάδα των γαλακτοκομικών ( γάλα 
ή γιαούρτι) και την ομάδα των δημητρια-
κών (σιτάρι, κουάκερ ή μούσλι, νιφάδες 
καλαμποκιού ή σιταριού, χωρίς ζάχαρη). 
Εναλλακτικά, αντικαταστήστε τα δημητρι-
ακά με 1-2 λεπτές φέτες ψωμιού ολικής 
άλεσης που μπορούν να συνοδευτούν με 
λίγο μέλι.

Δεκατιανό
Είναι το γεύμα που θα πάρει το παιδί μαζί 
του στο σχολείο και είναι προτιμότερο να 
έχει ετοιμαστεί από τους γονείς, ώστε  να 
αποφεύγονται τροφές από το κυλικείο του 
σχολείου. Αυτό μπορεί να είναι για παρά-
δειγμα, ένα τοστ ή ένα φρούτο ή ένα για-
ούρτι ή ζελέ ή μια μπάρα δημητριακών.

ΜεσηΜεριανό
Το μεσημεριανό είναι το κυριότερο γεύ-
μα. Το παιδί πρέπει να μάθει να τρώει 
ποικιλία φαγητών το οποίο θα προέρχε-
ται από όλες τις ομάδες τροφίμων. Ιδανι-
κό θα είναι κατά την διάρκεια της εβδο-
μάδας να μαγειρεύονται όσπρια, λαδερά, 
λευκό κρέας (κοτόπουλο-ψάρι), κόκκινο 
κρέας, ρύζι ή ζυμαρικά και όλα τα γεύ-
ματα να συνοδεύονται  με μια μικρή σα-
λάτα ή λαχανικά εποχής.

αΠόγευΜατινό
Το απόγευμα το παιδί θα καταναλώσει 
ακόμα ένα ενδιάμεσο γεύμα, που μπο-
ρεί και να προηγείται κάποιας εξωσχο-
λικής δραστηριότητας. Αυτό μπορεί 
να είναι φρούτο ή γιαούρτι ή μια χού-
φτα ξηροί καρποί ή ένα κομμάτι σπιτι-
κό κέικ ή δύο κριτσίνια με τυρί χαμη-
λών λιπαρών ή  διάφορα Smothies με 
φρούτα ή λαχανικά.

ΒραΔινό 
Το βραδινό γεύμα θα πρέπει να είναι ελα-
φρύ καθώς θα είναι και το τελευταίο. Ένα 
τυπικό δείπνο μπορεί να περιλαμβάνει 
μισή μερίδα από το μεσημεριανό γεύμα ή 
ένα τοστ με φρούτο ή  σούπα ή γάλα με 
δημητριακά και ένα φρούτο ή ένα κομμά-
τι σπιτική πίτα με 1 ποτ. γάλα ή μια ελα-
φριά ομελέτα με λαχανικά. 

Χρήσιμες συμβουλές για τους γονείς
✔✔ �Μιλήστε�στα�παιδιά�για�την�υγιεινή�διατροφή�και�αποφύγετε�τις�περιοριστικές�δίαιτες.
✔✔ �Προτρέψτε��τα�παιδιά�να�συμμετέχουν�στην�προετοιμασία�του�φαγητού�και�στα�ψώνια.�
✔✔ �Είστε�πρότυπα�για�τα�παιδία�σας!�Αν�εσείς�υιοθετήσετε�σωστές�συνήθειες�γύρω�από�το�φαγητό,�το�βέβαιο�είναι�ότι�θα�τις�αντιγράψουν.
✔✔ �Οργανώστε�τα�γεύματα�για�όλη�την�εβδομάδα�προκειμένου�να�αποφύγετε�να�σερβίρετε�junk�foods�ή�επιλογές�που�δεν�έχουν�διατροφική�αξία
✔✔ �Να�έχετε�τακτικά�οικογενειακά�γεύματα.�Η�ώρα�του�φαγητού�είναι�μια�αφορμή�για�να�απολαύσει�η�οικογένεια�το�φαγητό�της�ημέρας�και�να�έρθει�πιο�κοντά.�Κλείστε�την�τηλεόραση�και�απομακρύνετε��τα�κινητά�τηλέφωνα.�Διδάξτε�στα�παιδία�πως�η�ώρα�αυτή�είναι�ιερή.
✔✔ �Μην�τα�πιέζετε�να�αδειάσουν�το�πιάτο�τους!�Διαθέτουν�από�πολύ�μικρά�το�αίσθημα�της�πείνας�και�του�κορεσμού,�γι’�αυτό�και�θα�πρέπει�να�τα�λαμβάνετε�υπόψη�σας�και�να�τα�ακούτε.
✔✔ �Μην�χρησιμοποιείτε�τα�γλυκίσματα�ως�ανταμοιβή�καθώς�έτσι�τα�κάνετε�να�φαίνονται�ακόμη�πιο�επιθυμητά�στα�μάτια�των�παιδιών,�αλλά�ούτε�και�να�τους�τα�αποκλείετε.�
✔✔ �Ενθαρρύνετε�τα,�να�αποκτήσουν�κάποια�φυσική�δραστηριότητα�(ποδόσφαιρο,�μπάσκετ,�τένις,�μπαλέτο,�χορός,�κολύμβηση�κ.α.)�ώστε�να�αποτρέπονται�από�τα�παιχνίδια�υπολογιστών.�Μελέτες�έδειξαν�πως�τα�παιδιά�που�ακολουθούν�μία�ισορροπημένη�διατροφή�και�συγχρόνως�γυμνάζονται�είναι�πιο�υγιή.

SPOTLIGHT    Christina Houtris

The Eclectic sound of Yiannis; 
an intimate conversation

Yiannis’ new CD, Awakening, explores memories of wandering and homecoming 

and at his recent CD release concert at Lula Lounge, his audience got to 

experience a journey into exotic rhythms beautifully incorporated into a 

unique,unexpected sound. The musician talked to Christina Houtris about his 

new CD, his band and his journey thus far.

Yiannis, you are a very talented, 
award-winning composer and instrumen-
talist. At what age did you start experi-
menting with music?

I don’t really remember but I was told I 
was around the age of 4 when my father put 
a guitar in my hands and started teaching 
me how to play. And then when I was 5, I 
got a bouzouki and I remember trying to fig-
ure out how the Zeibekiko works, as I was 
puzzled because it has an extra beat in it. My 
father taught me everything he knew but my 
first real music lesson came through public 
school. I started with the trombone but then 
I was fascinated by the drums. 

You have a signature instrument that is 
very impressive. Who came up with it?

In a nutshell, my father. He is very good 
with his hands, very artistic and a musician 
who had to build his first bouzouki from a 
piece of wood and chicken wire because he 
didn’t have money to buy one. That’s how he 
got into making instruments. So one day I 
asked him: ‘can we make an instrument with 
two necks so I can have two different sounds 
without having to change from one instru-
ment to the other?’ Now, being my father, he 
replied: “two is not good enough; I’ll make it 
with three necks!’ That’s how Ethno III was 
born. The Ethno III Electric was the first, is the 
white one that I still use, then we made the 
Ethno III Acoustic and then another Acoustic 
one and recently he made the 4th one, which 
I just played with at the show for the first time.

Your sound is very unique. Listening to 
your new CD, Awakening, there are world 

music elements. What genre would you 
place your music to?

That’s difficult to answer. Years ago if 
I said World, people would automatically 
think, African or Tribal. Now things have 
changed, people know of branches of World 
music, like World Jazz or World Instru-
mental but if I have to choose a genre I’d say 
World Fusion because I try to incorporate all 
the sounds that I love into my music.

What influences your creativity?
My influences come from many different 

genres, from mainstream Rock to European 
and Middle Eastern music but the core of it 
came from Greece. Not because I’m Greek 
but because there’s so much musical di-
versity within Greece that blew my mind off 
when I went to live there years ago. There 
is so much diversity in the instruments 
themselves or even the way they are played 
to create that unique regional sound each 
time. But I also remember the emotions I 
felt when listening to Kazantzidis one day, 
having no clue of what he was singing about, 
since I didn’t really speak Greek then; just 
the feeling of a bunch of notes put together 
and the way he was singing ΥΠΑΡΧΩ.

How is Yiannis before a live performance? 
I keep within myself in general as I’m shy, 

but when I get on stage, I don’t know what 
happens, I guess it’s because I love it so much, 
I transform, I joke around, I’m open, I talk to 
the crowd, I become  a  whole different per-
son. The fact that I work with great musicians 
who I consider family helps me be confident, 
too. So let me introduce them. I will start with 

George Barbas who is the percussion player, 
my best man and a very dear friend, my broth-
er Angelo Kapoulas on the keyboards, Giovani 
Campanelli our pianist, our drummer Dan 
Klas who I’m very close to, Evan Porter who 
plays the bass and is a fairly new addition to 
the band and Elena Luka who does most of 
the running around; social media, bookings, 
keepings us in line, scheduling but is also our 
vocalist, my wife and my best friend.

Your CD release was a benefit concert for 
The Red Cross. How did that happen?

Elena and I were watching the news about 
the hurricanes that recently destroyed sever-
al islands in the Caribbean and we wanted to 
do something to help. So we found a way to 
contribute by donating a portion of the profits 
from the CD release concert to The Red Cross 
and help people that are currently in need. Al-
though it’s not much, it is something.

Any tips for young musicians?
I would like to give the parents a tip first: 

get your kids involved with music because 
music transforms a child’s mind. And to 
young musicians: what you put in is what 
you get out. Practice and have patience 
because the more you practice the better 
you become. Challenge yourselves and go 
beyond your limits.  

Exclusively for Voice 
readers from Yiannis.

Visit :www.yktunes.com/voice 
Use code: yiannis 

And download a Free song from 
Yiannis’ new CD Awakening
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Επιχειρηματική γέφυρα για 
Καναδά – Ελλάδα-Κύπρο

Παρουσίαση της Eurobank στο Τορόντο για τις ψηφιακές πλατφόρμες διασύνδεσης εισαγωγών & εξαγωγών.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
στις 19 Οκτωβρίου, εκδήλωση στην οποία 
φιλοξενήθηκε κλιμάκιο υψηλόβαθμων στε-
λεχών της ελληνικής Τράπεζας Eurobank, 
που επισκέφθηκαν το Τορόντο με αφορμή 
το Παγκόσμιο συνέδριο SIBOS. 

Στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν 
το Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο 
και το Hellenic Canadian Board of Trade, 
τα στελέχη της Eurobank με επικεφαλής 
τον Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας, κ. 
Κώστα Βασιλείου, παρουσίασαν σε πε-
ρισσότερους από 30 ελληνοκαναδούς επι-
χειρηματίες του Τορόντο, την διαδικτυακή 
πλατφόρμα Exportgate και τις δυνατότη-
τες του Trade Club Alliance μέσα από τη 
συνεργασία της Eurobank με την Banco 
Santander. 

Το Trade Club Alliance αποτελεί το πρώ-
το Παγκόσμιο Ψηφιακό Δίκτυο Διεθνούς 
Εμπορίου Διασύνδεσης Επιχειρήσεων που 
υποστηρίζεται στην παρούσα φάση από 7 
διεθνείς τραπεζικούς ομίλους σε 22 χώ-
ρες. Ήδη στο δίκτυο συμμετέχουν οι Banco 
Santander, Eurobank, Nordea, KBC κ.α. 

Το Exportgate και τις υπηρεσίες που 
παρέχει, παρουσίασαν οι κ.κ. Μιχάλης 
Τσαρμπόπουλος και Λευτέρης Βλαχογιάν-
νης, αρμόδιοι για το Global Transaction 
Banking της Τράπεζας. Όπως εξήγησαν, η 
πλατφόρμα, η οποία παρέχει τις υπηρεσί-
ες της δωρεάν, είναι η πιο ολοκληρωμένη 

ελληνική ηλεκτρονική πύλη που προωθεί 
την επιχειρηματική δικτύωση ελληνικών 
και κυπριακών εταιρειών, σε παγκόσμιο 
επίπεδο, και η οποία έχει αναπτυχθεί από 
την Eurobank. 

Από τον Ιανουάριο του 2016, τα μέλη του 
Exportgate μπορούν να διερευνήσουν νέες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες έχοντας πρό-
σβαση σε πάνω από 1 εκατ. προσκλήσεις 
ενδιαφέροντος που δημοσιεύονται κάθε 
χρόνο από πλήθος χωρών παγκοσμίως. 
Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να ανατρέ-
ξουν σε βάσεις δεδομένων με στοιχεία για 
200.000 εισαγωγείς από 32 χώρες. 

Οι επιχειρηματίες που παρακολούθησαν 
την παρουσίαση, ενδιαφέρθηκαν κυρίως 
για τον τρόπο διασύνδεσής τους με ελλη-
νικές και κυπριακές επιχειρήσεις και για 
τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Trade 
Club Alliance. Όπως εξήγησαν τα στελέχη 
της Eurobank, το πρώτο τρίμηνο του 2018 
εκτιμάται ότι μεγάλος καναδικός τραπεζι-
κός όμιλος θα έχει ενταχθεί στο Trade Club 
δίνοντας πρόσβαση στις επιχειρήσεις του 
Καναδά να συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο 
Δίκτυο. 

Στην ίδια εκδήλωση, η Εμπορική Ακόλου-
θος, κα Αρετή Σκαφιδάκη και ο κ. Βασίλης 
Τσιάνος από το HCBT παρουσίασαν την δι-
ακρατική συμφωνία CETA η οποία έχει ήδη 
αρχίσει να εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό 
μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκών χωρών.

Κωνσταντίνος  Βασιλείου, 
Γενικός Διευθυντής EUROBANK

Μιχάλης Τσαρμπόπουλος, Βοηθός Γενικός Διευθυντής και  
Επικεφαλής Τομέα Συναλλακτικής Τραπεζικής EUROBANK

Αριστερά: Ευάγγελος Βασιλειάδης, Γενικός 
Διευθυντής NETV Toronto. Aριστερά μέση: Μιχάλης 
Τσαρμπόπουλος, Βοηθός Γενικός Διευθυντής και 
Επικεφαλής Τομέα Συναλλακτικής Τραπεζικής 
EUROBANK. Δεξιά μέση: Κωνσταντίνος  Βασιλείου, 
Γενικός διευθυντής EUROBANK. Δεξιά: Αναστάσιος 
Χατζηθεοφάνους, Ιδρυτής της NETV Toronto 

Ο κουμπαράς της 
καρδιάς μας ήρθε 
στο Τορόντο 

Η Eurobank, με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Αποταμίευσης, έστειλε από την Αθή-
να, 560 κουμπαράδες και βιβλία για την 
Αποταμίευση, για τα παιδιά των ελληνικών 
δημοτικών σχολείων του Τορόντο.



Κοινωνια Σήμερα    ασπασία  Γεωργιλή,  Κοινωνική Λειτουργός
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Η μελαγχολία των γιορτών
Κάθε χρόνο παρατηρούμε μια σημαντική μερίδα ανθρώπων που τις γιορτές των Χριστουγέννων αντί να νιώθουν 

προσμονή, χαρά και ευτυχία, είναι ιδιαίτερα μελαγχολικοί και δε βλέπουν την ώρα να τελειώσει η γιορτινή αυτή 

περίοδος και μάλιστα όσο γίνεται γρηγορότερα. 

οι γιορτές των Χριστουγέννων, είναι 
στο μυαλό των ανθρώπων συνδεδεμένες 
με τη ζεστασιά, την οικογενειακή θαλ-
πωρή, τις αγκαλιές τα φιλιά και τα δώρα. 
Δηλαδή, μια ξέγνοιαστη περίοδο αγάπης 
και αγαλλίασης. Όμως, δε συμβαίνει έτσι 
πάντα σε όλους τους ανθρώπους ή και 
δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνει. Όταν 
όμως έχουμε στο μυαλό μας μια τέτοια 
ειδυλλιακή εικόνα και την προσδοκούμε, 
ενώ δε μπορούμε επί του πρακτέου να 
την έχουμε, τότε καταλήγουμε σε αρνη-
τικά συναισθήματα κόντρα στις φανταστι-
κές Χριστουγεννιάτικες διαφημίσεις και 
στα παραμυθένια σκηνικά της πόλης. 

Έτσι, τις μέρες αυτές, παρατηρείται 
αύξηση των ποσοστών της εποχιακής 
κατάθλιψης, τόσο σε άνδρες όσο και γυ-
ναίκες. ο αριθμός αυτός μεγαλώνει όσο 
τα άτομα αυτά περνούν μια δύσκολη κα-
τάσταση, όπως για παράδειγμα μια ερω-

τική απογοήτευση, μοναξιά, πρόβλημα 
υγείας, απώλεια εργασίας- προσώπου 
και άλλα πολλά! 

Στις μέρες μας διαπιστώνεται, επίσης, 
αύξηση αυτών των περιστατικών, εξαι-
τίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 
και αδυναμίας των σύγχρονων δυτικών 
ανθρώπων να ανταπεξέλθουν στις δαπά-
νες των Χριστουγέννων. 

Άρα, στο μυαλό των περισσότερων αν-
θρώπων, η ευτυχία των Χριστουγέννων 
τείνει να είναι αναγκαστική και εφόσον 
αδυνατούν να τη νιώσουν, τελικά μελαγ-
χολούν. Έτσι, είναι σημαντικό έχουμε κατά 
νου ότι δεν είναι για όλους τους ανθρώ-
πους πάντοτε ευχάριστες οι γιορτές αλλά 
αντιθέτως μπορεί να είναι βασανιστικές. 

Γι’ αυτούς τους ανθρώπους και γι’ άλ-
λους πολλούς, είθε να είμαστε ανθρώπι-
νοι και να τους αποδεχόμαστε όπως αυτοί 
είναι! να θυμόμαστε ότι δεν είναι υπο-

χρεωτικό να ζούμε τις γιορτές ευφάντα-
στα, αλλά ζεστά, ταπεινά, με ειλικρίνεια 
και σεβασμό ως προς τα συναισθήματά 
μας όποια κι αν είναι αυτά!  

INNOVATION    Περικλής ανδρίτσος, Καθηγητής Πληροφορικής, Παν/μιο του Τορόντο, Faculty of Information

What is Artificial Intelligence?  
In May 1997, an IBM 
computer, called Deep 
Blue, beat chess world 
champion Garry Kasparov 
in a dramatic game. It was 
one of the first victories 
of a computer against 
a human, or better, of 
Artificial Intelligence 
versus a human. The next 
victory came in February 
2011 when another IBM 
computer, called Watson, 
won the best players in the 
question-answering TV 
game of Jeopardy!

But what is Artificial Intelligence and 
what has made this term so popular 
in recent years? John McCarthy (1927-
2011), a Professor at the University of 
Stanford in California, is considered the 
father of Artificial Intelligence. By this 
term, McCarthy defined the area of com-
puter science that deals with the con-
struction of algorithms that behave like 
humans. A plethora of advanced tech-
niques have been developed to make 
computers recognize complex objects 
in images, perform speech recognition, 
automatic music composition, and per-
form automatic medical diagnosis based 
on medical images (e.g., from magnetic 
tomography) or other medical tests.

Creating a computer algorithm with 
human behavior is not an easy task. 
This is because the algorithm needs to 
«learn» from existing (past) data. For ex-
ample, to make a new automatic medical 

diagnosis the algorithm should analyze 
existing data in which the diagnosis is al-
ready known. The computational power 
needed is so large that in the early years 
Artificial Intelligence had limited capabil-
ities. But as the technology progressed 
and we have computers with huge mem-
ory capacity and computational speed, as 
well as computer clusters that offer enor-
mous computational «power», the area 
of Artificial Intelligence has come back to 
the forefront of innovation as more pow-
erful and popular than ever.

We should, however, mention that 
with the popularity of Artificial Intelli-
gence certain important questions have 
come up when computers try to have 
human behavior. Such questions at-
tempt to evaluate and explain the accu-
racy of medical diagnoses performed by 
algorithms by comparing them with the 
diagnoses given by medical experts. At 

the same time, many researchers are 
studying the effects of Artificial Intelli-
gence algorithms in everyday life. For 
example, there is a big debate whether 
algorithms “trained” on a certain amount 
of existing data can capture all the nec-
essary cases to help people take better 
decisions, such as invest their money in 
the best possible way or find products 
that maximize their personal needs and 
preferences.  

The area of Artificial 
Intelligence has come back to 
the forefront of innovation as 
more powerful and popular 

than ever.
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Ενθουσιασμένοι 
οι Έλληνες στην Ν. Υόρκη

Μεγάλη η έκπληξη των Ελλήνων κατοίκων στην 
Ελληνική συνοικία στην Αστόρια της Νέας Υόρκης 
αλλά και στο πολύβουο Μανχάταν με την «παρου-
σία» του περιοδικού VOICE. Αμέσως το σύνολο των 
επιχειρηματιών που αποτάθηκαν οι απεσταλμένοι 
από την έκδοση του VOICE στη Ν.Υ. αγκάλιασαν την 
προσπάθεια αυτή θεωρώντας την πολύ ξεχωριστή. 
Εξαντλήθηκαν τα χιλιάδες αντίτυπα που ακόμη πε-
ρισσότερα να ήταν πάλι δεν θα έφταναν….

Χριστούγεννα στη 
Ν. Υόρκη

Ένα αστέρι Swarowski 250 κιλών και ύψους 

2,8 μέτρων στην κορυφή και 50,000 λαμπιόνια για 

το Χριστουγεννιάτικο δέντρο που στολίζεται κάθε 

χρόνο εδώ και  86 χρόνια τώρα στο Rockefeller 

Center στην καρδιά της Νέας Υόρκης.

Το εμβληματικό δέντρο είναι πόλος έλξης για 

τους κατοίκους της πόλης αλλά και για τους χιλιά-

δες επισκέπτες. Τα φώτα του θα ανάψουν στις 29 

Νοεμβρίου και θα παραμείνει στη θέση του μέχρι 

τις 9 Ιανουαρίου 2018. Παράδοση βέβαια αποτε-

λεί και το παγοδρόμιο που στήνεται δίπλα του ενώ 

κάθε χρόνο έξω από τη διάσημη πλατεία επικρα-

τεί άκρως εορταστική ατμόσφαιρα με τους πλανό-

διους να πωλούν ζεστή σοκολάτα και λιχουδιές για 

μικρούς και μεγάλους και τις Χριστουγεννιάτικες 

μελωδίες που ηχούν από τα μεγάφωνα.

Η Δρ. Μαρία Κονταρίδη 
είναι η νέα Διευθύντρια 
Έρευνας στο MMRL

To Masonic Medical Research Laboratory 
(MMRL) ανακοίνωσε πρόσφατα την επιλογή της Ελ-
ληνικής καταγωγής Δρ. Μαρίας Κονταρίδη, ως της 
νέας του διευθύντριας στον τομέα της έρευνας.

 Η Δρ. Μαρία Κονταρίδη που έχει καταγωγή από 
τη Λήμνο, γεννήθηκε στο Salt Lake City της Utah 
και μεγάλωσε στο Orlando της Florida. Είναι η 
πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τη θέση της δι-
ευθύντριας στα 60 χρόνια λειτουργίας του κέντρου.  
Πλέον, η Δρ. Κονταρίδη, πηγαίνει στο MMRL από 
το Harvard Medical School, όπου έχει τη θέση 
Associate Professor of Medicine και Διευθύντρια 
του Basic Cardiovascular Research Program στο 
Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), 
ένα από τα πιο διαπρεπή ακαδημαϊκά ιατρικά κέ-
ντρα των ΗΠΑ. Ο David F. Schneeweiss, πρόεδρος 
του Συμβουλίου Διευθυντών του MMRL σε δηλώ-
σεις του είπε πως το όραμα της Δρ. Κονταρίδη θα 
θέσει το Masonic Medical Research Laboratory ως 
ένα από τα κορυφαία ερευνητικά καρδιολογικά κέ-
ντρα στη χώρα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ίδια 
δήλωσε :«Με τιμά να έχω την ευκαιρία να ηγηθώ 
του Masonic Medical Research Laboratory κατά τη 
διάρκεια αυτής της κομβικής στιγμής στην ιστορία 
του». Η Δρ. Κονταρίδη θα αναλάβει τα καθήκοντα 
της την νέα χρονιά.

Το Masonic Medical Research Laboratory είναι 
ένα μη κερδοσκοπικό ινστιτούτο το οποίο ιδρύθηκε 
από το Grand Lodge of Free and Accepted Masons 
στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης το 1958. Έχει αφοσι-
ωθεί στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας της 
ζωής για όλους.

Στη Ν.Υόρκη 
ο Μάριος Φραγκούλης

Ο γνωστός τενόρος Μάριος Φραγκούλης, αφού 
τελείωσε την περιοδεία του στην Ελλάδα, βρέθηκε 
και πάλι στη Νέα Υόρκη στις 6 Νοεμβρίου στο Rose 
Theater, για μία και μοναδική συναυλία η οποία 
σημείωσε τεράστια επιτυχία. Τον γνωστό ανά τον 
κόσμο τενόρο έχουν άλλωστε χαρακτηρίσει ως μία 
από τις καλύτερες φωνές αλλά και άξιο πρέσβη του 
ελληνικού πολιτισμού. Ο ίδιος δεν σταματά ποτέ 
να εντυπωσιάζει το κοινό του μέσα από συνεχείς 
καλλιτεχνικές αναζητήσεις αλλά και συνεργασίες – 
σταθμούς με Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Παι-
δί της ομογένειας, γεννημένος στη Ροδεσία, έκανε 
βάση του την Ελλάδα γιατί όπως έχει δηλώσει «δεν 
ήθελε να είναι ξενόφερτο προϊόν στην πατρίδα 
του». Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι εδώ και τρεις 
δεκαετίες σχεδόν ο Μάριος Φραγκούλης βρίσκεται 
στην κορυφή  με εξαιρετικές κριτικές. Στη συνέ-
χεια της περιοδείας του ο Μάριος Φραγκούλης θα 
βρεθεί στο Μόντρεαλ και το Λος Άντζελες.
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pating, with the advantage of having been first on the scene. 
The oil fight is a silent one, creating no ripple on the surface. 

The situation is this: There are two kinds of concessions, pro-
prietary and prospecting. None of the former as yet has been 
granted though the Standard Oil and the Anglo-Hellenic, which 
formerly was the Anglo-Bulgar, both claim to have received 
such rights in Thrace from the Turks.

 The American concern purchased the Austrian concessions 
at Redestos and the Gallipoli Peninsula. The British company, 
according to Montagu Summers, who, with Hubert Cursdale, 

formerly the British vice admiral stationed in the Levant and 
now representing the firm at Athens, in 1910, obtained a year 
lease of 30.000 acres at  Sufli, which is near Dedeagatch. Each 
Concession Limited According to the Greek records, the con-
cession is for only 1200 acres. 

By the terms of the treaty of Sevres, each concession is to 
be for only 1200 acres. Also the treaty specifies that all con-
cessions of allied countries from the Turks are to remain good 
but the Greek government is awaiting further proofs of pos-
session before confirming these two claims concerning which 
negotiations now are going on. 

The Standard Oil also has large portions of Thrace 
covered with twenty concessions to prospect, renew-
able annually, which were obtained in 1914. The only 
other concession is the one which the Franco-Hellen-
ic Company holds and which covers the entire west-
ern part of Greece. 

Last a summer the latter company got rights which 
were made good for ten years, by a special law in 
Parliament, to explore Peloponnesus, Northern and 
Southern Epirus, including Janina, Field Island and 
the western coast, including Zante Island, the Greek 
government paying a half of the costs.

No British CoNtrol
The big British companies as yet have not obtained 

any legal foothold. The director of mines tells your 
correspondent that the «Whitehall Petroleum Com-
pany» which the Pearson interests control, have 
just submitted propositions through Rear Admiral 
Howard Kelly, the British naval adviser to the Greek 
government, who recently was ordered by his gov-
ernment to return King Constantine’s decoration, to 
explore all Greek territory not now taken. The An-
glo-Persian concern, which is working through its 
branch, the Darcy Exploration Company, has its eye 
set on Macedonia, where your correspondent is in-
formed, from a reliable source, the British army dur-
ing the war discovered oil while digging for water. 

The Venizelist policy was to encourage foreign 
exploitation of oil resources by granting liberal con-

cessions, as nothing shows more clearly than the Franco-Hel-
lenic privileges. His government was ready to give rights to 
whatever concern would guarantee to do the most thorough 
prospecting and sink the most wells. 

By thus developing local oil supplies and providing a cheap 
oil fuel, Venizelos hoped to increase the Industries which were 
handicapped by lack of coal. 

The only stipulations were the usual taxes on all minerals 
which are levied on the value of the product and are pro-
gressive, running as high as 35 per cent, and a special oil tax 
amounting to 15 per cent of a the raw product. The director of 
mines favored reducing those taxes, but he is a Venizelist and 
has tendered his resignation. 

Ας ελπίζουμε για ένα καλύτερο οικονομικό αύριο αφήνοντας 
πίσω στην ιστορία την έως τώρα αναβλητικότητα που έχει με-
γάλο…μύθο!!!  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ     Alexandros Karakasidis, Electrical Engineer, ex Special Adviser to 
the Regional Governor of East Macedonia and Thrace, G. Pavlidis
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Από το 1914 γνωστά τα «Ελληνικά 
πετρέλαια», μέχρι τώρα τι;
«... έδωσα απεριόριστες πιστώσεις 
στο πρόγραμμα αυτό, προκειμένου  να 
γνωρίζουμε ποιό είναι το μέλλον αυτού 
του τόπου, πρέπει να γνωρίσουμε ποιός 
είναι ο πλούτος του ...»  (σχετικά με τον 
Ορυκτό Πλούτο της Ελλάδας)

1976 ΚΑΒΑΛΑ: ομιλία, 
Κωνσταντίνος Καραμανλής

Σήμερα:
Υπεγράφη την Τρίτη 31/10/2017 σε ειδική τελετή στο 
Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, η σύμβαση 
παραχώρησης του δικαιώματος έρευνας και εκμε-
τάλλευσης υδρογονανθράκων στο «οικόπεδο 2», στη 
θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κέρκυρας στο Ιόνιο πέ-
λαγος, περιοχή την οποία ο αντιπρόεδρος του γαλλικού 
κολοσσού, TOTAL, Μπερνάρ Κλεμάν, χαρακτήρισε ως 
ιδιαιτέρως ελπιδοφόρα.

Η σύμβαση υπεγράφη από τον αρμόδιο υπουργό 
Γιώργο Σταθάκη, και τους εκπροσώπους των εται-
ρειών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία (Ελληνικά 
Πετρέλαια, Total και Edison) και συγκεκριμένα από 
τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΠΕ, 
Ανδρέα Σιάμισιη, τον αντιπρόεδρο του ομίλου Total για 
την Κασπία και τη Νότια Ευρώπη, Μπερνάρ Κλεμάν και 
τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο Έρευνας και Παραγωγής 
της Ιταλικής Edison, Μαουρίτσιο Κορατέλα.

Τα Ελληνικά πετρέλαια, γνωστά από το 1914 σε Ιόνιο, 
Ιωάννινα, Ζάκυνθο, Μακεδονία, Θράκη, Σουφλί- Έβρου.

Τότε:
Χαρακτηριστικό το δημοσίευμα 

THE WASHINGTON HERALD, Sunday, January 2, 1921

BAttlE For oil riGhts is WAGED oN GrEEK FroNt
American and British interests seek Control in immature Field. 
By CLARENCE K. STREIT. ATHENS. Jan. 1.1921.

 The Greek front in the world-wide struggle between the 
Standard Oil Company and the British companies for control 
of the oil supply is becoming active with representatives of 
both sides concentrating at Athens their objective being con-
cessions in the Thracian and Macedonian given Greece by the 
treaty territory of Sevres. 

The treaty has not been ratified and the political situation, 
as a result of King Constantine’s return, is unsettled, but the 

oil men are not waiting for the ground floor to be built before 
securing their places on it. 

A very low grade of oil has been discovered at Janina, Zante Is-
land, and Sufli in Thrace and wells have been sunk at these places 
but as yet there is virtually no production anywhere in Greece. 

However, the presence of asphalt and oil seepage in vari-
ous parts of the country, especially in Thrace and Macedonia, 
encourages the belief, oil to be found by those who can get the 
right to prospect for it from the Greek government. It is for this 
privilege the rival concerns are now struggling.

thrEE GiANt rivAls iN FiElD
The combatants now in the field are such giants in the oil 

world as the Standard Oil Company, Pearson and Sons, and the 
Anglo-Persian Company, which the British government con-
trols. Two small, independent concerns, the Anglo-Hellenic Oil 
Fields Ltd, and the Franco-Hellenic Oil Company, also partici-
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ΠΑΙΔΙ & ΣΧΟΛΕΙΟ    Χαρά Βαγγελή/ Εκπαιδευτικός Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Τα  Χριστούγεννα 
δεν είναι μόνο δώρα!!!

Αξέχαστα 
Χριστούγεννα 
στο Μόντρεαλ

Οι μέρες των Χριστουγέννων πλησιάζουν! Το χριστουγεννιάτικο πνεύμα έχει αρχίσει 
να διαχέεται, αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στις βιτρίνες γύρω μας... Όσο και να μην θέλω να το παραδεχτώ 

το Μόντρεαλ είναι από τις πιο 
όμορφες πόλεις του Καναδά! Και τα 
Χριστούγεννα στη πόλη αυτή έχουν 
χρώμα και άρωμα διαφορετικό !

Ματιές, όμως, ρίχνουν και οι μικροί 
μας φίλοι, και μάλιστα έντονες κι επίμο-
νες, επιδιδόμενοι σε προσθαφαιρέσεις 
δώρων στη λίστα που έχουν ετοιμάσει και 
είναι έτοιμοι να κοινοποιήσουν σε γονείς, 
νονούς, παππούδες και γιαγιάδες. 

Το θέμα «Tι δώρο θα ζητήσεις από τον 
Άι Βασίλη, φέτος;» κυριαρχεί στα πηγα-
δάκια των σχολικών διαδρόμων και μο-
νοπωλεί τις εκθέσεις των ημερών αυτών. 
Η αγωνία, επίσης, για τη στιγμή της ανταλ-
λαγής δώρων κορυφώνεται σταδιακά.

Πράγματι, είναι ωραίο το παιδί να προ-
σφέρει και να δέχεται δώρα. Είναι έκφρα-
ση και είσπραξη αγάπης ταυτόχρονα και 
δημιουργεί έναν ισορροπημένο και καλο-
συνάτο χαρακτήρα. Τι είδους δώρα, όμως, 
και πόσα; Μήπως, τα χριστουγεννιάτικα 
δώρα έχουν χάσει τη σημασιολογική τους 
αξία και εκτιμώνται, πλέον, ανάλογα με τη 
χρηματική τους αξία, τη δημοφιλία τους 
και την εμπορικότητά τους;

Πόσες φορές, από τη σχολική μου 
έδρα, έχω προσέξει δισταγμό σε ορι-

σμένα παιδάκια να αναφέρουν τα δώρα 
που δέχθηκαν τα Χριστούγεννα, γιατί δεν 
ήταν «ισάξια» με αυτά κάποιων άλλων 
παιδιών. Πόσες φορές ένιωσα την αγω-
νία τους, τη στιγμή που ανταλλάσσουν 
δώρα, για το εάν θα είναι το δώρο τους 
αρεστό, αλλά και την αμηχανία τους,όταν 
βλέπουν να μην ενθουσιάζεται ο συμ-
μαθητής τους.. Πόσες φορές διέκρινα 
θλίψη κι απογοήτευση στα προσωπάκια 
τους, όταν διαπίστωναν πως δεν πήραν 
το δώρο που περίμεναν..

Μάλλον τα παιδιά δε χαίρονται τα Χρι-
στούγεννα όσο θα ‘πρεπε κι έτσι όπως 
θα ‘πρεπε..! Η έννοια και το μήνυμα των 
Χριστουγέννων πρέπει να αποσαφηνι-
στούν εκ νέου και να αποκατασταθούν. 

Γονείς κι εκπαιδευτικοί, ας διδάξουμε 
στο παιδί πως:
❱ Λίγο παραπάνω χρόνο αν αφιερώσει 

σε κάποιον που το έχει ανάγκη, θα είναι 
ένα πολύτιμο δώρο για εκείνον. Είναι 
καλύτερο, λοιπόν, να ξοδέψει χρήματα 
για να περάσει μια ολόκληρη μέρα με το 

φίλο του, παρά να του δώσει ένα “cool” 
δώρο. Εξάλλου, οι καλύτερες αναμνή-
σεις είναι αυτές που προέρχονται από 
διαδράσεις..!
❱ Χειροποίητα ή και μικρά «άγνωστα» 

δωράκια τα οποία χρειάστηκαν πιο πολύ 
το χρόνο μας και τη σκέψη μας, κι όχι τη 
βαθειά τσέπη μας, είναι πιο σημαντικά, 
γιατί έχουν «ψυχή»..!
❱ Μια υλική βοήθεια είναι, πράγματι, 

προσφορά αγάπης όταν καλύπτει βασικά 
«κενά» στην ποιότητα ζωής των ανθρώ-
πων, κι όχι όταν καλύπτει το κενό του 
κουμπαρά τους...
❱ Στο σχολικό και κοινωνικό του πε-

ρίγυρο δε χρειάζεται να αγωνιά για το 
είδος του δώρου που θα δεχθεί ή θα 
προσφέρει, γιατί, έτσι, δε ζει τη χαρά των 
Χριστουγέννων και την ανεμελιά των 
ημερών. Τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο 
δώρα, που η επιλογή και η αγορά τους 
μας προκαλούν πονοκέφαλο, αλλά περί-
οδος να χαλαρώσουμε και να νοιαστού-
με ο ένας για τον άλλον! 

Καταρχήν, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα 
βιώσει κανείς "Λευκά Χριστούγεννα". 
Έχουν υπάρξει φυσικά και χρονιές που 
το θερμόμετρο ανήμερα τα Χριστού-
γεννα ξεπερνούσε τους 15C!!! Όπως τα 
Χριστούγεννα του 2015. Αλλά αυτό είναι 
σπάνιο φαινόμενο.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλά να κά-
νει κανείς, με ή χωρίς χιόνι.

 Από πατινάζ στο Παλιό Λιμάνι και το 
Ολυμπιακό Στάδιο της πόλης, μέχρι κα-
τάβαση με έλκηθρο στο Mount Royal και 
περπάτημα στο χιόνι στο Jean-Drapeau! 

Όσο για τις εκδηλώσεις την περίοδο 
των γιορτών… μπορεί κανείς να βρει 
ότι λαχταρά! 

Στο Μουσείο Καλών Τεχνών από τις 

22 Νοεμβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου 
διοργανώνονται κάθε χρόνο συναυλίες 
με Χριστουγεννιάτικη μουσική όπου το 
μουσικόφιλο κοινό μπορεί να απολαύσει 
έγκριτες χορωδίες και καταξιωμένους 
μουσικούς! Και το καλύτερο απ’ όλα; Εί-
ναι δωρεάν!

Εκτός από την κλασσική ετήσια πα-
ρέλαση του Άγιου Βασίλη το Νοέμβριο, 
στο Μόντρεαλ οργανώνεται και βραδινή 
παρέλαση στο Plaza St. Hubert με θέμα 
τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό με λα-
μπιόνια! Αλλά και το κέντρο της πόλης 
έχει ξεχωριστό χρώμα από τα χιλιάδες 
λαμπιόνια τα οποία το στολίζουν και κά-
νουν την ατμόσφαιρα άκρως εορταστική! 
Τα βεγγαλικά πάντως κάθε Σάββατο του 

Δεκεμβρίου κλέβουν την παράσταση ! 
Κάθε Σάββατο στις 8 το βράδυ και για 
15’ το Παλιό Λιμάνι της πόλης φωτίζεται 
από το θέαμα Telus Fire and Ice "pyro-
musical" Show. Μία άλλη παράσταση 
με γεύση Χριστουγέννων είναι η ιστορία 
του Καρυοθραύστη που παρουσιάζει 
κάθε σχολή μπαλέτου που σέβεται τον 
εαυτό της και φυσικά και το Les Grands 
Ballets Canadiens de Montreal από το 
1964 μέχρι σήμερα.

Εντωμεταξύ από τις 5 έως τις 24 Δε-
κεμβρίου διοργανώνεται ετήσιο φεστιβάλ 
με συναυλίες, φωτιές και πολύ φαγητό 
για όσους αντέχουν το κρύο, καθώς όλα 
συμβαίνουν στο Parc des Compagnons. 
Τουλάχιστον είναι κι αυτό δωρεάν!

Το καλύτερο απ’ όλα είναι ότι στο Μό-
ντρεαλ αν δεν σηκώνεις το κρύο μπορείς 
να κινηθείς υπογείως και να κάνεις τα 
πάντα χωρίς να χρειαστεί να βγεις έξω! 
Το Montreal Underground ή La Ville 
Souterraine όπως το λένε οι Γάλλοι, είναι 
το μεγαλύτερο υπόγειο δίκτυο στο κόσμο 
με σήραγγες συνολικού μήκους 32 χι-
λιομέτρων που καλύπτουν μία έκταση 41 
οικοδομικών τετραγώνων. Εκεί λοιπόν, 
αν δεν χαθείς, μπορείς να κάνεις τα ψώ-
νια σου, τις βόλτες σου, να επισκεφτείς 
συνεδριακά κέντρα, πανεπιστήμια , γκα-
λερί, θέατρα και συναυλιακούς χώρους. 
Υπάρχουν φυσικά ξενοδοχεία, υπέροχα 
εστιατόρια και καφέ καθώς και γραφεία 
και σταθμοί μετρό.

 Χριστίνα Χούτρη
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Fashion District    nicoletta stefanou

Top 5 Looks from toronto Fashion 
Week Spring/Summer 2018

another amazing 
toronto Fashion Week 
has come and gone and 
i am here to tell you 
about my experience 
and what my top 5 looks 
are from the spring/
Summer 2018 Show. 

First let me tell you about the experi-
ence at toronto fashion week. the whole 
experience is Lavish, you walk in and 
the photographers are waiting to snap 
a photo of you. then there are different 
displays for you to view as well as a 
makeup booth for you to get beautified. 
Let me suggest get access to the ViP 
lounge section, guests have the oppor-
tunity to sip on cocktails and network 
before the show starts. that way you’ll 
have the best experience possible. 

overjoyed to present caras by stephan 
caras as my first and second choice 
on my list. this collection consists of 
beautiful detailed evening wear. Featur-
ing beautiful layered tulle ruffles, floral 
lace, delicate fringe, illusion textiles and 
colors from neutrals and lavender with a 
dash of vibrant colour that popped as ac-

cent to these beautiful feminine pieces. 
second on my list is hendrixroe by 

Jordan Erin McKay again i chose two 
looks for my list. Jordan has successfully 
taken rock & roll and hollywood glamor 
and created yet again a sharp and prim 
collection. this collection consists of bril-
liantly bright hues, fringe, chanel inspired 
details, updated trench coats, playful 
pantsuits and colorful florals.

third on my list is Wallo by Marie-
andrée Wallot. this collection took me 
back to one of my favorite designers, 
Yves saint Laurent’s pop art collection. 
this collection features elegant form 
fitted silky pieces, pop art images and 
vastly unique prints.

For more looks from fashion week go 
to their Facebook page @ tW toronto 
Women’s Fashion Week. 
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IN THE CITY     George Scandalis
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Ancient Art In Modern Times
What a hot month for theatre!

North by Northwest was fantastic. 
Have you seen the 1959 Alfred Hitch-
cock movie? Better yet have you seen 
the theatrical stage adaptation? Mirvish 
productions have staged it in its North 
American debut at the Royal Alexan-
dra Theatre directed by Simon Phillips. 
Staged in a one-of-a-kind style with 
clever effects, it’s obvious that they 
wanted to resemble the film as much 
as possible and not stray too far from 
the cinematic storyline. A smooth and 
suave advertising exec is entangled in a 
mistaken identity mess! Roger Thorn-
hill gets abducted by criminals insisting 
he is the man they believe to be George 
Kaplan and trying to convince them he 
is not, is no easy task. When a murder 
is pinned on him, his only option is to 
prove to everyone, especially the au-
thorities that he is not George Kaplan. 
The true star of this performance how-
ever was Eve, played by Olivia Fines. 
Her performance was 100% on point. 
This is a show not to be missed by any 
Hitchcock fan!!

Another show not to be missed is 
The Curious Incident of the Dog in the 
Night-time, playing at the Princess of 
Wales Theatre. The play was adapted 
from the novel by Mark Haddon and 
directed by Marianne Elliott. It’s no 
wonder this production has won 5 Tony 
awards. Every once in a while there 
comes a performance so powerful it 
makes me nostalgic for my days as a 
professional full time actor. Joshua 
Jenkins delivers such an incredible per-
formance I was left in true awe. Imagin-
ative and innovative in its presentation, 
9 actors all on stage at once, throughout 
the performance deliver to you the de-
tective work of 15 year old Christopher 
Boone (Joshua Jenkins) as he tries to 
solve the mystery of who murdered the 
neighbor’s dog. Christopher’s autism 
is what makes the journey as fantas-
tic as it is. The production focuses on 
the marvels of Christopher’s mind and 
the viewers are able to glimpse into its 
magic and turmoil for a short while. 
Anything written here cannot capture 

the true value of this show. You must 
witness it to understand it. 

Of course…the most important show 
not to be missed is TO ONOMA MOY EIN-
AI EYA. Sure it’s not at one of the regal 
big name theatres….but it is at the Alum-
nae Theatre downtown. It is making like 
North by Northwest its North American 
Debut here in Toronto. It will have out-
standing performances by a cast of home 
grown talents that are very dedicated in 
delivering truth to the roles they play. It 
will leave you wanting more. You may 
choose to see it twice! Yes you’re right…
this is a shameless plug of a show writ-
ten by me and directed by me AND it’s all 
in Greek. I guess that makes it exclusive 
to our ‘community’. Did I mention tickets 
are selling very fast? Did I mention it’s 
only for 6 shows and premieres on Dec. 
13th? Have I said too much? Should I just 
leave the website www.tentoneproduc-
tions.com and the phone number 416-
301-9290 so you can buy tickets and then 
zip it? Ok….I’ll zip it. 

See you at the show!



FOOD    Peter  Minaki ,  Cook,  Author ,  Instructor ,  Caterer
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Με τον καλοφαγά... PETER MINAKI

This is one of my favourite soups, one of my 

favourite Greek dishes. It’s Giouvarlakia Soup. It’s 

a soup made of meatballs and rice, good stock and 

finished off with beaten eggs and lemon juice… 

Avgolemono.

 1.  Mix your ground beef, onion, egg, 1/3 cup of rice, spices, 
salt & pepper in a large bowl. Form the entire mixture into 
meatballs.

2.  Bring your stock to boil in a large pot. Drop your meatballs 
and the 1/2 cup rice into the stock and bring back to a boil. 
Once you have a boil, reduce to a simmer (medium) with a 
just closed lid and cook for about 20 minutes. Take off the 
heat.

3.  In a small bowl, add your flour and some water and beat 
until the flour has dissolved to make a slurry.

4.  Add the flour slurry to a large bowl with the eggs and 
lemon juice and whisk or use an immersion hand-blender 
until just frothy.

5.  Take a ladle of stock from your pot and slowly add it to your 
egg/lemon mixture while whisking. Slowly add another 
2 to 3 ladles of stock into the egg/lemon mixture. You’ve 
now tempered your your hot liquid and you’ve successfully 
made an Avgolemono.

6.  Slowly add your egg/lemon mixture back into your pot 
of soup and simultaneously keep on stirring as you’re 
pouring.

7.  Adjust seasoning with salt and reserve for five minutes. 
Serve with a garnish of parsley or dill, cracked black 
pepper and some good bread. 

This dish is Greek comfort food. I’ve enjoyed it as a child 
and I will continue to enjoy it. It’s quick, it’s affordable and it’s 
a healthy one-pot meal.

Giouvarlakia Soup 

• 1 lb. lean ground beef

• 1 medium onion, grated

• 1 tsp round allspice

• pinch of grated nutmeg

• 1 egg
• 1/3 cup Arborio rice

   + 1/2 (to 2/3 cup) Arborio rice for the soup

• 2 tsp. salt

• 1 tsp. pepper

• 1 Tbsp. chopped fresh dill

• 2 quarts (6 cups) of good chicken stock

Avgolemono

• 2 eggs

• juice of 1 lemon

• 1 Tbsp. of flour



MARKETPLACE       G ina Skagos,  CPA

Yianni and Kosta Koveos are on a 
mission to continue the platform laid out 
by the father of modern medicine him-
self, Hippocrates - in a natural way. The 
Koveos Brothers, born in Toronto, Can-
ada are first generation Greek entrepre-
neurs with roots from two extraordinary 
islands - Schinoussa and Cyprus. Yianni 
Koveos - Formulator & Founder of Schin-
oussa Superfoods is a studied Scientist, 
Nutritionist and Homeopathic Doctor. 
Combining the teachings of Hippocra-
tes with latest scientific breakthroughs, 
Yianni has been in pursuit of elevating the 
lifestyle of his patients for over 20 years. 

Having worked for a multinational nu-
tritional company and owned his own 
clinics in the past, Yianni discovered a 
niche that he fiercely expanded on. This 

niche combined his love for the Island 
of Schinoussa with his professional 
accomplishments to create an array of 
products including protein powders, 
sea vegetables and therapeutic supple-
ments supported by science, research 
and proven results. 

So how does the tiny and remote 
little island of Schinoussa situated in 

the middle of the Aegean Sea make 
its way into every bottle 
of Schinoussa Super-
foods? With simplicity, 
imagination, passion 
and Koveos style. The 

virgin island of 
Schinoussa be-

longs to the group of Small Cyclades 
and is well known for its wild land-
scapes and untouched crystal beaches. 
Most notably, this island is home to the 
world’s oldest living organism – Schin-
oussa White Algae. Known for having 
immune, anti-inflammatory, anti-dia-
betic and healing properties, the Koveos 
brothers were first to extract this medi-
cinal plant from Schinoussa’s waters 
and combine it with other precious in-
gredients to make a life changing differ-
ence in todays global village. 

In 2009, Kosta Koveos became an 
operational partner in the Schinoussa 
Superfoods family business. In just 8 
short years, the Koveos brothers have 
experienced tremendous growth and 
unprecedented demand for all their 
products across the globe. From coast 
to coast, one can purchase Schinoussa 
Superfoods in well known shops such as 
Whole Foods Market, Loblaws, Healthy 
Plant, Ambrosia Natural Foods, Na-
ture’s Emporium, Well.ca and Health 
Tree to name a few. 

With manufacturing headquartered in 
Toronto, Canada, the Koveos brothers 
think local, support their Hellenic roots 
and resemble true Greek hard work and 
dedication that has lead them down this 
road of success. Penetrating the market 
with the island of Schinoussa in a bottle, 
Schinoussa Superfood has become an 
official sponsor for the following well-
known enterprises and athletes: Nation-
al Ballet of Canada, Canadian Olympic 
Team (Tennis, Judo, Figure Skating & 

Wrestling), Professional Athletes in the 
Canadian Football League (CFL), Na-
tional Hockey League (NHL), Ontario 
Hockey League (OHL) and superstar 
hero’s such as Daniel Nestor – Canadian 
Tennis Professional with 90 titles to his 
name and 14 time medalist Canadian 
figure skating mogul Elvis Stojko. 

Continued passion, integrity and doing 
the right thing have always been the pil-
lars to success for the Koveos brothers. 
Interested in what the future has in store, 
the Koveos brothers have joint ventures 
with the world renowned Bruce Lee® 
brand. Gaining national distribution rights 
for Bruce Tea® just this fall, keep an eye 
out on shelves near you as this product 
is offered in 3 varietal flavours (original, 
honeydew and passion guava).

Similar to the sense of nostalgia that 
the Koveos brothers had for the island of 
Schinoussa leading them to incorporate 
Schinoussa White Algae into their product 
line, Bruce Tea® accomplishes the same. 

The daily routine of Bruce Lee includ-
ed the consumption of his own personal 
tea blends. Paying it forward, the Bruce 
Lee family launched those exact recipes 
for the world to incorporate into their 

daily routine. Primary ingredients in-
clude ginseng, royal jelly and honey for 
their mental and physical benefits.

As the award winning company for 
“Best Greens in Canada” – Schinoussa 
Superfoods is a must in the daily routine 
of everyone’s lives – striving for the better-
ment of our wellbeing – with of course, a 
hint of Greece. Visit the Schinoussa Super-
food website for more details at http://
www.qnihealth.com/

Yianni Koveos

Elvis Stojko & Kosta Koveos

“Schinoussa’s emerald waters made me 
want to share my home with the world”

Yianni & Kosta Koveos, 
Schinoussa Superfoods 

“Schinoussa Superfoods and the 
Bruce Lee Family share qualities of 

honesty, resilience and action”
Yianni & Kosta Koveos, Schinoussa 

Superfoods & Bruce Lee Family 

www.bruceleetea.com



Things To Do    Βαρβάρα Παπαδοπούλου
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ConsTRUCT-DEsign-TECh    Παναγιώτα Αμμανατίδου / Bachelor in Civil Inf.Engineering

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Μόνωση Αδιαβροχοποίηση Σφράγιση

Για τη σωστή προετοιμασία των σπιτιών μας 
για το βαρύ Χειμώνα της Βορείου Αμερικής, 
παρουσιάζουμε μικρές χειρονακτικές 
επεμβάσεις που μπορεί να κάνει καθένας 
χωρίς τη βοήθεια των ειδικών.

Εντοπισμός και σφράγισμα εξωτερικών 
οπών, περιμετρικά στην εξωτερική βάση 
του σπιτιού, σχισμών, αρμολόγηση κατε-
στραμμένων αρμών και οπών. Σημαντική 
πρόβλεψη για την αποφυγή εισχώρησης 
νερού στο υπόγειο του σπιτιού και στη θε-
μελίωση. Το νερό και ειδικά ο πάγος δη-
μιουργούν τις περισσότερες «ζημιές» στην 
πάροδο του χρόνου που με την πάροδο 
μιας εικοσαετίας μας αναγκάζουν να ανα-
θέσουμε σε εξειδικευμένο συνεργείο την 
αντικατάσταση ή επισκευή ολόκληρης της 
μόνωσης του υπογείου του σπιτιού μας, 
διαδικασία που έχει σημαντικό κόστος.

Αναζητείστε τα ειδικά προϊόντα στα εξει-
δικευμένα καταστήματα, που υπάρχουν 
σε μορφή σπρέι ή επάλειψης, με βάση τη 
νανοτεχνολογία. Κυκλοφορούν επώνυμα 

προϊόντα Ελληνικής κατασκευής που ει-
σάγονται και διατίθενται στο Τορόντο, απα-
ράμιλλης ποιότητας σε πολύ καλές τιμές.

Υπάρχουν έτοιμα προς χρήση, γαλα-
κτώματα εμποτισμού υδατικής βάσης, με 
υδατοαπωθητικές ιδιότητες. 

Τα νάνο-σωματίδια που υπεισέρχονται 
στο υλικό της επίστρωσης έχουν ως αποτέ-
λεσμα να παρατείνεται η διάρκεια ζωής των 
δομικών υλικών. Η νάνο-σφράγιση απορ-
ροφητικών επιφανειών παρέχει προστασία 
απέναντι στη λάσπη και το χώμα, καθώς και 
τη ρύπανση από υγρά φύλλα, το λάδι κλπ. 

Η διασπορά υψηλής διεισδυτικότητας, 
νανομοριακής δομής, προστατεύει πο-
ρώδεις επιφάνειες από την υγρασία, τους 
μύκητες και τη δημιουργία αλάτων, τη μού-
χλα, τη διάβρωση, το “πρασίνισμα” λόγω 
υγρασίας και από την απειλή του παγετού. 
Αποτρέπει την ανάπτυξη βρύων και λειχή-
νων. Κατάλληλα για σκυρόδεμα, πλινθοδο-
μή, σοβά, αρμούς πλακιδίων, γυψοσανίδες, 
μοριοσανίδες, επικαλύψεις φυσικών λίθων 
κλπ. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώ-
ρους. Επιτυγχάνεται σφράγιση και προστα-
σία αυλών, διαδρόμων, φυσικών πετρω-

μάτων, σκυροδέματος και κυβόλιθων από 
τις επιδράσεις της ηλιακής ακτινοβολίας, 
του νερού, του πετρελαίου, των ελαίων και 
της ανάπτυξης μούχλας. 

Tα υλικά δένουν στις πορώδεις επι-
φάνειες. Στη συνέχεια, απορροφούν το 
περιβάλλον φως μετατρέποντας τη φω-
τεινή ενέργεια σε χημική: Έχοντας ιδιότη-
τες φωτοκαταλυτικού ημιαγωγού το φως 
δημιουργεί βραχύβιες οξειδωτικές ρίζες 
μετά από αντίδραση με το οξυγόνο και το 
νερό της ατμόσφαιρας. Μικροοργανισμοί, 
βακτήρια, ιοί, μούχλα, οργανικοί λεκέδες, 
περιβαλλοντικοί ρύποι, μελάνια, οσμές 
καταστρέφονται σταδιακά λόγω της αλλη-
λεπίδρασης με το φως και μετατρέπουν τις 
επιφάνειες σε υπερυδρόφιλες. Έτσι, καθώς 
το νερό κυλάει χωρίς να σχηματίζει σταγο-
νίδια, οι επιφάνειες καθαρίζονται πολύ πιο 
εύκολα και αποτρέπεται η επικάθιση ρύ-
πων που θα παλαίωναν και κατέστρεφαν 
τις επιφάνειες, εξασφαλίζοντας μακρόχρο-
νη προστασία της περιουσίας μας.
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Τα Χριστούγεννα δεν απέχουν πλέον πολύ  γι’ αυτό καλό θα είναι να προετοιμαζόμαστε από τώρα ώστε να 

μείνουν αξέχαστα και σε εμάς αλλά και στους μικρούς μας φίλους που είναι άλλωστε οι πρωταγωνιστές 

της περιόδου των Χριστουγέννων!

Η Disney on Ice λοιπόν παρουσιάζει το 
“Reach for the Stars Skates” που θα λάβει 
χώρα στο Τορόντο ακριβώς επάνω στην 
ώρα για την περίοδο των γιορτών! Το ολο-
καίνουργιο αυτό σόου πατινάζ στον πάγο, 
μας ταξιδεύει σε μία περιπέτεια όπου συ-
ναντούμε τους φίλους μας από το Βασί-
λειο της Disney, όπως ο Mickey, η Minnie 
Mouse, ο Donald Duck και ο Goofy! 

Στο σόου θα απολαύσουμε επίσης 
χαρακτήρες από τα έργα της Disney: 
Rapunzel, Frozen, Little Mermaid και 
Beauty and the Beast!

Το σόου θα προβάλλεται από τις 22 Δε-
κεμβρίου έως και την 1η Ιανουαρίου. Τα 
εισιτήρια ξεκινούν από $20.

The Million Dollar Quartet, η δημοφιλής 
παραγωγή του παγκοσμίως επιτυχημένου 
musical της Drayton Entertainment, έρ-
χεται στο Τορόντο και συγκεκριμένα στο 
Panasonic Theatre από τις 12 Δεκεμβρίου 
έως τις 7 Ιανουαρίου!

Δεν πρόκειται παρά για μία παραγωγή 
εμπνευσμένη από την περίφημη συνεργα-

σία ηχογράφησης στην οποία συναντήθη-
καν για πρώτη και τελευταία φορά είδω-
λα της rock’ n’ roll όπως ο Elvis Presley, 
ο Johnny Cash, ο Jerry Lee Lewis και ο 
Karl Perkins. Αυτό λοιπόν συνέβη στις 
4 Δεκεμβρίου του 1956 όταν οι 4 αυτοί 
νέοι μουσικοί συγκεντρώθηκαν στο Sun 
Records στο Μέμφις γι’ αυτό που αργότε-
ρα θα αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες 
συνεργασίες στον χώρο της μουσικής!

Στο “The Million Dollar Quartet” θα 
απολαύσουμε πάνω από είκοσι κλασσι-
κές επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένων 
των: “Blue Suede Shoes”, “Fever”, “That’s 
all right”, “Sixteen Tons” και πολλά άλλα.

Οι παραστάσεις θα προβληθούν τις 
εξής ημέρες και ώρες:
Τρίτη - Σάββατο: 8:00 μ.μ
Τετάρτη: 1:30 μ.μ
Σάββατο & Κυριακή: 2:00 μ.μ

Από τις 2 Νοεμβρίου μέχρι και τις 26 Δε-
κεμβρίου μας δίνεται η ευκαιρία να απε-
λευθερώσουμε την “ντίβα” που κρύβουμε 
μέσα μας και αυτό μέσω του Beyography!

Δεν πρόκειται παρά για ένα δωρε-
άν μάθημα χορού που παραδίδεται στο 
Sony Centre, το οποίο διαρκεί δύο ώρες 
και έχει ως σκοπό να μυήσει τους συμ-
μετέχοντες στις χορευτικές φιγούρες 
που χρησιμοποιήθηκαν σε κάποιο βί-
ντεο κλιπ από αυτά που όλοι θαυμάζου-
με βλέποντας τα! Τώρα λοιπόν μπορούμε 
και εμείς να μάθουμε αυτές τις δύσκο-
λες και ταυτόχρονα σέξι φιγούρες και να 
νιώσουμε σταρ έστω και για 2 ώρες!

Το ρεπερτόριο που αντιστοιχεί στην 
κάθε ημέρα θα ανακοινωθεί σύντομα.

Ανάλογα μαθήματα στο παρελθόν 
ωστόσο, έτσι για να έχουμε μία ιδέα, 
είχαν ως αντικείμενο διδασκαλίας τις 
φιγούρες από το βίντεο κλιπ του τραγου-
διού “Sorry” του Justin Bieber και του 
“Single Ladies” της Beyoncé!

Οι πόρτες ανοίγουν 15 λεπτά πριν αρ-
χίσει το μάθημα και χρειάζεται να είστε 
εκεί νωρίς ώστε να δηλώσετε την πα-
ρουσία σας. Η είσοδος απαγορεύεται σε 
όσους καταφτάνουν αργοπορημένα. Οι 
εγγραφές έχουν ξεκινήσει ήδη από τον 
Οκτώβριο γι’ αυτό βιαστείτε!

Υποδεχτείτε το ετήσιο Χριστουγεννιάτι-
κο σόου του Εθνικού μπαλέτου του Κανα-
δά “The Nutcracker” ή αλλιώς “Ο Καρυ-
οθραύστης”.

Το συγκεκριμένο μπαλέτο είναι ένα 
από τα πιο αναγνωρισμένα στον κόσμο 
και έκανε την πρεμιέρα του στο Εθνικό 
μπαλέτο του Καναδά το 1995.

Η κλασική αυτή ιστορία λαμβάνει χώρα 
στην αυτοκρατορική Ρωσία! Χρόνος της η 
παραμονή των Χριστουγέννων και θέμα 
της το παραμύθι της Marie και της Misha, 
οι οποίες έχουν βρεθεί στον μαγικό κό-
σμο του Καρυοθραύστη, όπου συναντούν 
νεράιδες και αρουραίους βασιλιάδες και 
όλα αυτά περιπλέκονται για να μας δώ-
σουν αυτό το μαγικό αποτέλεσμα που 
βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με το 
πνεύμα των εορτών!

Οι παραστάσεις θα προβληθούν από 
τις 9 έως και τις 30 Δεκεμβρίου και οι τι-
μές εισιτηρίων κυμαίνονται από $39 έως 
και $180. 

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

Τα νάνο-σωματίδια που 
υπεισέρχονται στο υλικό της 

επίστρωσης έχουν ως αποτέλεσμα 
να παρατείνεται η διάρκεια ζωής 

των δομικών υλικών.



VOICE.  Νοέμβριος  2017 |  34

ΑΘΛΗΤΙΚΑ     Θόδωρος Ακάλεστος 
takalestos.b logspot .ca
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 ΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΚΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ
Στον σταθμό του Παλαιού Φα-
λήρου έφτασε αγωγή από την 
Ελεονόρα Μελέτη. Η γνωστή 
παρουσιάστρια ζητά αποζημίω-
ση της τάξης των 50.000 ευρώ 
καθώς ισχυρίζεται πως είχε 
συμφωνήσει την παρουσίαση 
νέας καθημερινής εκπομπής, 
ενημερωτικής και ψυχαγωγι-
κής, απορρίπτοντας άλλες προ-
τάσεις, αλλά η συνεργασία με 
το κανάλι διακόπηκε απρόσμε-
να και άνευ λόγου. Η συνέχεια 
θα δοθεί στις 5 Δεκεμβρίου 
του 2017 στο Πρωτοδικείο του 
Πειραιά και όπως φαίνεται, το 
γεγονός θα αποτελέσει θέμα 
συζήτησης  σε ηλεκτρονικό και  
έντυπο Τύπο.

 Η ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ 
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Τίποτα δεν πτοεί την πρώην παρου-
σιάστρια να ταξιδέψει ακόμα και αν 
βρίσκεται στον 8ο μήνα της εγκυ-
μοσύνης της. Η Μαριέττα Χρουσαλά 
και ο σύζυγός της Λέων Πατίτσας 
ταξίδεψαν στις  Ηνωμένες Πολιτεί-
ες Αμερικής λόγω επαγγελματικών 
υποχρεώσεων. Το ζευγάρι που πλέει 
σε πελάγη ευτυχίας καθώς περιμένει 
το 3ο τους παιδί δεν σταμάτησαν να 
κάνουν βόλτες στην Νέα Υόρκη.

  ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΗΚΕ Η LADY GAGA
Ραφτείτε γιατί ετοιμαζόμαστε για γάμο! Το καλοκαίρι είπε το 
μεγάλο «ναι» η pop star Lady Gaga, στον 48χρονο μάνατζερ 
Christian Carino. Ένα χρόνο μετά το χωρισμό της με τον Taylor 
Kinney, αποδέχθηκε την πρόταση γάμου του γνωστού μάνα-
τζερ ο οποίος είναι δίπλα της σε όλη την περιπέτεια που περ-
νάει με την υγεία της.

 O HARRY STYLES 
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΞΑΦΝΙΚΑ ΤΗΝ 
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ
Μετά τις στάσεις σε ΗΠΑ και Κα-
ναδά, συνεχίζει τις συναυλίες του 
στην Ευρώπη ο γνωστός τραγου-
διστής Harry Styles στο πλαίσιο της 
περιοδείας του σε όλο τον κόσμο. 
Βρισκόμενος στο Λονδίνο, κατά τη 
διάρκεια της συναυλία του, σταμά-
τησε το τραγούδι του προκειμένου 
να βοηθήσει μια κοπέλα από το κοι-
νό, που είχε πάθει κρίση πανικού.

 Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 
HALLOWEEN 

Εκμεταλλευόμενοι το 
κλίμα των ημερών η 
Καλομοίρα και η οικο-
γένεια της που τα τελευ-
ταία χρόνια ζουν μόνιμά 
στην Washington, με-
ταμφιέστηκαν σε ήρωες 
της Marvel και συγκε-
κριμένα από την ταινία 
“The Avengers”. Η αγα-
πημένη τραγουδίστρια 
και ο σύζυγός της μοι-
ράστηκαν με τους δια-
δικτυακούς φίλους τους 
τις στιγμές αυτές ανεβά-
ζοντας στο Instagram 
φωτογραφίες. Απολαύ-
στε τους!

 ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο έφερε η είδηση του θανάτου του 
ηθοποιού, σεναριογράφου, εκφωνητή αλλά και ερμηνευτή του 
Νέου Κύματος, Βασίλη Μαυρομάτη. Είχε γεννηθεί στον Πειραιά 
το 1935 και ήταν ένας bon viver και γόης της χρυσής εποχής του 
κινηματογράφου. Είχε εμφανιστεί σε δεκάδες αξέχαστες ταινίες 
όπως  «Ο Αριστείδης και τα κορίτσια του», «Ο Εμίρης και ο κα-
κομοίρης», «Η Λίζα και η άλλη».

TA 'MAΘΕΣ ; ; ;
???

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΕΤΩΝ...14 !!! ΣΚΟΡΑΡΕΙ…
Το ποδόσφαιρο πραγ-

ματικά μπορεί να προ-
σφέρει μοναδικές στιγμές 
στη ζωή ενός ανθρώπου, 
όχι μόνο σε αυτούς που το 
παρακολουθούν,  αλλά κυ-
ρίως σε αυτούς που ασχο-
λούνται, δηλαδή σ’ αυτούς 
που παίζουν... μπάλα.

Υπάρχουν πολλά κράτη, που ο ορισμός της λέξης «ταλέντο» 
έχει διαφορετική σημασία. Κάπου θεωρούν ταλέντο ένα παιδί 18 
ετών, κάπου αλλού σε άλλη ηλικία. Στην Ελλάδα πολλοί ποδο-
σφαιριστές μένουν...αιώνια ταλέντα ή φθάνουν σε ηλικία 22 ακό-
μα και 23 ετών και εμείς του ονομάζουμε ταλέντα.

Υπάρχουν και μέρη, χώρες, όπου ο όρος αυτός «ΤΑΛΕΝΤΟ» 
παίρνει την πραγματική έννοιά του.

Μία τέτοια λοιπόν περίπτωση είναι ο Ιάνις (Γιάννης) Στόϊκα και 
η χώρα που ο χαρακτηρισμός ενός ποδοσφαιριστή ως ταλέντο, 
βρίσκει τη σημασία του, είναι η Ρουμανία.

Εκεί λοιπόν στον εκτός έδρας αγώνα της Στεάουα Βουκουρε-
στίου εναντίον της Σανατέα Κλουζ για το κύπελλο Ρουμανίας, ο 
προπονητής της φιλοξενούμενης ομάδας αποφάσισε στο 60’ του 
αγώνα να βάλει αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο ένα παιδί που πα-
τάει τα 15, θα τα κλείσει στις 15 Δεκέμβρη. 

Το παιδί αυτό λοιπόν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και μάλιστα τι 
πιο καλό γι’ αυτόν, σημείωσε γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα 
διαμορφώνοντας το, σε 1-6 υπέρ της ομάδας του, της Στεάουα. 

Ένα γκολ που φυσικά ο πιτσιρικάς πανηγύρισε με την ψυχή του. 
Ο Ιάνις είναι γιος του παλιού διεθνή παίκτη της Στεάουα Πομπίλιου 
Στόϊκα και έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας του, 
αφού σημείωσε γκολ σε ηλικία 14 ετών, 10 μηνών και 13 ημερών.

ΠΑΟΚ ΚΑΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ 
ΜΟΙΡΑΣ ΤΟΥΣ

Για μία ακόμα φορά γίναμε θεατές στο ίδιο έργο. Ο ΠΑΟΚ και ο 
Παναθηναϊκός σε ένα ακόμα παιχνίδι εκτός έδρας έδειξαν ότι δεν 
το έχουν, δεν μπορούν.

Και αν ο Παναθηναϊκός έχει τα τεράστια οικονομικά προ-
βλήματα, αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Ο ΠΑΟΚ που δεν έχει 
τέτοιου είδους θέματα, ακόμα ψάχνει νίκη εκτός Τούμπας. Μία 
ομάδα που θέλει ή μάλλον που λέει ότι θα διεκδικήσει τον τίτλο, 
δεν μπορεί να νικήσει εκτός έδρας. 

Θα επανέλθω σ’αυτές τις δύο ομάδες, αφού πρώτα μιλήσω για 
την ΑΕΚ. Η Ένωση ήθελε όσο τίποτα τους τρεις βαθμούς ξέροντας 
ότι ο Ατρόμητος έφερε ισοπαλία, για να ανέβει παρέα του στην κο-
ρυφή του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Χιμένεθ αγωνίστηκε σε 
Ευρωπαϊκό ματς την Πέμπτη και έβγαλε σχεδόν όλο το ματς, από 
το 8’ με δέκα ποδοσφαιριστές. Και μόνο του αυτό αποτελεί τερά-
στια επιτυχία. Όχι μόνο νίκησε, αλλά κατάφερε να επικρατήσει στον 
αγωνιστικό χώρο, της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ανέβηκε στην 
πρώτη θέση και πλέον ατενίζει το μέλλον με άλλο μάτι, άλλη διάθε-
ση και φυσικά άλλη ψυχολογία. Είναι 
η κερδισμένη της αγωνιστικής, μαζί 
με τον Ολυμπιακό, ο οποίος μείωσε 
πλέον τη διαφορά από την κορυφή 
στους τρεις βαθμούς και μπήκε και 
αυτός στο κόλπο πλέον. 

ΗΤΑΝ ...ΕΚΠΛΗΞΗ
Τα δύο αποτελέσματα του ΠΑΟΚ εκτός έδρας, με τον Ολυμπια-

κό και την ΑΕΚ, οι δύο ήττες δηλαδή, δημιούργησαν, μουρμού-
ρες και γκρίνιες στην ομάδα της Θεσαλλονίκης. 

Όλοι περίμεναν την αντίδραση του Ιβάν Σαββίδη. Ο ιδιοκτήτης 
της ΠΑΕ, έλειπε στη Ρωσία και κανείς δεν ήξερε πώς θα ενερ-
γήσει και τι θα αποφασίσει. Κάποιοι μάλιστα είπαν ότι πλέον όλα 
είναι  πιθανά και κανείς δεν ήξερε τι θα αποφασίσει για το μέλλον 
του προπονητή.

Η πρώτη άποψη ειπώθηκε από τον γιο του, Γιώργο ο οποίος 
δήλωσε τη στήριξή του στον τεχνικό της ομάδας. Σήμερα μέσω 
τηλεδιάσκεψης με όλους τους συνεργάτες του στην ΠΑΕ (Μίχελ, 
Γκοντσάρεβα, Γκαγκάτση και Κυριάκο) πήρε απόφαση να στηρί-
ξει και αυτός τον Λουτσέσκου. Μάλιστα τόνισε ότι στην περίπτω-
ση που ο προπονητής ζητήσει εκκαθαρίσεις παικτών, οι οποίοι 
δεν του κάνουν ή δεν δουλεύουν όπως εκείνος θέλει, να απο-
μακρυνθούν άμεσα. Επίσης αποφάσισε να επιβληθεί βαρύ χρη-

ματικό πρόστιμο στους 
ποδοσφαιριστές, το 
ύψος του οποίου δεν 
έχει ακόμα ανακοι-
νωθεί, ενώ τόνισε ότι 
παρά τις ήττες, ο ΠΑΟΚ 
είναι μέσα στο στόχο 
του πρωταθλήματος.

ΠΕΤΡΟ ΜΑΝΤΑΛΕ ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
Ο Πέτρος Μάνταλος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ποδοσφαιριστή. 

Και όταν λέω ιδιαίτερη περίπτωση εννοώ, όχι μόνο από ποδοσφαιρι-
κής αξίας. Είναι γιατί στα 27 χρόνια του, έχει αποδειχτεί πολύ άτυχος.

 Ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2015, όπου υπέστη ρήξη χιαστού στο 
δεξί γόνατο. Ο αρχηγός της ΑΕΚ επανήλθε μετά από 5,5 μήνες και 
δεν το έβαλε ποτέ κάτω.

 Τον Σεπτέμβρη του 2016, ο Πέτρος, σε σύγκρουση με τον Γκά-
λο σε μία προπόνηση έσπασε τη μύτη του και χρειάστηκε 15 πε-
ρίπου ημέρες για να επανέλθει. 

Τώρα ήταν η τρίτη φορά. Ο Μάνταλος κατάλαβε αμέσως τι 
έπαθε. Η έκφραση του προσώπου του στο κοντινό πλάνο της τη-
λεόρασης τα δείχνει όλα. Αμέσως ο άτυχος παίκτης έκανε τον 
σταυρό του, προσπαθώντας μάλλον να τον βοηθήσει ο θεός να 
μην είναι αυτό που φαντάστηκε.

Τελικά η διάγνωση ήταν αυτή που έγινε στην αρχή. Ρήξη χια-
στού στο αριστερό γόνατο αυτή τη φορά και αύριο ο Λάκης Νικο-
λάου θα αποκαταστήσει τη ζημιά.  

Εύχομαι πραγματικά μέσα από την ψυχή μου περαστικά στον 
Μάνταλο και το ίδιο θα κάνω για οποιοδήποτε αθλητή (όχι μόνο 
ποδοσφαιριστή), οποιασδήποτε ομάδας 
έχει τραυματισμό.  

 Όλοι εύχονται στον άτυχο αρχηγό της 
ΑΕΚ να επιστρέψει γερός και δυνατός 
πάλι στους αγωνιστικούς χώρους κάτι 
που θα το κάνει. Σ’ αυτό συμφωνούν όλοι. 

Σε ένα ακόμα πράγμα που πάλι συμ-
φωνούν όλοι (σπάνιο πράγμα στην Ελ-
λάδα), είναι ότι ο Μάνταλος θα λείψει 
απίστευτα από την ΑΕΚ που προσπαθεί 
να πάρει τον τίτλο μετά από πολλά χρόνια. 
Αυτό δείχνει την αξία του παίκτη.



EvEnts

 november 16  Gourmet Food & Wine Expo at Metro Convention Centre
 november 18   30th Pearl Anniversary Gala by Prophet Elias Mississauga
 november 19  113th Annual santa Parade in toronto at 12:30pm
 november 19  EXPO t.O. vendor show 2017 Winterfest
 november 19  Daughters of Penelope salute to Women in Hamilton By 
  Daughters Of Penelope
 november 21  Boy On the Bridge, EUFF, Royal Cinema, by the High Commission 
  of the Republic of Cyprus
 november 24  Pavlo In Concert, London, Ontario
 november 25  streetville’s 2nd Annual Christmas in the village
 november 25  Cavalcade of Lights at nathan Phillips square
 December 10  Artemis, A Greek supper Club by Kalofagas aka Peter Minaki
 December 13-17  Το όνομα Μου Είναι Εύα by TenTone Productions

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

  New York
 november 07-20  Daily Bread Photographs of Rural Greece Exhibition by 
  Greek Consulate nYC
 november 16-19  «A Jewel Made In Greece» Exhibition by MAD Museum of Arts and 
  Design, Manhattan
 December 02 A Byzantine Christmas in nYC by  the Archdiocesan Byzantine Choirs and 
  the Archdiocesan Youth Choirs
 December 05  Alpha Estate Greek Wine Dinner in nYC by Alpha Estate & Ousia   
 December 08  Iordanis Agapitos Concert by nexus Greek

  Montreal
 november 17  Giorgos tsalikis Live by Omega Productions

Universal Children’s Day, november 20th
On november 20th we celebrate the wellbeing of children 

all over the world. A date established by the United nations 
in 1965 to raise awareness of issues affecting children, pro-
moting international togetherness and improving children’s 
welfare worldwide. On this day hundreds of events are or-
ganized for children, by children, to celebrate childhood but 
also to raise awareness on children’s rights and wellbeing.

On this date in 1959 the Un national Assembly adopted the 
Declaration of the Rights of the Child and on the same date 
in 1989 the Convention on the Rights of the Child was adopt-
ed. the Convention, which is the highly ratified international 

human rights treaty, sets out basic children’s rights such as 
the right to life, to education and to health, the right to play 
and to be protected from violence, the right  to a family, the 
right to equality and to have their voices heard and not to be 
discriminated against.

there’s a serious message that needs to be delivered 
through education, dialogue and action. A joint effort is ne-
cessary by each and every one of us to promote and cele-
brate Children’s Day. Let’s all work together to build a friend-
ly, safe world for our children.

Christina Houtris
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Aστρολογικές προβλέψεις
ΚΡΙΟΣ: Πνευματώδεις ως συνήθως και ιδιαίτερα 
ευφυείς οι Κριοί αυτήν την περίοδο, κερδίζουν έδα-
φος στα επαγγελματικά και τα ερωτικά. Προσοχή 

στις επενδύσεις σας. μην αφήνετε τίποτα στη τύχη! ή καριέρα 
σας έχει ανοδική πορεία ενώ στα ερωτικά το ενδιαφέρον είναι 
κάτι παραπάνω από έντονο! εκμεταλλευτείτε το!

ΤΑΥΡΟΣ: Οι κόποι σας ανταμοίβονται και εσείς αι-
σθάνεστε δικαιωμένοι. Βλέπω αύξηση, βλέπω προ-
αγωγή, νέες επαγγελματικές προτάσεις που είναι 

ομολογουμένως πολλά υποσχόμενες.. τι άλλο θέλετε; εε, τώρα 
στα ερωτικά οι όποιες διαφορές θα λυθούν φιλικά αρκεί να 
μην παρατραβάτε το σκοινί.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Δίδυμοι όλου του κόσμου ενωθείτε! 
Αυτή η περίοδος σας πάει πολύ! ευημερία και 
πλούτος κυριαρχούν στη ζωή σας, οι ασχολίες 

πολλές και το τρέξιμο αναπόφευκτο. μη γκρινιάζετε όμως 
γιατί όλα πάνε τελικά εκεί που τα θέλετε. Φροντίσετε και την 
υγεία σας με φυσικούς τρόπους και να θυμάστε..  είστε στα 
καλύτερα σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ένα έχω να σας πω φίλοι μου Καρκί-
νοι: Ο ερμής είναι ανάδρομος! Καταλαβαίνετε φα-
ντάζομαι... Θέλει προσοχή σε όλους τους τομείς, 

καθώς δεν θα λείψουν οι παρεξηγήσεις αλλά και μια γενική 
σύγχυση που θα σας αποσυντονίζει συνεχώς. Διατηρήστε την 
ψυχραιμία σας... μπόρα είναι, θα περάσει.

ΛΕΩΝ: Αυτήν την περίοδο στρέφετε την προσοχή 
σας στα ψυχολογικά σας και προσπαθείτε μόνοι σας 
να βρείτε την άκρη του νήματος. Λίγη βοήθεια από 

φίλους δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Από τη άλλη είστε ιδιαιτέρα 
καινοτόμοι και πολύ δημιουργικοί και αυτό μόνο θετικά αποτε-
λέσματα μπορεί να φέρει. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Φροντίστε να δουλέψετε σαν ομάδα κι 
όλα τα άλλα θα ’ρθουν σχεδόν μόνα τους! ή οικογέ-
νεια αποζητά την παρουσία σας ενώ εσείς είστε στο 

κόσμο σας... μήπως θα πρέπει να φροντίσετε τις υποχρεώσεις 
σας; ερωτώ! Καινούργια επαγγελματικά ανοίγματα δεν ευνο-
ούνται οπότε καθίστε στ’ αυγά σας. μην σκάτε ! ή ερωτική σας 
ζωή παίρνει φωτιάααα!

ΖΥΓΟΣ: Χάος, μ’ ακούς; Ένα χαμούλης γίνεται γύρω 
σας, μέσα σας και στο απέναντι πεζοδρόμιο και 
εσείς σε μία δύνη προσπαθείτε να τα καταφέρετε 

όλα, αλλά το μόνο που μένει τελικά είναι άγχος, θυμός, νεύρα 
και γκρίνια από το έτερον ήμισυ. Βάλτε τη ζωή και τις υπο-
χρεώσεις σας σε πρόγραμμα, ακολουθήστε το και παραμείνετε 
θετικοί... αλλιώς δεν σας βλέπω καλά!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: μεγάλη ζήτηση έχετε εσείς οι σκορπιοί. 
Και μεγάλη ρέντα επίσης, τόσο στα επαγγελματικά 
όσο και στα ερωτικά! Αλίμονο!!! ή διαίσθηση σας 

χτυπάει κόκκινο και τα κέρδη αυξάνονται συνεχώς. Φροντίστε 
όμως λίγο τη διατροφή και τη υγεία σας για να μπορείτε να 
απολαύσετε όλα όσα με κόπο έχετε κερδίσει. 

ΤΟΞΟΤΗΣ: Νέοι έρωτες στο προσκήνιο σας παίρ-
νουν τα μυαλά αυτήν την περίοδο. Τα επαγγελματικά 
σταθερά, το ίδιο και το εισόδημα κι εσείς το ρίχνετε 

στη dolce vita και πολύ καλά κάνετε! Αν τώρα στα σχέδια σας 
είναι και ένα μωράκι, συν Αθηνά και χείρα κείνε και δεν θα 
αργήσει! Το πιάσατε το υπονοούμενο, εε;

ΑΙΓΩΚΕΡΟΣ: Πρόοδος και ανάπτυξη στα επαγγελματι-
κά όπου πλέον χαράζεται δική σας πορεία και παίρνε-
ται τα πράγματα στα χέρια σας σαν αληθινοί Αιγόκεροι 

! Οικονομική άνοδος που δεν σας χαλάει καθόλου και σας επιτρέ-
πει μικρές πολυτέλειες . Δεν λείπουν βέβαια το άγχος και τα νεύ-
ρα, γι’ αυτό σας προτείνω να γραφτείτε σε γυμναστήριο, να ξεθυ-
μαίνουν εκεί τα νευράκια και να αποκτήσετε κορμί θανατηφόρο! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Αν καταφέρετε να διατηρήσετε ισορρο-
πία στη ζωή σας -που δεν το βλέπω-, η περίοδος 
αυτή θα στεφθεί με τεράστια επιτυχία! Αν όχι…θα 

κλαίνε κι οι ρέγγες! Τα επαγγελματικά σας ανθηρά και πολλοί 
από εσάς ενδέχεται να ξεκινήσετε καινούργια πράγματα με 
πολύ καλούς οιωνούς. Προσοχή στην ερωτική ζωή και στο 
γάμο, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν.

ΙΧΘΕΙΣ: Καλά, εσείς είστε γεννημένοι νικητές! Παρά 
τις αναποδιές που θα αντιμετωπίσετε αυτήν τη περί-
οδο θα καταφέρετε να βγείτε ασπροπρόσωποι. Φτου, 

να μη σας ματιάσω και δεν είμαι και γαλανομάτα! Οικονομικά 
δεν πάτε κι άσχημα ενώ η καριέρα θα βελτιωθεί. Χρειάζεται 
ωριμότητα στις αποφάσεις και ακούστε λίγο και το ένστικτό σας. 

BCI MEDIA



• ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - ΠΕρικλΗΣ ΑΝδριΤΣοΣ, ο δΑΣκΑλοΣ, ο κΑθΗγΗΤΗΣ ΤοΥ UofT ΠοΥ ΠρωΤοΠορΕι!
• ΠολιΤικΑ - ΕθΝικΗ ΕΠΕΤΕιοΣ – ΑΞιοκρΑΤιΑ κΑι ιΣοΤΗΤΑ

• διΑ(Σ)ΤροΦΗ ΣΤΗΝ ΥγΕιΑ - διΑΤροΦΗ ΣΤΗΝ ΠΑιδικΗ ΗλικιΑ
• SPOTLIGHT - YIANNIS, κΑΤΕΒΑΣΤΕ δωρΕΑΝ ΕΝΑ ΤρΑγοΥδι ΑΠο Το ΝΕο ΤοΥ CD
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