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Ολγα Μπορνόζη: 
Η Αυθεντική

Της Ελένης Καλογερά



Από τη Γενεύη της ακαδημαϊκής
και πρώτης επαγγελματικής περιόδου
της σταδιοδρομίας της και την Αθήνα
τής προ και κατά τη διάρκεια της οι-
κονομικής ένωσης με την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα, καθώς και την προετοι-
μασία και διεξαγωγή των Ολυμπιακών
Αγώνων 2004, έρχεται στη Νέα Υόρκη,
όπου ζει από το 2000, και λίγο νωρί-
τερα, με τον τρόπο που «διδάχτηκε»
από την ίδια την αξιόλογη γονική
της οικογένεια στο Βόλο, ιδιαιτέρως
από την «αίγλη» της μητέρας της και
την ίδια τη σημαντικά εξελισσόμενη
πορεία της, εργάζεται και ταξιδεύει
κατά την επιχειρηματική ατζέντα των
δραστηριοτήτων τής διεθνώς ανα-
γνωρισμένης Capital Link Inc. 

Η Capital Link Inc., που ίδρυσε
το 1995 ο αδελφός της Ολγας κ.
Νίκ ος Μπορνόζης, οικονομολόγος,
πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της Εταιρείας και που εδρεύει στη
Νέα Υόρκη με Γραφεία στο Λονδίνο,
στην Αθήνα και στο Οσλο, έχει ως
αντικείμενο τις Επενδύσεις, τις Επεν-
δυτικές Σχέσεις και Επικοινωνίες και
εξειδικεύεται στη Ναυτιλία συνεργα-
ζόμενη με 25 ναυτιλιακές εταιρείες
εισηγμένες στα Χρηματιστήρια Νέας
Υόρκης, Λονδίνου και Μιλάνου με

μέγιστο ενδιαφέρον στην προβολή
της Ελλάδας ως επενδυτικού προορι-
σμού, μια από τις «καλές τέχνες» της
επικοινωνίας της κας Μπορνόζη. Είναι
επίσης η εταιρεία που με πρωτοβουλία
της κ. Μπορνόζη το 2010 ανέπτυξε
το «CSR in Greece», έναν ολοκληρω-
μένο μηχανισμό τεχνογνωσίας, επι-
κοινωνίας και προβολής θεμάτων
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με
σκοπό να στηρίξει τις δράσεις και να
γεφυρώσει την επικοινωνία μεταξύ
των εταιρειών και των οργανισμών
που εκπροσωπούν την κοινωνία, πόσο
μάλλον σε μια κρίσιμη εποχή τόσο
στην Ελλάδα όσο και σ’ ολόκληρο
τον Κόσμο.

Με πτυχίο στις Πολιτικές και Οι-
κονομικές Επιστήμες και Μεταπτυ-
χιακά στις Ευρωπαϊκές Διπλωματικές
Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο της Γε-
νεύης και από ανεγνωρισμένα Ινστι-
τούτα της, την εποχή των ζυμώσεων
για την επίτευξη του Ευρωπαϊκού
Οράματος, το έργο της με κορυφαίους
ακαδημαϊκούς, καθώς και μια εντυ-
πωσιακή επαγγελματική σταδιοδρομία
που σφράγισε «καθοριστικά» η συ-
νεργασία της με την οικογένεια Λάτση,
στη Γενεύη, την πρώτη σπουδαία
πόλη-σταθμό της ζωής της, η Ολγα

Μπορνόζη είναι για πολλά χρόνια η
γυναίκα που συνδέει ανθρώπους και
δράσεις σε κλίμακα έως και ολυμ-
πιακών προδιαγραφών αφού, πέρα
από την ίδια την εμπειρία της από
τους Ο.Α. 2004, και με τη θεματολογία

που επιλέγει ο κ. Μπορνόζης, διορ-
γανώνει Συνέδρια συμμετοχής έως
και 1.200 συνέδρων στη Νέα Υόρκη,
την Αθήνα και το Λονδίνο, έως και
ένδεκα φορές το χρόνο. 

Εξ αυτών, το κορυφαίο Συνέδριο

θεσμός «Capital Link Invest in Greece
Forum» που γεφυρώνει στη Νέα Υόρ-
κη την οικονομική εκπροσώπηση της
εκάστοτε κυβέρνησης της Ελλάδας

...από τις συνταγές της γιαγιάς

Με αγνά υλικά

Krinos Foods, LLC.,  47-00 Northern Blvd. LIC, NY 11101 • www.krinos.com

ΚΡΙΝΟΣ: Η σωστή επιλογή

Χωρίς συντηρητικά και χημικά πρόσθετα
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Από  τις  μαυρόασπρες   των  παιδικών  χρόνων στο Βόλο: η  μικρή
Ολγα  στην αγκαλιά του  αδελφού  της  Νίκου
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και την ισχυρή επιχειρηματική της
τάξη με Αμερικανούς επιχειρηματίες,
τραπεζίτες, επενδυτές, ηγέτες της χρη-
ματιστηριακής αγοράς και συμβούλους
που συμμετέχουν στον καθορισμό
των εξελίξεών της. Γεφυρώνει επίσης
την εκπροσώπηση της πατρίδας - Ελ-
λάδας με τους σημαντικούς ομογενείς
επιχειρηματίες, με σημαντικό, τελευ-
ταία, ρόλο στην αντιμετώπιση της
οικονομικής κρίσης στη χώρα. 

Ξεχωριστό ενδιαφέρον στην επαγ-
γελματική και κοινωνική ζωή της κας
Μπορνόζη που αξιοποιεί τανάπαλιν
στο έργο της είναι η ενεργή συμμετοχή
της ως μέλους Διοικητικών Συμβου-
λίων και Οργανισμών στην Ελλάδα
και ΗΠΑ, μεταξύ αυτών το Ελληνο-
Γαλλικό Επιμελητήριο, το Ελληνο-
Αμερικανικό Επιμελητήριο, το Pro-
peller Club of the United States, η
Wista - ο Σύλλογος Γυναικών Ναυτι-
λίας (Women’s International Trade
and Shipping Organization), η Ελ-
ληνική Ενωση Δημοσίων Σχέσεων,
το ΕΒΕΑ (Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Αθηνών) καθώς και η

Μη Κυβερνητική Οργάνωση Inter-
national Social Services στην οποία
έδρασε η αείμνηστη μητέρα της Ολγας
και του Νίκου Μπορνόζη, Αγλαϊα
Μπορνόζη.

Γυναίκα με άποψη και αισθητική
η Ολγα Μπορνόζη αγάπησε από παιδί
τις τέχνες που πάντα τη συντροφεύουν
στον τρόπο ζωής της. Τη συντρο-
φεύουν επίσης ο αδελφός της ο Νίκος
και η οικογένειά του, τα μικρά ανήψια
της, η Αλεξάνδρα και ο Τζον, που
λατρεύει κι η νύφη της, η Ελληνοα-
μερικανίδα Μαρί που θαυμάζει απε-
ριόριστα. Μαζί -κι όταν δεν καταγί-
νεται με τα ενδιαφέροντά της ως και
«μοναχικό άτομο»-, οι αγαπημένοι
της φίλοι, οι συνάνθρωποι που μπορεί
και να μην είναι τόσο τυχεροί στη
ζωή τους αλλά να αναγνωρίζουν το
Δώρο της Ζωής. Οπως η ίδια κάνει
και στιγμή δεν χάνει να μην το εκ-
φράσει και να το μοιραστεί.

Το μοιράζεται και μαζί σας, αγα-
πητές αναγνώστριες και αναγνώστες
του ανά χείρας ενθέτου του «Ε.Κ.»
«ΓΥΝΑΙΚΑ» καθώς και της ιστοσελίδας
του.

«Ε.Κ.»: Ας αρχίσουμε από την
εποχή που τα παιδιά της γενιάς μας
έπαιζαν ...βόλους. Γεννηθήκατε στο
Βόλο. Τι πολύτιμα πετράδια πήρατε
μαζί σας στην Ελβετία και στην Αμε-
ρική από την παιδική σας ηλικία;

Ολγα Μπορνόζη: Ευτυχισμένα
παιδικά χρόνια παρόλο που ήταν
δύσκολα γιατί ο πατέρας μου, ο
Γιάννης Μπορνόζης, δικηγόρος, πρό-
εδρος του Ρόταρι και του Δικηγορι-
κού Συλλόγου στο Βόλο, έφυγε από
τη καρδιά του, όταν ήμουν μόνον
14 χρονών... Κι έτσι μείναμε, ο
αδελφός μου ο Νίκος, (σ.σ. Νίκος
Μπορνόζης) 17 χρονών τότε, κι εγώ,
πολύ γρήγορα ορφανοί. Εγώ πήγα
σχολείο στο Βόλο, ο Νίκος είχε
φύγει νωρίτερα και πήγε στην Αθή-
να, εσωτερικός στο Αμερικανικό
Κολλέγιο. 

Οι παππούδες είχαν υπάρξει πάρα
πολύ πλούσιοι, οι γονείς μας πάλι

όχι, γιατί τα έχασαν όλα στον πό-
λεμο. Ο παππούς, από την πλευρά
της μητέρας μας, ήταν καπνέμπορας
με πολύ μεγάλη περιουσία. Ο παπ-
πούς, από την πλευρά του πατέρα
μας, είχε τις ναυτιλιακές ασφάλειες
Lloyds στο Βόλο και περνούσε το
μισό χρόνο στο Βόλο και τον υπό-
λοιπο μισό στη Λωζάννη και στην
Κυανή Ακτή! Εχουμε πολλές φωτο-
γραφίες τους από αυτά τα μέρη!
Μιλάμε για μια εποχή που πάει
πίσω στις αρχές του αιώνα! Περίεργη
που είναι η ζωή! Χρόνια αργότερα,
ο εγγονός του, ο αδελφός μου, να
ασχολείται με τη Nαυτιλία στη Νέα
Υόρκη!!!

«Ε.Κ.»: Τι θυμάστε από τον πατέρα
σας;

Μπορνόζη: Ο πατέρας μας ήταν
πρόξενος της Σουηδίας. Καθώς ήμουν

 Συνέχεια στη σελίδα 7

Συνέχεια από τη σελίδα 3

«ΜΑΣ ΑΦΗΣΕ ΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΗ ΔΙΨΑ ΤΗΣ 

ΓΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΤΗΝ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΤΗΣ,

ΤΟΝ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΟ ΔΥΝΑΜΙΣΜΟ ΤΗΣ, ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΑ 

ΚΑΙ ΚΑΛΟΣΥΝΗ ΤΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ,

ΤΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΚΑΙ ΘΑΡΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ 

ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ,

ΤΗ ΒΑΘΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ ΠΙΣΤΗ ΤΗΣΣΤΗ

ΘΕΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!» 

Για την μητέρα της, Αγλαία Μπορνόζη
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Aγαπητή μας Ολγα,

You keep all of us strong behind the scenes.  
We’re thankful that Ethnikos Kirikas has decided to recognize you 

and your incredible achievements.

Σ’ ευχαριστούμε για όλα Ολγα μας

Dr. Sotirios Vahaviolos
Πρόεδρος, MISTRAS Group, Inc.

Athanasia Tia Vahaviolou
Πρόεδρος, MISTRAS Hellas
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(1,3): Τιμή στο πλούσιο έργο της αειμνήστου Αγλαϊας Μπορνόζη, επίτιμο πρόξενο της
Σουηδίας στην Ελλάδα, στο Βόλο, 6 Ιουνίου 1994: Από τη δεξίωση στο παλάτι της
Σουηδίας όπου οι Βασιλείς της Κάρολος Γουσταύος και η σύζυγός του, παρουσία όλων
των γενικών προξένων της χώρας στο Εξωτερικό, παρασημοφόρησαν την κ. Αγλαϊα
Μπορνόζη με το μετάλλιο «Royal Order of the Northern Star» των Ιπποτών της Τάξεως
των Βάζα. Τιμήθηκε επίσης για τη δραστηριότητά της στις 24 Ιουλίου 1984 με το
μετάλλιο «First Class of the Royal Order of the Pollar Star». (2) Η Ολγα Μπορνόζη και
ο Νίκος Μπορνόζης με την μητέρα τους Αγλαϊα Μπορνόζη στο Χρηματιστήριο Αθηνών,

στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης της Capital Link Απονομής «Βραβείων Επενδυτικών
Σχέσεων» στις καλύτερες ελληνικές εισηγμένες εταιρείες. (4) Η Αγλαϊα Μπορνόζη με
τα παιδιά της επί τω έργω: «Η μητέρα μου ήταν η ‘μασκότ’ των Συνεδρίων μας! Δεν
κάναμε Συνέδριο χωρίς τη θετική της ενέργεια, χωρίς να την έχουμε δίπλα μας» λέει
η Ολγα Μπορνόζη, αντιπρόεδρος της Capital Link. Στη φωτογραφία υπ’ αριθμ. 6 εμ-
φανίζεται με τον ιδρυτή και πρόεδρο της εταιρείας κ. Νίκο Μπορνόζη, το μοναδικό κι
αγαπημένο στη ζωή και τη συνεργασία αδελφό της. (5) Το ζεύγος Νικολάου και Μαρί
Μπορνόζη.

1

2

3

4 5 6
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πολύ μικρή όταν τον έχασα, οι αναμνήσεις
μου από εκείνον είναι ενός πατέρα που λά-
τρευα μεν αλλά που δεν είχα δυστυχώς προ-
λάβει να κάνω μαζί του τις συζητήσεις που
κάνει ένας ενήλικας... Την έλλειψή του κάλυψε
η μητέρα μας, η Αγλαϊα, με πολλή αγάπη και
αφοσίωση.

«Ε.Κ.»: Την αποκαλέσατε «Αίγλη» δείχνοντάς
μας τη φωτογραφία της!

Μπορνόζη: Το όνομά της Αγλαϊα και «Αί-
γλη» αυτό που εξέπεμπε !Η μητέρα μου ήταν
πάντα δυνατή, παρά το γεγονός ότι μετά το
θάνατο του πατέρα μας και επί 40 χρόνια
πάλευε με τον καρκίνο. Διακρίθηκε για τη
προσφορά της όχι μόνο στην οικογένειά της,
τα ηνία της οποίας ανέλαβε ολοκληρωτικά
μετά το θάνατο του πατέρα μας, αλλά και
στην κοινωνία. Μιλώντας άπταιστα Γαλλικά
και Αγγλικά, το 1972 διεδέχθη τον πατέρα
μας στη θέση της Επιτίμου Προξένου της
Σουηδίας, στο Βόλο. Μια εποχή μάλιστα με
σημαντική εμπορική σουηδική δραστηριότητα
που προερχόταν από την κινητικότητα στο
λιμάνι του Βόλου. Υπήρξε τόσο επιτυχημένη
που στις 24 Ιουλίου 1984 τιμήθηκε για το
έργο της με το μετάλλιο «First Class of the
Royal Order of the Pollar Star» και δέκα
χρόνια αργότερα, στις 6 Ιουνίου 1994, ετιμήθη
εκ νέου με το μετάλλιο «Royal Order of the
Northern Star» των Ιπποτών της Τάξεως των
Βάζα, από τον Βασιλέα της Σουηδίας Κάρολο
Γουσταύο. Υπήρξε και ενεργό μέλος του Συλ-
λόγου Ελλήνων Προξένων. Ηταν γυναίκα δυ-
ναμική με αστείρευτη ενέργεια, δε σταμάτησε
εκεί. Από το 1978 έως και το 1992 διετέλεσε
πρόεδρος του Ελληνικού Κλάδου της Διεθνούς
Κοινωνικής Υπηρεσίας. Μετά το θάνατό της
έγινα κι εγώ μέλος του Διοικητικού της Συμ-
βουλίου ελπίζοντας να βοηθήσω το έργο της
Οργάνωσης.

«Ε.Κ.»: Είναι ενδιαφέρον ότι πέρα από τις
επενδυτικές σχέσεις είναι και η «Εταιρική Κοι-
νωνική Ευθύνη» με την οποία ασχολείται η
Capital Link, στην οποία είστε αντιπρόεδρος.
Εξ οικογενείας λοιπόν και το ενδιαφέρον για
τα κοινωνικά θέματα. Ποιο είναι το έργο της
Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας;

Μπορνόζη: Η Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία
-International Social Security Services ISSS -
είναι η Διεθνής Οργάνωση που έχει την

ευθύνη και αρμοδιότητα για το χειρισμό όλων
των Διακρατικών Κοινωνικών Υποθέσεων που
άπτονται της οικογένειας (Intercountry case-
work). Η έδρα της είναι στη Γενεύη κι έχει
δίκτυο σε 140 χώρες, στις περισσότερες ευ-
ρωπαϊκές, ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία κ.ά. Τα
ιδρυτικά μέλη της είναι πασίγνωστες προσω-
πικότητες, η Σιμόν Ντε Μποβουάρ μία από
αυτές. 

Η προσφορά της μητέρας μου ήταν ση-
μαντική και με το έργο της προσέφερε πολλά
στον Ελληνικό Κλάδο. Με δική της δραστη-
ριότητα την περίοδο 1979-1980 έσωσε στην
κυριολεξία τον Ελληνικό Κλάδο που κινδύνεψε
να κλείσει λόγω οικονομικής δυσπραγίας
παρά το σημαντικό κοινωνικό έργο που πραγ-
ματοποιούσε επί σειρά ετών. Με δική της
πρωτοβουλία κινητοποίησε και ευαισθητο-
ποίησε σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες,
καθώς και την ελίτ του ελληνικού πολιτικού
και επιχειρηματικού κόσμου εξασφαλίζοντας
τη χρηματοδότηση της Οργάνωσης και τη
συνέχιση του έργου της. Το 1992 αποχώρησε
από τη θέση της προέδρου παραμένοντας
απλά μέλος της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρε-
σίας, ενώ διατηρούσε και τον τίτλο της «Επί-
τιμης Προέδρου» του Ελληνικού Κλάδου.

«Ε.Κ.»: Πόσο σας επηρέασε στο χαρακτήρα
σας και στη σταδιοδρομία σας η προσωπικότητα
και η βαρύτητα του έργου της μητέρας σας;

Μπορνόζη: Επηρεαστήκαμε πολύ από τη
μητέρα μας τόσο εγώ, όσο κι ο αδελφός μου.
Σφράγισε τις προσωπικότητές μας και τη ζωή
μας. Ηταν ένα σκεπτόμενο άτομο με ιδιαίτερες
ευαισθησίες και ικανότητες, εξαιρετική ευφυία,
ακτινοβολία, εκτόπισμα και πολυσχιδή δρα-
στηριότητα. Ηταν πολύ δεμένη μαζί μας και
υπήρξε η κινητήρια δύναμή μας. Μάλιστα,
συμμετείχε αποφασιστικά και ενεργά και

στην εξέλιξη της Capital Link! Μέχρι το 2008
παρευρισκόταν ανελλιπώς σε όλα τα Συνέδρια
της Εταιρείας στην Αθήνα, Λονδίνο και Νέα
Υόρκη και υπήρξε στην κυριολεξία η εμψυ-
χώτριά τους. Μας άφησε ως παρακαταθήκη
τη δίψα της για ζωή και δημιουργία, την αι-
σιοδοξία της, τον αστείρευτο δυναμισμό της,
την ανθρωπιά και καλοσύνη της, το εύρος
της σκέψης της, το κουράγιο και θάρρος
μπροστά στην αρρώστια και σε κάθε αντιξο-
ότητα της ζωής, τη βαθιά και αδιαπραγμάτευτη
πίστη της στη θετική πλευρά της ζωής!

«Ε.Κ.»: Το άλλο πετράδι;
Μπορνόζη: Ο χαρισματικός και αγαπη-

μένος μου αδελφός Νίκος! Είναι ο τεχνοκράτης
που βήμα-βήμα έκτισε την Capital Link, Πρό-
εδρος και Διευθύνων Σύμβουλος σήμερα, με
βάση την επιστήμη του, τις γνώσεις του, τη
γνώση της αγοράς και τις επαφές που δημι-
ούργησε στα 32 χρόνια που ασχολείται με
τραπεζικά, χρηματιστηριακά και επενδυτικά
θέματα στη Νέα Υόρκη.

«Ε.Κ.»: Παρουσιάστε μας τον κ. Νίκο Μπορ-
νόζη, ως να είμαστε σε ένα από τα πολλά Συνέ-
δρια της Capital Link!

Mπορνόζη: Ο Νίκος αποφοίτησε από το
Κολλέγιο Αθηνών το 1974, το 1979 πήρε
πτυχίο από τη Νομική Σχολή του Πανεπι-
στημίου Αθηνών με εξειδίκευση στην Εμπορική
και Εταιρική Νομοθεσία και στη συνέχεια
έγινε δεκτός στο Χάρβαρντ. Το 1982 πήρε
Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων,
το MBA του, από το Harvard Business School,
με ειδίκευση στο International Business και
Finance. Ξεκίνησε στο Διεθνές Τμήμα της
Bankers Trust Company ΝΥ με αντικείμενο
την διατραπεζική αγορά. Το 1984 μεταπήδησε

«...Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ 

ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ

ΜΟΥ ΑΔΕΛΦΟΣ ΝΙΚΟΣ! 

ΕΙΝΑΙ Ο ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ 

ΠΟΥ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ ΕΚΤΙΣΕ 

ΤΗΝ CAPITAL LINK, 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ, 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ,

ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ, 

ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΠΟΥ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΣΤΑ 32 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ 

ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ,

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.»
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Το «ειδικό βάρος» της παρουσίας των Ελ-
ληνομερικανών επιχειρηματιών στο Capital
Link Ιnvest in Greece Forum, 2012: Από
αριστερά: Νίκος Μπορνόζης, πρόεδρος,
Capital Link, Χρήστος Παναγόπουλος, πρέ-
σβης της Ελλάδος στην Αμερική, Aνδρέας
Λιβέρης, Chairman και CEO, The Dow Che-
mical Company, Γιώργος Στάμας, Συνεταί-
ρος, Partner, Kirkland & Ellis,Γιώργος Σα-
κελλάρης, πρόεδρος και CEO, Amaresco
Inc., Σωτήριος Βαχαβιώλος, Chairman και
CEO - Mistras Group, Inc., ο Ελληνας υπουρ-
γός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστής
Χατζηδάκης και η Ολγα Μπορνόζη, αντι-
πρόεδρος, Capital Link Inc.
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στη New York Branch της Credit
Commercial de France (CCF), μια
μεγάλη γαλλική τράπεζα που εξα-
γοράστηκε από την HSBC. Εκεί
ασχολήθηκε με τη χρηματοδότηση
των εταιρειών της Wall Street και
τις ναυτιλιακές εταιρείες. Στη συ-
νέχεια και για δέκα χρόνια, από το
1985 ως το 1995, ανέλαβε Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος της χρη-
ματιστηριακής θυγατρικής της CCF
στη Νέα Υόρκη, η οποία προωθούσε
Ευρωπαϊκά αμοιβαία κεφάλαια, ομό-
λογα και μετοχές σε θεσμικούς επεν-
δυτές στην Αμερική. Ιδιαίτερα δη-
μιουργικός, μετά τη σταδιοδρομία
του στον τραπεζικό τομέα και πριν
από την Capital Link ίδρυσε τη δική
του αμερικανική χρηματιστηριακή
Εταιρεία Alexander Capital L.P. κατ’
αρχήν και στη συνέχεια την Ale-
xander Asset Management Inc. που
διαχειριζόταν χαρτοφυλάκια επεν-
δύσεων στην ευρωπαϊκή αγορά, εκ
μέρους Αμερικανών επενδυτών. 

Δίδαξε επίσης! Επί μια δωδεκαε-
τία ως Lecturer (σ.σ. Βοηθός Καθη-
γητή) International Banking και Fi-
nance στο City University Business
School, στο Λονδίνο στο Department
of Shipping, Trade and Finance του
κ. Κώστα Γραμμένου.

«Ε.Κ.»: Ας μιλήσουμε για τη δική
σας πορεία: από το Βόλο, στη Γενεύη,
μετά στην Αθήνα, μετά στη Νέα Υόρ-
κη....., από χώρα σε χώρα, από πόλη
σε πόλη!

Μπορνόζη: Τελείωσα στα δε-
καεπτά μου το σχολείο στο Βόλο
και μετά πήγα με υποτροφία στην
Ελβετία. Εκεί σπούδασα Πολιτικές
Επιστήμες και μεταπτυχιακά σε Πο-
λιτικές Επιστήμες, Διεθνείς Σπουδές
και μετά σε Ευρωπαϊκές Σπουδές.
Αποφοίτησα από το Πανεπιστήμιο
της Γενεύης, με πτυχίο Πολιτικών
και Οικονομικών Επιστημών.

Στη συνέχεια, απέκτησα ένα πρώ-
το μεταπτυχιακό στις «Πολιτικές
Επιστήμες και Διεθνείς Διπλωματικές
Σχέσεις» από το Institute of Inter-
national Studies of Geneva, και ένα
δεύτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα πε-
ραιτέρω εξειδικευμένο στις «Πολι-
τικές Επιστήμες & Ευρωπαϊκές Δι-
πλωματικές Σχέσεις» από το Institut
d’Etudes Europeennes of Geneva.

«Ε.Κ.»: Πού στοχεύατε με τις σπου-
δές σας;

Μπορνόζη: Στόχο είχα τότε να
μπω στο Διπλωματικό Σώμα. Αυτό

με ενδιέφερε. Μέχρι που κατάλαβα
ότι Διπλωματία σήμαινε συνεχείς
μετακινήσεις και όχι πάντα στις με-
γάλες πρωτεύουσες του Κόσμου που
το παιδικό μου μυαλό φανταζόταν,
π.χ. Παρίσι και Λονδίνο. Οταν το
συνειδητοποίησα, έχοντας κι έναν
δεσμό μακρόχρονο, είδα πως έπαψε
να με ενδιαφέρει η διπλωματική
καριέρα. Οι σπουδές μου διήρκησαν
αρκετά χρόνια και στο διάστημα
αυτό εργαζόμουν. Η επαγγελματική
μου σταδιοδρομία στην Ελβετία άρ-
χισε με τον καθηγητή Πανεπιστημίου
κ. Claude Dupraz σε θέματα συ-
νεργασίας με την ελληνική κυβέρ-
νηση στον τομέα Βιομηχανικού Σχε-
διασμού («Industrial Design»). Ερ-
γάστηκα και στο Γραφείο Τύπου και
Πληροφοριών του Ελληνικού Προ-
ξενείου της Γενεύης και μετά στην
εταιρεία G.I.E. SA Generale Import-
Export για να διαχειριστώ θέματα
Διοικητικής Υποστήριξης και Μάρ-
κετινγκ. Η επόμενη και για δώδεκα
περίπου χρόνια επαγγελματική δρα-
στηριότητά μου στην Ελβετία ήταν
η συνεργασία μου, σε θέματα Διοι-
κητικής Μέριμνας και Προσωπικών
Δημοσίων Σχέσεων, με την οικογέ-
νεια Λάτση, στη Γενεύη. Η οικογέ-
νεια Λάτση έπαιξε πολύ σημαντικό
ρόλο στη διαμόρφωση της προσω-
πικότητάς μου.

«Ε.Κ.»: Τι σήμαινε για σας να
σπουδάζετε και να ζείτε στην Ελβε-
τία;

Μπορνόζη: Στην Ελβετία απέ-
κτησα τις βάσεις που μου φάνηκαν
χρήσιμες στην υπόλοιπη ζωή μου.
Η Γενεύη στο ξεκίνημα κι η Νέα
Υόρκη στη συνέχεια μου δίδαξαν
την τέχνη του πλουραλισμού και
της σύνθεσης γιατί και οι δύο χώρες
αποτελούν μοντέλο αρμονικής συμ-
βίωσης λαών που μέσα σε μια θε-
σμική ενότητα διατηρούν την πολι-
τισμική ποικιλία τους. 

Παράλληλα, και οι δύο πόλεις
είναι διεθνή κέντρα που σου δίνουν
την ευκαιρία να εξοικειώνεσαι με
τη διεθνή πολιτική, με τις εξελίξεις
σε όλο τον Κόσμο και ταυτόχρονα
σε διδάσκουν να αποδέχεσαι τη
διαφορετικότητα χωρίς κριτική και
να είσαι προσεκτικός στα σχόλιά
σου για να μη θίξεις τα θρησκευτικά
ή πολιτικά πιστεύω των γύρω σου.

Η έλξη της Εδρας

Μπορνόζη: Η ακαδημαϊκή μου
ζωή μου μ’ έφερε κοντά σε σημαν-

τικούς ανθρώπους και εξ έδρας και
στο περιβάλλον του Πανεπιστημίου.
Πόσες εκπλήξεις μας επιφυλάσσει
η ζωή! Ο σημερινός πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μανουέλ
Μπαρόζο ήταν για χρόνια καθηγητής
μου στο Πανεπιστήμιο, από τη θέση
του, ως βοηθός του μεγάλου φιλέλ-
ληνα καθηγητού μας Dusan Sidjanski
που, μεταξύ άλλων, είναι Πρόεδρος
της Fondation Latsis στην Ελβετία.
Μάλιστα, όταν ο Μπαρόζο έγινε
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
πήρε βοηθό του τον πρώην καθη-
γητή του, τον κ. Sidjanski! Ακόμη,
από τις συμφοιτήτριές μου τότε στη
Γενεύη, με καθηγητή επίσης τον
Μπαρόζο ήταν και η σημερινή για
δεύτερη φορά εκλεγμένη αντιπρό-
εδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου, η εξαιρετική, χαρισματική και
δραστήρια Ρόδη Κράτσα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μπορνόζη: Θέλω να σταθώ λίγο
στην Ρόδη Κρατσά. Οχι μόνον γιατί
είναι αγαπημένη φίλη ετών αλλά
και γιατί συνεχίζοντας την πορεία
εκείνης της ακαδημαϊκής περιόδου
στην πολιτική της καριέρα όχι απλά
κάνει περήφανες όλες τις Ελληνίδες
στο εξωτερικό, αλλά από τη θέση
της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
αγωνίζεται ακούραστα για την ισό-
τητα των δύο φύλων, για τη προ-
ώθηση της γυναικείας επιχειρημα-
τικότητας και τη νομική της κατο-
χύρωση με υιοθέτηση ευρωπαϊκών
οδηγιών. Η Ρόδη συμβάλλει σταθερά
στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής
πολιτικής για την προώθηση της
συμμετοχής των γυναικών στην πο-
λιτική, οικονομική και κοινωνική
ζωή και ταυτόχρονα παίρνει διαρκώς
πρωτοβουλίες για την ανάδειξη των
προκλήσεων που αντιμετωπίζει σή-
μερα η οικονομία και τα οφέλη της
από την αξιοποίηση του γυναικείου
δυναμικού και από τη μεγαλύτερη
συμμετοχή των γυναικών στα Διοι-
κητικά Συμβούλια των μεγάλων επι-
χειρήσεων.

...και οι Πριγκίπισσες

Μπορνόζη: Ημασταν επίσης συμ-
φοιτήτριες με την πριγκίπισσα Astrid
του Βελγίου την οποία δεν είχα
αναγνωρίσει. Οταν ο Ελληνας κα-
θηγητής μας κ. Σιώτης μας κάλεσε

«Η ΓΕΝΕΥΗ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΚΙ Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΟΥ ΔΙΔΑΞΑΝ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΓΙΑΤΙ

ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΧΩΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΛΑΩΝ ΠΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΟΥΣ ... ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΣΕ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΕΣΑΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΘΙΞΕΙΣ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ή ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΩΝ ΓΥΡΩ ΣΟΥ»
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Ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών Χρήστος Αλεξάκης,
αριστερά, και δεξιά του ο πρόεδρος του NYSE Richard A. Grasso στο
επιβλητικό εξώφυλλο της έκδοσης της Capital Link Inc., «Greek
Business and Finance» στον Ιερό Λόφο της Ακρόπολης με τον
μοναδικό Παρθενώνα, χαιρετίζοντας την πρώτη -και μοναδική ως
σήμερα- επίσκεψη προέδρου του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης
στην Αθήνα, το 2001. Η επίσκεψη αυτή, όπως και η υπογραφή Μνη-
μονίου Συνεργασίας μεταξύ των Χρηματιστηρίων Αθηνών και Νέας
Υόρκης το 2002, ήταν αποτέλεσμα της αποφασιστικής συμβολής και
της επιτυχημένης δραστηριότητας του Νίκου Μπορνόζη, προέδρου
και Δ/ντος Συμβούλου της Capital Link Inc., για τη διοργάνωση εκτε-
ταμένου δικτύου προβολής των ελληνικών εισηγμένων
επιχειρήσεων στην Ελλάδα και κυρίως σε διεθνείς επενδυτές, στην
Ευρώπη και Αμερική.
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«Ε.Κ.»: Η εποχή των Ολυμπιακών Αγώ-
νων το 2004 στην Αθήνα, στην καλύτερη πε-
ρίπτωση έχει απλά παρέλθει και στη χειρότε-
ρη συνδέθηκε με την αρνητική εξέλιξη της
ελληνικής οικονομίας. Οι άνθρωποι όμως
που εργάστηκαν, υπηρέτησαν εθελοντικά για
την επιτυχία τους και που μαζί με όλο τον
κόσμο χάρηκαν τη διεξαγωγή τους, δεν χα-
λάνε την εικόνα τους. Η ίδια συνεργαστήκατε
σε επαγγελματική βάση και προσφέρατε τις
εθελοντικές υπηρεσίες σας. Τι έχετε κρατήσει
από αυτή την περίοδο της ζωής σας;

Μπορνόζη: Ηταν μια καταπληκτική πε-
ρίοδος μοναδικής περηφάνειας για την Ελ-
λάδα. Εγώ είχα την τύχη να εργαστώ και
να τη ζήσω από μέσα. Το διάστημα που ο
κ. Κώστας Μπακούρης ήταν Διευθύνων
Σύμβουλος των Ο.Α. μου ζήτησε να αναλά-
βω τη Διεύθυνση του Γραφείου του. Πρό-
εδρος ήταν ο κ. Στρατής Στρατήγης, υπεύ-
θυνος προβολής και της επικοινωνίας των
Αγώνων, αλλά ο κ. Μπακούρης είχε τη δια-
χείριση και το εκτελεστικό έργο, ρόλος που
απέκτησε στη συνέχεια η πρόεδρος της
ΔΟΕ, η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου.
Ημουν ακόμη μαζί του όταν ανέλαβε η κα
Αγγελοπούλου και μάλιστα εγώ την υποδέ-
χτηκα! Δεν μπόρεσα να μείνω μαζί της
λόγω επιστροφής μου στην Capital Link,
έπρεπε να αντικαταστήσω άμεσα το στέλε-
χος που ήταν επικεφαλής κι έφυγε ξαφνικά
για οικογενειακούς λόγους. Μάλιστα πα-
ραιτήθηκα από την Επιτροπή των ΟΑ την
παραμονή του ταξιδιού μας στο Σίδνεϊ
όπου γίνονταν οι Ο.Α. Αυστραλίας! Παρέ-
μεινα όμως κοντά στην Οργανωτική Επι-
τροπή, και την περίοδο των αγώνων ήμουν
εθελόντρια. Λόγω της γαλλικής κουλτού-
ρας μου και των Γαλλικών που είναι σχε-
δόν σαν μητρική γλώσσα για μένα, επί επο-
χής κ. Μπακούρη ήμουν σε καθημερινή
επαφή με τον Ζακ Ρογκ, πρόεδρο σήμερα
της ΔΟΕ - της International Olympic Com-
mittee- και τότε υπεύθυνο για τους Ο.Α.
της Αθήνας. Κατά την περίοδο των Αγώ-
νων, όταν ανέλαβα ως εθελόντρια ήμουν
«Βοηθός Πρωτοκόλλου» του Γάλλου Αθα-
νάτου, μέλους της ΔΟΕ, Henri Serandour,
προέδρου της Γαλλικής Ολυμπιακής Επι-
τροπής και βοηθούσα επίσης και τον Alain
Danet που ήταν επικεφαλής του γαλλικού
περιοδικού Paris Match. Ταυτόχρονα όμως
εξυπηρετούσα και τον Γάλλο υπουργό
Αθλητισμού M. Jean-Francois Lamour και
όλη την ομάδα των Γάλλων προσωπικοτή-
των και μελών κυβερνήσεως που είχαν έλ-
θει και δεν είχαν δικαίωμα «βοηθού πρωτο-
κόλλου», προνόμιο που έχουν προνόμιο

που έχουν μόνον τα μέλη της ΔΟΕ.
Ως βοηθός Πρωτοκόλλου σε όλο το διά-

στημα των Αγώνων κοιμόμουν ελάχιστα.
Ενας φίλος μου είχε δανείσει το διαμέρι-
σμά του στο Χίλτον, που ήταν η «έδρα» της
Οργανωτικής Επιτροπής μας, στο κέντρο
της Αθήνας. Ηταν εμπειρία καταπληκτική
να γνωρίζεσαι από κοντά με τον αθλητικό
κόσμο που ενέπνεε σεβασμό. Δεν είχα
ποτέ στη ζωή μου πριν τόσο μεγάλη επαφή
με αθλητές! Μοναδική εμπειρία, ανεξίτη-
λες αναμνήσεις, σφραγίδα ζωής! Εζησα
από κοντά ένα μοναδικό εγχείρημα που
δόξασε την Ελλάδα και θα παραμείνει στην
ιστορία. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω από
κοντά δυνατές, ενδιαφέρουσες, μοναδικές
προσωπικότητες τόσο από την Ελλάδα, όσο
και από το εξωτερικό.

Τι να πρωτοθυμηθώ, ποιον να πρωτοα-
ναφέρω; Είχαμε τη χαρά της καθημερινής
επαφής και εξυπηρέτησης προσωπικοτήτων
όπως η Πριγκίπισσα Αννα της Αγγλίας,
όλη η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας -
εκείνη την περίοδο πρόεδρος της ΔΟΕ
ήταν ο Ισπανός Χουάν Αντόνιο Σάμα-
ρανκ- όλη η οικογένεια των πρώην Βασι-
λέων της Ελλάδας, οι βασιλείς της Σουη-
δίας, της Δανίας, η οικογένεια του Πρίγκι-
πα Χένρι του Λουξεμβούργου, ο Πρίγκι-
πας Αλβέρτος του Μονακό, ο Πρίγκιπας
Φίλιππος της Ολλανδίας, Υπουργοί και
αρχηγοί πολλών κρατών.

«Ε.Κ.»: Ποιες ήταν οι εντυπώσεις σας εκ-
προσωπώντας εσείς η ίδια την Ελλάδα στη
διεθνή πολιτική και θεσμική ηγεσία, σε προ-
σωπικότητες που αποτελούν στοιχείο της
επαγγελματικής σταδιοδρομίας σας;

Μπορνόζη: Αυτό που μου έκανε μεγά-
λη εντύπωση, δεδομένου ότι επί 15 μέρες

έζησα από κοντά αυτές τις προσωπικότη-
τες, ήταν η απλότητά τους και η ευγένειά
τους. Καθήκον μας ήταν να τους φέρουμε
σ’ επαφή με την ελληνική κυβέρνηση και
Ελληνες επιχειρηματίες. Να τους συνο-
δεύουμε, υπό την προστασία αυστηρής
ασφάλειας, σε όλες τις μετακινήσεις τους,
να καταρτίζουμε μαζί το πρόγραμμα της
ημέρας, με τους αγώνες που θα παρακο-
λουθούσαν δηλαδή και τις εκδηλώσεις στις
οποίες θα παρευρίσκονταν. Να τους μιλού-
με για την Ελλάδα και για μας τους Ελλη-
νες, για τη ζωή μας, την ιστορία μας και
την κουλτούρα μας γενικότερα. Είχε βέ-
βαια προηγηθεί εκπαίδευση - «training»
πολλών μηνών και ωρών όλων των εθελον-
τών που αποτελούσαμε τη δεδομένη περίο-
δο «τους Πρέσβεις της χώρας μας».

Η Γαλλική Επιτροπή Διεκδίκησης των
Αγώνων του 2012 είχε εγκαταστήσει το αρ-
χηγείο της στον Πειραιά και συγκεκριμένα
στο πανέμορφο «Σπίτι της Γαλλίας» απ’
όπου οι Γάλλοι εφορμούσαν ελπίζοντας να
κερδίσουν την ψηφοφορία που θα λάμβανε
χώρα στις 6 Ιουλίου 2004 στη Σιγκαπούρη.
Ανάμεσα στις υποψήφιες πόλεις, το Λονδί-
νο, τη Μαδρίτη και τη Μόσχα ήταν και το
Παρίσι. Οπως όλοι γνωρίζουμε, επελέγη τε-
λικά το Λονδίνο για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες του 2012. Ομως, όλες αυτές οι χώ-
ρες έκαναν τον αγώνα προσέλκυσης της θε-
τικής ψήφου των μελών της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής κατά τη διάρκεια
των δικών μας Αγώνων.

Μοναδική εμπειρία και ανάμνηση απο-
τελεί για μένα το γεγονός ότι παρακολού-
θησα την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών
Αγώνων με τον δήμαρχο του Παρισιού δί-
πλα μου. Ο χαρισματικός και βαθειά καλ-

λιεργημένος Bertrand Delanoe μου χάρισε
μια φοβερή εμπειρία σχολιάζοντας την τε-
λετή μέσα από την οπτική γωνία του αν-
θρώπου που την «θέλει και την προσαρμό-
ζει» στη χώρα του και στην πόλη του στο
Παρίσι. Η περίοδος των Ολυμπιακών Αγώ-
νων και η περηφάνεια που ένοιωσα για τη
χώρα μας και για μας τους Ελληνες που εί-
χαμε οργανώσει τα πάντα υποδειγματικά
και εξαιρετικά, και το αίσθημα της φιλοτι-
μίας, ευαισθησίας και εθελοντισμού που
μας ένωσε σε μια προσπάθεια «τελειότη-
τας», έχει σφραγίσει ανεξίτηλα τη ζωή μου.

Ηταν μια μεγάλη γιορτή και μια περίο-
δος μεγάλης περηφάνειας για την Ελλάδα,
όπως είπα, γιατί δείξαμε πως μπορούμε οι
Ελληνες να μεγαλουργήσουμε, να αλλάξου-
με τη νοοτροπία μας και να γίνουμε παρά-
δειγμα προς μίμηση εκεί που λέμε ότι είμα-
στε άναρχοι και πως δεν ακούμε! Εζησα με
τα μάτια μου την κίνηση στις λωρίδες κυ-
κλοφορίας! Να μην ξεφεύγει ούτε ένα αυ-
τοκίνητο από τη λωρίδα που είχε επιβληθεί
στους Ελληνες πολίτες για να μένουν ελεύ-
θερες οι Ολυμπιακές που ήταν για τους επι-
σκέπτες. Να βλέπεις την ολυμπιακή λωρίδα
εντελώς άδεια, στη διπλανή σαν μυρμήγκια
στη σειρά τα αυτοκίνητα να κινούνται
«βήμα σημειωτόν» αλλά να μην ξεφεύγει
ούτε ένα. Κι αυτό για να μην χαλάσουμε
την εικόνα που δείχναμε στο εξωτερικό: το
φιλότιμο και η υπερηφάνεια του Ελληνα!

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, έκανε μια
καταπληκτική μεγαλειώδη τελετή έναρξης,
από τις ωραιότερες που έγιναν ποτέ! Οπως
άλλωστε είπε ο ίδιος ο Ζακ Ρογκ στο διάγ-
γελμά του! Ολοι οι ξένοι που ήρθαν ένοι-
ωσαν καταπληκτικά χάρις στη ζεστασιά και
τη φιλοξενία που έχουν οι Ελληνες στο χα-
ρακτήρα τους. Αγκάλιασαν όλους τους ξέ-
νους! Επίσης, πολύ σημαντικό, το μεγάλο
κίνημα του Εθελοντισμού που είδαμε
στην Ελλάδα το οποίο νομίζω ότι ξεπέρασε
κάθε προηγούμενο άλλης χώρας. Γιατί από
όλα τα μέρη της Γης ήρθαν Ελληνες κι ομο-
γενείς για να βοηθήσουν την πατρίδα μας
να δοξαστεί σ’ όλο τον Κόσμο. Το κίνημα
των εθελοντών υπήρξε καταπληκτικό.

Η κ. Αγγελοπούλου είναι μία γυναίκα
με πολύ δυνατή προσωπικότητα που σε
πρώτη φάση έφερε τους Αγώνες στην Ελλά-
δα και στην επόμενη φάση «τους έφερε εις
πέρας» με τη διεθνώς καλύτερη διοργάνω-
ση. Βέβαια εγώ προσωπικά κρατώ εξαιρετι-
κές αναμνήσεις και εντυπώσεις και από
τους προκατόχους της γιατί σ’ αυτό το εξαι-
ρετικό αποτέλεσμα συνέβαλαν όλοι. Η ίδια
βέβαια είναι αυτή που στο τελικό στάδιο
ξεπέρασε όλες τις αντιξοότητες που μπορεί
να αντιμετώπισε σ’ αυτό που λέγεται Ελλά-
δα και στον επιχειρηματικό και στον πολι-
τικό κόσμο, μπόρεσε να συνθέσει μέσα από
τις αντιθέσεις και να δώσει ένα εξαιρετικό
αποτέλεσμα το οποίο άλλωστε κι ο ίδιος ο
Ρογκ επεσήμανε ότι καλύτερό του δεν
υπήρξε ποτέ! Αποτέλεσμα, που ανεξαρτή-
τως των συζητήσεων που ακολούθησαν, θα
μας κάνει να νοιώθουμε πάντα υπερήφα-
νοι.

Ολυμπιακοί Αγώνες 2004

Η κ. Ολγα Μπορνόζη, εκτελεστικό στέλεχος της «Αθήνας 2004», υποστηρίκτρια του
«Εθελοντισμού» και «πρέσβειρα» της Ελλάδας στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων
της Αθήνας 2004, ιδιαιτέρως με τη γαλλική, ως δεύτερη γλώσσα και παιδεία της,
μαζί με τον επίσημο επισκέπτη Bertrand Delanoe, δήμαρχο του Παρισιού, υποψήφιας
τότε πόλης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2012.
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ένα βράδυ για φαγητό στο σπίτι
του και συστηθήκαμε της είπα ότι
ήμουν από Βόλο κι εκείνη μου απάν-
τησε «κι εγώ από το Βέλγιο». Με
ρώτησε τι θέλω να κάνω στη ζωή
μου, κι αφού της απάντησα τη ρώ-
τησα με τη σειρά μου: «κι εσύ τι θα
κάνεις στη ζωή σου;». Δεν ήξερα
βλέπετε ότι ήταν πριγκίπισσα! Θυ-
μάμαι πόσο την ξάφνιασε η ερώτησή
μου! Στο ίδιο Πανεπιστήμιο ήμασταν
με τον Δούκα Χένρι του Λουξεμ-
βούργου και τη Μαρία Τερέζα που
αργότερα παντρεύτηκε. Τη συνάν-
τησα πολλά χρόνια μετά, στους
Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας,
όπου συμμετείχε ως μέλος της Διε-
θνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Της
θύμισα την εποχή που είχε δεσμό
με τον Πρίγκιπα και που όλοι βρι-
σκόμασταν στους χώρους του Πα-
νεπιστημίου!

Μεταπτυχιακό για την Ευρώπη
Οραμα του Κων/νου Τσάτσου

Μπορνόζη: Το πιο σημαντικό
όμως ήταν ότι εκεί έζησα την εποχή
των ευρωπαϊκών ζυμώσεων. Θυμά-
μαι την περηφάνεια που νοιώθαμε
για την ιστορική επιλογή που έκανε
η χώρα μας, η Ελλάδα, με την ένταξή
της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και
την αισιοδοξία που μας ενέπνεε για
το μέλλον μας και τις νέες προοπτι-
κές που παρουσιάζονταν με αυτόν
τον ευρωπαϊκό μας προσανατολισμό.
Μάλιστα η δική μου Διπλωματική
Εργασία ήταν αφιερωμένη στις Ευ-
ρωπαϊκές Ιδέες του Κωνσταντίνου
Τσάτσου, τον οποίο είχα την τιμή
να συναντήσω κατ’ επανάληψη και
να με καθοδηγήσει στη συγγραφή
της 200 σελίδων μελέτης μου. Ηταν,
βλέπετε, η πρώτη φορά που τα ευ-
ρωπαϊκά του πιστεύω γίνονταν αν-
τικείμενο μεταπτυχιακού συγγράμ-
ματος σε ξένο Πανεπιστήμιο. Ημα-
σταν μακριά τότε από την κρίση
που βλέπουμε να περνά σήμερα η
Ευρωπαϊκή Ενωση που διανύει μια
δύσκολη περίοδο της εξελικτικής
της πορείας και η μελλοντική της
ταυτότητα δεν είναι δεδομένη.

«Ε.Κ.»: Πριν από την Capital Link
σας είδαμε εκτελεστικό στέλεχος Δη-
μοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
στον ελληνικό ανταγωνιστικό ιδιωτικό
τομέα και στη διεθνή εκπροσώπηση
της Ελλάδας ως πλήρες και ενεργό
μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Μι-
λήστε μας για αυτή την περίοδο της

ζωής σας.
Μπορνόζη: Γύρισα στην Ελλάδα

το 1988. Από τότε ως το 1993 ανέ-
λαβα το συντονισμό της διοργάνωσης
διεθνών συνεδρίων στο πλευρό του
κ. Α. Λαβίδα, προέδρου του Ομίλου
Lavipharm. Τόσο με τον YPO, Young
President Organization, όσο και με
την ΕΕΝΕ, την Ελληνική Ενωση
Νέων Επιχειρηματιών, μεταξύ άλλων
μεγάλων εκδηλώσεων, συντονίσαμε
την Ελληνική Παρουσία στο Συνέ-
δριο του Νταβός στην Ελβετία και
δεξιωθήκαμε όλους τους Συνέδρους,
κάπου 5.000 άτομα. Μοναδικό γε-
γονός και μεγάλη περηφάνεια για
την Ελλάδα. Παρένθεση στη δια-
χείριση της Capital Link Ελλάδος
αποτελούν δύο πολύ σημαντικά χρό-
νια που αφιέρωσα στη πρόκληση
των Ολυμπιακών Αγώνων και στο
κάλεσμα της Οργανωτικής Επιτροπής
ΑΘΗΝΑ 2004 αναλαμβάνοντας τη
διεύθυνση του Γραφείου του Διευ-
θύνοντος Συμβούλου.

Capital Link Inc.

 «Ε.Κ.»: Ποιο είναι το αντικείμενο
της Capital Link;

Μπορνόζη: Η Capital Link είναι
εταιρεία συμβούλων στο χώρο των
Επενδυτικών Σχέσεων και της Επεν-
δυτικής Επικοινωνίας. Εδρεύει στη
Νέα Υόρκη, κι έχει σήμερα γραφεία
στο Λονδίνο, στην Αθήνα και στο
Οσλο της Νορβηγίας με διεθνή ανα-
γνώριση και αξιοπιστία. Η Ελλάδα
αποτελεί τμήμα της όλης μας δου-
λειάς που είναι, όπως βλέπετε, αρ-
κετά διεθνοποιημένη. Ο αδελφός
μου πάντα ήθελε να κάνει κάτι που
να έχει περισσότερη επαφή με την
Ελλάδα. Εκανε το όνειρό του πραγ-
ματικότητα το 1995 ιδρύοντας την
Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Συνεργαζόμαστε με εισηγμένες
σε χρηματιστήρια εταιρείες που θέ-
λουν να αποκτήσουν η να βελτιώ-
σουν την πρόσβασή τους στο σωστό
κοινό επενδυτών, αναλυτών και οι-
κονομικών Μέσων Ενημέρωσης. Χει-
ριζόμαστε την επαφή και επικοινω-
νία τους με αυτό το κοινό καθώς
και με τους μετόχους τους. Παράλ-
ληλα, όπως υποδηλώνει το όνομα
της εταιρείας μας, συνεργαζόμαστε
με εισηγμένες και με εταιρείες που
θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση
σε τραπεζίτες, χρηματιστές και επεν-
δυτές, ιδιαίτερα στον τομέα του pri-
vate equity.
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Συνέχεια από τη σελίδα 8

 Συνέχεια στη σελίδα 13

Ελένη Μπίστικα στην «Καθημερινή» σχολιάζοντας 
τις παραστάσεις της «Θεατροπαρέας»: 
«Εδώ και χρόνια έχει σχηματιστεί στην Αθήνα μια ‘Oμάδα Θεάτρου-
Θεατροπαρέα 08’, με επώνυμους Αθηναίους που έχουν ‘στη ζωή
τους στρωμένη καριέρα, και το θέατρο στο αίμα τους’. Η θεατροπα-
ρέα φέτος ανέβασε τη κλασική κωμωδία ‘H Xαρτοπαίχτρα’ του Δη-
μήτρη Ψαθά. Κάπου 2000 άτομα παρακολούθησαν τις παραστάσεις
στις οποίες έπαιξαν επιστήμονες, δικηγόροι, μάνατζερς, επιχειρημα-
τίες με τρανταχτά ονόματα - η οικονομολόγος Νινέτα Κασκαρέλη τη
‘Χαρτοπαίχτρα’, ο Aθηναίος κοσμηματοπώλης 
Aντώνης Bουράκης τον σύζυγό της, η Nινέτα Bαφειά της γνωστής
εφοπλιστικής οικογένειας τον ρόλο της υπέρκομψης αντροχωρί-
στρας Λελέ, τραγουδιστής - εξαιρετικός ως φωνή, παρουσία, χορευ-
τικό στυλ ‘Φρεντ Aστερ’, ο εφοπλιστής Nίκος Φραγκίστας. Το κοινό
σήκωσε όρθια την πλατεία να χειροκροτεί τον Tάκη Kανελλόπουλο
της βιομηχανίας ΤΙΤΑΝ, τον επιχειρηματία Παντελή Κουβέλη, τον
επανορθωτικό πλαστικό χειρουργό Xρήστο Aργυρόπουλο! 
Και όλους όσους συμμετείχαν στην ομάδα υπό την καθοδήγηση του
γνωστού αρχιτέκτονα και γλύπτη, καθηγητή στη Σχολή Δοξιάδη, και
στην προκειμένη περίπτωση σκηνοθέτη, Δημήτρη Bλάσση, που δίδα-
ξε όλον αυτόν τον ετερόκλητο 
κόσμο των ερασιτεχνών ‘ηθοποιών’, με πρόβες πολλές, ώστε να
μπουν στο πετσί του ρόλου τους με το άρωμά τους, και τις ατάκες
της επιτυχίας!»
Η Ολγα Μπορνόζη: «Αγάπησα την καταπληκτική αυτή ομάδα και θα
χαρώ να τη φέρουμε εδώ, στη Νέα Υόρκη να παίξει για την Ομογέ-
νεια και να διαθέσουμε τα έσοδα -όπως κάνουμε και στην Ελλάδα
άλλωστε- σε Μη Κερδοσκοπικά Σωματεία και φιλανθρωπικούς σκο-
πούς! 
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Ειδικευόμαστε σε τρεις τομείς.

Στη Ναυτιλία, όπου έχουμε ηγετική
θέση διεθνώς μια και συνεργαζό-
μαστε με την πλειονότητα των ει-
σηγμένων ναυτιλιακών στη Νέα Υόρ-
κη και Λονδίνο, στα Αμερικανικά
Εμπορεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια
(Closed End Funds) και Διαπραγ-
ματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια
(ETFs) καθώς και στην προβολή και
προώθηση ξένων χρηματιστηρίων
και εταιρειών σε Αμερικανούς επεν-
δυτές, και ειδικά της Ελλάδος.

Επίσης, διοργανώνουμε σειρά
επενδυτικών συνεδρίων, ένδεκα συ-
νολικά, στη Νέα Υόρκη, την Αθήνα
και το Λονδίνο. Αφορούν σε τομείς
που έχουμε στρατηγική παρουσία,
τεχνογνωσία και ξέρουμε τους «παί-
κτες» του κάθε χώρου. Γι’ αυτό και
έχουν τόσο μεγάλη αναγνώριση και
επιτυχία. Ο περισσότερος κόσμος
μας ξέρει από τα Συνέδρια, που
στην πραγματικότητα είναι η επέ-
κταση της κύριας δουλειάς μας, τις
Επενδυτικές Σχέσεις...

Από τον Ιανουάριο του 2011, η
Capital Link επέκτεινε τις δραστη-
ριότητές της στον τομέα της Εταιρι-
κής Κοινωνικής Ευθύνης, δημιουρ-
γώντας το portal www.csringreece.gr,
μία πρωτοποριακή ιστοσελίδα η
οποία γεφυρώνει την επικοινωνία
μεταξύ των εταιρειών και των φο-
ρέων που εκπροσωπούν την Κοινω-
νία, αποτελεί μία συγκεντρωτική
πηγή ενημέρωσης όλων των νέων
που αφορούν στο χώρο της ΕΚΕ και

δίνει βήμα και φωνή σε Συλλόγους
από όλη την Ελλάδα. (σ.σ. Βλ. Κε-
φάλαιο: Ολγα Μπορνόζη: Για τη Γε-
φύρωση Επιχειρήσεων και Κοινω-
νικών Οργανώσεων).

«Ε.Κ.»: Η ελληνική επενδυτική
αγορά σας αναγνωρίζει την εισαγωγή
του τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων
στην Ελλάδα. Μιλήστε μας γι’ αυτό
κυρία Μπορνόζη.

Μπορνόζη: Ο Νίκος είναι άν-
θρωπος υψηλών τόνων στη δουλειά
του, αλλά χαμηλών τόνων όσον αφο-
ρά την προβολή του. Αποφεύγει
τους επαίνους, αν και του αξίζουν
πολλοί, ιδιαίτερα όσον αφορά τη
συμβολή του στην προώθηση της
Ελλάδος στους Αμερικανούς επεν-
δυτές. Μένοντας στην Αμερική αλλά
διατηρώντας άσβεστη την αγάπη
του για την Ελλάδα, διοργάνωσε
ένα από τα πιο εκτεταμένα και απο-
τελεσματικά δίκτυα προβολής των
ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων
τόσο στην Ελλάδα, όσο -και κυρίως
-σε διεθνείς επενδυτές, στην Ευρώπη
και Αμερική. Ενδεικτικό της επιτυ-
χημένης αυτής δραστηριότητας απο-
τελεί η αποφασιστική συμβολή του
στην υπογραφή Μνημονίου Συνερ-
γασίας μεταξύ των Χρηματιστηρίων
Αθηνών και Νέας Υόρκης το 2002,
η οργάνωση των εκδηλώσεων για
την εισαγωγή του ΟΤΕ στο Χρημα-
τιστήριο της Νέας Υόρκης το 1998,
καθώς και η πρώτη -και μοναδική
ως σήμερα- επίσκεψη προέδρου του
Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης
κ. Grasso στην Αθήνα το 2001.

Η στενή σχέση που είχαμε με το

Χρηματιστήριο Αθηνών (σ.σ. ΧΑ)
οδήγησε στην πρόσκληση του προ-
έδρου του Χρηματιστηρίου Αθηνών
κ. Χρήστου Αλεξάκη προς τον Νίκο
Μπορνόζη να παρουσιάσει στις ελ-
ληνικές εισηγμένες εταιρείες το αν-
τικείμενο και τις υπηρεσίες των In-
vestor Relations, σχετικά άγνωστες
τότε στην Ελλάδα. Προσκάλεσε λοι-
πόν τα στελέχη των ελληνικών ει-
σηγμένων στο ΕΒΕΑ όπου ο αδελφός
μου παρουσίασε και εξήγησε το μη-
χανισμό των «Υπηρεσιών Επενδυτι-
κής Επικοινωνίας» και ο κ. Γιώργος
Στεφανόπουλος της Vodafone, πε-
λάτης τότε της Capital Link, παρου-
σίασε τη σημασία τους ως «χρήστης». 

Η παρουσίαση αυτή οδήγησε το
ΧΑ στην υιοθέτηση έκτοτε των λε-
γόμενων «Ποιοτικών Κριτηρίων» και
στην υποχρεωτική εφαρμογή τους
από τις εταιρείες, καθώς και στη
δημιουργία ενός νέου κλάδου και
μιας νέας ειδικότητας στελεχών. Οι
εταιρείες με ενδιαφέρον να προ-
σελκύσουν κεφάλαια από το εξωτε-
ρικό, αντελήφθησαν ότι έπρεπε για
παράδειγμα να δημιουργήσουν ιστο-
σελίδα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά
στην οποία να έχουν πρόσβαση οι
επενδυτές και στην οποία να βρί-
σκουν λεπτομερή πληροφόρηση,
καθώς και να εφαρμόζουν συγκε-
κριμένα προγράμματα επικοινωνίας
με το επενδυτικό κοινό.

«Annual Capital Link Invest 
in Greece Forum»

«Ε.Κ.»: Η παρούσα οικονομική

κατάσταση στην Ελλάδα και η αντι-
μετώπισή της καθόρισε σ’ ένα βαθμό
και τη θεματολογία του ετήσιου «Ca-
pital Link Invest in Greece Forum»
τελευταία. Τον περασμένο Δεκέμβρη
πραγματοποιήσατε το 15ο, σε συ-
νεργασία με το Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης και συμμετοχή κορυ-
φαίων Ελληνοαμερικανών επενδυτών
και του εκδότη του «Ε.Κ.» κ. Αντώνη
Διαματάρη. Ας δούμε όμως τη δομή
του Συνεδρίου ευθύς εξ αρχής.

Μπορνόζη: Το «Capital Link on
Invest in Greece Forum» γίνεται
εδώ, στη Νέα Υόρκη σε ετήσια βάση,
16ος χρόνος φέτος. Είναι πλέον Συ-
νέδριο-θεσμός. Αφορά στην ενημέ-
ρωση των Αμερικανών επενδυτών
για τις εξελίξεις και προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας, του Χρημα-
τιστηρίου και των επιχειρήσεων.
Διεξάγεται κάθε χρόνο ανεξάρτητα
από τις πολιτικές και οικονομικές
εξελίξεις στην Ελλάδα. Ομως, η θε-
ματολογία του προσαρμόζεται κάθε
χρόνο ανάλογα με τις συνθήκες που
επικρατούν στην Ελλάδα και το εν-
διαφέρον των επενδυτών. Φέτος
λοιπόν, το θέμα ήταν «Μία Εποχή
Ευκαιριών». Είναι γεγονός ότι εν
μέσω κρίσης υπάρχουν πάντα ευ-
καιρίες στην Ελλάδα και δυνατότητες
ανάπτυξής της που θα μπορούσαν
να αξιοποιήσουν και προς δικό τους
όφελος οι ξένοι επενδυτές, ιδιαίτερα
εκείνοι που έχουν μακροπρόθεσμο
επενδυτικό ορίζοντα και μπορούν
να αξιολογήσουν και να διαχειρι-
στούν σωστά το ρίσκο και τις ευ-
καιρίες – αυτά τα δύο πάνε πάντα

μαζί. Παράλληλα, η κάθε επένδυση
λειτουργεί σαν μοχλός για περαιτέρω
βελτίωση και ανάπτυξη στης οικo-
νομίας μας. Εκείνο που προσελκύει
τον επενδυτή δεν είναι μόνο η ελ-
κυστική αποτίμηση, ή να το πούμε
απλά, το ότι μπορεί να αγοράσει
φθηνότερα, αλλά κυρίως η πίστη
στο ότι η Ελλάδα θα βγει από την
κρίση, δηλαδή ότι η επένδυσή του
και το ρίσκο που παίρνει, θα ευδο-
κιμήσει. Κανείς δεν επενδύει εάν
πιστεύει ότι κινδυνεύει να χάσει
την επένδυσή του. Το Συνέδριό μας
λοιπόν εστιάζεται στο να περάσει
ακριβώς το μήνυμα ότι πλέον η Ελ-
λάδα βρίσκεται σε τροχιά βελτίωσης
και ανάπτυξης. Και στα πλαίσια
αυτά παρέχουμε στοιχεία και μαρ-
τυρίες των τεχνοκρατών που απαρ-
τίζουν τα πάνελ των διαφόρων συ-
ζητήσεων. Το Συνέδριο οργανώνεται
με τα πρότυπα της Wall Street και
«μιλά τη γλώσσα της». Προβάλλει
τη χώρα μας με επαγγελματισμό,
κύρος, αξιοπρέπεια και αποτελε-
σματικότητα. 

Κάθε χρόνο έρχεται  ο εκάστοτε
Υπουργός Οικονομικών πλαισιωμένος
από υψηλόβαθμα στελέχη της κυ-
βερνήσεως, του δημοσίου και ιδιω-
τικού τομέα που ενημερώνουν το
επενδυτικό και επιχειρηματικό  κοι-
νό  για τις εξελίξεις και προοπτικές
της Ελληνικής οικονομίας και τις
επιχειρηματικές και επενδυτικές  ευ-
καιρίες στην Ελλάδα. Προσελκύει
πάνω από χίλιους συνέδρους. Πα-

Συνέχεια από τη σελίδα 11 Συνέχεια στη σελίδα 15
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ρουσιάζει τι κάνει η Ελλάδα και η
Κυβέρνηση για να διευκολύνουν
την επένδυσή τους  και  να μην  αν-
τιμετωπίζουν τα προβλήματα που
αντιμετώπιζαν στο παρελθόν. Αυτός
είναι ένας λόγος  που όλα αυτά τα
στελέχη έρχονται εδώ. Διότι υπάρ-
χουν πράγματα που γίνονται στη
χώρα από χρόνο σε χρόνο. Θέλουν
λοιπόν να έχουν την ευκαιρία της
άμεσης επικοινωνίας ούτως ώστε να
εξηγήσουν και να πείσουν το επεν-
δυτικό κοινό για όλα όσα γίνονται
και επιτυγχάνονται  από τον προ-
ηγούμενο στο φετινό χρόνο και τι
μέλλει γενέσθαι στον επόμενο. Ακρι-
βώς για να προσελκύσουν περισσό-
τερα κεφάλαια.

«Ε.Κ.»: Ποια είναι η σχέση σας με
τους μεγάλους Ελληνοαμερικανούς
επενδυτές και πώς την αξιοποιείτε
στο Capital Link Forum;

Μπορνόζη: Στο Συνέδριο έχουμε
και το πάνελ Ελληνοαμερικανών
επιχειρηματιών που έχουν διαπρέψει
και τιμούν τη γενέτειρά τους στο
διεθνές στερέωμα, παγκοσμίως. Οι
εταιρείες τους είναι εισηγμένες στα
αμερικανικά χρηματιστήρια κι έχουν
εκατοντάδες χιλιάδων Αμερικανών
μετόχων που τους εμπιστεύονται.

Πρόκειται για ομογενείς «brand
names» στην αμερικανική πραγμα-
τικότητα. Η παρουσία τους στο Φό-
ρουμ δείχνει στο επενδυτικό κοινό
ότι ο Ελληνας ως άνθρωπος και ως
δυνατότητες διαπρέπει όταν λει-
τουργεί στο σωστό περιβάλλον. Οι
ομογενείς, γνωρίζουμε, ότι στο εξω-
τερικό όπου λειτουργούν σ’ ένα πε-
ριβάλλον πιο δομημένο που τους
βοηθάει, διαπρέπουν. Και το βλέ-
πουμε συνεχώς αυτό. Πρόσφατα
πάλι, την Walt Disney ανέλαβε Ελ-
ληνας.

Ενδεικτικά αναφέρω επιχειρη-
ματίες όπως, ο Ανδρέας Λιβέρης
της Dow Chemical, o Τζον Kάλαμος
της Calamos Investments, o Ντιν
Μητρόπουλος, ο Γιώργος Σακελ-
λάρης που έχει την εταιρεία Αma-
resco, εισηγμένη στο New York Stock
Exchange, ο Δρ. Σωτήριος Βαχα-
βιώλος του Ομίλου «Μυστράς» που
επίσης είναι εισηγμένος στο ίδιο
Χρηματιστήριο, ο Τζον Κουδούνης
που προϊσταται της Mizuho Securi-
ties και βέβαια ο Τζον Κατσιματίδης
του Red Apple Group, ο Τζορζ Δ.
Μπεχράκης του Gainesborough In-
vestments, ο Σπύρος Μυλωνάς της
Ionian Management και πολλοί άλ-
λοι.

Ενδεικτικό παράδειγμα της επι-
τυχίας του Ελληνα, ο διαπρεπής
ομογενής για τον οποίο οι ανταγω-
νιστές του λένε πως έχει στην κυ-
ριολεξία «Το άγγιγμα του Μίδα», ο
Σωτήρης Βαχαβιώλος! Η εταιρεία
του ΜΥΣΤΡΑΣ απασχολεί πάνω από
3.500 άτομα σε 85 χώρες του Κό-
σμου. Είναι διακεκριμένος επιστή-
μονας και ακαδημαϊκός και ένθερμος
υποστηρικτής της περιβαλλοντολο-
γικής ασφάλειας για μεγάλα βιομη-
χανικά και δημόσια έργα παγκο-
σμίως. Εισήγαγε τη χρήση ανιχνευ-
τών και πληροφορικής για την απο-
τροπή καταστροφών όπως η κατάρ-
ρευση της σκεπής του αεροδρομίου
Ντε Γκολ στο Παρίσι και άλλες με-
γάλης έκτασης καταστροφές. Συμ-
βάλλει τα μέγιστα στη διατήρηση
της ελληνικής γλώσσας και κουλ-
τούρας στην Αμερική και παράλληλα
βοηθά την επιχειρηματικότητα στην
Ελλάδα, προωθώντας τη δημιουργία
μηχανολογικών εργασιών υψηλής
ποιότητας στην πατρίδα μας. Πα-
ρακολουθώντας ανελλιπώς τα πολι-

τικά θέματα, υποστηρίζει σθεναρά
το δικαίωμα ψήφου στην Ελλάδα
των ομογενών της Διασποράς.

«Ε.Κ.»: Μιλήστε μας για τα «Ca-
pital Link Leadership Awards».

Μπορνόζη: Ο θεσμός των «Ca-
pital Link Leadership Awards» εγ-
καινιάστηκε στα πλαίσια του 14ου
Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link,
με τίτλο «Οικοδομώντας μια Νέα
Ελλάδα», το οποίο πραγματοποι-
ήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2012 στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκη.
Απονέμεται ετησίως σ’ ένα άτομο ή

οργανισμό για την εξαιρετική συμ-
βολή του στην προώθηση στενότε-
ρων επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ
της Ελλάδας και της παγκόσμιας
επιχειρηματικής και επενδυτικής
κοινότητας.

Το βραβείο Capital Link Leader-
ship Award για το 2013 έδωσε ο
πρέσβης της Ελλάδος κ. Χρίστος
Παναγόπουλος στον κ. Τζον Κάλαμο,
ο οποίος έχει συμβάλλει πολλαπλώς
στη βελτίωση της εικόνας της Ελ-
λάδος στο διεθνές επενδυτικό και
επιχειρηματικό κοινό μέσα από ιδιω-

τικές συνομιλίες και συναντήσεις
στρατηγικής σημασίας με ηγετικά
στελέχη του ιδιωτικού και δημοσίου
τομέως και με επανειλημμένες το-
ποθετήσεις του σε διεθνή Συνέδρια.
Επί πλέον, ηγούμενος ενός επενδυ-
τικού ομίλου πενήντα δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων με διεθνή ανα-
γνώριση, ανέπτυξε ενεργό παρουσία
στην Ελλάδα. Ο κ. Κάλαμος μάλιστα
ανέφερε ότι ως γιος Ελληνα μετα-
νάστη στην Αμερική έχει ιδιαίτερη

«ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΛ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ

ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΠΡΕΨΕΙ ΚΑΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥΣ

ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΤΕΡΕΩΜΑ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ. 

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΑ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΙ ΕΧΟΥΝ

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ “BrANd NAmes” ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. 

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΔΕΙΧΝΕΙ ΣΤΟ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΟΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΩΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΠΡΕΠΕΙ ΟΤΑΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.»

Συνέχεια στη σελίδα 16

WARM CONGRATULATIONS FOR THE WORTHY HONOREE

OLGA BORNOZI

From,
The Onassis Foundation (USA)

The Onassis Foundation (USA) is a non-profit organization established 
in 1999, whose mission is to disseminate information about Hellenic civilization 

throughout North, Central, and South America. The mission is carried out 
by two programs, the Onassis Cultural Center and the University Seminars 
Program.  By cooperating with universities, colleges, and art institutions 

in Greece and the Americas, the Onassis Foundation (USA) promotes 
bilateral cultural relations.

The Foundation is an affiliate of the Alexander S. Onassis 
Public Benefit Foundation, which was established in 1975 by Aristotle Onassis. 

WWW.ONASSISUSA.ORG
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ

(1): H κ. Ολγα Μπορνόζη με τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί σε
δεξίωση προς τιμήν του στη γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα. Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ελληνο-γαλλικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, -έτος ίδρυσης το 1885,
500 μέλη, συμμετοχή εταιρειών όπως THALES, PERNOD RICARD, MICHELIN, SOFITEL,
AIR FRANCE- η κ. Μπορνόζη συνεργάζεται με τα μέλη και τον πρόεδρό του κ.
Χριστόφορο Χατζόπουλο που έχει την αποκλειστικότητα Διανομής Ξένου Τύπου στην
Ελλάδα, για την προώθηση οικονομικών, βιομηχανικών, εμπορικών, τουριστικών και
πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας. (5) Η Συνεργασία με τους
εκάστοτε γενικούς προξένους της Ελλάδας στο Προξενείο της Νέας Υόρκης είναι στενή
και χαρακτηρίζεται από αμοιβαιότητα. Εδώ, στο πλαίσιο του 10ου Capital Forum 2008,
με την πρώην γενική πρόξενο στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας κ. Κατερίνα Μπούρα

και τον Donald John Trump, Sr., Αμερικανό επενδυτή, «επιχειρηματία - μαγνήτη», επι-
κεφαλής - πρόεδρο του «The Trump Organization» και ιδρυτή του «Trump
Entertainment Resorts» στο Γραφείο του, στο Μανχάταν σε συνάντηση - οργάνωση της
κας Μπορνόζη. (2 και 3): Αλλη μια χρονιά, το 2012, «Ημέρα της Ελλάδας στο Χρηματι-
στήριο της Νέας Υόρκης» κι η Γαλανόλευκη με την Αστερόεσσα στη Wall Street και στο
πλαίσιο του «14th Annual Invest In Greece Forum», με θέμα «Οικοδομώντας μια νέα Ελ-
λάδα». (4) Η Ολγα Μπορνόζη, αντιπρόεδρος Capital Link, Inc.: στην ατζέντα της συμπε-
ριλαμβάνεται η συνεργασία με το New York Stock Exchange και με τα μεγαλύτερα
δίκτυα και ΜΜΕ χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης όπως CNN, CNBC, FOX παράλληλα
με τον εκτελεστικό ρόλο της στη διοργάνωση Road Shows, Επενδυτικών Ημερίδων,
Εταιρικών Παρουσιάσεων.
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«Οικοδομώντας μια Νέα Ελλάδα»: 14th Annual Invest in Greece Forum, 29/11/12, The Metropolitan Club, Νέα Υόρκη, Διάλεξη με θέμα «Ξαναβάζοντας την Ελλάδα στην
Παγκόσμια Ατζέντα με Συντονιστή τον Pimm Fox, Anchor - Bloomberg Radio & TV. Ομιλητές απο Αριστερά: Γεώργιος Σακελλάρης, Πρόεδρος και Επικεφαλής Εκτελεστικός Δι-
ευθυντής, Ameresco, Δρ. Σωτήριος Βαχαβιώλος, Chairman και CEO - MISTRAS Group, Inc., Τζον Κουδούνης, President & CEO Mizuho Securities USA, Ντην Μητρόπουλος,
Chairman & CEO – Metropoulos & Company και  ο Tζον Κάλαμος ,Chairman, CEO & Global Co-Chief Investment Officer της  Calamos Investments

αγάπη για την Ελλάδα και επιθυμεί να συμ-
βάλει στη βελτίωση και ανάπτυξη της ελλη-
νικής οικονομίας. Το Capital Link Leadership
Award για το 2012 απονεμήθηκε στον κ.
Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύ-
νοντα Σύμβουλο της Dow Chemical Com-
pany, για τον ηγετικό του ρόλο ως ιδρυτή
-με τέσσερις άλλους διακεκριμένους επι-
χειρηματίες- της Οργάνωσης «Hellenic Ini-
tiative» της «Ελληνικής Πρωτοβουλίας» της
οποίας και πρόεδρος.

«Ε.Κ.»: Τι ενέπνευσε στη βράβευση της «Ελ-
ληνικής Πρωτοβουλίας»;

Μπορνόζη: Οι ομογενείς που την αποτε-
λούν ανέλαβαν δράση μια ιδιαίτερα κρίσιμη
περίοδο για την πατρίδα επικεντρώνοντας
στην υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής
ανάπτυξης, με στόχο να ενθαρρύνουν την
επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις στην
Ελλάδα.

Να αναφέρω πέραν του κ. Λιβέρη, τον κ.
Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο του Libra Group, ιδρυτικό επίσης
μέλος της «Ελληνικής Πρωτοβουλίας». Υπό
την ηγεσία του, ο Ομιλος Libra ίδρυσε και
διαχειρίζεται το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρη-
ματικότητας, το Hellenic Entrepreneurship
Award, έχοντας δεσμεύσει για το σκοπό αυτό
κεφάλαιο πέντε εκατομμυρίων ευρώ του Ομί-
λου Libra και μέσω του Libra Global Internship
Program..

«Ε.Κ.»: Επανερχόμενοι στη δομή και το χα-
ρακτήρα του Capital Link Forum, αυτό γίνεται
γέφυρα να έρθει η Ελλάδα ενώπιον του αμερι-
κανικού επενδυτικού κοινού και να πει «γίνονται
πράγματα κι ευκαιρίες υπάρχουν στη χώρα

μας, γι’ αυτό είμαστε εδώ».
Μπορνόζη: Ενα Συνέδριο δεν μπορεί από

μόνο του να λύσει το θέμα προσέλκυσης
επενδυτών. Συμβάλλει όμως σημαντικά με
τον τρόπο του. Πρώτον, πρέπει να μεταδοθούν
τα σωστά μηνύματα, ιδιαίτερα σε μία περίοδο
που η Ελλάδα βάλλεται και πολλές φορές κυ-
ριαρχούν λανθασμένες εντυπώσεις και αντι-
λήψεις. Δεύτερον, η προβολή αυτή γίνεται
με επαγγελματισμό και αξιοπρέπεια. Τρίτον,
λόγω της υψηλού επιπέδου συμμετοχής, τόσο
ποσοτικά όσο και ποιοτικά, παρέχει σημαντικές
δυνατότητες δικτύωσης και επικοινωνίας που
μπορούν να έχουν περαιτέρω εξέλιξη. Στα
πλαίσια του Συνεδρίου διοργανώνεται πλη-
θώρα κατ’ ιδίαν συναντήσεων. Ετσι, ναι, στα
πλαίσια αυτά είμαστε μία γέφυρα που συνδέει
την Ελλάδα με το αμερικανικό επενδυτικό
και το επιχειρηματικό κύκλωμα. Και επειδή
η έδρα μας είναι στη Νέα Υόρκη, βρισκόμαστε
πάντα στη διάθεση τόσο των Ελλήνων όσο
και των Αμερικανών συνέδρων και μετά το
Συνέδριο. Σίγουρα γίνονται πολλά πράγματα
στην Ελλάδα και μπορούν να γίνουν κι άλλα
-και θα γίνουν- και ευκαιρίες υπάρχουν.

Ακόμη, στο Συνέδριο έρχονται και πάρα
πολλοί διαχειριστές κεφαλαίων που επενδύουν
σε ελληνικά ομόλογα και μετοχές. Κρίνοντας
από τον αριθμό των κατ’ ιδίαν συναντήσεων
που διοργανώνουμε γι’ αυτούς με στελέχη
ελληνικών εταιρειών, το Συνέδριο με την
ενημέρωση και τις επαφές που παρέχει, συμ-
βάλλει στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων
από την πλευρά τους. Οι επενδυτές σε μετοχές
και ομόλογα κινούνται πιο εύκολα και άμεσα
σε σχέση με εκείνους που πραγματοποιούν

πάγιες επενδύσεις. Η πάγια επένδυση είναι
πιο πολύπλοκη και εξαρτάται από το φορο-
λογικό καθεστώς, από τη γραφειοκρατία, από
τις άδειες που θα χρειαστούν, από όλο το
επενδυτικό περιβάλλον της Ελλάδας το οποίο
δεν μπορεί να το υποκαταστήσει ένα συνέ-
δριο.

«Ε.Κ.»: Εκτός από τη συμμετοχή κυβερνη-
τικών εκπροσώπων, ποιοι είναι οι άλλοι πρω-
ταγωνιστές, χορηγοί και μη, που συμμετέχουν
στο Συνέδριο;

Μπορνόζη: Το Συνέδριό μας συνδυάζει
αφ’ ενός μεν συμμετοχή κυβερνητικών πα-
ραγόντων και εκπροσώπων, από την άλλη
πλευρά ενεργό συμμετοχή μεγάλων διεθνών
τραπεζών και οργανισμών, καθώς και ελληνι-
κών εταιρειών και τραπεζών. Και βέβαια να
αναφέρουμε και την ενεργό υποστήριξη του
Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, τη συμβολή
των ελληνοαμερικανικών οργανώσεων και
των media partners.

Η κυβερνητική συμμετοχή δεν είναι μόνο
η ανάμειξη Υπουργού με οικονομικό ή επεν-
δυτικό χαρτοφυλάκιο, αλλά και η παρουσία
τεχνοκρατών του δημοσίου τομέως που κα-
λύπτουν επίκαιρα θέματα όπως η οικονομία,
οι ιδιωτικοποιήσεις, η διαχείριση του δημοσίου
χρέους, η αναδιάρθρωση και ανακεφαλαίωση
των τραπεζών, η ενεργειακή πολιτική κ.λπ.

Οπως σας ανέφερα, σημαντικό ρόλο παί-
ζουν οι μεγάλες διεθνείς τράπεζες και οργα-
νισμοί που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και
κύρος μεταξύ των Αμερικανών επενδυτών.
Και συμμετέχουν όχι μόνο ως χορηγοί αλλά
και με υψηλόβαθμα στελέχη τους που ανα-
πτύσσουν τη δική τους επιχειρηματολογία

σχετικά με τις εξελίξεις και προοπτικές στην
ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις. Στα
πλαίσια αυτά, επί σειρά ετών η Citi και η
Tsakos Energy Navigation είναι οι κύριοι χο-
ρηγοί και ακολουθούν οι ABN AMRO, BNP
Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Gold-
man Sachs, Ernst & Young, McKinsey. 

Πρωτεύοντα ρόλο παίζουν και οι επικε-
φαλής μεγάλων ελληνικών τραπεζών και εται-
ρειών. Από τις ελληνικές τράπεζες έχουν συμ-
μετάσχει κατά καιρούς η Εθνική Τράπεζα και
η Eurobank και από εταιρείες ο ΟΤΕ, τα
ΕΛΠΕ, η ΔΕΗ, ο ΟΠΑΠ, η ΙΝΤΡΑΛΟΤ, ο
ΤΙΤΑΝ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Lambda Development,
η NBG Pangaia, η Eurobank Properties, Global
Finance και πολλές άλλες. Οι περισσότερες
εταιρείες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
και υπάρχει ενδιαφέρον των ξένων για αγορά
των μετοχών τους ή για συμμετοχή σε άλλα
projects.

Ενεργό παρουσία έχει και η ελληνική ναυ-
τιλία, που έχει παγκοσμίως ηγετική θέση
στον κλάδο, με συμμετοχή των Tsakos Energy
Navigation, Navios Maritime Holdings, Danaos
Corporation, Euroseas, Aegean Marine Pe-
troleum και άλλων εταιρειών.

Τέλος, να αναφέρουμε και τον ενεργό
ρόλο μεγάλων δικηγορικών γραφείων με έν-
τονη παρουσία μεταξύ των ξένων επενδυτών,
όπως A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm,
Lykourezos Law Offices, Machas & Partners,
Reed Smith. Οπως επίσης και των Ελληνοα-
μερικανών που ηγούνται σημαντικών εταιρειών
στην Αμερική, όπως Admirals Bank, Calamos
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(1) Από δεξιά  , ο κ. Νίκος Μπορνόζης, πρόεδρος
της Capital Link, Ιnc., ο υπουργός Ανάπτυξης, Αν-
ταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων Κωστής Χατζηδάκης και ο Λάρι Λίμποβιτς,
COO, NYSE. (2) Από το 3ο Ελληνικό Ετήσιο Συνέ-
δριο Ε.Κ.Ε., στην Αθήνα, 27/6/13: (2) Αριστερά:
Ο κ. Θανάσης Σκορδάς, υφυπουργός ΥΠΑΝ, η κ.
Ολγα Μπορνόζη, αντιπρόεδρος Capital Link, κ.
Γιώργος Λογοθέτης, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβου-
λος, «Libra Group», Ιδρυτής & Διαχειριστής του
«Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας» και
του «Libra Global Internship Program», η κ. Νίτσα
Λογοθέτη, ψυχοθεραπεύτρια, επικεφαλής του Ψυ-
χοθεραπευτικού Κέντρου «Seleni» στη Ν.Υ., σύζυ-
γος του Γ. Λογοθέτη και ο κ. Νίκος Μπορνόζης (3):
14ο Annual Invest in Greece Capital Link Forum:
(Α): Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, Δ/νων Εταίρος,

Δικηγορική Εταιρεία Α.Σ. Παπαδημητρίου και συ-
νεργάτες, Νίκος Μπορνόζης, Ασημάκης Παπαγε-
ωργίου, Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, Zubaid Ahmad, Vice Chair-
man and Global Head of Public Sector and Sover-
eign Wealth Funds Citi, ο υπουργός Κωστής Χα-
τζηδάκης, ο Grant Carson, Δ/νων Σύμβουλος, Citi
Ελλάδος, η Ολγα Μπορνόζη και ο Δρ. Σωτήριος
Βαχαβιώλος, Chairman &ι CEO - MISTRAS Group,
Inc. (4): 30/11/12: Στην ιστορική αίθουσα του
Χρηματιστηρίου της ΝΥ, (Α): Μπάμπης Μαζαρά-
κης, Group CFO – OTE, Δρ. Σωτήρης Βαχαβιώλος,
Koύλα Σoφιανού, Γεν. Πρόξενος Κύπρου, Γιώργος
Ηλιόπουλος, Γεν. Πρόξενος Ελλάδος, Γιώργος Μέρ-
γος, Γ. υπουργείου Οικονομικών, ο υφυπουργός
Ασημάκης Παπαγεωργίου, Νίκος Μπορνόζης, ο
υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, Κων/νος Μίχαλος,
Πρόεδρος ΕΒΕΑ & ΕΚΕΕ, Αριστομένης Συγγρός ,
Πρόεδρος Invest in Greece, Νίκος Μαντζούφας, –
Γ.Γ. Αποκρατικοποιήσεων του ΥΠΑΝ, Ολγα Μπορ-
νόζη, Grant Carson, ο Καθ. Σπύρος Ν. Πολλάλης,
Harvard University, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμ-
βουλος ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε.

Investments, Dean Metropoulos & Co., Dow
Chemical, Fortress Investment Group, Gai-
nesborough Investments, Intercontinental
Real Estate, Libra Group, Mistras Group,
Mizuho Securities USA, Red Apple Group,
Kos Pharmaceuticals, Inc. και άλλοι.

Να μην παραλείψουμε τη συμβολή του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Αθηνών, του Hellenic American Chamber
of Commerce in New York, του Hellenic
American Bankers Association, του American
Hellenic Institute, πολλών άλλων ελληνο-
αμερικανικών και αμερικανικών οργανισμών,
καθώς και των ελληνικών, ελληνοαμερικα-
νικών και διεθνών media partners, όπου
σημαντική θέση έχει βέβαια ο «Εθνικός
Κήρυκας».

Οπως βλέπετε, το Συνέδριό μας αποτελεί
ένα μεγάλο εγχείρημα το οποίο πραγματο-
ποιείται μεν υπό την αιγίδα και ηγεσία της
Capital Link, αλλά με συμμετοχή, συμβολή
και αναγνώριση για το ρόλο τους πολλών
οργανισμών και εταιρειών από την Ελλάδα

και την Αμερική.
«Ε.Κ.»: Πώς γίνεται το «follow up» των

επαφών του Συνεδρίου; Μετά από αυτή την
κορυφαία συνάντηση γενικότερα και παράλ-
ληλα τις μεμονωμένες συναντήσεις ποια είναι
η εξέλιξη; Εκδηλώνεται περαιτέρω η δυναμική
που αναπτύσσεται σ’ αυτό;

Μπορνόζη: Αυτό που θα έλεγα από τη
δική μας πλευρά ως οργανωτές, είναι ότι
το Συνέδριο πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο
για να υπάρχει συνέχεια στην πληροφόρηση
και ενημέρωση. Και αυτό κάνουμε. Το Συ-
νέδριό μας πραγματοποιείται κάθε χρόνο
ανεξάρτητα από τις πολιτικές και οικονομικές
εξελίξεις στην Ελλάδα. Και διαχρονικά μας
έχουν τιμήσει με την παρουσία και συμμε-
τοχή τους οι εκάστοτε κυβερνήσεις.

Από τη μια χρονιά στην άλλη πρέπει να
υπάρχει η συνέχιση της συζήτησης μεταξύ
των ομάδων των «Greek business and go-
vernment leaders», των τραπεζών και του
αμερικανικού επενδυτικού κοινού και να
δίνονται οι γραμμές της ελληνικής επενδυ-
τικής πολιτικής. Συγχρόνως, το Συνέδριο
έχει πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες δικτύω-

σης, όπως έχω ήδη αναφέρει. Αυτό που
είναι όμως σημαντικό είναι η εκκίνηση που
γίνεται με τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις. Μπορεί
να γίνουν και διακόσιες συναντήσεις ταυ-
τόχρονα. Από τη στιγμή που ο ενδιαφερό-
μενος έχει ζητήσει κι έχει δει κατ’ ιδίαν το
κυβερνητικό στέλεχος η το στέλεχος μιας
επιχείρησης, ανοίγει ένας δίαυλος επικοι-
νωνίας στο συγκεκριμένο θέμα, που μετά
μπορούν μόνοι τους να το συνεχίσουν και
εξελίξουν περαιτέρω. Ο σκοπός είναι να
έρθουν σε απ’ ευθείας επαφή, να αποκτή-
σουν τη γνωριμία και να συνεχίσουν τη
συζήτηση.

Ενδεικτικά να αναφέρω τη συνάντηση
που κανονίσαμε με τον Ελληνα Υπουργό
Οικονομικών και την κυβερνητική του ομά-
δα, με τον Eric Trump που ήθελε να συζη-
τήσει μαζί τους το θέμα επένδυσης και
αξιοποίησης του ακινήτου του πρώην αε-
ροδρομίου του Ελληνικού. Επίσης, να τονίσω
τη παρουσία των τραπεζιτών. Μπορεί να
μη δεις πουθενά αλλού «μαζεμένους» τους
Ελληνες τραπεζίτες. Ο Αμερικανός που
θέλει να έρθει να επενδύσει βλέπει κατ’
ευθείαν τον επικεφαλής στη Citibank π.χ.,
αποκτά την επαφή, προχωρούν. Ετσι αρχίζει
η επικοινωνία. Οι επενδυτές περνούν μη-
νύματα και θέτουν ερωτήματα, π.χ.: «εμάς
μας ενοχλεί αυτό! Μπορείτε να μας το λύ-
σετε; Μας ενοχλεί το άλλο! Τι θα κάνετε;».
Εκείνο λοιπόν που είναι πραγματικά ανε-
κτίμητο είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος ή το στέλεχος μια εταιρείας έχει τη
δυνατότητα να «εισπράξει» αφιλτράριστη
την ανησυχία ή το ενδιαφέρον του ξένου
επενδυτή, να συζητήσει άμεσα τα ερωτη-
ματικά του και εναπόκειται μετά σε κείνους
να κινηθούν όπως κρίνουν.

«Ε.Κ.»: Είστε η κορυφαία οργανώτρια.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
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Πώς αξιολογείτε ένα τέτοιο συνέδριο;
Μπορνόζη: Η Capital Link σαν

εταιρεία είναι η κορυφαία οργανώ-
τρια κι αν θέλετε εγώ ασχολούμαι
πολύ σε αυτό το πλαίσιο. Ο Νίκος
Μπορνόζης, είναι εκείνος που ασχο-
λείται με τη διάρθρωση της θεμα-
τολογίας και των βασικών ομιλητών
γνωρίζοντας τον παλμό της επικαι-
ρότητος και των ενδιαφερόντων και
προβληματισμών των επενδυτών
κάθε χρόνο. Εγώ με μία ομάδα συ-
νεργατών έχω την ευθύνη της διορ-
γάνωσης κυρίως αυτού που έχει
σχέση με Ελλάδα, και με την Ελλη-
νοαμερικανική Κοινότητα. Οπως σας
είπα πριν, το Συνέδριό μας απευ-
θύνεται στην Wall Street, οργανώ-
νεται με τα πρότυπά της και μιλά
τη γλώσσα της. Κι εκεί βρίσκεται η
επιτυχία μας. Γεφυρώνουμε την Ελ-
λάδα με την Wall Street και την

ηγεσία της ελληνοαμερικανικής επι-
χειρηματικής κοινότητας. Να υπεν-
θυμίσω ότι τα Συνέδρια είναι για
μας η επέκταση της κύριας δουλειάς
μας, που είναι οι επενδυτικές σχέ-
σεις. Η ποιότητα και αποτελεσματι-
κότητα του Συνεδρίου αντανακλά
την τεχνογνωσία μας στο θέμα των
επενδύσεων, καθώς και την πρό-
σβασή μας στο κοινό των επενδυ-
τών.

Ναυτιλιακά Συνέδρια

«Ε.Κ.»: Αντίστοιχα κάνετε Συνέδρια
για την Ελληνική Ναυτιλία στην Αμε-
ρική, στην Αγγλία και στην Ελλάδα.
Δώστε μας μια εικόνα και για τα ναυ-
τιλιακά συνέδριά σας.

Μπορνόζη: Ενώ το Forum για
τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελ-
λάδα γίνεται μόνον εδώ στη Νέα
Υόρκη γιατί όπως είπαμε στοχεύουμε
στους Αμερικανούς επενδυτές, φέρ-

νοντας την Ελλάδα στην Αμερική,
στο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Αθήνας
φέρνουμε την Αμερική στην Ελλά-
δα!

Κάνουμε τρία Ναυτιλιακά Συνέ-
δρια το χρόνο, ένα στην Αθήνα,
ένα στο Λονδίνο και ένα στη Νέα
Υόρκη. Της Αθήνας αποσκοπεί στο
να ενημερώσει την ελληνική εφο-
πλιστική κοινότητα και τους ασχο-
λούμενους με τη Ναυτιλία εν γένει,
για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο
των χρηματοδοτήσεων και της κε-
φαλαιαγοράς. Ολοι οι ομιλητές είναι
από το εξωτερικό και πραγματικά
είναι ένα Who-Is-Who της Wall Street
που δείχνει τη σημασία που αποδί-
δουν οι ξένοι στην ελληνική ναυτι-
λία. Προσελκύει και αυτό περισσό-
τερους από χίλιους συνέδρους και
φημίζεται για την ποιότητα των ομι-
λητών, αλλά κυρίως γιατί προσελκύει

μεγάλο αριθμό εφοπλιστών, πολλοί
από τους οποίους συνήθως δεν συμ-
μετέχουν σε Συνέδρια.

«Ε.Κ.»: Πώς διαφοροποιούνται τα
Ναυτιλιακά Συνέδριά σας στο Λονδίνο
και στη Νέα Υόρκη;

Μπορνόζη: Από την άποψη ότι
διευθυντικά στελέχη εισηγμένων
ναυτιλιακών, τραπεζίτες και χρη-
ματιστές ενημερώνουν τους επεν-
δυτές για τις εξελίξεις και προοπτικές
στο χώρο της ναυτιλίας και για την
προοπτική των ναυτιλιακών μετο-
χών. Και τα δύο Συνέδρια Λονδίνου
και Νέας Υόρκης φημίζονται ότι
προσελκύουν τον μεγαλύτερο αριθμό
επενδυτών. Της Νέας Υόρκης προ-
σελκύει πάνω από χίλιους συνέδρους
και συμμετέχουν σ’ αυτό εισηγμένες
-οι περισσότερες- ναυτιλιακές εται-
ρείες, ελληνικών και μη συμφερόν-
των καθώς και όλες οι μεγάλες τρά-
πεζες. Εις αναγνώριση αυτής της
προσπάθειάς μας, η Eταιρεία μας

έλαβε δύο σημαντικές διακρίσεις:
το 2011 το Greek Shipping Lloyds
Awards και επί δύο χρόνια, 2012
και 2013 τα βραβεία του Intercon-
tinental Finance Magazine.

«Ε.Κ.»: Πότε και πού είναι το αμέ-
σως επόμενο Συνέδριό σας. Επίσης,
μιλήστε μας και για την επιβράβευση
της ναυτιλιακής δραστηριότητας με
το «Capital Link Shipping Leadership
Award».

Μπορνόζη: Το αμέσως επόμενο
είναι το ναυτιλιακό μας Συνέδριο
στην Αθήνα στις 24 Φεβρουαρίου
και στα πλαίσια του Συνεδρίου, μετά
την ομιλία του υπουργού Ναυτιλίας
κ. Βαρβιτσιώτη, ο πρώην Γενικός
Γραμματέας του IMO - International
Maritime Organization - κ. Ευθύμιος
Μητρόπουλος θα απονείμει το «Ca-
pital Link Shipping Leadership
Award» για το 2014 στον κ. Περικλή

Παναγόπουλο, εις αναγνώριση της
συμβολής του στην ανάδειξη της
ελληνικής ναυτιλίας σε διεθνές επί-
πεδο.

Πέρυσι, ο καθηγητής Κώστας
Γραμμένος, πρύτανης του Πανεπι-
στημίου του Λονδίνου City Pro Vice-
Chancellor, City University London,
Cass Business School, έδωσε το βρα-
βείο στον καπετάν Παναγιώτη Ν.
Τσάκο, του οποίου τα επιτεύγματα
διαμόρφωσαν το ναυτιλιακό κλάδο
διεθνώς, οι εταιρείες του τιμούν την
Ελλάδα παγκοσμίως, ενώ παράλληλα
έχει αναπτύξει σημαντική φιλαν-
θρωπική δράση στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό. Ο κ. Γραμμένος ήταν
ο κεντρικός μας ομιλητής τον προ-
ηγούμενο χρόνο. Από «τα χέρια του
αποφοίτησε» όλη η σημερινή ναυ-
τιλία εφόσον σε κείνον χρωστούμε
την ίδρυση στο CITI της Σχολής

Ναυτιλίας, Εμπορίου και Χρηματο-
οικονομικών και των μεταπτυχιακών
στο χώρο αυτό καθώς και τον σχε-
διασμό και ευθύνη της σύστασης
στη Θεσσαλονίκη του Διεθνούς Πα-
νεπιστημίου της Ελλάδος.

Το 1994 και το 2009 η βασίλισσα
Ελισσάβετ του απένειμε τον τίτλο
του «Officer» της Βρετανικής Αυτο-
κρατορίας για την «προσφορά του
στη διδασκαλία και την προώθηση
των ελληνοβρετανικών σχέσεων»
και το 2009 το τίτλο του «Com-
mander». Τον Δεκέμβριο του 2011
συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο της
βρετανικής ναυτιλιακής εφημερίδας
«Lloyds List» με τις 100 προσωπι-
κότητες που άσκησαν στη διάρκεια
του 2011 τη μεγαλύτερη επιρροή
στις εξελίξεις στην παγκόσμια ναυ-
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«ΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΝΑ

ΛΥΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ.

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΟΜΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥ.

ΠΡΩΤΟΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΟΥΝ ΤΑ ΣΩΣΤΑ

ΜΗΝΥΜΑΤΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ Η

ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ, Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΥΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.

ΤΡΙΤΟΝ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΟΣΟ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ,

ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΞΕΛΙΞΗ.»
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NAMEPA congratulates Olga Bornozi,
thanking her for her contributions towards Corporate Social Responsibility 

and excellence in the shipping industry.

With sincere respect,
Clay Maitland, Founding Chairman

Carleen Lyden-Kluss, Co-Founder/Executive Director

NORTH AMERICAN MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOCIATION
WWW.NAMEPA.NET



τιλιακή βιομηχανία κατακτώντας την
65η θέση.

«Ε.Κ.»: Διοργανώνετε επίσης ετήσιο
συνέδριο και για τα αμερικανικά Clo-
sed-End Funds & Exchange Traded
Funds. Πείτε μας και γι’ αυτά λίγα
λόγια.

Μπορνόζη: Ναι! Είναι ένα άλλο
πάρα πολύ πετυχημένο Συνέδριό
μας αυτό για Closed-End Funds &
Exchange Traded Funds που πραγ-
ματοποιείται για 13 χρόνια στη Νέα
Υόρκη και συμμετέχουν όλοι οι με-
γάλοι οίκοι διαχείρισης κεφαλαίων.
Πρωταγωνιστικό ρόλο κάθε χρόνο
έχει σε αυτό το Συνέδριο ο κ. Τζον
Κάλαμος. Η εταιρεία του διαχειρί-
ζεται με αναγνωρισμένη επιτυχία
κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 50
δισ. δολάρια, όπως ανέφερα και νω-
ρίτερα.

Συνεργασία και 
αδελφική συγγένεια

«Ε.Κ.»: Συνεργάζεστε με τον Νίκο
Μπορνόζη, τον αδελφό σας, σχεδόν
από το 1995 που ίδρυσε την Capital
Link, εδώ, στη Νέα Υόρκη. Βοηθήσατε
τότε στο στήσιμό της και το 1998
πήγατε στην Ελλάδα για να ιδρύσετε
το ελληνικό παράρτημα της Εταιρείας.
Από το 2000 πάλι στη Νέα Υόρκη,
στην Εταιρεία. Πώς ταιριάζετε την
επαγγελματική συνεργασία με την
αδελφική σχέση;

Μπορνόζη: Ζήσαμε χωριστά,
από τα εννιά μου εγώ και τα δώδεκά
του ο Νίκος, αλλά μας έδενε πάντα
η αγάπη. Ακόμα και σε μεγαλύτερη
ηλικία ήμασταν σε διαφορετικές
ηπείρους! Ομως, αν και γεωγραφικά
και για πολλά χρόνια μακριά ο ένας
από τον άλλον -ο Νίκος εδώ και 35
χρόνια στην Αμερική, εγώ ήμουν
15 χρόνια στην Ελβετία και μετά
στην Ελλάδα- είμαστε πολύ συνδε-
δεμένα και αγαπημένα αδέλφια.
Δώρο Θεού η αγάπη μας. Ο ένας εί-
ναι στήριγμα του άλλου. Ο Νίκος
έχει τη ζωή του και την οικογένειά
του που αγαπώ πολύ. Είμαι όμως
διακριτική απέναντί τους, σέβομαι
το χώρο τους και το χρόνο τους.
Εχουν τη ζωή τους, έχω τη δική
μου, πάντα με αγάπη.

«Ε.Κ.»: Πέρα από την οικογένεια
και τις επαγγελματικές αρχές, πού
βασίζεται αυτός o σύνδεσμος;

Μπορνόζη: Νομίζω πως βοήθησε
πολύ η αγάπη που υπήρχε σ’ όλη
μας την οικογένεια. Επίσης, οι αρχές,
οι διδαχές, οι αξίες κι ο τρόπος που
μας μεγάλωσε η μητέρα μας: χωρίς
να μας χωρίζουν πράγματα και χωρίς
κριτική μεταξύ μας.

Ισως πάλι να βοηθούν κι οι χα-
ρακτήρες μας. Εχουμε πολλά κοινά
ενδιαφέροντα και μια κατανόηση
και αποδοχή των διαφορών μας.
Εμένα, ποτέ δεν με ενδιέφερε να
πάρω κάτι από τον αδελφό μου,

από αίγλη, από όνομα, από δύναμη!
Αντίθετα, το μέλημά μου είναι πάντα
να τον προβάλλω, ιδιαίτερα μάλιστα
που εκείνος είναι, όπως σας είπα
και νωρίτερα, πολύ χαμηλών τόνων
και δεν θέλει να προβάλλεται!

Τα πάντα είναι δημιούργημα του
αδελφού μου χωρίς αυτό να σημαίνει
πως υποτιμώ τη δική μου συμβολή.
Αλλά ο Νίκος είναι ο τεχνοκράτης,
εγώ είμαι η εκτελεστική συνεργάτης,
ιδιαίτερα στον τομέα των Δημοσίων
Σχέσεων. Είμαι το στήριγμά του, η
βοηθός του, ο άνθρωπός του. Θεωρώ
-κι έτσι είναι - ότι αλληλοσυμπλη-
ρωνόμαστε. Κι εκείνος από την πλευ-
ρά του είναι το δικό μου στήριγμα.

«Ε.Κ.»: Γνωρίστε μας με την οικο-
γένεια του αδελφού σας!

Μπορνόζη: Ο αδελφός μου και
η οικογένειά του -η ίδια δεν είχα τη
τύχη να αποκτήσω δικά μου παι-
διά- είναι ό,τι έχω στον Κόσμο. Μά-
λιστα είναι περίεργο για ελληνική
οικογένεια, πώς δεν έχουμε καθόλου
συγγενείς! Αν και οι γονείς μας είχαν
πολλά αδέλφια, τα μόνα παιδιά εί-
μαστε ο αδελφός μου κι εγώ! Χωρίς
συγγενείς! Ευτυχώς τα ανήψια μου
έχουν τη τύχη να έχουν από την
πλευρά της μητέρας τους μεγάλη,
χαρούμενη, δεμένη κι ευτυχισμένη
οικογένεια! Η νύφη μου, η Μαρί,
είναι Ελληνο-Αμερικανίδα. Γνωρί-
στηκε με τον αδελφό μου στο Har-
vard. Ηταν συμφοιτητές με διαφο-
ρετικές προσωπικότητες αλλά πολλά
κοινά ενδιαφέροντα κι έχουν δημι-
ουργήσει μια υπέροχη οικογένεια.
Η Μαρί είναι εξαιρετικά προικισμένο
άτομο, ξεχωριστής ευφυίας, που δια-
πρέπει σε ό,τι κι αν καταπιαστεί.
Επαγγελματικά πάντα έχει λαμπρή
σταδιοδρομία στο χώρο της Wall
Street. Πνευματικά, ο πλούτος γνώ-
σεων που διαθέτει σε πληθώρα θε-
μάτων είναι απίστευτος, ανεξάντ-
λητος! Αγαπά πολύ τα παιδιά της
και φροντίζει με μεγάλη προσοχή
και επιμέλεια την επιλογή σχολείων,
διαβασμάτων και πνευματικών ερε-
θισμάτων! Είναι εξαιρετική μαγεί-
ρισσα, λατρεύει την κηπουρική, το
πλέξιμο, το διάβασμα, το σινεμά,
το θέατρο, τη γυμναστική, σχεδόν
σε καθημερινή βάση. Εχει μια αστεί-
ρευτη όρεξη για ζωή! Διοργανώνει
καταπληκτικά ταξίδια για την οικο-
γένειά της και τη θαυμάζω που όλα
τα προλαβαίνει! Τα παιδιά τους, η
Αλεξάνδρα κι ο Τζον, με την παρα-
κολούθηση και την αγάπη που έχουν
από τους γονείς τους, έχουν «βγει»
πολύ καλά, με πολύ καλούς τρόπους,
με πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Είναι
πολύ κοινωνικά -αυτό μάλλον το
πήραν από μένα, τη θεία τους !- με
πολύ καλές επιδόσεις στα σχολεία
τους και στα σπορ! Ο Τζον, στα 17
του τώρα, διακρίνεται στην ελλη-
νορωμαϊκή πάλη και κερδίζει πάντα
κάποια υψηλή θέση στους αγώνες
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«Ε.Κ.»: Γνωρίζουμε ότι μία άλλη
δραστηριότητα της Capital Link σχε-
τίζεται με το χώρο της Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης, όρος που σημαίνει
«την ηθική συμπεριφορά μιας επιχεί-
ρησης στις σχέσεις της με την κοινω-
νία». Πώς θεσπίστηκε η Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη;

Μπορνόζη: Η Εταιρική Κοινωνι-
κή Ευθύνη, ΕΚΕ εν συντομία, έχει
υιοθετηθεί και από την Ευρώπη και
από την Αμερική. Υποδηλώνει ότι
μια εταιρεία ασχολείται σοβαρά όχι
μόνον με την αποδοτικότητα και
ανάπτυξή της, αλλά και τον κοινω-
νικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπό
της, ότι δίνει ιδιαίτερη προσοχή
στα θέματα που απασχολούν εργα-
ζόμενους, μετόχους, πελάτες και
προμηθευτές και γενικότερα την
κοινωνία. 

Η υπεύθυνη εταιρεία υλοποιεί
προγράμματα και ενέργειες που
ωφελούν τέσσερα βασικά πεδία:
τον Εργασιακό χώρο, το Πεδίο αγο-
ράς, την Κοινότητα και το Περιβάλ-
λον. Διεθνώς γνωστοί Οργανισμοί
όπως το GRI ελέγχει και αξιολογεί
τις δράσεις ΕΚΕ εταιρειών. Ακόμη
και οι αποφάσεις τόσο των κατανα-
λωτών, όσο και των επενδυτών,
επηρεάζονται θετικά από την έντο-
νη κοινωνική δραστηριότητα μιας
εταιρείας. Με πολύ απλά λόγια, τα
Socially Responsible Funds και οι
επενδυτές προτιμούν να επενδύουν
σε μία εταιρεία που σέβεται το πε-

ριβάλλον, φροντίζει τους ανθρώ-
πους της κι έχει ιδιαίτερες ευαισθη-
σίες, από το να επενδύσουν σε κά-
ποια άλλη που δεν επιδεικνύει αν-
τίστοιχο ενδιαφέρον. Το οποίο εί-
ναι και το λογικό. Μελέτες απέδει-
ξαν ότι και ο καταναλωτής όταν
αγοράζει ένα προϊόν και ξέρει ότι η
Εταιρεία που το παράγει σέβεται
τους εργαζομένους της ή προσφέ-
ρει χρήματα σε κάποιο φιλανθρω-
πικό οργανισμό ή σκοπό, θα το
προτιμήσει.

«Ε.Κ.»: Πώς λειτουργεί η Εταιρι-
κή Κοινωνική Ευθύνη στην Ελλάδα
που αντιμετωπίζει δυσπραγία;

Μπορνόζη: Διανύουμε μια επο-
χή παγκόσμιου οικονομικού κλονι-
σμού με ιδιαίτερα δυσμενείς συνέ-
πειες για τη χώρα μας και τον κοι-
νωνικό ιστό. Στο κέντρο όλων αυ-
τών παραμένει ο άνθρωπος, ο Ελ-
ληνας πολίτης, η κινητήριος δύνα-
μη της χώρας, ο οποίος παρόλο που
βάλλεται περισσότερο από ποτέ,
συνειδητοποιεί τη σημασία του
εθελοντισμού, της προσωπικής
πρωτοβουλίας και πάνω από όλα
της ανθρωπιάς στην πορεία για ένα
καλύτερο και βιώσιμο μέλλον. Πα-
ράλληλα, και οι εταιρείες από τη
δική τους πλευρά, στο σημερινό
αντίξοο περιβάλλον, λειτουργούν
αντιμετωπίζοντας μια δύσκολη κα-
θημερινότητα που οδηγεί πολλές
από αυτές στο να παγώνουν τα
προγράμματα εταιρικής κοινωνικής

ευθύνης ελλείψει οικονομικών πό-
ρων, ενώ καταβάλλουν μεγάλη
προσπάθεια ώστε να σχεδιάσουν
ένα μέλλον που θα διασφαλίζει τις
ευκαιρίες για δημιουργία βιώσιμης
ανάπτυξης τόσο σε οικονομικό, όσο
και σε κοινωνικό επίπεδο.

«Ε.Κ.»: Είναι επομένως ανασταλ-
τικός παράγοντας οι περιορισμοί
στην ΕΚΕ σε περίοδο οικονομικής
κρίσης;

Μπορνόζη: Κάθε άλλο, το αντί-
θετο μάλιστα! «Η κρίση λειτουργεί
ως ευκαιρία για Αφύπνιση - η ΕΚΕ
δεν αποτελεί Πολυτέλεια αλλά
Αναγκαιότητα». Ο ρόλος της ΕΚΕ
πρέπει τώρα περισσότερο από ποτέ
να αναβαθμιστεί και να γίνει πιο
καθοριστικός και αποτελεσματικός
προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια
στην κοινωνία που πλήττεται. 

Η κρίση είναι η ευκαιρία μας.
Ευκαιρία να αλλάξουμε σκεπτικό,
ευκαιρία να υιοθετήσουμε ένα νέο
σύστημα που θα περιλαμβάνει την
ευθύνη και την επιχειρηματική ηθι-
κή, ευκαιρία να προωθήσουμε προ-
γράμματα που θα εμπεριέχουν το
σεβασμό στον πολιτισμό, στην αν-
θρώπινη αξιοπρέπεια, στην παροχή
ίσων ευκαιριών, στη βελτίωση ποι-
ότητας ζωής και πάνω από όλα στη
διατήρηση του περιβάλλοντος που
έχουμε κληρονομήσει και οφείλου-
με να προστατεύσουμε για να το
κληροδοτήσουμε υγιές και ασφα-
λές.

«Ε.Κ.»: Περιγράψτε μας τον μη-
χανισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης στην Capital Link.

Μπορνόζη: Από τον Ιανουάριο
του 2011, αποφασίσαμε με τον
αδελφό μου, τον Νίκο Μπορνόζη,
να δραστηριοποιηθούμε στο χώρο
αυτό και να βοηθήσουμε λειτουρ-
γώντας ως γέφυρα επικοινωνίας με-
ταξύ των εταιρειών, των φορέων,
Συλλόγων και Οργανισμών που εκ-
προσωπούν την Κοινωνία- και όλων
των ανθρώπων που επιθυμούν να
συμβάλλουν με τον τρόπο τους.
Προσκαλούμε όλους τους Ελληνες
τόσο της Ελλάδος, όσο και της
απανταχού Ομογένειας, να επισκε-
φθούν τη δίγλωσση ιστοσελίδα
www.csringreece.gr και να πληρο-
φορηθούν το εξαιρετικό και πολύτι-
μο έργο 280 Μη Κυβερνητικών Ορ-
γανώσεων, ΜΚΟ εν συντομία, κα-
θώς και τις ανάγκες τους, με σαφή-
νεια και ακρίβεια τόσο για χρηματι-
κά ποσά, όσο και για υλικά αγαθά
που έχουν ανάγκη και να έλθουν
σε κατευθείαν επικοινωνία μαζί
τους. Εχοντας προσωπική επαφή με
όλους είμαστε στη διάθεσή τους για
κάθε συμπληρωματική πληροφορία
και διευκρίνηση.

Παράλληλα, προβάλλουμε τις
δράσεις 370 κοινωνικά υπεύθυνων
εταιρειών και επιτυγχάνουμε συμ-
πράξεις μεταξύ των δύο ώστε να
αποτελούμε γέφυρα επικοινωνίας
μεταξύ όλων των κοινωνικών και

επιχειρηματικών ομάδων.
Επίσης, προβάλλουμε τις δρά-

σεις όλων μέσω ενός ηλεκτρονικού
εβδομαδιαίου newsletter που απο-
στέλλεται σε εξαιρετικά ευρύ κοι-
νό.

«Ε.Κ.»: Πώς προβάλλετε την ΕΚΕ
στο χώρο της Ναυτιλίας στον οποίο
ειδικεύεται η Capital Link;

Μπορνόζη: Ειδικά για τη Ναυ-
τιλία που έχει άλλες ιδιαιτερότητες,
δημιουργήσαμε το αγγλόφωνο por-
tal www.maritimecsr.com το οποίο
παρουσιάζει τις ενέργειες, καθώς
και τους κανονισμούς ΕΚΕ που
ισχύουν στο χώρο της Ναυτιλίας σε
διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για μια
συγκεντρωτική πηγή ενημέρωσης
και προβολής των δράσεων των
ναυτιλιακών εταιρειών και γενικό-
τερα όλων των νέων και πληροφο-
ριών για θέματα της ΕΚΕ. Οι πρω-
τοβουλίες και ενέργειες ΕΚΕ των
ναυτιλιακών εταιρειών προβάλλον-
ται με ξεχωριστό αγγλόφωνο ηλε-
κτρονικό εβδομαδιαίο newsletter
που αποστέλλεται σε ευρύ κοινό,
ενώ κάθε Οκτώβριο διοργανώνουμε
στο Λονδίνο ετήσιο Συνέδριο EKE
Ναυτιλίας.

«Ε.Κ.»: Και πώς προωθείτε τη
δραστηριότητα της Εταιρικής Κοινω-
νικής Ευθύνης στη Νέα Υόρκη;

Μπορνόζη: Με θέματα άλλου
ενδιαφέροντος που εστιάζονται κυ-
ρίως στην Εταιρική Κοινωνική Ευ-
θύνη όχι μόνο ως μέσο για την επί-

Για τη γεφύρωση επιχειρήσεων και κοινωνικών οργανώσεων

στους οποίους παίρνει μέρος κάθε
εβδομάδα. Η Αλεξάνδρα, στα 14,
έχει έντονη καλλιτεχνική φλέβα.
Παίζει πιάνο και κιθάρα, κάνει μα-
θήματα στο τραγούδι, ζωγραφίζει,
χορεύει! Χαίρομαι να τα βλέπω να
ανθίζουν κι εύχομαι να έχουν υγεία
και τύχη στη ζωή τους.

«Ε.Κ.»: Είπατε πως η Μαρί είναι
Ελληνοαμερικανίδα! Πολύ συχνά μας
εκπλήσσει στον «Εθνικό Κήρυκα» η
αμερικανική δημοσιότητα που δίνεται
σε ομογενείς μας που διακρίνονται
σε όλους τους τομείς που βελτιώνουν
τη ζωή, το γνωρίζετε άλλωστε και
από τη δουλειά σας!

Μπορνόζη: Η μητέρα της νύφης
μου, η Francie, μια δυναμική γυναίκα
με δυνατή προσωπικότητα, είναι
Αμερικανίδα και ο πατέρας της ο
Μάνος Konstance, Ελληνας γιατρός,
παθολόγος, από τη Θεσσαλονίκη.
Και όπως λέτε, ήλθε στην Αμερική
μετά τις σπουδές του και διέπρεψε
ως Περιφερειακός Διευθυντής της
Kingsboro Medical Group, ως μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου του
Brooklyn, Caledonian Medical Cen-

ter. Μάλιστα τιμήθηκε με το μετάλλιο
«Walter Reed» το 1994 από το Bro-
oklyn Hospital Center για «υποδειγ-
ματική γνώση, αφοσίωση και υπη-
ρεσία» στο ετήσιο Founder’s Ball
στη Νέα Υόρκη. Εκανε μια θαυμάσια
οικογένεια. Τώρα είναι συνταξιού-
χος.

«Ε.Κ.»: Τι θα συμβουλεύατε την
ανηψιά σας; Αλλά και τον έφηβο ανη-
ψιό σας;

Μπορνόζη: Για να είμαι ειλικρι-
νής, δεν δίνω πολλές συμβουλές!
Είναι τόσο κοντά στους γονείς τους
που τα παρακολουθούν τόσο πολύ
ώστε οι δικές μου παρεμβάσεις θε-
ωρώ ότι δεν είναι αναγκαίες.. Αλ-
λωστε, θέλω να είμαι διακριτική.
Στις συζητήσεις μας, αυτό που πρε-
σβεύω γενικά είναι να είναι κανείς
πάντα ο εαυτός του, να μην προ-
σπαθεί ποτέ να δείχνει κάτι διαφο-
ρετικό από αυτό που είναι, να μην
επηρεάζεται από τους γύρω αλλά
να ακούει τον εσωτερικό του εαυτό.
Γιατί πολλές φορές επηρεαζόμαστε
από τους γύρω μας λανθασμένα.
Μπορεί να μην είναι αγνή η επιρροή
ή συμβουλή των άλλων - δεν είναι
πάντα σίγουρο. Επίσης, ένα άλλο

αξίωμα στη ζωή μου, και αυτό το
μεταφέρω στα ανήψια μου, είναι
ότι δική μου προσωπική επιλογή εί-
ναι να μην σχολιάζω και να μην
ασκώ ποτέ αρνητική κριτική. Δεν
ξέρεις τι σταυρό κουβαλάει ο κάθε
άνθρωπος, τι περνάει και γιατί το
περνάει. Γιατί λοιπόν η αρνητική
κριτική; Μου προκαλεί πόνο ψυχής
να σχολιάσω αρνητικά π.χ. το γούστο
κάποιου, όταν ξέρω πως την ώρα
που επέλεγε ρούχα, ή έπιπλα ή ο,τι-
δήποτε επέλεγε, ένοιωθε όμορφα ο
ίδιος. Γιατί λοιπόν να του χαλάσω
τη διάθεση με το δικό μου αρνητικό
σχόλιο; Γενικά επιλέγω να είμαι
πάντα θετική και με τον καλό λόγο.
Βλέπω αμέσως τα αρνητικά αλλά
τα κρατώ για τον εαυτό μου και
εστιάζω πάντα στα θετικά του άλλου.
Βέβαια είναι άλλο θέμα όταν πρό-
κειται να εκφράσεις την άποψή σου
για ηθικές αξίες.

Επιρροή προσωπικοτήτων

«Υπάρχουν άνθρωποι που προ-
σπαθούν να δείξουν κάτι διαφορε-
τικό από αυτό που είναι», λέει η
Μπορνόζη. «Κι αυτό το φαινόμενο
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το συναντά κανείς πολύ στην Ελλάδα
και πολύ λιγότερο στο εξωτερικό»
όπου οι άνθρωποι είναι πιο απλοί
και εστιάζουν «στην ποιότητά σου
ως άνθρωπος και στην αυθεντικό-
τητά σου. Αν έχεις ποιότητα και αυ-
θεντικότητα, η ζωή μού έχει διδάξει,
ότι γίνεσαι αποδεκτός παντού».

«Ε.Κ.»: Η επαγγελματική σας δρα-
στηριότητα σας έφερε και σας φέρνει
κοντά σε πολύ ξεχωριστούς ανθρώπους,
είτε για την οικονομική τους επιφάνεια,
είτε για την πνευματική τους ακτινο-
βολία. Πείτε μας μερικούς από αυτούς!
Ποια είναι η επιρροή τους;

Μπορνόζη: Θα σας απαντήσω
για την επιρροή τους σε όλα τα επί-
πεδα, οικονομικό, επαγγελματικό
και το πνευματικό. Να ξεκινήσω
από τη περίοδο εκείνη της ζωής
μου που διαμόρφωσε την προσωπι-
κότητά μου και το χαρακτήρα μου.

Είχα την τύχη να αρχίσω τη φοι-
τητική μου ζωή στην Ελβετία κοντά
στην οικογένεια Λάτση, στον Δρα
Σπύρο και την κυρία Ντόροθι Λάτση
στους οποίους οφείλω πολλά. Ημουν
18 χρονών παιδί όταν τους γνώρισα
και 30 όταν έφυγα από κοντά τους.
Δώδεκα χρόνια ήμουν δίπλα τους.

Τους γνώρισα κάνοντας μαθήματα
Ελληνικών στα παιδιά τους. Παιδί
ακόμα κι εγώ, κοντά τους μεγάλωσα
και πάρα πολλά από τα μηνύματα
που περνούσαν στα δικά τους παιδιά,
μοιραία, τα εισέπραττα κι εγώ.

Κοντά τους έμαθα την ωριμότητα,
την απλότητα, την αρχοντιά, το να
είσαι προσγειωμένος, το να είσαι ο
εαυτός σου. Να ξέρεις πως σε υπο-
λογίζουν γι’ αυτό που είσαι και όχι
γι’ αυτό που προσπαθείς να δείξεις.

Κοντά τους συνειδητοποίησα πως
οι άνθρωποι που έχουν πραγματική
μόρφωση, πραγματική αξία, πραγ-
ματικά πολλά χρήματα είναι εξαι-
ρετικά απλοί, ταπεινοί και χωρίς
καμία επιθυμία προβολής. Αυτά ήταν
μαθήματα τα οποία υιοθέτησα και
τα οποία μου φάνηκαν πάρα πολύ
χρήσιμα στο υπόλοιπο της ζωής
μου, για να είμαι πάντα αυθεντική
και προσγειωμένη. Κοντά τους κα-
τάλαβα ότι δεν υπάρχει περίπτωση
με ένα «show off», να φτάσεις ή να
ξεγελάσεις ανθρώπους που κινούνται
σε μεγέθη που ανήκουν σε ελάχιστα
πρόσωπα στον Κόσμο. Και συνει-
δητοποιείς ότι ο άλλος σε θέλει
δίπλα του και σ’ εκτιμά γι’ αυτό

που είσαι. Το αυθεντικό αυτό που
είσαι.

Φως εκ φωτός

Μπορνόζη: Ασχολούμενη με τη
διοργάνωση Συνεδρίων και προσκα-
λώντας προσωπικότητες ως ομιλητές,
έχω τη τύχη να έρχομαι πολύ συχνά
σε επαφή με ανθρώπους που ξεχω-
ρίζουν τόσο για τα επαγγελματικά
τους επιτεύγματα, όσο και για τη
μεγάλη οικονομική τους ευχέρεια.
Ενδεικτικά αναφέρω τους Donald
και Eric Trump, τον Τζον Κατσιμα-
τίδη, το Σπύρο Μυλωνά, τον Τζον
Κάλαμο, τον Σωτήρη Βαχαβιώλο,
τον Ανδρέα Λιβέρη, τον Γιώργο Λο-
γοθέτη, τον δήμαρχο του Παρισιού
Bertrand Delanoe, τον πρόεδρο της
IOC, της Διεθνούς Ολυμπιακής Επι-
τροπής Ζακ Ρογκ και πολλούς άλ-
λους. Η ζωή μου προσέφερε την
ωριμότητα να μη θεωρώ αυτές τις
διαφορές ως ανασταλτικό παράγοντα
για μένα, ούτε παράγοντα συμπλεγ-
ματικών συναισθημάτων. Αντίθετα,
είμαι ευγνώμων προς τον Θεό για
όλες τις εμπειρίες και όλες τις χαρές
που μου προσφέρει η επαφή μου

με ξεχωριστούς ανθρώπους. Αλλοι
αισθάνονται μειονεκτικά αν συνα-
ναστραφούν καλύτερους, πιο επι-
τυχημένους, πιο μορφωμένους ή
πιο ευκατάστατους ανθρώπους. Εγώ
αντίθετα βρίσκω μεγάλη χαρά στο
να περιβάλλομαι από καλύτερους
και «ανώτερους» από μένα ανθρώ-
πους σε όλα τα επίπεδα - επαγγελ-
ματικό, γνωστικό, οικονομικό. Η
επαφή μου λοιπόν μαζί τους δεν
μου δημιουργεί κανένα μειονεκτικό
σύμπλεγμα. Αντίθετα, με εμπλουτίζει
με γνώσεις και εμπειρίες. Χαίρομαι
να ‘μαι κοντά τους ν’ αντλώ γνώσεις
από τις γνώσεις τους, χαρά από τη
χαρά τους.

Κίνητρο για βελτίωση 
κι όχι φθόνος οι καλύτεροί μας

Επειτα, αν το σκεφτείς θετικά,
θα δεις πως τα πάντα είναι σχετικά.
Κάποιες προσωπικότητες βρίσκονται
σ’ ένα επίπεδο άφταστο για τον πε-
ρισσότερο κόσμο. Ταυτόχρονα όμως
κι ο καθένας από μας, με το δικό
του μικρόκοσμο μπορεί ν’ αποτελεί
ένα άφταστο παράδειγμα για πάρα
πολλά άλλα άτομα. Κατά συνέπεια,

όλα τα πράγματα στη ζωή είναι σχε-
τικά. Δεν πρέπει ποτέ να φθονείς
αυτό που δεν έχεις, αντίθετα να
ευχαριστείς τον Θεό για τις εμπειρίες
που ζεις κοντά σε ανθρώπους που
έχουν μεγαλύτερη επαγγελματική
επιτυχία ή οικονομική επιφάνεια
και ν’ αντλείς από εκείνους γνώσεις
και εμπειρίες που σ’ εμπλουτίζουν.
Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω. Οι
καλύτεροι από μένα, οι «ανώτεροι»
από μένα ανεβάζουν τον πήχη και
της δικής μου προσπάθειας, αποτε-
λούν κίνητρο να βελτιώνομαι διαρ-
κώς, να προσπαθώ ανελλιπώς. Οταν
περιβάλλομαι από ανθρώπους καλ-
λιεργημένους και πιο μορφωμένους
από μένα, αυτόματα επιθυμώ να
αποκτώ τις γνώσεις που μου επι-
τρέπουν να σταθώ στο ύψος της
συζήτησης μαζί τους, άρα να βελ-
τιώνομαι διαρκώς!

«Ε.Κ.»: Τα Συνέδρια της Capital
Link ως προς τις πόλεις διοργάνωσής
τους, τα εξειδικευμένα θέματά τους
και την ανταπόκριση του επιχειρη-
ματικού κοινού γίνονται συχνά, σχεδόν
ένα κάθε μήνα! Είναι μεγάλης συμ-
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τευξη της εταιρικής διακυβέρνη-
σης, αλλά και ως ένα μετρήσιμο,
συγκεκριμένο τρόπο για την αύξη-
ση της αξίας για τους μετόχους και
τα κέρδη. Θέλοντας να δείξουμε
πως επηρεάζει η ΕΚΕ την αποτίμη-
ση μιας εταιρείας και το κόστος του
κεφαλαίου διευκολύνοντας τη ροή
πληροφοριών, διοργανώσαμε το
CSR Webinar σε συνεργασία με το
Χρηματιστήριο NYSE EURONEXT
με τίτλο «Does CSR Increase Share-
holder Value?», με ομιλητές διε-
θνούς κύρους και αναγνωρισιμότη-
τας, όπως οι Alcoa, Blackrock, Clin-
ton Global Initiative, GRI -Global
Reporting Initiative USA, Deloitte
& Touche LLP, Domini Funds, Intel,
Robert F. Kennedy Center Founda-
tion κ.ά.

«Ε.Κ.»: Τι επιτυγχάνετε μέσα από
τα ετήσια ΕΚΕ Συνέδριά σας;

Μπορνόζη: Kατ’ αρχήν δεν
έχουν κανένα κόστος συμμετοχής
και διοργανώνονται σε ετήσια βάση
έχοντας μοναδικό σκοπό τη γεφύ-
ρωση της επικοινωνίας του επιχει-
ρηματικού κόσμου με τις ΜΚΟ, οι
οποίες στηρίζονται στο Συνέδριο
αυτό για την ευρύτερη προβολή
τους και την υλοποίηση συνεργειών
και γνωριμιών. Η πρωτοβουλία μας
φέρνει κοντά στελέχη από τον επι-
χειρηματικό κόσμο αλλά και ευρύ
κοινό με τους εκπροσώπους 100
περίπου Συλλόγων απ’ όλη την Ελ-
λάδα, ανοίγοντας ένα δίαυλο άμε-
σης επικοινωνίας μεταξύ τους και
διευκολύνοντας έτσι το δύσκολο
κοινωνικό έργο που προσφέρουν.

Επιτυγχάνονται συμπράξεις και
έχουμε αποτελέσματα: Η «γέφυρα
επικοινωνίας» μεταξύ των εταιρει-
ών και των ΜΚΟ συμβάλλει στην
κάλυψη των αναγκών των ΜΚΟ
από τις εταιρείες που πληροφο-
ρούνται τις ανάγκες τους χάρη στις
επαφές του Capital Link CSR IN
GREECE. Ενδεικτικά αναφέρω το
Ιδρυμα Τζένη Καρέζη, ΣΚΕΠ, Πύλη
Ελευθερίας, ΑΛΜΑ Ζωής Θεσσαλο-
νίκης, Ecoweek, Ελληνική Δράση
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Ε.Κ.»: Είναι γνωστός ο φιλαν-
θρωπικός ρόλος των Ελληνοαμερικα-
νικών Συλλόγων. Θα συσχετίζατε τη
δράση τους με τους Ελληνικούς Μη
Κυβερνητικούς Οργανισμούς που
αναφέρεστε;

Μπορνόζη: Η Ομογένεια βοηθά
την Ελλάδα κι έχουν δημιουργηθεί
πολλοί Σύλλογοι. Θα είναι χαρά
μας να επισκεφθούν την ιστοσελί-
δα μας για να αντλήσουν πληροφό-
ρηση για τους Συλλόγους και να
επιλέξουν ποιους θα βοηθήσουν.
Συζήτησα με την κυρία Αφροδίτη
Σκιαδά, της Εθνικής Φιλοπτώχου,
και πρότεινα να της γνωρίσω κά-
ποιες ελληνικές NGOs που ενώ κά-
νουν πολύ καλό έργο, δεν είναι
γνωστές. Για παράδειγμα, να σας
αναφέρω έναν Οργανισμό που γνώ-
ρισα λίγο πριν φύγει η μητέρα μου
από καρκίνο. Μετά από ένα σημείο
οι γιατροί μάς παρέπεμψαν στο
«Ιδρυμα Πόνου Τζένη Καρέζη» το
οποίο ανήκει στο Αρεταίειο Νοσο-
κομείο. Λειτουργεί με γιατρούς του
Νοσοκομείου, έχει ως αποστολή

την ανακούφιση του πόνου, την
παρηγορητική αγωγή και τη συμ-
πτωματική φροντίδα ασθενών που
πάσχουν όχι μόνο από καρκίνο,
αλλά και από πολλές άλλες χρόνιες
καταληκτικές νόσους. Η εξειδικευ-
μένη ομάδα της Μονάδας (γιατροί,
ψυχολόγοι, νοσηλευτές) ανακουφί-
ζει τα σωματικά συμπτώματα της
νόσου και στηρίζει ψυχολογικά
τους ασθενείς και τις οικογένειες
τους. Το «Ιδρυμα Τζένη Καρέζη» εί-
ναι φιλανθρωπικός, μη κυβερνητι-
κός οργανισμός, με τη νομική μορ-
φή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής
Εταιρείας και στηρίζεται σε πόρους
που προέρχονται από δωρεές
απλών ατόμων και φορέων. Δεν
έχει καμία κρατική οικονομική ενί-
σχυση. Ο προϋπολογισμός λειτουρ-
γίας για όλο το χρόνο είναι 50.000
ευρώ! Αυτό είναι όλο! Τίποτα! Σε
μια εποχή που η Ελλάδα μαστίζεται
από οικονομική κρίση και που δεν
έχει λεφτά ο Ελληνας ούτε να φάει,
πόσο μάλλον να πάει σε γιατρό, το
Ιδρυμα λειτουργεί με πενήντα χι-
λιάδες ευρώ! Και να σκεφτείτε ότι
όποιος πάσχει από οποιονδήποτε
πόνο, μπορεί να χτυπήσει την πόρ-
τα τους και να εξεταστεί χωρίς να
πληρώσει τίποτα. Αναγνώριση του
έργου τους αποτελεί και η δωρεά
από το Ιδρυμα Νιάρχου του κτιρίου
στο οποίο στεγάζονται. Αξίζει λοι-
πόν αυτή και πολλές άλλες αντί-
στοιχες ΜΚΟ να τις γνωρίσουν και
στηρίξουν οι ομογενείς μας ειδικά
στη δύσκολη περίοδο που διανύει
η χώρα.

«Ε.Κ.»: Είδαμε τον κ. Γιώργο Λο-
γοθέτη του Libra Group πέρυσι να
είναι κεντρικός ομιλητής στο Συνέ-
δριό σας στην Αθήνα. Ο «Ε.Κ.» είχε
καλύψει τις εκδηλώσεις του. Με την
ευκαιρία θα ενδιέφερε τους αναγνώ-
στες μας να μας μιλήσετε εσείς γι’
αυτό.

Μπορνόζη: Είχαμε τη χαρά και
τιμή να είναι ο κεντρικός ομιλητής
του Συνεδρίου μας πέρυσι ο κ.
Γιώργος Λογοθέτης, ο πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος του Libra
Group που βοηθά την Ελλάδα με
πολλούς τρόπους. Κατ’ αρχήν το Li-
bra Global Internship Program εί-
ναι το μόνο πρόγραμμα πρακτικής
άσκησης του είδους του στην Ελλά-
δα. Σε συνεργασία με το Deree Col-
lege και το Greek American Foun-
dation, το πρόγραμμα αυτό αποτε-
λεί χαρακτηριστικό παράδειγμα
του πνεύματος υποστήριξης που εί-
ναι τόσο απαραίτητο στην Ελλάδα,
βοηθώντας κάθε χρόνο 35 με 40
ταλαντούχους νέους ανθρώπους να
δουν τον κόσμο μέσα από το πρί-
σμα ενός διεθνούς επιχειρηματικού
Ομίλου.

Κάθε ασκούμενος λαμβάνει μία
θέση εργασίας για διάστημα έως 6
μηνών στον Ομιλο Libra ή σε μία
από τις θυγατρικές του παγκο-
σμίως. Υπό την ηγεσία του κ. Γιώρ-
γου Λογοθέτη, ο Ομιλος Libra έχει
επίσης ιδρύσει και διαχειρίζεται το
Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικό-
τητας (Hellenic Entrepreneurship
Award). Δεσμεύοντας για το σκοπό
αυτό κεφάλαιο 5.000.000 ευρώ, ο

Ομιλος Libra επιδιώκει να δημιουρ-
γήσει ευκαιρίες τόσο για έμπειρους
όσο και για εκκολαπτόμενους επι-
χειρηματίες στην Ελλάδα, παρέχον-
τας στους νικητές καθοδήγηση,
χρηματοδότηση και ένα πλήρες φά-
σμα υπηρεσιών υποστήριξης για
επιχειρήσεις. 

Τον Απρίλιο που μας πέρασε, 4
επιχειρήσεις επιλέχθηκαν ανάμεσα
σε 300 υποψήφιες, ως οι νικητές
αυτού του πολυπόθητου βραβείου
για το 2013. Παράλληλα, η σύζυ-
γός του κ. Νίτσια Λογοθέτη έχει
ιδρύσει στη Νέα Υόρκη το ψυχοθε-
ραπευτικό Κέντρο «SELENI Foun-
dation».

Θα ήθελα να πω ότι γνωρίζοντας
το ειλικρινές ενδιαφέρον των ομο-
γενών για τη χώρα μας, καθώς και
τα πολλά προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει μεγάλη μερίδα των Ελλή-
νων πολιτών, η ιστοσελίδα
www.csringreece μπορεί να δώσει
αναλυτικές πληροφορίες (προφίλ
και στοιχεία επικοινωνίας) για με-
γάλο αριθμό Μη Κυβερνητικών Ορ-
γανώσεων από όλη την Ελλάδα, οι
οποίες προσφέρουν βοήθεια σε
όλους τους Ελληνες πολίτες που
έχουν ανάγκη. 

Η ίδια, αξιοποιώντας το 15ετές
ιστορικό μας ως «Συνδετικός κρί-
κος» μεταξύ επιχειρήσεων και
επενδυτών, θα χαρώ πολύ να βοη-
θήσω την Ομογένεια στην επιλογή
και επαφή τους με ΜΚΟ στην Ελλά-
δα, καθώς και να παρουσιάσω τη
δική τους δράση και τους ίδιους
στο ελληνικό κοινό στην Αθήνα.
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μετοχής και παρουσιάζουν μεγάλο
ενδιαφέρον. Περιέχουν το ταξίδι, τις
ανθρώπινες, τις επιχειρηματικές σχέ-
σεις, την επικοινωνία. Με ποιά δικά
σας στοιχεία, πέρα από τα τυπικά
προσόντα, συντελείτε σ’ αυτή τη
συχνή επιτυχημένη δραστηριότητα;

Μπορνόζη: Μετά την πολύτιμη
συμβολή του αδελφού μου στον κα-
θορισμό της θεματολογίας και την
επιλογή των ομιλητών, εγώ εμπλέ-
κομαι στους τομείς προσέλκυσης
χορηγιών, προβολής και ανάπτυξης
κοινού συμμετεχόντων. Λένε ότι
έχω ταλέντο στην επικοινωνία. Εγώ
αυτό δεν ξέρω να σας το πω. Αυτό

που ξέρω μόνο πως είναι αλήθεια
είναι πως, αν με βάλεις σε μία αί-
θουσα που εκατό άνθρωποι δεν
γνωρίζονται μεταξύ τους και μου
δώσεις μία ώρα, στη μία αυτή ώρα
τους έχω γνωρίσει όλους μεταξύ
τους και τους έχω βάλει όλους να
μιλάνε. Μ’ αρέσει πολύ η επαφή,
να μιλάω με τους ανθρώπους, να

τους ακούω, να τους γνωρίζω, να
καλλιεργώ τις σχέσεις. Ο καθένας
είναι φτιαγμένος όπως είναι. Είναι
άλλοι άνθρωποι που είναι πιο εσω-
στρεφείς και προτιμούν να καθίσουν
στο σπίτι τους και να διαβάσουν
ένα βιβλίο. Κι εμένα μου αρέσει το
διάβασμα αλλά μ’ αρέσει και πάρα
πολύ να καθίσω μαζί σας, να σας
ακούω να μου μιλάτε για τη ζωή
σας. Νοιώθω ότι είμαστε συνοδοι-
πόροι. Το ότι ακούω την πορεία
ενός άλλου ανθρώπου εμένα προ-
σωπικά με ευχαριστεί, νοιώθω ωραία
με αυτό, νοιώθω συντροφιά σ’ αυτό
που λέω ταξίδι της ζωής!

Σ’ αυτή την αγάπη μου για το
κόσμο και τον άνθρωπο, ίσως οφεί-
λεται το γεγονός ότι τα χόμπι μου
είναι μοναχικά - το κολύμπι, η ζω-
γραφική και το διάβασμα γεμίζουν
τις «μπαταρίες» μου ώστε μετά να
απολαύσω την επαφή και το «δού-
ναι-λαβείν» με πολύ κόσμο.

Οσον αφορά μάλιστα το διάβα-
σμα, νομίζω πως σε άλλη ζωή η θα
ασχοληθώ με δημοσιογραφία. Λα-
τρεύω τις εφημερίδες, τα νέα, τα
βιβλία και γενικά τη κάθε είδους
ενημέρωση σε όλους τους τομείς.
Σε σημείο που αν ο χρόνος δεν μου
επιτρέπει να εμβαθύνω, θα διαβάσω
έστω τις επικεφαλίδες των άρθρων
για να έχω μια γενική εικόνα του τι
συμβαίνει στο κόσμο. Eχω αστεί-
ρευτη δίψα για μάθηση! Και είμαι
πάντα πρόθυμη για νέες εμπειρίες
ζωής! Συμφωνώ απόλυτα με τη ρήση
ότι η ηλικία δεν αγγίζει τον άνθρωπο
που έχει ενδιαφέροντα. Οποιος έχει
πολύπλευρα ενδιαφέροντα και όρεξη
για ζωή, παραμένει νέος.

Οι καλές τέχνες της Ολγας
Ζωγραφική σε Πορσελάνη 

«Ε.Κ.»: Πότε πρωτοζωγραφίσατε
κυρία Μπορνόζη;

Μπορνόζη: Από πολύ μικρή ζω-
γράφιζα. Μου άρεσε η ζωγραφική.
Οταν πήγα στη Γενεύη ανακάλυψα
την τέχνη της ζωγραφικής σε πορ-
σελάνη. Είναι πάρα πολύ διαδεδο-
μένη εκεί. Υπάρχουν ειδικές σχολές.
Υπάρχει, ως και σήμερα η περίφημη
και ονομαστή Σχολή SCHIRA Por-
celaines στη Λωζάννη. Αυτά που
κάνουν είναι αριστουργήματα. Πήγα
λοιπόν σε μια αντίστοιχη ειδική
Σχολή στη Γενεύη. Εκανα γύρω στις
δέκα ώρες μάθημα την εβδομάδα.
Εδώ δεν έχω να σας δείξω. Στην

Αθήνα έχω μια ολόκληρη συλλογή.
Παίρναμε αντίγραφα μουσειακών
κομματιών σε πορσελάνη λιμόζ, -
άσπρη πορσελάνη- και μετά οι δά-
σκαλοι μας δείχνανε πως να ζωγρα-
φίσουμε και πώς να ψήσουμε αυτές
τις πορσελάνες και να βγουν τα ίδια
αντίγραφα με αυτά που υπήρχαν
σε διάφορα Μουσεία. Μου άρεσε
πάρα πολύ αυτό. Το έκανα για πάρα
πολλά χρόνια, πολλές ώρες μέσα
στην εβδομάδα. Μέχρι που τον συγ-
κεκριμένο φούρνο τον αγόρασα και
τον πήγα στην Ελλάδα. Ψήνει σε
χίλιους βαθμούς. Η πορσελάνη είναι
ήδη γυαλισμένη, είναι σαν να παίρ-
νεις ένα πιάτο έτοιμο, αλλά τα χρώ-
ματα ψήνονται μετά, σ’ αυτή τη
θερμοκρασία, για να βγει έτοιμο το
κομμάτι. 

Ο χρυσός για παράδειγμα είναι
14 καρατίων σε υγρή μορφή, σε
μαύρο χρώμα, τοποθετείται με πι-
νέλο, και μόνο όταν ψηθεί στους
1.000 βαθμούς Κελσίου μετατρέπε-
ται σε χρυσό. Ακόμα μέχρι σήμερα
όταν ο χρόνος μου το επιτρέπει ζω-
γραφίζω. 

Ενα σπίτι με πιάνο

«Ε.Κ.»: Σας φαντάζομαι να μεγα-
λώνετε σ’ ένα σπίτι με πιάνο! Πότε
αρχίσατε τη μουσική παιδεία σας;

Μπορνόζη: Ωραία το είπατε,
ένα σπίτι με πιάνο! Πράγματι πάντα
έτσι ήταν, τόσο το σπίτι το δικό μας
των νεανικών μου χρόνων, όσο και
των γονέων μου και σήμερα των
ανηψιών μου! Η αγάπη για το πιάνο
υπήρξε στην οικογένειά μας απ;o
γενιά σε γενιά. 

Εγώ ξεκίνησα από έξι χρονών
και νa ‘ναι καλά η μητέρα μου που,
όταν πήγα στη Γενεύη στα 17 μου
για σπουδές, είπε πως ήταν κρίμα
να το αφήσω. Μου ενοικίασε λοιπόν
ένα πιάνο εκεί. Ως μαθήτρια είχα
φτάσει μέχρι το ανώτερο επίπεδο.
Συνέχισα λοιπόν στην Ελβετία χωρίς
δασκάλους πια, μόνη μου με παρτι-
τούρες από τα διάφορα έργα της
εποχής, της μόδας. Οταν μετά από
15 χρόνια γύρισα στην Ελλάδα, βρή-
κα το μουσικό, πάρα πολύ καλό κι
αγαπημένο μου φίλο που εκτιμώ
και θαυμάζω, Γιώργο Χατζηνάσιο.
Λάτρευα τα κομμάτια του. Του ζή-
τησα να μου συστήσει κάποια δα-
σκάλα. Μου σύστησε λοιπόν τη μο-
ναδική κι αγαπημένη Ιφιγένεια Βε-
νάρδου Παπαδογιάννη, που ήταν

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
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1625 Third Avenue, New York, NY 10128
Tel: 212.369.8700 | Fax: 212.289.8461

Ειδικευμένος στην Αναπαραγωγική Ενδοκρινολογία

Board Certified in Ob/Gyn and Reproductive Endocrinology

Γυναικεία - Ανδρική Υπογονιμότητα
Εξωσωματική Γονιμοποίηση - Δωρεά ωαρίων

Ορμονικές Διαταραχές
Γυναικολογικά Προβλήματα

Διαταραχές Θυρεοειδή

Accepts most insurance plans
Advanced Fertility Services

Δέχεται καθημερινά, 6 μέρες την εβδομάδα
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και δασκάλα πιάνου των παιδιών
του. Κι έτσι συνέχισα μαζί της.

Δεν ξέρω αν η ίδια έχω ταλέντο.
Από την οικογένειά μας πάντως έχει

πάει στην Αλεξάνδρα, η οποία παίζει
καταπληκτικά πιάνο και κιθάρα και
τραγουδάει επίσης. Θα έλεγα ότι
πάει από γενιά σε γενιά διότι και η
θεία μου, η αδελφή του πατέρα μου
την οποία δεν γνώρισα, έλεγαν ότι
έπαιζε εκπληκτικό πιάνο. Ο πατέρας
μας, επίσης, έπαιζε πολύ ωραίο πιά-
νο. Ο Νίκος έχει πολύ ταλέντο, έχει
αυτί, ακούει μια μελωδία και μπορεί
να την παίξει στο πιάνο! Εγώ για
να παίξω καλά διαβάζω και εξα-
σκούμαι. Η μικρή όμως η Αλεξάνδρα
έχει γνήσιο ταλέντο. Δεν ξέρω πώς
θα εξελιχθεί, είναι μικρούλα ακόμη,
είναι μοναδική! Ο Τζον απ’ την
άλλη, ο αδελφός της, είναι φοβερός
στα Μαθηματικά και στην ελληνο-
ρωμαϊκή πάλη όπου κερδίζει πρώτη
θέση σε κάθε αγώνα!

Αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα
πάντως είναι βραδιές σπίτι μου με
κάποιον φίλο να παίζει πιάνο και
μερικούς άλλους αγαπημένους πάντα
φίλους με εκπληκτικές φωνές, να
τραγουδούν. Αν ακούσετε τις μα-
γευτικές φωνές της Μαργαρίτας Νει-
άδα και του Νίκου Φραγκίστα θα
νομίσετε ότι ακούτε επαγγελματίες
καταξιωμένους τραγουδιστές υψηλού
επιπέδου. Διοργανώνουμε συχνά τέ-
τοιες βραδιές. Για μένα αυτές οι
στιγμές που οι ψυχές επικοινωνούν
μέσα από τις μελωδίες του πιάνου
και τις ζεστές μαγικές φωνές είναι
από τις μεγαλύτερες απολαύσεις της
ζωής μου!

Η τέχνη η πολεμική

«Ε.Κ.»: Θεία κι ανήψια, συγγενείς
κι από τη μουσική και τις πολεμικές
τέχνες λοιπόν!

Μπορνόζη: Ναι, είναι αλήθεια
αυτό που λέτε !!! Εχω πάρει μαύρη
ζώνη στο καράτε! Τυχαία ξεκίνησα!
Είχα μία φίλη η οποία μου μιλούσε
συνεχώς για το καράτε. Εγώ πάλι
της μιλούσα για τη γυμναστική. «Μα
δε συγκρίνεται η γυμναστική με το

καράτε», έλεγε εκείνη. Μου βάζει
λοιπόν το δίλημμα: να ‘ρθει εκείνη
στο πιο δύσκολο μάθημα του γυ-
μναστηρίου να δούμε αν θα τα έβγα-

ζε πέρα και να πήγαινα εγώ αντί-
στοιχα στο μάθημα του καράτε.
Πράγματι! Εκείνη «ξεπέταξε με ευ-
κολία» το πιο δύσκολο μάθημα του
γυμναστηρίου κι εγώ στο μάθημα
του καράτε δεν μπορούσα ...να κου-
νήσω μετά από λίγη ώρα! Τόσο έν-
τονο και απαιτητικό ήταν παρόλο
που ήμουν πολύ γυμνασμένη! Εν-
τυπωσιάστηκα, ξαφνιάστηκα και
είπα στον εαυτό μου πως αξίζει να
το δοκιμάσω! Πράγματι με ενθου-
σίασε. Εκανα για πολλά χρόνια κάθε
μέρα προπόνηση. Πήρα μαύρη ζώνη.
Θα συνέχιζα, γιατί μετά τη μαύρη
ζώνη και το πρώτο «νταν» εξακο-
λουθείς με γεωμετρική άνοδο, δύο
νταν, τρία κλπ. Σταμάτησα όμως
από διάφορα προβλήματα υγείας
που παρουσιάστηκαν στη μέση μου
και στα γόνατά μου. Πάρα πολύ
ωραία εμπειρία το καράτε! Και εξαι-
ρετική γυμναστική με άμεσα και
εμφανή αισθητικά αποτελέσματα
στο σώμα. Οι πολεμικές τέχνες
μπορεί να σταματούν εδώ αλλά
η ενέργεια μέσα της κι η ανάγκη
της για τη γυμναστική, της έδειξαν
το ...νερό, το κολύμπι και τη θά-
λασσα, που όπως η ίδια λέει «η
θάλασσα έχει μόνο μια πατρίδα
που λέγεται Ελλάδα».

«Ε.Κ.»: Από το καράτε ...στο κο-
λύμπι και την αγάπη για τη θάλασσα;

Μπορνόζη: Εχω πολύ μεγάλη
ενέργεια μέσα μου και ανάγκη να
τη διοχετεύω κάπου. Οταν οι γιατροί
μου απαγόρευσαν το καράτε, μου
έδωσαν ως μόνη εναλλακτική το
κολύμπι. Στην αρχή ήμουν διστα-
κτική διότι.... ως κοινωνικό άτομο
ήξερα πως μέσα στο νερό δεν θα
μπορούσα να μιλώ στους διπλανούς
μου!!! 

Μη έχοντας όμως άλλη επιλογή
ξεκίνησα στην πισίνα του γυμνα-
στηρίου μου και πολύ σύντομα το
αγάπησα τόσο που δεν ζω χωρίς
κολύμπι, μακριά από τη θάλασσα
που λατρεύω και θεωρώ φάρμακο.

Εχω τη τύχη να έχω μια πολύ αγα-
πημένη φίλη, τη Σοφία Μπουλινάκη,
που αποκαλώ «Μπουμπουλίνα» διότι
οδηγεί μόνη της, χωρίς καπετάνιο,
το 45 πόδια σκάφος της, με μόνο
πλήρωμα τον σύζυγό της, την αδελ-
φή της και μένα!!! Τα τελευταία
δέκα χρόνια πάμε μαζί διακοπές
για ένα μήνα. Θα κολυμπάμε και
τρεις ώρες την ημέρα! Και απολαμ-
βάνουμε κάθε στιγμή!

Είναι αδύνατον να μη συσχετίσεις
τη θάλασσα που... ζωγραφίζεται στο
πρόσωπό της μιλώντας για τα κα-
λοκαίρια της στην Ελλάδα με τους
πίνακες στο σαλόνι της που την
απεικονίζουν με μοναδικό τρόπο!
Και κατενθουσιασμένη μιλάει για
τη δημιουργό τους, ζωγράφο κι αγα-
πημένη της φίλη Μαρία Φιλοπού-
λου.

Μπορνόζη: Είναι πολύ αγαπη-
μένη μου φίλη και υπέροχος άν-
θρωπος η Μαρία Φιλοπούλου! Ζω-
γράφος που έχει διεθνή αναγνώριση,
βραβευμένη στη Γαλλία όπου σπού-
δασε με υποτροφία, με συμμετοχές
σε πάνω από εκατό ομαδικές εκθέ-
σεις στην Ελλάδα, Ρώμη, Κωνσταν-
τινούπολη, Βέλγιο, Φρανκφούρτη,
Βερολίνο, Πεκίνο, Μελβούρνη, Πα-
ρίσι, Λονδίνο, στη Φλόριδα και στη
Νέα Υόρκη. Φημίζεται για την τέχνη
της και για τα χρώματα με τα οποία
απεικονίζει τη θάλασσα... Μοιρα-
ζόμαστε την αγάπη μας για τη θά-
λασσα, τη ζωή, τα χρώματα ! 

Κοιτάζοντας τους πίνακες της
Μαρίας Φιλοπούλου, λέει η Ολγα
Μπορνόζη, εισπράττω προσωπικά
τα ίδια τα λόγια της για τα έργα
της: «Είναι σκηνές παραδείσου. Η

ευεξία, η χαλάρωση, η ελευθερία,
η ένωση με τη φύση, ο ερωτισμός
που νιώθουν μέσα στο νερό (οι κο-
λυμβητές) προηγείται ή έπεται μιας
δύσκολης εμπειρίας. Νομίζω ότι όλη
η ύπαρξη είναι η λεπτή ισορροπία
της επίγνωσης ότι οι ευτυχισμένες
στιγμές είναι πολύτιμες και πρέπει
να τις αναγνωρίζουμε και να τις
εκτιμάμε.- Ζωγραφίζω τα σύνορα
της ευτυχίας, απομονωμένης από
το πριν και το μετά. Δεν υπάρχει
χρόνος, μόνο τόπος. Αγαπώ τη ζωή
και προσπαθώ να έχω συναίσθηση
κάθε μέρας που περνά». (www.ma-
riafilopoulou.com) «Δεν είναι τυ-
χαίο», συμπληρώνει, « ότι έργα της
βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη
της Αθήνας, στη Βουλή των Ελλήνων

ΤΕΥΧΟΣ 71. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

25

Συνέχεια στη σελίδα 26
Η Θάλασσα με το χέρι  της βραβευμένης ζωγράφου Μαρίας Φιλοπούλου
και τα μάτια της  Ολγας Μπορνόζη



ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ. ΟΛΓΑ ΜΠΟΡΝΟΖΗ

26

και σε ιδιωτικά μουσεία και συλλογές στην
Ελλάδα και το εξωτερικό».

Αίφνης κι η τέχνη 
της Υποκριτικής

«E.K.»: Εχουμε δει κάποιες φωτογραφίες
σας στο θέατρο, όπου δεν έχετε πάει ως θεατής,
αλλά συμμετέχετε ως ηθοποιός!

Μπορνόζη: Η Ζωή μας επιφυλάσσει πολλές
και πολύ όμορφες εκπλήξεις! Η δική μου
επαφή με το θέατρο αφορούσε μέχρι πρό-
σφατα την εξεύρεση χορηγιών για το Εθνικό
Θέατρο. Ο τότε καλλιτεχνικός διευθυντής κ.
Γιάννης Χουβαρδάς μου είχε ζητήσει και ανέ-
λαβα για διάστημα περίπου 6 ετών τη χρημα-
τοδότηση των θεατρικών έργων του Εθνικού
Θεάτρου και με μεγάλη χαρά πρόβαλλα στις
εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για
τα Συνέδριά μας και στο ευρύ κοινό τις πα-
ραστάσεις του Εθνικού. 

Είχαμε πολύ θετική ανταπόκριση και προ-
σωπικά, έχοντας περάσει 17 χρόνια της ζωής
μου εκτός Ελλάδος, χάρηκα πολύ αυτή την
εμπειρία που με έφερε κοντά στο ελληνικό
θέατρο. Κι ως εκεί!

Ξαφνικά τον περασμένο Μάρτιο μια αγα-
πημένη φίλη που αν είχε ασχοληθεί επαγ-
γελματικά με το θέατρο θα ήταν μεγάλη ηθο-
ποιός, με κεφαλαία το γράφετε αυτό, η οικο-
νομολόγος Νινέτα Κασκαρέλη, μου τηλεφώ-
νησε λοιπόν με την παράκληση να δεχτώ να
παίξω ένα μικρό ρόλο στην παράσταση της
θεατρικής τους ομάδας, που θα είχε πρεμιέρα

σε μια εβδομάδα! 
Δυστυχώς η κυρία που έπαιζε το δικό μου

ρόλο είχε ξαφνικό και σοβαρό θέμα υγείας.
Εμεινα εμβρόντητη και απάντησα: «...Δεν
έχω παίξει θέατρο ποτέ στη ζωή μου, αν πι-
στεύετε ότι μπορώ σε μια βδομάδα να τα κα-
ταφέρω, δεν έχω θέμα ντροπής, ευχαρίστως
να προσπαθήσω, ευχόμενη να μην σας εκθέ-
σω»! Αυτό ήταν! Απέκτησα νέα αγάπη! Ο
ρόλος μου ήταν εξαιρετικά μικρός και μετά
από μια εβδομάδα καθημερινές πρόβες συμ-
μετείχα στη θεατρική τους ομάδα!

«Ε.Κ.»:Κι ο ρόλος σας με τον Roger Moore
στην Ελβετία; Πώς γίνατε το «Το κορίτσι του
James Bond!!!»;

Μπορνόζη: Α! Πρέπει να σας διηγηθώ
αυτόν το ...ρόλο! Είναι ένα πολύ χαριτωμένο
περιστατικό! Υπήρξα «το κορίτσι του James
Bond»! για ένα ολόκληρο τέταρτο στην αγ-
καλιά του! Είχαμε πάει με την παρέα μου
στο Γκστάαντ για σκι κι αφού είχα πέσει του-
λάχιστον τέσσερις φορές από την «άγκυρα»
που μας μετέφερε στη κορυφή της πλαγιάς,
ένας ευγενής κύριος για να με βοηθήσει προ-
σεφέρθη να ανεβούμε μαζί. Κρύο τσουχτερό
με σκούφο ως τα μάτια, γυαλιά ηλίου, κασκόλ
ως τη μύτη, σχεδόν ως τα γυαλιά, δεν έβλεπα
σχεδόν καθόλου τον καλό αυτό κύριο μέχρι...
μέχρι τη στιγμή που έβγαλε τα γυαλιά και
κατέβασε το κασκόλ για να μου μιλήσει...

Ηταν εκείνη τη στιγμή που αναγνώρισα
πως ο ευγενής αυτός κύριος ήταν ο Roger
Moore!!! Μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχα
ισορροπία από μόνη μου - τώρα πλέον, στην
αγκαλιά του Roger Moore, έχασα και τη γη
κάτω από τα πόδια μου! Ο Moore, νοιώθοντας

ότι δεν έλεγχα την ισορροπία μου, με έσφιγγε
όλο και πιο πολύ πάνω του, φοβούμενος
βέβαια να μη κατρακυλήσουμε, παρέα πλέον,
την πλαγιά και μας τραβήξουν ξεκαρδιστικές
φωτογραφίες οι παπαράτσι ξαπλωμένους φαρ-
διά πλατειά στα χιόνια... Κι από εκεί που είχε
θελήσει νάναι ευγενής, ο άνθρωπος να βρεθεί
να γίνει ρεζίλι και να δώσει πικάντικη ύλη
στα media...  

Εγώ πάλι για να κατανικήσω την αμηχανία
μου άρχισα να του λέω ότι είμαι από το
Βόλο, να του εκθειάζω το Πήλιο, τη Σκιάθο
και τη Σκόπελο!!! Δεν είχε γυριστεί ακόμα
το «Μάμα Μία» και βέβαια το μόνο που τον
ενδιέφερε ήταν να φτάσουμε όρθιοι στη κο-
ρυφή! Οπου όταν φτάσαμε μας περίμενε όλη
η συντροφιά μου με χειροκροτήματα ως το
«Κορίτσι του James Bond»! Ξεχνιούνται αυτά;
Οχι, λοιπόν, δεν έπαιξα ούτε και με προσκά-
λεσε να παίξω σε καμμία ταινία του ο Roger
Moore! Ομως για ένα τέταρτο της ώρας ήμουν
σφιχτά στην αγκαλιά του !!!

Κι η Τέχνη του να είσαι Ανθρωπος.
Να μαθαίνει από 
τον συνάνθρωπό της

Μπορνόζη: Αυτό που σ’ εμπλουτίζει πάρα
πολύ στη ζωή, τουλάχιστον εμένα προσωπικά,
είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον συνάν-
θρωπό σου. Η δική σου πορεία ζωής, οι δικές
σου εμπειρίες, ο δικός σου τρόπος σκέψης,
εμένα με εμπλουτίζουν. Πόσες φορές η δική
σου εμπειρία μπορεί να οδηγήσει, να δώσει
ένα μάθημα! Να φέρω ένα παράδειγμα: Μι-
λούσα με τον Μάριο από την Κύπρο χρόνια

πριν. Είχα εκφράσει μια μικρή πικρία που
δεν έχω παιδιά τα οποία λατρεύω ! 

«Ολος ο κόσμος έχει, πολλοί χωρίς να το
σκέπτονται καν κι εγώ που τ’ αγαπώ να μην
κάνω ένα παιδί!» του είχα πει. Και μου λέει ο
Μάριος: «Και γιατί Ολγα μου; Σου λέει κανείς
ότι έχεις κάνει συμβόλαιο με το Θεό να έχεις
το παιδί όπως θα το ήθελες; Να μην το ξανα-
πείς αυτό! Εγώ είχα ένα γιο, ένα και μοναδικό
παιδί και 26 χρονών το έχασα σε αυτοκινητικό
δυστύχημα! Ποιος σου λέει ότι θα έχεις κάνει
παιδί και πως θα το έχεις όλα τα χρόνια;
...Ποιος σου λέει ότι θα γεννηθεί υγιές ή πως
δεν θα αποκτήσει σοβαρό πρόβλημα υγείας
κι εσύ με ανάλαφρο τρόπο το θεωρείς κάτι
απλό και δεδομένο; άκου «όλος ο κόσμος
έχει παιδιά!»... Κι ήταν ένα μάθημα κι αυτό
στο θετικό τρόπο σκέψης: Ποτέ μα ποτέ δεν
πρέπει να σκέφτεσαι αυτό που δεν έχεις! Να
λες πάντα σ’ ευχαριστώ Θεέ μου γι’ αυτά που
έχω... γιατί μπορεί και να με γλύτωσες από
κάτι.

Να ανταποκρίνεται, να βοηθάει

Μπορνόζη: Εχω επιλέξει να σκέπτομαι
θετικά και να βοηθώ τους γύρω μου όσο πε-
ρισσότερο μπορώ. Δεν επιτρέπω στον εαυτό
μου να παραπονιέται και απεχθάνομαι τη μι-
ζέρια και την κατήφεια. Προσπαθώ να κρατώ
αποστάσεις από ανθρώπους με αρνητική ενέρ-
γεια για λόγους μεταδοτικότητας.... 

Με γεμίζει χαρά να βοηθώ τους γύρω μου.
Οποιος χτυπήσει τη πόρτα μου, βρίσκει αν-
ταπόκριση. Επειδή όμως από επιλογή είμαι
πολύ καλή και δοτική, είμαι ταυτόχρονα και
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(1, σελ.26): Στιγμιότυπο από την Ομιλία
του Ελληνα Υπουργού κ. Κ. Χατζηδάκη
στο 14ο  Capital Link Invest In Greece Fo-
rum, στο Metropolitan Club Νέας Υόρκης
(2) Γουόλ Στρητ, Δευτέρα, 16   Δεκεμβίου
2013: Στιγμιότυπο από την Ενάτη Επέτειο
της Ημέρας της Ελλάδας στο Χρηματιστήριο
της Νέας  Υόρκης, «Greek  Day at NYSE».
Με την Ελληνική Σημαία αναρτημένη από
το NYSE, ο Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος,
Capital Link και η Ολγα Μπορνόζη, Αντι-
πρόεδρός της  συνοδεύουν τους τιμώμε-
νους Ελληνοαμερικανούς  Επικεφαλής των
Εισηγμένων Εταιριών και τους εκπροσώ-
πους της Ελλάδας στην εκδήλωση που
οργάνωσαν σε συνεργασία με το NYSE
στο πλαίσιο του 15ου Capital Link Invest
In Greece Forum. Μεταξύ τους ο Δρ. Σω-
τήριος Βαχαβιώλος, Πρόεδρος και CEO
της Mistras Group Inc. και ο Δρ. Τζον
Κούστας, CEO της Danaos Corporation
(NYSE: DAC) που  χτύπησαν το καμπανάκι
λήξης της Συνεδρίασης - προβάλλεται ζων-
τανά από αμερικανικά και διεθνή τηλεο-
πτικά δίκτυα - και ο Tζον Κάλαμος Chair-
man, CEO & Global Co-Chief Investment
Officer της Calamos Investments που τι-
μήθηκε με το «Capital Link Leadership
Award” στο Επίσημο Δείπνο του Συνεδρίου
στο New York Yacht Club.



προσεκτική διότι οι αρχαίοι μας πρόγονοι
ήταν σοφοί όταν έλεγαν ότι «ουδείς μεγαλύ-
τερος εχθρός από τον ευεργετημένο φίλο».
Βοηθώ πολύ αλλά κρατώ αποστάσεις από φί-
λους αχάριστους ή φίλους που θεωρούν πως
έχω υποχρέωση να τους δώσω αυτά που εκεί-
νοι επιθυμούν να πάρουν από μένα... 

Εχω μεγάλη ευαισθησία για τους ηλικιω-
μένους και τους νέους. Για τους ηλικιωμένους,
γιατί έχοντας συνοδεύσει σ’ αυτό το στάδιο
της ζωής τη μητέρα μου και την αδελφή της,
έχω συναίσθηση πως νοιώθει ο άνθρωπος
στο τελευταίο κομμάτι του ταξιδιού του. Και
γεμίζω φροντίδα, αγάπη, τρυφερότητα και
ζεστασιά όσους βρίσκονται σ’ αυτή την ηλικία
που η επαγγελματική δραστηριότητα έχει
σταματήσει, το ίδιο και η κοινωνική και ο τε-
λικός προορισμός είναι κοντινός και άγνωστος
συνάμα...

Οσον αφορά τους νέους, προσπαθώ να
βοηθήσω όπου μπορώ, είτε στην επαγγελμα-
τική τους αποκατάσταση με γνωριμίες, είτε
στις σπουδές τους, είτε γενικότερα σε ό,τι
έχουν ανάγκη. Είναι μεγάλη η ικανοποίηση
και χαρά που σου δίνει «το δόσιμο» και η
«ανακούφιση» που προσφέρεις σε όποιον έχει
ανάγκη ... Ιδιαίτερα στη δύσκολη εποχή που
διανύουμε όλοι, πιστεύω κάθε βοήθεια είναι
σημαντική.

Συγκρίνοντας κατοίκους 
και τις πόλεις τους

«Ε.Κ.»: Με βιώματα και στοιχεία από τη δε-
καπεντάχρονη ζωή σας στην Ελβετία, στη
Γενεύη, σπουδάζοντας και εργαζόμενη, είστε

σήμερα κάτοικος δύο ηπείρων και, λόγω της
δουλειάς σας, πολίτης σε δύο πρωτεύουσες,
Αμερική-Ευρώπη, Νέα Υόρκη-Αθήνα. Αποτελείτε
επίσης μέλος της Ελληνοαμερικανικής κοινό-
τητας. Πώς συγκρίνετε πόλεις, κατοίκους, τρόπο
ζωής; Τους σύγχρονους Ελληνες στην Ελλάδα
με τους Ελληνοαμερικανούς, ή ακόμη και τους
Αμερικανούς; Ας αρχίσουμε από τον σημερινό
Ελληνα.

Ο Ελληνας της Ενωμένης Ευρώπης

Μπορνόζη: Ο Ελληνας είναι εξευρωπαϊ-
σμένος! Είχε πολιτιστική σχέση πριν ακόμη
γίνει η Ελλάδα μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινό-
τητας με τον Γάλλο, μετά με τον Ισπανό, τον
Ιταλό και βέβαια ιστορικά με τον Αγγλο. Φυ-
σικά η Ενωση της Ευρώπης έχει φέρει πάρα
πολλά κοινά στοιχεία κι έχει συνδέσει κι
αναπτύξει τη μια κουλτούρα με την άλλη.
Κατά κάποιο τρόπο δημιουργηθήκαν οι Ενω-
μένες Χώρες της Ευρώπης, από τη στιγμή
που μπήκε το κοινό νόμισμα, το ευρώ κατ’
αναλογία των ΗΠΑ, πόσο μάλλον από τη
στιγμή που υπήρξε η ελεύθερη διακίνηση
πολιτών και στελεχών για να εργαστούν στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Πράγματι,
οι άνθρωποι εκτέθηκαν αμέσως σε άλλες
κουλτούρες, τις γνώρισαν, τις κατάλαβαν κι
αφομοίωσαν πάρα πολλά στοιχεία οι μεν από
τους δε. Εξ ου και οι Ελληνες, πραγματικά,
κατά τη γνώμη μου, συναγωνίζονται στο σύγ-
χρονο τρόπο ζωής, παράλληλα όμως είναι
πάρα πολύ «αλέρτ» πολιτιστικά. Οι Ελληνες
έζησαν μια άνοιξη τις τελευταίες δεκαετίες.
Η πολιτιστική ζωή στην Ελλάδα αν και μικρή

χώρα είναι πάρα πολύ πλούσια και έντονη.
Μπορώ να πω ασύλληπτη. Ο Ελληνας επειδή
είναι εξωστρεφής, και σαν μυαλό και σαν
προσωπικότητα, ερχόμενος σε επαφή με τις
ξένες κουλτούρες γνωρίζοντάς τες αφομοίωσε
στοιχεία και τα μετουσίωσε στον τρόπο ζωής
του και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του.
Παραμένει Ελληνας κι είναι συγχρόνως και
Ευρωπαίος. Ζει μέσα στην Ευρώπη.

Δεν έχει την ίδια σχέση με την Ευρώπη ο
Αμερικανός και ο Ελληνοαμερικανός, εκ των
πραγμάτων, και λόγω της γεωγραφικής από-
στασης που είναι μεγάλη, όσο κι αν το ίντερνετ
ενώνει τον κόσμο καταργώντας την απόσταση
στην επικοινωνία. Στην Ελλάδα παίρνεις το
αεροπλάνο και σε μία ώρα είσαι στη Ρώμη,
σε τρεις στο Παρίσι και στη Γενεύη, σε
τέσσερις στο Λονδίνο, πας για weekend !
Πόσοι και πόσοι Ελληνες το έκαναν αυτό,
ιδιαίτερα πριν από την κρίση! Με τα τουριστικά
γραφεία που οργάνωναν ειδικά ταξίδια στις
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πήγαιναν να δουν
Εκθέσεις στο Λούβρο για παράδειγμα, να πα-
ρακολουθήσουν συγκεκριμένα θεατρικά έργα
και μιούζικαλς στο Λονδίνο, ν’ ακούσουν κον-
σέρτα στη Βιέννη, ταξίδευαν με άλλα λόγια
για την ψυχαγωγία τους, για να επιστρέψουν
σε μια Αθήνα με άπειρα και γεμάτα θέατρα
και τόσες άλλες εκδηλώσεις ελληνικής παρα-
γωγής.

«Ε.Κ.»: Πώς βλέπετε τον Ελληνοαμερικανό;
Μπορνόζη: Ο Ελληνοαμερικανός, ακριβώς

επειδή ζει μακριά από τη πατρίδα του, διατηρεί
τις παραδόσεις των γονιών του και των νεα-
νικών του χρόνων, πολλές εκ των οποίων δεν
υπάρχουν καν πλέον στην Ελλάδα του σήμερα.
Συχνά συγκινούμαι ιδιαίτερα διότι έχω την
αίσθηση ότι η Ελλάδα κάποιων Ελληνοαμε-
ρικανών, είναι μια Ελλάδα που δεν υπάρχει
πλέον. Ο Ελληνοαμερικανός διατηρεί τις πα-
ραδόσεις των γονιών και προγόνων του γιατί
μέσα από αυτές διατηρεί την ελληνικότητά
του ζώντας στην αμερικανική πραγματικότητα,
με τον αμερικανικό τρόπο ζωής και με τον
ηθικό κώδικα των Αμερικανών. Δεν μπορεί
να καταλάβει την ευρωπαϊκή πλευρά του Ελ-
ληνα, γιατί δεν έχει επαφή με την Ευρώπη
και βέβαια δεν μπορεί να καταλάβει ούτε και
τις «ανατολίτικες» πινελιές του που είναι
ακόμα πιο μακρινές για κείνον.

Ο Ελληνοαμερικανός ζει στη δική του «Ελ-
λάδα». Δεν αντιλαμβάνεται τον τρόπο σκέψης
και συμπεριφοράς του σύγχρονου Ελληνα, ο
οποίος λειτουργεί με ένα άλφα τρόπο, σε μια
συγκεκριμένη χώρα, με συγκεκριμένους νό-
μους ή έλλειψη νόμων. Ο Ελληνοαμερικανός
ζει σε μία χώρα ευνομούμενη, με εφαρμο-
σμένους νόμους, με συστήματα τιμωρίας και
γενικά με άλλο τρόπο λειτουργίας. Επίσης, ο
Ελληνοαμερικανός είναι πιο κοντά στην πα-
ραδοσιακή ηθική κι έχει μια πιο ρομαντική
εικόνα για την Ελλάδα, εξιδανικευμένη.

Δεν αναφέρομαι βέβαια σε εκείνους που
μετακινούνται συχνά στην Ελλάδα ή μοιράζουν
το χρόνο τους ανάμεσα στις δύο χώρες διότι
αυτοί βλέπουν και γνωρίζουν τις αρνητικές
πλευρές της Ελλάδας που ο Ελληνοαμερικανός
δεν τις βλέπει.

«Ε.Κ.»: Το δέντρο φέρνει το τοπίο του κι ο
πολίτης την πόλη και την πολιτεία του, την
κοινωνία του, έτσι δεν είναι;

Μπορνόζη: Είναι πραγματικά δυο πολύ
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«Η ΔΙΚH ΣΟΥ ΠΟΡΕIΑ ΖΩHΣ, 

ΟΙ ΔΙΚeΣ ΣΟΥ 

ΕΜΠΕΙΡIΕΣ, Ο ΔΙΚOΣ ΣΟΥ 

ΤΡOΠΟΣ ΣΚeΨΗΣ, ΕΜeΝΑ 

ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤIΖΟΥΝ. 

ΠOΣΕΣ ΦΟΡeΣ Η ΔΙΚH ΣΟΥ 

ΕΜΠΕΙΡIΑ ΜΠΟΡΕI ΝΑ ΟΔΗΓHΣΕΙ,

ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ!»
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διαφορετικοί κόσμοι στον τρόπο σκέψης, λει-
τουργίας, συμπεριφοράς, ζωής. Παραδείγματα
άπειρα. Στην Ελλάδα είμαστε πολύ προσεκτικοί
στις συναλλαγές μας και επιφυλακτικοί με
«δεύτερες σκέψεις» για ό,τι γίνεται η για ό,τι
κρύβεται. Εδώ υπάρχει ένα σύστημα, που
λειτουργεί πολύ πιο σωστά νομίζω, διότι αν
δεν είσαι σωστός η χώρα θα σε εξοστρακίσει.
Αν δεν είσαι σωστός στο επάγγελμά σου και
σου γίνει καταγγελία, πολύ απλά θα σου
αφαιρεθεί η άδεια, θα σου επιβληθεί μία
ποινή. Δεν διανοείται κανείς - όχι απλά να
διπλοπαρκάρει, αλλά ούτε καν να παρκάρει
σε λάθος θέση. Η ποινή είναι άμεση και δεν
υπάρχει η δυνατότητα «να σου σβηστεί η
κλήση» με τη βοήθεια «κάποιας γνωριμίας».

Και αυτό το παράδειγμα ισχύει για όλους
τους κλάδους και όλους τους τομείς. Κατά
συνέπεια στις δύο χώρες οι άνθρωποι είναι
υποχρεωμένοι να λειτουργούν εντελώς δια-
φορετικά, έχουν εντελώς διαφορετική αντί-
ληψη, νοοτροπία και αντιμετώπιση καταστά-
σεων από την ίδια τη πολιτεία και τους
νόμους. Και κανείς από τους δύο δεν έχει
επιλογή να λειτουργήσει διαφορετικά διότι
για να προχωρήσει τη ζωή του πρέπει να λει-
τουργεί σύμφωνα με το σύστημα της χώρας
στην οποία ζει. Στην αντίθετη περίπτωση δεν
είναι απλά ότι ο κοινωνικός περίγυρος θα
τον δει περίεργα αλλά και η ίδια η χώρα «θα
τον αποβάλλει».

«Ε.Κ.»: Μιλήστε μας για τα καλά της πόλης
που ζείτε και που δεν κοιμάται.

Μπορνόζη: Ως προς την καθημερινότητα
στη Νέα Υόρκη νομίζω ότι τα πάντα λειτουρ-
γούν ρολόι. Είσαι στο κέντρο του Κόσμου κι
η δική μου τουλάχιστον αίσθηση είναι ότι
δεν έχεις το άγχος που έχεις στην Ελλάδα,
απλά γιατί το σύστημα, η υποδομή λειτουργεί.
Μπορεί επαγγελματικά να πρέπει να σκοτωθείς
στην κούραση και η δουλειά σου να είναι
πολύ απαιτητική και ανταγωνιστική. Να πρέπει
να αποδώσεις, γιατί αν δεν αποδώσεις υπάρ-
χουν άλλοι ... χίλιοι που περιμένουν να
πάρουν τη δουλειά που κάνεις εσύ - εξίσου
καλοί ή και καλύτεροι, εφόσον μάλιστα ζούμε
στη χώρα που μετρά η προσωπική αξία και
ικανότητα και το σύστημα δεν επιτρέπει σε
κάποιον άλλον να προσληφθεί στη θέση σου
γιατί ξέρει τον Πρόεδρο, τον Διευθυντή η
τον πολιτικό. Οταν τελειώνεις όμως τη δουλειά
σου, η ζωή σου τακτοποιείται και ρυθμίζεται
πολύ πιο εύκολα απ’ ό,τι στην Ελλάδα. Εχεις
στρες στη Νέα Υόρκη όταν βγαίνεις από το

γραφείο σου, στις επτά; στις οχτώ; Είσαι κου-
ρασμένος γιατί έχεις εργαστεί πολύ κι έχουν
απαιτήσει πάρα πολλά από σένα; ανήκεις
όμως από κείνη την ώρα και μετά σε σένα!

Μια ευχάριστη διαφορά με την Αθήνα
είναι το θέμα του αυτοκινήτου. Στη Νέα
Υόρκη που είναι η πιο ανταγωνιστική πόλη
του Κόσμου πας παντού με τον ηλεκτρικό, το
λεωφορείο ή το ταξί. Κάνεις χρήση του αυτο-
κινήτου σου μόνο εκτός Μανχάταν και όπου
δεν εξυπηρετεί η συγκοινωνία. Στην Αθήνα,
προτιμάς να κυκλοφορείς με το αυτοκίνητό
σου. Εδώ πάλι, επειδή τα κτίρια είναι σε
ύψος και μπορεί σε κάθε οικοδομικό τετρά-
γωνο να ζουν και πέντε χιλιάδες άνθρωποι,
κάτω από το κάθε τετράγωνο ή κάθε δύο τε-
τράγωνα υπάρχουν όλα όσα έχεις ανάγκη
για τη ζωή σου... Οπότε περπατάς. Ολα τα
υπόλοιπα ρυθμίζονται ηλεκτρονικά, το σύ-
στημα δουλεύει, απλοποιεί συνεχώς τα πράγ-
ματα, κάνει παν δυνατό για να γίνεται η ζωή
πιο εύκολη. Με εκπλήσσει ευχάριστα και με
ανακουφίζει η διαπίστωση ότι στους ουσιώδεις
τομείς της ζωής, η Νέα Υόρκη παρόλο που
είναι το κέντρο του Κόσμου, με εκατομμύρια
μονίμων κατοίκων και τουριστών, επειδή έχει
ένα σύστημα που επιτρέπει σε όλους τους
πολίτες να διεκπεραιώνουν τα πάντα γρήγορα,
κάνει την καθημερινότητα των ανθρώπων
πιο εύκολη συγκριτικά με την Ελλάδα.

Σε επίπεδο φιλικής συναναστροφής θα
έλεγα ότι στην Ελλάδα είναι πιο εύκολα γιατί
ο τόπος είναι μικρός, οι κοινωνικοί κύκλοι
επίσης μικροί, όλοι είμαστε Ελληνες συνδε-
δεμένοι με την ίδια γλώσσα, θρησκεία, πα-
ραδόσεις, νοοτροπία, αντιλήψεις, αίσθηση
του χιούμορ, κατανόηση και αντίληψη. Και
αποστάσεις μικρές. Στη Νέα Υόρκη βγαίνοντας
από το σπίτι σου περιβάλλεσαι από όλες τις
εθνικότητες της Γης, που μιλούν όλες τις
γλώσσες, έχουν άλλες θρησκείες και πολιτικά
πιστεύω, άλλη κουλτούρα και νοοτροπία και
πολλοί μένουν εκτός Μανχάταν, σε όμορες
περιοχές. Κατά συνέπεια, η βραδινή έξοδος
σε ταβερνάκι ή εστιατόριο που είναι τόσο εύ-
κολη για την Ελλάδα και η ζεστή εύκολη αν-
θρώπινη επαφή, στη Νέα Υόρκη είναι δύσκολη.
Χρειάζεται προγραμματισμό αφού προηγου-
μένως βρεις τους λίγους με τους οποίους μπο-
ρείς να επικοινωνήσεις. Αν όμως κάποιος δη-
μιουργήσει τον κύκλο του, οι δυνατότητες
και οι επιλογές που σου προσφέρει η Νέα
Υόρκη είναι άπειρες. Χρόνο, χρήματα και εν-
διαφέροντα να έχει κανείς και οι επιλογές
είναι ανεξάντλητες.

Μια διαφορά, επίσης, μεταξύ Ελλάδος και

Αμερικής με άμεσο αντίκτυπο στην ψυχολογία
του ατόμου, βρίσκεται στα ΜΜΕ και συγκε-
κριμένα στα δελτία ειδήσεων. Στην Ελλάδα,
κατακλύζεσαι από καταστροφικά νέα, τα δελ-
τία ειδήσεων είναι μακροσκελή και αναφέ-
ρονται σε όλα «τα κακά της καθημερινότητας»,
δημιουργούν ή μεγεθύνουν την ένταση των
υπαρκτών προβλημάτων που όλοι αντιμετω-
πίζουμε, μας ρίχνουν την ψυχολογία με διαρκή
κινδυνολογία και σκανδαλολογία.

Οταν είσαι Ελληνας κι έρχεσαι στη Νέα
Υόρκη, ησυχάζουν τα αυτιά σου και ηρεμείς!
Μπαίνει η Ελλάδα στη σωστή βαθμίδα. Στην
Ελλάδα νομίζεις ότι τα πάντα στρέφονται
γύρω από σένα, ότι είσαι το κέντρο του
Κόσμου και πως όλοι ασχολούνται μαζί σου
και θέλουν το κακό σου. Εδώ συνειδητοποιείς
πως τίποτα από όλα αυτά δε συμβαίνει, κα-
νένας δεν ασχολείται μαζί σου, βάζεις τις ει-
δήσεις κι επιτέλους συνειδητοποιείς ότι συμ-
βαίνουν και στον υπόλοιπο κόσμο πράγματα
κι όχι μόνον στην Ελλάδα. Απλά είναι άλλος
ο τρόπος προβολής τους.

Οπως εργάζομαι πολλές ώρες, δε βλέπω
πολύ τηλεόραση η ίδια! Με στενοχωρεί όμως
ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τις επιπτώσεις των
αρνητικών ειδήσεων και εικόνων που προ-
βάλλουμε στην Ελλάδα. Αυτές οι αρνητικές
ειδήσεις και εικόνες αμέσως ανακυκλώνονται
σε όλα τα κανάλια του εξωτερικού, με δυ-
σμενέστατες επιπτώσεις για τη χώρα μας, τον
τουρισμό μας, για μας τους ίδιους. Βγάζουμε
τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια όταν
προβάλλουμε σκηνές τρόμου και φρίκης από
το Σύνταγμα έξω από το ξενοδοχείο «Μεγάλη
Βρετανία» για παράδειγμα, που ενώ εμείς ξέ-
ρουμε ότι συμβαίνουν αυτά μόνο γύρω από
2 τετράγωνα στο κέντρο της Αθήνας, ο ξένος
που τα βλέπει νομίζει πως όλη η Αθήνα έχει
μετατραπεί σ’ επικίνδυνη ζώνη. Εγώ που
ήμουν στην Αθήνα σε περίοδο που γινόντου-
σαν επεισόδια, πολλές φορές ήξερα πολύ
καλά, όταν αργότερα έβλεπα τηλεόραση, ότι
ενώ η εικόνα έδειχνε ότι καιγόταν όλη η
Ομόνοια αυτό που στην πραγματικότητα συ-
νέβαινε ήταν φωτιά σε ένα τ.μ., σ’ ένα τραπέζι,
χωρίς να υπάρχει φόβος για κάτι περισσότερο.
Οταν εσύ όμως τα βλέπεις αυτά από Νέα
Υόρκη κι ακούς ότι γίνονται στην Ελλάδα δεν
ξέρεις ότι αφορά μόνον ένα τετραγωνάκι της
Ομόνοιας και πως όλη η Αθήνα είναι μια
χαρά. Απλά, πιστεύεις ό,τι δείχνει η οθόνη
και μένεις με την εικόνα καταστροφής!

Η μάχη της ελληνικής 
καθημερινότητας

Μπορνόζη: Στην Ελλάδα, ως απλός πολί-
της, οι συναλλαγές για παράδειγμα με τις
Δημόσιες Υπηρεσίες μπορεί να αποδειχθούν
εξαιρετικά πολύπλοκες και χρονοβόρες και
να καταναλώσεις πολύ χρόνο και κόπο ώσπου
να επιλύσεις το θέμα σου. Αν και υπάρχουν
πολλές και σημαντικές βελτιώσεις, συγκρί-
νοντας με το εδώ σύστημα, πρέπει να ομολο-
γήσω πως εδώ τα πάντα επιλύονται σχεδόν
άμεσα. Αλλωστε, τη γραφειοκρατία και αντί-
στοιχα θέματα επικαλούνται οι ξένοι που θέ-
λουν να επενδύσουν στη χώρα μας και παρα-
καλούν για ουσιαστικές βελτιώσεις σε συγκε-
κριμένους τομείς.

«Ε.Κ.»: Μιλάτε λοιπόν για μια διαφορετική

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ. ΟΛΓΑ ΜΠΟΡΝΟΖΗ
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«Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ ΑΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΧΩΡΑ

ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΛΟΥΣΙΑ 

ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΩ

ΑΣΥΛΛΗΠΤΗ. 

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ, ΚΑΙ ΣΑΝ ΜΥΑΛΟ

ΚΑΙ ΣΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ

ΞΕΝΕΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΕΣ 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΕΣ ΑΦΟΜΟΙΩΣΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΕ

ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥ

ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ. 

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΛΛΗΝΑΣ 

ΚΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΚΑΙ 

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ. 

ΖΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.»

1

1): Καλοκαίρι με φίλους στην Ελλάδα:
Κωνσταντίνος Βελλής, Ολγα Μπορνόζη
κι η Σοφία Μπουλινάκη: τεράστια η
αγάπη και των δύο για τη θάλασσα, μα
«η Σοφία είναι η καπετάνισα της»
λέει η Ολγα. 
Σοφία Μπουλινάκη, αγαπημένη της
φίλη, «η καπετάνισα» της ζωής μου» 

Στη διπλανή φωτογραφία, η Σοφία κι η
Ολγα ξανά, συντροφιά με την Βέρα Μπά-
καλα και τη Δούκη Μαθιουδάκη
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διαχείριση της καθημερινής ζωής
στην Ελλάδα ως πολίτης, επαγγελμα-
τίας ή υπάλληλος-εργαζόμενος γιατί
γίνεσαι εσύ ο ίδιος ρυθμιστής της,
ενώ αυτός ο ρυθμιστής θα έπρεπε να
είναι το σύστημα που θα σου παρείχε
μια σύγχρονα οργανωμένη και προ-
στατευτική πολιτεία.

Μπορνόζη: Πρέπει να αφιερώ-
σεις πολύ περισσότερο χρόνο στη
διαχείριση της ζωής σου και της κα-
θημερινότητάς σου στην Ελλάδα
από ό,τι εδώ που τα πάντα είναι
ρυθμισμένα. Από την άλλη πλευρά,
για το λόγο αυτό, ο Ελληνας γίνεται
πιο δυνατός στο να αντιμετωπίζει
καταστάσεις. Μπορεί να επιβιώσει
παντού ακριβώς γιατί μαθαίνει να
επιβιώνει σε ένα απρόβλεπτο ασαφές
περιβάλλον. Οταν λοιπόν δεν είναι
τα πάντα ρυθμισμένα κι εσύ πρέπει
να βρεις τον τρόπο για να βρεις τη
λύση στο κάθε τι που σε απασχολεί
γίνεσαι πιο οξύνους, πιο γρήγορος,
πιο αποτελεσματικός ή πιο πολυ-
μήχανος στον τρόπο αντιμετώπισης
απ’ ό,τι κάποιος άλλος που τα έχει
όλα λυμένα. Αυτό δίνει στον Ελληνα,
αν θέλεις, ακόμη και μια πιο πικάν-
τικη ίσως προσωπικότητα. Και πο-
λύπλευρη και πικάντικη. Και η οξύ-
νοια που αποκτά αποδεικνύεται
όταν βγαίνει στο εξωτερικό όπου,
λειτουργώντας στα πλαίσια άλλου
συστήματος, οι ικανότητές του ανα-
δεικνύονται και διαπρέπει.

«Ε.Κ.»: Ωστόσο, κάθε φορά που
πάει να γίνει κάτι για τη διευκόλυνση
στην καθημερινότητα στην Ελλάδα
υπάρχουν αντιστάσεις. Τι λέτε γι’
αυτό;

Μπορνόζη: Ορισμένα πράγματα
υιοθετούνται κι άλλα δεν υιοθε-
τούνται ή παίρνει πολύ περισσότερο
χρόνο ώσπου να εφαρμοστούν. Σί-
γουρα γίνονται βήματα και σίγουρα
υπάρχει πρόοδος, αρκεί να παρα-
κολουθούμε την επικαιρότητα και
τον αγώνα που δίνει η πατρίδα μας
σε όλους τους τομείς για να ξεπε-
ράσει σκοπέλους, να πατάξει τη δια-
φθορά, την ανομία, να δημιουργήσει
προοπτικές ανάπτυξης, να εξυγιάνει
καταστάσεις, να δημιουργήσει προ-
οπτικές.

«Ε.Κ.»: Γενεύη! Με δυο λέξεις σας!
Μπορνόζη: Τάξη, καθαριότητα,

ασφάλεια, επίπεδο, αίσθηση ότι
είσαι στο κέντρο της Ευρώπης, και
ότι όλα δουλεύουν «ρολόι» ! Αυτή
ήταν η Γενεύη που έζησα.

«Ε.Κ.»: Αθήνα;
Μπορνόζη: Ηλιος, Θάλασσα,

Φως, Παρέα, Χαρά, Χαρά της Ζωής!
Εντάξει και άγχος! Αυτά θα έλεγα

για την Ελλάδα, χαρά, χαρά! Οσο
κι αν η χώρα μας παρουσιάζει κά-
ποιες δυσκολίες επαγγελματικά, επι-
χειρηματικά, στην υποδομή, και γε-
νικά σε πολλούς τομείς, από την
άλλη όμως πλευρά υπάρχει μια έν-
τονη χαρά ζωής!

«Ε.Κ.»: Και το λέτε εσείς κι όχι ο
...ΕΟΤ στις προβλέψιμες καμπάνιές
του...

Μπορνόζη: Μα αυτό μου το
λένε και πολλοί ξένοι, κυρίως Γάλλοι,
γιατί τυχαίνει να είμαι σε συχνή
επαφή μαζί τους. Λόγω της μακρό-
χρονης 15ετούς παραμονής μου
στην Ελβετία ήμουν πάντα σε επαφή
με τη γαλλική κοινότητα στην Ελ-
λάδα και γι’ αυτό είμαι μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ελλη-
νογαλλικού Επιμελητηρίου που εκεί

στόχο έχουμε να φέρουμε σε επαφή
Γάλλους επιχειρηματίες, γαλλικές
επιχειρήσεις με Ελληνες και το αν-
τίστροφο. Το γαλλικό Διοικητικό
Συμβούλιο αποτελείται από έξι Γάλ-
λους και έξι Ελληνες υποχρεωτικά.
Οι Γάλλοι είναι ανώτατα στελέχη,
πρόεδροι μεγάλων γαλλικών εται-
ρειών στην Ελλάδα και κάθε τρία-
τέσσερα χρόνια μετακινούνται σε
άλλες χώρες. Κάθε φορά που είναι
να φύγουν αυτοί κι η οικογένειά
τους από την Ελλάδα, φεύγουν με
πολύ βαριά καρδιά, γεγονός που με
συγκινεί και μερικές φορές με ξαφ-
νιάζει και με χαροποιεί γιατί εγώ
ως Ελληνίδα βλέπω και τα κακά της
χώρας μου και αισθάνομαι άσχημα!

Πρόσφατα έφυγε ο επικεφαλής
της Michelin που μου έλεγε «Ολγα
μου τα παιδιά μου κλαίνε! Δεν θέ-
λουν να φύγουν!» «Μα γιατί;» ρώ-
τησα! Και η απάντηση; Αυτή η έλ-
λειψη νόμων είναι και χαρά ζωής!
Να έχεις την αίσθηση της ελευθερίας,
ότι κάνω ό,τι θέλω είναι και χαρά!
Ναι! η καθημερινότητά μου μπορεί
να είναι δύσκολη γιατί δεν είναι τί-
ποτα δεδομένο, κανένας δεν μ’
ακούει κι ο καθένας ό,τι θέλει κάνει!
Αλλά αυτό είναι και χαρά! Είναι
απλή η ζωή στην Ελλάδα! Ο κόσμος
είναι ανοιχτός, γελάει, μιλάει, πάμε
στη θάλασσα, στις ταβέρνες, πιά-
νουμε εύκολα κουβέντα, είναι χαρά
ζωής... γιατί τι είναι η ζωή; Αλλού
δεν μιλάς με το διπλανό σου! Στην
Ελλάδα μπορεί να σε ξεκουφαίνουν
οι διπλανοί με το πάρτι τους, να
κοιμάσαι με ωτασπίδες! Κι αν πας
να τους πεις κάτι, πολύ πιθανόν να
σε κρατήσουν στην παρέα τους ! Σε
ποια άλλη χώρα μπορείς μέσα σε
λίγες ώρες να βρεθείς για το Σαβ-
βατοκύριακο σ’ ένα μαγευτικό νησί,
να χαρείς τη θάλασσα, τον ήλιο, το
κολύμπι και Δευτέρα πρωί να είσαι
πάλι στο γραφείο σου;

«Ε.Κ.»: Επιστροφή στη Νέα Υόρκη!
Η «σύνοψή σας».

Μπορνόζη: Εγρήγορση! Κέντρο
του Κόσμου κι όσα δεν συνδυάζουν
οι άλλες δύο πόλεις! Η πόλη που
δεν κοιμάται ποτέ. Τα γεγονότα που
συνδέονται μαζί της έχουν σημαδέ-
ψει όλο τον πλανήτη. Η πιο φημι-
σμένη πόλη παγκοσμίως, ένα από
τα μεγαλύτερα διπλωματικά και επι-
χειρηματικά κέντρα στον Κόσμο.
Με εξαιρετικά Πανεπιστήμια, υπέ-
ροχα Μουσεία, Θέατρα, και ανε-
ξάντλητη ποικιλία πολιτιστικών επι-
λογών. Η πόλη όπου εργάζεσαι
σκληρά αλλά η αξία σου αναγνωρί-
ζεται και ανταμείβεται. Η πόλη που
σου δίνει ευκαιρίες ανέλιξης και

εξέλιξης. Θα σου επιτρέψει αλλά
και θα σε αναγκάσει να βγάλεις το
καλύτερο σου εαυτό, αλλιώς δεν
μπορείς να επιβιώσεις σε μια κοι-
νωνία που σε μετρά για τις ικανό-
τητές σου και την αξία σου. Η πόλη
με τα τόσα ερεθίσματα που δεν βα-
ριέσαι ποτέ! αν αφεθείς στη γοητεία
της θα σου χαρίσει πολλές νέες εμ-
πειρίες!

Γυναίκα, Σχέσεις, Οικογένεια

«Ε.Κ.»: Γυναίκα στην Αμερική ή
στην Ευρώπη; Πώς βλέπετε τις σχέ-
σεις, αντίστοιχα;

Μπορνόζη: Θα έλεγα ίσως ότι
μεταξύ Ευρωπαίας και Αμερικανίδας
γυναίκας η Αμερικανίδα είναι λίγο
πιο ανταγωνιστική απέναντι στον
άνδρα, στον άνδρα της. Ισως να
είναι οι επαγγελματικές απαιτήσεις
της κοινωνίας που την προσδοκούν
αντίστοιχη με τον άνδρα. Δεν ξέρω!
Στην Ευρώπη νομίζω ότι η επαγ-
γελματίας γυναίκα εξακολουθεί να
είναι «γένους θηλυκού», δεν έχει
αντιπαλότητα με τον άνδρα της.
Εδώ νοιώθεις ότι η γυναίκα περιμένει
από τον άνδρα να κάνει χωρίς διά-
κριση τα ίδια πράγματα που κάνει
και εκείνη στο σπίτι. Δεν αντιλαμ-
βάνομαι τη σχέση τους ως σύντροφοι
«σου κρατώ το χέρι και σε στηρίζω,
μου κρατάς το χέρι και με στηρίζεις».
Σαν να υπάρχει πάντα μια υποβό-
σκουσα αντιπαλότητα. Σαν να φο-
βάται η γυναίκα μη θεωρηθεί δεδο-
μένο ότι σ’ αυτή πέφτουν οι δουλειές
του σπιτιού κι άρα να απαιτείται
διαρκώς ο ρόλος - δουλειά του συ-
ζύγου στο σπίτι. Κι αυτό να γίνεται
...ρολόι. Δεν το έχουμε αυτό στην
Ευρώπη. Επίσης, μια γυναίκα στην
Ευρώπη δεν ενοχλείται καθόλου να
περιποιηθεί τον άνδρα της, δεν την
μειώνει αυτό, την ευχαριστεί! Η Ευ-
ρωπαία γυναίκα δεν θεωρεί ότι μει-
ώνεται όταν προσφέρει στον άνδρα
της, ως σύντροφό της, όταν εμμένει
στις δουλειές της στο σπίτι της, δεν
περιμένει πάση θυσία να κάνει αυτό
ή το άλλο ο σύζυγός της κατ’ οίκον,
με άλλα λόγια οι δουλειές στο σπίτι
δεν είναι εστία αντιπαλότητας. Οσο
για την Ελληνοαμερικανίδα μπορεί
να επηρεάζεται έτσι ή αλλιώς, αλλά
σίγουρα είναι πιο παραδοσιακή από
την Ελληνίδα.

Αντιπαλότητα μεν 
συντροφικότητα δε

Μπορνόζη: Παρόλη όμως την
αντιπαλότητα με τον άνδρα, όπως
εγώ τη βλέπω, η αίσθηση που απο-
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«Ε.Κ.» :Εκτός από «κορίτσι του James Bond» στην Ελβετία, η

Αθήνα σας γνώρισε και σαν... «γυναίκα από χαρέμι» που μάλλον δεν
έχει σχέση μ’ αυτό που είπατε νωρίτερα τις ανατολίτικες πινελιές του
Ελληνα...αλλά για το «fun club» του Αντώνη Ρέμου...

Μπορνόζη: Σωστές οι πληροφορίες σας! Το παλκοσένικο φαίνεται
ήταν στο... πεπρωμένο μου κι άρα να το ζήσω με κάποιο τρόπο...Δεν
ήμουν βέβαια εγώ που το επεδίωξα αλλά η ...κινητή τελεφωνία! Η
ιστορία είναι ότι το ίδιο με το δικό μου νούμερο  κινητού, αλλά σε
άλλο πάροχο είχε ο Αντώνης Ρέμος! Απειρες  λοιπόν από τις εισερ-
χόμενες κλήσεις μου ξεκινούσαν μ’ ένα «αγάπη μου»... Οπως κατα-
λαβαίνετε ποτέ στη  ζωή μου δεν με είχαν αποκαλέσει τόσες φορές
«αγάπη μου» ... Τι  σημασία είχε αν  το «αγάπη μου» απευθυνόταν
στον  Αντώνη! Σιγά να μην προσπαθούσα να αλλάξω τέτοιο
πεπρωμένο! Δεχόμουν λοιπόν το  «αγάπη μου» μετά μεγάλης ευχα-
ριστήσεως! 

Από την άλλη όμως αφήναν και πολλά επαγγελματικά μηνύματα
αυτοί που...τον καλούσαν : «Αντώνη ετούτο, Αντώνη το άλλο!»
Οπότε τι να έκανα; Είπαμε, δεν τα βάζουμε με το πεπρωμένο μας!
Μπήκα λοιπόν στο ρόλο της τηλεφωνήτριας-γραμματέως του και σε
καθημερινή βάση έκανα πλήρη αναφορά στο δικό του τηλεφωνητή:
«αύριο σε περιμένει ο κ. Μάτσας για ηχογράφηση!», « μη ξεχάσεις
να πας στις τρεις στο κανάλι τάδε για την εκπομπή δείνα...» 
« θυμήσου ότι οι φίλοι σου σε περιμένουν σ’ εκείνη την καφετέρια»
και ούτω καθ’ εξής...

Μοιραίο λοιπόν ήταν κάποια στιγμή να γνωριστούμε! Εγώ  φυσικά
ερωτεύτηκα τον Αντώνη κι ο Αντώνης παρέμεινε σώος και αβλαβής.
Και μια και το ...Ρέμος δεν είναι άσχετο με τη χαρά που νοιώθουν οι
θαυμάστριες που ανήκουν στο ...Χαρέμι του, γιατί να μην έμπαινα
κι εγώ λοιπόν ... ως νέο μέλος; Οπερ και εγένετο!

Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε πολύ κεφάτες βραδυές με πάρα
πολλούς φίλους συντροφιά που μας έδενε το γέλοιο κι η χαρά μαζί
και τα τραγούδια του Αντώνη...

Κι επειδή το «πεπρωμένο φυγείν αδύνατο» η ίδια η ανηψιά μου
«σεβόμενη τα αισθήματά μου για τον Αντώνη», γεννήθηκε την
ημέρα της γιορτής του! Κι ενώ πρότεινα στην οικογένεια να βγάλουμε
το παιδι «Αντωνία», η πρότασή μου δεν εγινε δεκτή.... Ακόμη,
περιττό να σας πω, πως σε «εορτάς και επετείους» το τηλέφωνο
έπαιρνε φωτιά από ...«τις αντιζήλους μου» και συγχρόνως  γινόταν
περιζήτητο από τους άντρες φίλους μου που χρυσή με  έκαναν να
τους το δίνω να απαντούν εκείνοι εκ μέρους του Αντώνη! Ε, να μην
έφτιαχναν κι εκείνοι το δικό τους χαρέμι; Που η αξιολάτρευτη αυτή
ιστορία, πέρα για πέρα αληθινή, με οδηγεί να σας πω – για να ανα-
δείξουμε και τη σοβαρή της πλευρά - τον τρόπο διασκέδασης του
Ελληνα! Αυτή τελικά η βραδυνή διασκέδαση λειτουργεί θετικά στην
ψυχολογία του. Η ίδια, έχοντας ζήσει  δεκαεπτά χρόνια εκτός
Ελλάδος, δεν την ήξερα κι όταν τη γνώρισα κατάλαβα πόσο τη
χαίρεται ο Ελληνας, πόσο τον απελευθερώνει, πόσο ελεύθερα αφήνει
τα συναισθηματά του, να δείξει και να μοιραστεί την αγάπη του, τον
πόνο του, τον καημό του! Διασκέδαση  που και πολλοί ξένοι αντι-
λαμβάνονται σαν κάτι διαφορετικό άσχετα αν μπορούν κι αν θέλουν
να μπουν στο στοιχείο του. Αν κι εδώ μπορώ να σας αναφέρω πως
πολλοί Γαλλοι (μέλη του Επιμελητηρίου μας) έγιναν θαυμαστές και
φίλοι του Αντώνη που με τα τραγούδια του και το κέφι του, τους
γνώρισε έναν άλλο τρόπο έκφρασης και διασκέδασης.



κομίζω είναι ότι εδώ τα ζευγάρια
και οι οικογένειες έχουν πολύ πιο
στερεούς δεσμούς από ό,τι στην Ελ-
λάδα. Στην Ελλάδα και γενικά στη
Μεσόγειο -κι ίσως σ’ αυτό να παίζει
ρόλο και το κλίμα, η θάλασσα, ο
τουρισμός, το γλέντι, η έντονη κοι-
νωνική ζωή- έχει εξελιχθεί ένας άλ-
λος τρόπος ζωής, εξωστρεφής πάντα,
κατά το χαρακτήρα του Ελληνα,
ίσως όμως και πιο επιπόλαιος. Η
αλλαγή συντρόφου στην Ευρώπη
και στην Ελλάδα δεν είναι καθόλου
δύσκολη. Είναι αποδεκτό και στην
πολιτική ζωή. Βλέπετε ο Μιτεράν
είχε δύο οικογένειες, ήταν Πρόεδρος
της Γαλλίας και κανείς δεν ασχολείτο
μ’ αυτό. Στην Αμερική αν τολμήσει
ένας παντρεμένος πολιτικός να έχει
ένα φλερτ χάνει την κούρσα της
διαδοχής στην Προεδρία της χώρας.
Αλλα ήθη. Το καλό όμως αυτής της
κουλτούρας είναι ότι έχει πιο πολλές
ηθικές αξίες, πιο ισχυρούς δεσμούς
ανάμεσα στο ζευγάρι. Ισως το γε-
γονός ότι η ζωή εδώ είναι πιο ατο-
μιστική να τους κάνει να μένουν
συνειδητά μαζί, με συντροφικότητα.
Νομίζω ότι τα ζευγάρια εδώ είναι
σε πιο σωστή βάση και σε πιο μα-
κροχρόνιες σχέσεις από ό,τι συμ-
βαίνει στην Ελλάδα. Ισως να υπάρχει
μια μικρή αντιπαλότητα, όπως είπα,
μακροπρόθεσμα όμως, αν το δεις,
τα ζευγάρια είναι πολύ πιο δεμένα.
Η αίσθησή μου είναι ότι εδώ ο κό-
σμος γυρνάει σπίτι του και τρώει
με την οικογένειά του το βράδυ.

«...Θα φάμε έξω»

Μπορνόζη: Αυτό δεν γίνεται
πλέον στην Ελλάδα. Η εικόνα που
είχαμε για την Ελλάδα, ότι η οικο-
γένεια έτρωγε μαζί μεσημέρι και
βράδυ δεν νομίζω πως υπήρχε τα
τελευταία τουλάχιστον χρόνια πριν
την κρίση. Διότι την ημέρα είναι
όλοι πλέον στη δουλειά τους. Το
βράδυ, ενώ εδώ θα μαζευτεί η οι-
κογένεια για φαγητό, στην Ελλάδα
που είναι κοινωνική χώρα θα βγουν
οι περισσότεροι το βράδυ να πάνε
στην ταβέρνα τους, στο εστιατόριό
τους, στους φίλους τους. Δεν είναι
πλέον σίγουρο ότι θα καθίσει η οι-
κογένεια σπίτι, να δειπνήσουν γονείς

και παιδιά μαζί. Τα παιδιά απλά
μπορεί να μείνουν με τη γυναίκα
που βοηθάει στο σπίτι. Στην πορεία
αυτό, αν κρίνω από τα παιδιά που
βλέπω εδώ και στην Ελλάδα, ξε-
περνάει την εξωστρέφεια και δημι-
ουργεί ένα περιβάλλον show off,
χαρακτηριστικό όλης της ελληνικής
κοινωνίας.

«Ε.Κ.»: Οι Ελληνες... φαίνεται...
να επιθυμούν περισσότερο να «φαί-
νονται» και λιγότερο να «είναι»;

Μπορνόζη: Μικρή κοινωνία όπου
οι εντυπώσεις παίζουν ρόλο κατα-
λυτικό. Τι φοράς, με ποιον κάνεις
παρέα, σε ποια μέρη πηγαίνεις, ποι-
ους γνωστούς έχεις, πόσο φαίνεσαι,
πόσο ακούγεσαι. Στη Νέα Υόρκη τί-
ποτα από τα παραπάνω δεν ισχύουν!
Η επαγγελματική σου επιτυχία δεν
εξαρτάται από τις γνωριμίες σου
αλλά από την αξία σου και μόνο,
κανείς δεν ενδιαφέρεται για το τι
φοράς - και τα πλέον ακριβά ρούχα
με τις διαρκείς εκπτώσεις είναι προ-
σιτά σε όλους και δεν αποτελούν
κριτήριο επιτυχίας! Η πόλη τεράστια
και δεν βλέπουν ποιον συναναστρέ-
φεσαι κι ούτως η άλλως αυτό δεν
ενδιαφέρει κανέναν. Κατά συνέπεια
στη Νέα Υόρκη, υπάρχει εντελώς
διαφορετική κλίμακα αξιών με την
οποία κινείται κανείς, απ’ ό,τι στην
Ελλάδα όπου το «φαίνεσθαι», το
show off έχει σημασία! 

Μη ξεχνάμε και τα διαφορετικά
οικονομικά μεγέθη: στην πόλη των
τρισεκατομμυρίων ποιον θα εντυ-
πωσιάσεις με τα χρήματά σου; Στην
Αθήνα των ολίγων μπορείς να καυ-
χηθείς για την κάποια οικονομική
σου επιφάνεια. Στη Νέα Υόρκη που
δίπλα σου μπορεί να περπατά χωρίς
σωματοφύλακες ο Ted Warner η ο
Donald Trump η ματαιοδοξία σου
ισοπεδώνεται! Ολα αυτά συνθέτουν
άλλη κουλτούρα, άλλη κλίμακα
αξιών.

«Ε.Κ.»: Χίλαρι Κλίντον ή Λαγ-
κάρντ;

Μπορνόζη: Και στις δύο περι-
πτώσεις μιλάμε για δύο πολύ επιτυ-
χημένες γυναίκες. Προσωπικά μου
αρέσουν οι ολοκληρωμένες προσω-
πικότητες που συνδυάζουν προσω-
πική ζωή με επαγγελματική επιτυχία.
Η Λαγκάρντ είναι μία τέτοια γυναίκα

που έχει συνδυάσει και δημιουργήσει
και προσωπική ζωή και επαγγελμα-
τική. Είναι παντρεμένη, χωρισμένη
με δύο παιδιά και συζεί με τον σύν-
τροφό της, ο οποίος μένει στη Μασ-
σαλία, στη Γαλλία, και πηγαινοέρ-
χονται ο καθένας τους δύο σαββα-
τοκύριακα το μήνα για να δει τον
σύντροφό του. Μ’ αρέσει το γεγονός
ότι η γυναίκα αυτή -και το βλέπεις
και στην εμφάνισή της- ενώ πνευ-
ματικά και επαγγελματικά αποτελεί
καμάρι για όλες τις γυναίκες διεθνώς,
από την άλλη πλευρά, και σαν επαγ-
γελματική δραστηριότητα και σαν
μυαλό, δεν έβαλε σε δεύτερη μοίρα
ούτε την οικογένειά της, ούτε την
προσωπική της ζωή, ούτε την εμ-
φάνισή της! Τη βλέπεις και τη χαί-
ρεσαι, όμορφη, περιποιημένη, ωραία
ντυμένη. Εχει τα παιδιά της, έχει τα
εγγόνια της. Αυτό εμένα με ενθου-
σιάζει! Η Χίλαρι Κλίντον νομίζω πως
δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι
επίσης μια γυναίκα χαρισματική,
αλλά βέβαια δεν μπορώ να εκφέρω
γνώμη για κείνη σε σχέση με την
πολιτική της χώρας της. 

Απλά θα τονίσω και πάλι πως
για μένα μια γυναίκα πρέπει να
προσπαθεί να συνδυάζει και την
επαγγελματική ζωή με την προσω-
πική ζωή γιατί και οι δύο είναι ση-
μαντικοί παράγοντες ευτυχίας και
ισορροπίας.

«Ε.Κ.»: Κι η Ελληνίδα σήμερα;
Μπορνόζη: Εχω πολύ μεγάλη

αγάπη, εκτίμηση και θαυμασμό για
τη σύγχρονη Ελληνίδα γυναίκα. Στην
Ελλάδα του σήμερα ουσιαστικά όλες
οι γυναίκες έχουν πανεπιστημιακή
εκπαίδευση, εργάζονται και μάλιστα
σκληρά και συμβάλλουν στα οικο-
νομικά της οικογένειας συνδυάζοντας
ταυτόχρονα τις υποχρεώσεις και ευ-
θύνες της επαγγελματικής δραστη-
ριότητας με αυτές της μητέρας, συ-

ζύγου, νοικοκυράς, φίλης, οικοδέ-
σποινας. Δύσκολος συνδυασμός που
απαιτεί ευελιξία, κατανόηση και
υποστήριξη από την οικογένεια, ξε-
κάθαρους στόχους και προτεραιότη-
τες κι ένας σωστός προγραμματισμός
της καθημερινότητας που να επι-
τρέπει την εκπλήρωση όλων με επι-
τυχία.Στην εποχή μας, στην Ελλάδα,
πολλές γυναίκες είναι καταξιωμένες
επαγγελματίες, σε θέσεις ευθύνης,
μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, επι-
κεφαλής Εταιρειών, Οργανισμών,
επιχειρηματίες οι ίδιες με μεγάλες
επιχειρήσεις και δυνατές προσωπι-
κότητες. 

Ο λόγος που ορισμένες Ελληνίδες
δεν επιδιώκουν την ανέλιξή τους
στην ιεραρχία είναι η επιλογή τους
να μην αφαιρέσουν χρόνο από την
οικογένειά τους - αν ένα επιτελικό
πόστο σημαίνει πολλά ταξίδια, με-
τακινήσεις και υποχρεώσεις ενδέ-
χεται να προτιμήσει να μείνει κοντά
στην οικογένειά της με μια επαγ-
γελματική απασχόληση λιγότερων
απαιτήσεων.

«Ε.Κ.»:Κι εσείς κυρία Μπορνόζη;
Πώς  θα περιγράφατε την Ολγα, ας
πούμε,  στο  ανοιχτό  βιβλο της  ζωής;

Μπορνόζη: Είμαι μαχητική και
δυναμική με ισχυρές αρχές, αξίες
αλλά και ευαισθησίες. Πολύ δρα-
στήρια, απαιτητική από τον εαυτό
μου μα κι από τους άλλους. Αγαπώ
και σέβομαι απεριόριστα κάθε άν-
θρωπο  ανεξάρτητα από ρόλους ,
αξιώματα και χρήματα. Αρχή μου
«να μη κάνω ποτέ σε κάποιον άλλο
αυτό που δεν θα ήθελα να κάνει ο
εκείνος σε μένα! Να μην κακολογώ,
να μη βλάπτω, να βοηθώ όσο μπο-
ρώ». 

Και πολύ χαρούμενος άνθρωπος,
πάντα με το χαμόγελο. Λατρεύω
την καλή συντροφιά, την ωραία συ-
ζήτηση, έχω μεγάλη αδυναμία στους

πνευματώδεις συζητητές με χιούμορ,
είναι η αχίλλειος πτέρνα μου! Ο
συνδυασμός επιχειρηματικότητας
και καλλιέργειας, πλούτου γνώσεων
και χιούμορ, είναι για μένα «ο συν-
δυασμός που σκοτώνει!». Είμαι πάντα
μαθήτρια με περιέργεια μικρού παι-
διού και θέλω συνέχεια να εμπλου-
τίζομαι με νέες γνώσεις και εμπειρίες.
Μισώ το δήθεν και τη σοβαροφάνεια,
την επιδειξιομανία και την αχαριστία.
Τη μιζέρια και την αρνητικότητα.
Λατρεύω την αυθεντικότητα, την
ευγένεια, την καλωσύνη, τη μετριο-
φροσύνη και την ευγνωμοσύνη. Τα
ταξίδια και τη διαφορετική κοσμο-
πολίτιτκη κατανόηση του κόσμου
που μου προσφέρουν. 

Οσο όμως μ’ αρεσει η επαφή με
κόσμο και η συντροφιά με φίλους,
άλλο τόσο έχω ανάγκη κι από τις
μοναχικές μου στιγμές  για να γεμίζω
ενέργεια. Λατρεύω τα περιοδικά και
τις εφημερίδες   που δεν εξαντλούν
το μεγάλο ενδιαφέρον της για κάθε
τι που συμβαίνει στο κόσμο, όχι
μόνο για τις χώρες που παίζουν ρόλο
στη ζωή μου, Ελλάδα, Αμερική, Γαλ-
λία, Αγγλία, αλλά για κάθε τι που
συμβαίνει στον πλανήτη. Λατρεύω
τα βιβλία... και κείνες τις βιογραφίες
επιτυχημένων και φιλοσοφημένων
ανθρώπων που η δική τους πορεία
ζωής  μπορεί να μου διδάξει πολύτιμα
μαθήματα... 

Λατρεύω και τη φύση και κυρίως
τη θάλασσα, όπως σας είπα! Αγαπώ
τη ζωή. Αγαπώ τον Ανθρωπο. Αγαπώ
το καλόν Θεό για όλα τα καλά που
μου έδωσε. Η Ζωή για μένα είναι
Αγάπη και Προσφορά!

«Ε.Κ.»: Κυρία Μπορνόζη, ταξιδέ-
ψαμε, δουλέψαμε και περπατήσαμε
μαζί σας. Ηταν υπέροχα! Σας ευχαρι-
στούμε!

Μπορνόζη: Κι εγώ σας ευχαρι-
στώ!
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Ομορφιά   • Μεγαλοπρέπεια   • Ασφάλεια

Με την επίδειξη

Πιστοποιητικού
Καταθέσεων

δικαιούστε

$1,0001,000
ΕΚΠΤΩΣΗ για την αγορά χώρου για οικογενειακό 

τάφο στο μαυσωλείο «st. Joseph’s»

($500 για αγορά χώρου ανά άτομο) 

Μαυσωλείο
Αγίου Ιωσήφ

To Κοιμητήριο St. Michael’s προσφέρει μεγάλο εύρος επιλογών,
περιλαμβανόμενων των προσθηκών του Μαυσωλείου του Αγίου Ιωσήφ,
καθώς επίσης και τάφους, βάσεις για αγάλματα και αποτέφρωση. 
Eνα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείτε να κάνετε σε αυτούς που
αγαπάτε είναι η αίσθηση της ασφάλειας, η γνώση ότι έχετε φροντίσει για όλα. 
Ως θρησκευτικό κοιμητήριο το St. Michaels’s είναι ανοιχτό σε άτομα όλων των
θρησκειών. Με υπερηφάνεια σας γνωρίζουμε ότι το όμορφα σχεδιασμένο
Μαυσωλείο του Αγίου Ιωσήφ είναι στη διάθεσή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου και ενός δωρεάν
Οδηγού (Resource Guide), παρακαλώ καλέστε:

(718) 278-3240
72-02 Astoria Blvd.

East Elmhurst, NY 11370
ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο

www.stmichaelscemetery.com
Θα είστε χαρούμενοι γι’ αυτή σας την κίνηση

O κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ εξακολουθεί να προσφέρει 
τις υπηρεσίες του στην Ομογένεια με τον καλύτερο τρόπο 

(917) 687-9856

Alpha School of Music
31-05 31 street, Astoria, NY 11106
(718) 204-8757 • www.alphaschoolofmusic.com

Μαθήματα
μουσικής

Για περισσότερες πληροφορίες

ζητήστε τον ΓΙΩΡΓΟ ΒΛΕΣΜΑ

S P E C I A L
ΔΩΡΕΑΝ το 1ο μάθημα
για ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

• Μπουζούκι, πιάνο, βιολί, κιθάρα
• Εμπειροι δάσκαλοι και δασκάλα φωνητικής
• Ολες οι ηλικίες • Λογικές τιμές



Η ΓΥΝΑΙΚΑ.




