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σχετικά με το Βραβείο
Το Βραβείο του Καλύτερου
Επιχειρηματία δημιουργήθηκε με
σκοπό να τιμήσει επιτυχημένους
επιχειρηματίες που είναι
αυτοδημιούργητοι και που με κάποια
καινοτομία που έπαιξε σημαντικό ρόλο
στον τομέα τους, συνέβαλαν στην
πρόοδο του κοινωνικού συνόλου.
Οι προτάσεις υποψηφιοτήτων
εξετάστηκαν από όλα τα μέλη του
Toronto Chapter του NCEBPA και οι

υποψήφιοι κρίθηκαν από επιτροπή
αποτελούμενη από αντιπροσώπους του
Toronto Chapter και της Federal Business Development Bank.
Η εξέταση των υποψηφίων
επιχειρηματιών ολοκληρώθηκε σε τρία
στάδια: στο πρώτο στάδιο απορίφθηκαν
όλα τα ακατάλληλα άτομα, όπως
ιδιοκτήτες αλυσιδωτών επιχειρήσεων
και διευθυντικά στελέχη συνεταιρισμών
και εταιρικών υποδιαιρέσεων.
Στο δέυτερο στάδιο η επιτροπή
εστιάστηκε στα ζητούμενα κριτήρια.
Έτσι ο αριθμός των υποψηφίων
μειώθηκε στους οκτώ, και εν συνεχεία
στους τέσσερις με βάση τα αντίστοιχα
επιτεύγματα του καθενός.
Τελικά επιλέχθηκε ο νικητής.
Η επιλογή του νικητή έγινε κυρίως,
λόγω της επιχειρηματικής του
παρουσίας, η οποία συμπεριλαμβάνει
πολλές αξιόλογες κριτικές σε άρθρα
και δημοσιεύσεις στον Τύπο, όπως
στην εφημερίδα Globe & Mail,
και στο περιοδικό Toronto Business
Magazine καθώς επίσης και μία ταινία
μαγνητοσκόπησης, που τον έκανε να
ξεχωρίσει πραγματικά απ’ όλους τους
άλλους υποψηφίους.
Παρουσίαση του Νικητή
κ. Σπυρου Πητερ Γούδα
Ο νικητής μας και ο Καλύτερος
Επιχειρηματίας του Τορόντο γι’ αυτό
το χρόνο είναι ο κ. Πήτερ Γούδας,
ιδιοκτήτης της εταιρίας Goudas Foods.
Η ιστορία του κ. Γούδα είναι κλασική.
Ήρθε στον Καναδά από την Ελλάδα

το 1967 (το Έτος του Καναδά), χωρίς
χρήματα και αναγκάστηκε να κοιμηθεί
στα παγκάκια της πλατείας Nathan
Philip Square.
Ήταν όμως νέος και αισιόδοξος.
Βρήκε δουλειά και δούλεψε σκληρά.
Μέσα σε δύο χρόνια κατάφερε να κάνει
κάποιες αποταμιεύσεις.
Μ’ αυτές και μ’ ένα μικρό δάνειο
έδωσε μια προκαταβολή και αγόρασε
ένα εργοστάσιο συσκευασίας και
κονσερβοποίησης.

Ο κ. Γούδας συνεισφέρει σε διάφορες
εθνικές κοινότητες, υποστηρίζει πολλές
εκδηλώσεις κοινοτήτων και σχολικές
αποφοιτήσεις, προσφέρει βοήθεια
σε ηλικιωμένους και ενισχύει πολλά
εθνικά ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά
προγράμματα.
Παρακαλώ, ας υποδεχθούμε τώρα όλοι
μαζί τον Καλύτερο Επιχειρηματία του
Τορόντο για το 1993, κ. Πήτερ Γούδα!
Ομιλία του κ. Γούδα:

Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε
ανταγωνισμός στον τομέα των
πολυεθνικών τροφίμων, κι έτσι ο
σκοπός του ήταν να εξυπηρετήσει τους
μετανάστες από τις διάφορες χώρες.

(Αστειευόμενος)
Μπορώ να έχω πέντε λεπτά;
Άργησα λίγο να έρθω απ’ το τραπέζι
μου μέχρι εδώ, γιατί μέσα στο μυαλό
μου άκουγα τον Ελληνικό Εθνικό Ύμνο.

Αρχίζοντας με ρύζι, φασόλια και
μπαχαρικά, συνέχισε να προσθέτει
περισσότερα προϊόντα, όχι μόνο για
την ικανοποίηση διαφόρων εθνοτήτων
που νοσταλγούσαν τα φαγητά της
πατρίδας τους, αλλά και αυτών των
τυπικών Καναδών που τους άρεσε να
δοκιμάζουν εξωτικά φαγητά.

Κυρίες και Κύριοι:
Με πήρε 27 χρόνια, ...συγνώμη, με
πήρε μισό λεπτό να έρθω απ’ το τραπέζι
μου εδώ, αλλά για να φτάσω από το
Front Street εδώ, με πήρε 27 χρόνια.

Η καινοτομία του κ. Γούδα ξεκίνησε
από μια μικρή καταναλωτική αγορά,
που ολοένα μεγάλωνε για να φθάσει
στο σημείο που βρίσκεται.
Σήμερα η εταιρεία Goudas Foods,
παράγει και συσκευάζει περίπου 350
προϊόντα απ’ όλο τον κόσμο και τα
μοιράζει σε κάθε εταιρία με πολλά
υποκαταστήματα τροφίμων στον
Καναδά.
Η εταιρεία διαθέτει τρία εργοστάσια,
στο Τορόντο, στο Dominican Republic,
στη Sri Lanka, στην Ελλάδα και στο
Trinidad.

Θέλω να ευχαριστήσω γι’ αυτό την
Federal Development Bank και τους
διοργανωτές της αποψινής βραδυάς,
τους κριτές και ιδιαίτερα την
κ. Fiona Burns.
Την περασμένη βδομάδα μου έστειλε
ένα γράμμα που δεν το περίμενα και
στο τέλος μου γράφει:
“Θέλοντας να τιμήσουμε την
εθνο-πολιτιστική συνεισφορά των
επιχειρήσεων στην οικονομία του
Καναδά, διαλέξαμε την επιχείρησή σας
ανάμεσα σε πολλές άλλες αξιόλογες,
όχι μόνο για την επιτυχία της σαν
επιχείρηση αλλά και για το άτομο που
τη διεθύνει και τη συνεισφορά του στο
κοινωνικό σύνολο».
Νόμιζα ότι όλα όσα έκανα ήταν

“μυστικά”, αλλά μια και βρίσκομαι
τώρα εδώ, θα πρέπει να πω ότι η
επιτυχία δεν είναι όλη δική μου.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη σύζυγό
μου που είναι μαζί μου 25 χρόνια,
όλους τους υπαλλήλους της εταιρείας
Goudas Foods συμπεριλαμβανομένων
των πωλητών, του προσωπικού
αποστολής και λήψης, συσκευασίας,
κονσερβοποίησης και εμφιάλωσης,
τους διανομείς και τους ανθώπους που
εργάζονται μαζί μου, ιδιαίτερα δύο απ’
τα άτομα του γραφείου μου, τη Νίκη
Σταματάκου και τη Μαρία Σάμον, που
εργάζονται μαζί μου.
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την
τράπεζα με την οποία συναλάσσομαι
σήμερα, Τhe Bank of Nova Scotia και
το προσωπικό της που συνεργάστηκε
μαζί μου για να κατορθώσω να φθάσω
στο σημείο που βρίσκομαι.
Ακόμη ευχαριστώ τους 800
προμηθευτές προϊόντων με τους
οποίους συνεργάζεται η Goudas Foods
από 120 χώρες του κόσμου, Κίνα, Ινδία,
Μεξικό, Πακιστάν, Σριλάνκα, χώρες
της Καραβαϊκής όπως η Τζαμάϊκα με
την οποία ξεκίνησα - καθώς και τον
Γενικό Πρόξενο και τον Πρέσβη της
χώρας αυτής που βρίσκονται εδώ απόψε
- και άλλες χώρες όπως το Τρινιντάντ,
τα νησιά Μπαρμπέϊντος και χώρες
της Νοτίου Αμερικής, όπως η Χιλή, η
Αργεντινή, το Περού κι η Ουρουγουάη.
Ευχαριστώ επίσης και τους 12,000
και πλέον εργαζομένους αυτών
των εταιρειών, που θα πρέπει να
μεταφράσουν όλα αυτά σε 120
διαφορετικές γλώσσες.

Επίσης ευχαριστώ τους ανθρώπους
που χρειάστηκε να εκπαιδεύσω ως
αγοραστές των διάφορων εθνικών
προϊόντων, χωρίς να ξεχνάω κανενός
την προσφορά.
Νομίζω ότι υπάρχουν ορισμένοι εδώ
απόψε, από διάφορες εταιρείες όπως
Food City, Miracle Mart, Oshawa
Foods, A&P, Dominion, Fortinos,
Franklee’s, κ.λ.π.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ ακόμα,
στον επικεφαλής εμπορίου εθνικών
προϊόντων στον Καναδά, κ. Lou
Pecchia από την αυτοκρατορία Loblaws, No Frills και Super Centre
καθώς και τον κ. Ken Marshall που
εργάζεται 35 χρόνια ως διευθυντής των
κεντρικών γραφείων του Miracle Mart
προωθοντας τα εθνικά προϊόντα στην
αγορά του Οντάριο.
Επίσης ευχαριστώ όλα τα μικρά
καταστήματα τροφίμων, όπως και
τους ιδιοκτήτες που διαθέτουν
στα καταστήματά τους περίπου
400 προϊόντα, όλους τους φίλους
και συνεργάτες, και φυσικά τους
καταναλωτές για την προτίμησή τους
στη φίρμα Mr. Goudas.
Πιστέψτε με ότι όλα αυτά τα χρόνια
κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια για
να παράγω τα καλύτερα σε ποιότητα
προϊόντα, όχι μόνο στα εργοστάσια του
Τορόντο αλλά και σ’ όλα τα υπόλοιπα
που βρίσκονται σ’ άλλες χώρες του
κόσμου.
Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης
Η επιθυμία του Πήτερ Γούδα να
μοιραστεί το Βραβείο του με τον
George Hall
Τέλος, Κυρίες και Κύριοι, υπάρχει

ακόμα ένας άνθρωπος που θα ήθελα
να ευχαριστήσω ιδιετερως και θα σας
παρακαλέσω να με ακούσετε λίγο
ακόμη.
Το 1979 είχα ένα πολύ σοβαρό
ατύχημα, το οποίο παρα λίγο να μου
στοίχιζε την επιχείρηση που μετά από
προσπάθειες πολλών χρόνων είχα φέρει
σ’ ένα σημείο αρκετά ικανοποιητικό.
Μετά από ένα πέσιμο στον πάγο που
διέλυσε το κόκκαλο του ποδιού μου,
ήταν αδύνατο να περπατήσω για πολύ
καιρό. Πριν το ατύχημα ήμουνα ένας
αρκετά δυνατός άνδρας από άποψη
μυϊκής δύναμης και συναγωνιζόμουνα
με τον Ευρωπαίο αθλητήκο
συναγωνισμο.
Από τότε που έγινε το ατύχημα έχασα
περίπου 35 κιλά μέσα σε πολύ μικρό
διάστημα.
Μέσα σ’ αυτό το διάστημα, η τράπεζα
, «που δεν θέλω ν’ αναφέρω τ’ όνομά
της» μου ανακάλεσε το δάνειο.
Μια μέρα που βρισκόμουνα στο
γραφείο μου συνειδητοποίησα ότι
η επιχείρησή μου έφθανε στο τέλος
της. Ένας άνθρωπος της κυβέρνησης
είχε έρθει στο εργοστάσιο για να το
κατασχέσει.
Όμως ο άνθρωπος αυτός αντί να
το κατασχέσει, κάθησε μαζί μου,
συζητήσαμε αρκετά και τελικά μου
έδωσε θάρρος για ν’ αγωνιστώ και να
σώσω την επιχείρηση.
Ένα η δύο χρόνια αργότερα ο
άνθρωπος αυτός παραιτήθηκε απ’ τη
δουλειά του. Πίστεψε ότι έτσι έπρεπε
να κάνει γιατί ο πατέρας του πέθανε
στα 59 του χρόνια, έχασε τα δυό του
αδέλφια στα 59, και την αδελφή του
στα 59… επειδή λοιπόν τότε ήταν 58
χρόνων πίστεψε ότι του έμενε μόνο

ένας χρόνος ζωής κι έτσι παραιτήθηκε.
Σχεδόν 14 χρόνια αργότερα ο άνθρωπος
αυτός βρίσκεται απόψε μαζί μας.
Είναι ένας από τους καλύτερους μου
φίλους. Με βοήθησε να γίνω αυτό
που είμαι σήμερα και θα ήθελα να τον
καλέσω εδώ και να μοιραστώ αυτό το
βραβείο μαζί του. Λέγεται George Hall.
George, ελα εδω επανω μαζι μου, θελω
να μοιραστω αυτο το βραβειο με εσενα.
Δυο λόγια από τον George Hall
Αγαπητοί Διοργανωτές της βραδυάς,
Επίσημοι Προσκεκλημένοι,
Κυρίες και Κύριοι,
Εάν αυτή τη στιγμή ήμουνα μάρτυρας
σε δικαστήριο και μου ζητούσαν να
κάνω περιγραφή προσωπικότητας για
τον Πητερ, θα το έκανα με πολλή χαρά.
Τώρα βέβαια…
(κοιτάζοντας τον Πήτερ Γούδα)
δεν λέω ότι εσύ δεν είσαι
προσωπικότητα, αλλά ξέρω όλα
τα καλά στοιχεία του χαρακτήρα
σου που όλοι τα θαυμάζουν.
Ο ομιλητής τόνισε ποια θα έπρεπε
να είναι τα προσόντα του καλύτερου
επιχειρηματία και πιστεύω ότι εσύ
τα πληρείς απόλυτα και είμαι πολύ
χαρούμενος γι’ αυτό.
Ήταν έκπληξη για μένα
(μηλοντας κλεγοντας)
να με καλέσεις εδώ μαζί σου, για να
συγχαρώ κι εσένα και εκείνους που
σε βράβευσαν για την σοφή
επιλογή που έκαναν.
Πήτερ σου εύχομαι το καλύτερο.

