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!ρ. Ολγα Αλεξάκου:
H φε4ινίστρια που διαπρέπει στον
επαγγελ4ατικό και κοινωνικό στίβο
Η -ρ. Ολγα Αλεξάκου είναι γνωστή
στην O@ογένεια λόγω της ενασχόλησής
της στα φοιτητικά της χρόνια @ε την
Νεολαία Λακώνων, και γενικότερα λόγω
της συ@@ετοχής της στους αγώνες της
ελληνοα@ερικανικής κοινότητας για τα
εθνικά θέ@ατα καθώς και για τους
ηγετικούς ρόλους που κατά καιρούς
αναλα@βάνει.
Του *η,ήτρη Τσάκα

“Ε. Κ.” ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΗ

Τ

ουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια, 2αζί 2ε 2ια
ο2άδα Ελληνοα2ερικανίδων επαγγελ2ατιών ορα2ατίστηκαν και ίδρυσαν
από κοινού τη 2η κερδοσκοπική οργάνωση «The Association of Greek
American Professional Women
(A.G.A.P.W.)», συνέταξαν το καταστατικό και αυτό το διάστη2α έχουν
εισέλθει στην τελική φάση της διαδικασίας για την απόκτηση του
στάτους 501 C-3 το οποίο θα τους
παρέχει το δικαίω2α της φοροαπαλλαγής.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
που παραχώρησε στο περιοδικό «Γυναίκα», η Cρ. Αλεξάκου εξέφρασε την
συγκίνηση για την τι2ή που της
έκανε ο «Εθνικός Κήρυκας» αναδεικνύοντας την ως το πρόσωπο της «Γυναίκας» και, 2εταξύ άλλων, τόνισε
ότι «το αποδέχεται εξ ονό2ατος όλων
των Ελληνοα2ερικανίδων και ιδιαίτερα των 2εταναστριών, καθώς επίσης και όλων όσων αγωνίζονται για
την προάσπιση των δικαιω2άτων των
γυναικών».
Η Cρ. Ολγα Αλεξάκου ήταν το
πρώτο από τα πέντε τέκνα των αει2νήστων Αλέκου Αλεξάκου και Ελένης Μενενάκου - Αλεξάκου, ενώ γεννήθηκε
και
2εγάλωσε
στο
Μαυροβούνι της Μάνης 2ε τις καλύ-

τερες αρετές της φυλής 2ας.
«Γεννήθηκα στην Μάνη 2ετά τον
πόλε2ο. Εί2αι φε2ινίστρια από την
κούνια 2ου! Πολλοί από τους άνδρες
του χωριού 2ου είχαν σκοτωθεί στον
πόλε2ο είτε στις εξορίες και την
εποχή που γεννήθηκα εγώ ήταν πολλές χήρες. Είχα την τύχη και το προνό2ιο να 2εγαλώσω 2ε πολύ δυνα2ικές γυναίκες. Οι Μανιάτες σέβονται
πάρα πολύ τις γυναίκες. Οι Μανιάτισσες 2έσα στο σπίτι έχουν τον
πρώτο λόγο. Ενας από τους λόγους
που δέχτηκα την πρόταση σας είναι
για να τι2ήσω τις Ελληνίδες 2ετανάστριες που έρχονται εδώ χωρίς να ξέρουν την γλώσσα, χωρίς προσόντα
και καταφέρνουν 2ε πολλούς αγώνες
και προσπάθειες να χτίσουν την ζωή
τους στην Α2ερική και να κάνουν
την Νέα Υόρκη σπίτι τους. Γι’ αυτό
αφιερώνου2ε αυτό το τεύχος στις Ελληνίδες 2ετανάστριες, ιδιαίτερα της
Αστόριας και όλης της Νέας Υόρκης»,
επεσή2ανε.
Η Cρ. Ολγα Αλεξάκου ήρθε στη
Νέα Υόρκη 2ε τους γονείς της το
1974 αφενός για την περαιτέρω θεραπεία της 2ητέρας της, αφετέρου
για να σπουδάσει. Εισήχθη στο Κολέγιο του Κουίνς και σπούδασε Ψυχολογία. Την περίοδο αυτή η οικογένειά της δοκι2άστηκε σκληρά διότι
τρία περίπου χρόνια 2ετά την άφιξή
τους στην Α2ερική η 2ητέρα της
έχασε την 2άχη 2ε την επάρατη
νόσο.
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2ου είπαν πως «εσύ είσαι γεννη2ένη
για το Real Estate» και από εκείνη
την η2έρα 2ε κέρδισε και παρέ2εινα
σ’ αυτό. Εγώ ανήκω στην παλιά
εποχή που ο κόσ2ος σπούδαζε γιατί
εκτι2ούσε την 2άθηση, χωρίς να
έχουν κατ’ ανάγκην επαγγελ2ατική
σκοπι2ότητα. Η δική 2ου η γενιά πίστευε πολύ στην 2άθηση.

Στη Μάνη που 2εγάλωσα είχα2ε
παππούδες και γιαγιάδες που ούτε
καν είχαν τελειώσει δη2οτικό και
έγραφαν ποιή2ατα και ιστορίες. Η
γιαγιά 2ου 2ε έ2αθε να γράφω και
να διαβάζω σε ηλικία τεσσάρων ετών
παρά το γεγονός ότι η ίδια δεν είχε
πάει ποτέ σχολείο. Ο,τι είχε 2άθει,
τα είχε 2άθει στο σπίτι από τον

αδελφό της που ήταν φαρ2ακοποιός».
«Η πρώτη 2ου επαφή 2ε την
αγορά ακινήτων έχει την αφετηρία
της στο έτος 1993 που ασχολούνταν
2ε τις ενοικιάσεις δια2ερισ2άτων.
Cεν το είχα πάρει σοβαρά να κάνω
Συνέχεια στη σελίδα 4

Επάνω: Ο Ολγα Αλεξάκου το 1969 σε 9ια ανα9νηστική φωτογραφία
9ε την Φωτεινή Μποτσαράκου 9ια από τις πιο αγαπη9ένες γιαγιάδες
του Μαυροβουνίου της Μάνης. Κάτω: Στο στιγ9ιότυπο από την
παρέλαση του 1979, στο κέντρο διακρίνεται η τότε πρόεδρος της
Νεολαίας των Λακώνων, Ολγα Αλεξάκου 9ε άλλους νέους και νέες.
Παρά ταύτα η Ολγα δεν το έβαλε
κάτω, συ2παραστάθηκε στην οικογένειά της και ολοκλήρωσε τις σπουδές της. Στη συνέχεια έγινε δεκτή
στο Πανεπιστή2ιο «New School for
Social Research» στο Μανχάταν για
2εταπτυχιακές σπουδές στον το2έα
της, αλλά 2ε την πάροδο του χρόνου
συνειδητοποίησε ότι δεν την έλκυε
πλέον η Ψυχολογία.
«Την εποχή εκείνη στο New School υπήρχαν πολλοί Ελληνες φοιτητές, οι οποίοι σπούδαζαν οικονο2ικές
επιστή2ες και στην καφετέρια γίνονταν συχνά συζητήσεις για την οικονο2ία. Επειδή ή2ουν άνθρωπος της
πολιτικής και της διανόησης αποφάσισα να αλλάξω κλάδο και να σπουδάσω Πολιτική Οικονο2ία», επεσή2ανε. Μετά το 2άστερ έκανε τη

διδακτορική διατριβή στο ίδιο σχολείο, γιατί, όπως επεσή2ανε «είναι
φη2ισ2ένο, θεωρητικό σχολείο και
έχει 2ερικούς από τους καλύτερους
καθηγητές του κόσ2ου».
Το 1993 ξεκίνησε να ασχολείται
2ε την αγορά ακινήτων και 2ε την
πάροδο του χρόνου έγινε κτη2ατο2εσίτης και αντιπρόεδρος 2εγάλων
κτη2ατο2εσιτικών εταιρειών όπως
της «Prudential Douglas Elliman»,
ενώ πρόσφατα έγινε αντιπρόεδρος
στην «Keller Williams NYC». της δεύτερης 2εγαλύτερης εταιρείας της
Α2ερικής.
«Οταν ξεκινούσα τις 2εταπτυχιακές 2ου σπουδές είχα 2ια φίλη που
δούλευε σε Κτη2ατο2εσιτικό Γραφείο (Real Estate) η οποία 2ε προέτρεψε να πάω για συνέντευξη, όπου

...από τις συνταγές της γιαγιάς

Με αγνά υλικά
Χωρίς συντηρητικά και χη@ικά πρόσθετα

ΚΡΙΝΟΣ: Η σωστή επιλογή
Krinos Foods, LLC., 47-00 Northern Blvd. LIC, NY 11101 • www.krinos.com
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ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Η Jρ. Ολγα Αλεξάκου (πρώτη από αριστερά) σε 9ια ανα9νηστική φωτογραφία 9ε τους δικηγόρους Ανδρέα Ακάρα και Ανδρέα Γουνάρδη, καθώς επίσης και άλλους ο9ογενείς
που συ99ετείχαν στην εκδήλωση που διοργανώθηκε πρόσφατα στον Λευκό Οίκο για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. JΕΞΙΑ: Από αριστερά διακρίνονται η Αγγελική Κυριακοπούλου, Ευη
Γιαννακάκου, Jρ. Ολγα Αλεξάκου και Αφροδίτη Ναβά9π κατά την διάρκεια της πρωτοχρονιάτικης εκδήλωσης που διοργάνωσαν στις 17 Ιανουαρίου στο Μανχάταν.
Συνέχεια από τη σελίδα 3
καριέρα, αλλά εξελίχθηκε σε καριέρα. Εκείνη την εποχή η Νέα Υόρκη
έβγαινε 2ετά από 2ια 2εγάλη κρίση
στο Real Estate. Είχε ιδιοκτήτες που
είχαν χάσει τα Co-Op και παρακαλούσαν να βρουν αγοραστές. Το 1993
δεν κινούνταν τίποτε. Ακό2η και τα
κό2ιστρα για τις ενοικιάσεις στους
κτη2ατο2εσίτες τα πλήρωναν οι ιδιοκτήτες. Από τότε στο Μανχάταν άρχισε 2ια κατακόρυφη και απίστευτη
άνοδος. Μετά την 11η Σεπτε2βρίου
2011 λόγω του σοκ που προκάλεσε
η τρο2οκρατική επίθεση στους Cίδυ2ους Πύργους της Νέας Υόρκης το
Real Estate πέρασε πάλι 2ια σύντο2η
κρίση. Πολύς κόσ2ος πουλούσε τα
σπίτια. Μετά από ένα 2ε δύο χρόνια
αυτοί που είχαν πουλήσει επέστρεφαν και αγόραζαν 2ε πιο 2εγάλη
τι2ή.
«Το Real Estate στο Μανχάταν το
2005, 2006 και 2007 είχε πάρα πολύ
2εγάλη άνοδο. Το 2008, 2ε την

κρίση στην Γόουλ Στριτ προκλήθηκε
άπνοια, δεν κινούνταν τίποτε. Τώρα
έχει επανέλθει η σταθερότητα», επεσή2ανε.
Ερωτηθείσα για την παρούσα κατάσταση τόνισε: «Η αγορά έχει αρχίσει να κινείται. Εχου2ε πάλι πολλούς
αγοραστές από το εξωτερικό και προέρχονται από αγορές που δεν έχουν
υποφέρει από την κρίση και αγοράζουν τοις 2ετρητοίς (όπως την Ινδία,
τη Σιγκαπούρη, την Κίνα, τη Νιγηρία), καινούργιες για την αγορά της
Νέας Υόρκης χώρες. Αυτό είναι θετικό και δείχνει την ε2πιστοσύνη που
υπάρχει για την αγορά αυτής της πόλης».
«Ως κτη2ετο2εσίτρια 2ε εντυπωσιάζει το πόσο γρήγορα η Νέα Υόρκη
συνέρχεται από τις κρίσεις», συ2πλήρωσε.
Οσον αφορά τις κατασχέσεις ακινήτων ση2είωσε: «Υπήρχαν περιοχές
στο Μπρονξ, στην Τζα2έικα και άλλες περιοχές του Κουίνς όπου υπήρξαν 2εγαλύτερα προβλή2ατα και κα-

Dear Olga,
We honor your friendship
and salute all Greek Women
everywhere
Kurzon Strauss LLP

τασχέσεις. Η Νέα Υόρκη δεν πέρασε
την κρίση όπως οι άλλες πολιτείες
των ΗΠΑ. Η κρίση της ήταν η ακινησία. Το 2009 δεν γίνονταν αγοραπωλησίες. Οι τι2ές έπεσαν έως και 30%
το 2009, αλλά και αυτό ήταν πλασ2ατικό και στα χαρτιά, γιατί στην
πράξη την περίοδο αυτή δεν γίνονταν αγοραπωλησίες. Τα δια2ερίσ2ατα που δεν πουλήθηκαν το 2009
και το 2010 πουλιούνται τώρα σε τι2ές του 2007. Ο αριθ2ός των πωλήσεων είναι 2ειω2ένος, αλλά ο ρυθ2ός
έχει αλλάξει πολύ διότι 2παίνει ένα
δια2έρισ2α στην αγορά και σε 2ια
εβδο2άδα έχου2ε και συ2βόλαιο.
Κάτι τέτοιο είχα2ε να δού2ε για δύο
χρόνια».
Αναφερό2ενη στις ιδιαιτερότητες
της αγοράς επεσή2ανε ότι όλα εξαρτούνται από τοποθεσία ενός ακινήτου.
«Σή2ερα, η πιο υγιής αγορά στο
Μανχάταν είναι τα πιο ακριβά δια2ερίσ2ατα το “high end”, πάνω από
4-5 εκατο22ύρια. Και αυτό οφείλεται

στο γεγονός ότι η 2εσαία τάξη χτυπήθηκε πάρα πολύ από την κρίση.
Η 2εσαία τάξη έχασε τις δουλειές. Οι
πλούσιοι αγοραστές που δεν χτυπήθηκαν τόσο από την κρίση τώρα άρχισαν να νοιώθουν 2εγαλύτερη ε2πιστοσύνη για την οικονο2ία της
Νέας Υόρκης και άρχισαν να αγοράζουν. Υπάρχουν πλούσιοι που έρχονται να αγοράσουν ακό2η και για να
έρχονται στην Νέα Υόρκη έστω τρεις
και τέσσερις φορές τον χρόνο», πρόσθεσε.
Ερωτηθείσα εάν οι πελάτες βλέπουν 2ε διαφορετικό τρόπο τη γυναίκα κτη2ατο2εσίτη από έναν άνδρα, υπήρξε κατηγορητική.
«Η2ουν τυχερή που διάλεξα αυτό
το επάγγελ2α, διότι είναι από τα λίγα
επαγγέλ2ατα στα οποία οι γυναίκες
διαπρέπουν. Στο Μανχάταν οι πιο
επιτυχη2ένες 2εσίτριες είναι οι γυναίκες 2ετανάστριες και 2άλιστα 2ε
βαριά προφορά. Ευτυχώς ούτε οι πωλητές, ούτε οι αγοραστές δεν έχουν
προκαταλήψεις. Οι γυναίκες που

Συγχαρητήρια Ολγα.
Σου εύχο'αι πάντα επιτυχίες
Αννα Αγγελιδάκη
Rubilith design

ασχολούνται 2ε το Real Estate στο
Μανχάταν είναι πιο επιτυχη2ένες
διότι ασχολούνται πιο πολύ 2ε την
διακόσ2ηση, 2ε τους χώρους, 2ε το
σπίτι. Ακό2η και στον το2έα των ε2πορικών ακινήτων που είναι πιο αντροκρατού2ενος διαπρέπουν και οι
γυναίκες. Οι κατοικίες και τα δια2ερίσ2ατα έχουν να κάνουν πιο πολύ
2ε το σπίτι και 2ε την οικογένεια και
είναι περισσότερο γυναικείο επάγγελ2α. Η αγορά ενός δια2ερίσ2ατος
είναι 2εγάλη υπόθεση για 2ια οικογένεια», συ2πλήρωσε.
Ερωτηθείσα για τον Σύλλογο Ελληνοα2ερικανίδων Επαγγελ2ατιών
επεσή2ανε ότι «ήταν 2ια ιστορική
αναγκαιότητα και ήρθε να καλύψει
ένα 2εγάλο κενό που υπήρχε στην
Ο2ογένεια της Νέας Υόρκης. Το
AGAPW (The Association of Greek
American Professional Women) είναι
ένας γυναικείος οργανισ2ός. Εγώ
είχα 2ια ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέ2ατα της γυναίκας. Στην Μάνη, 2έσα
στην οικογένεια, υπήρχε διαφορά 2εταξύ του αγοριού και του κοριτσιού.
Ο πατέρας 2ου ήταν πολύ υπέρ της
ισότητας. Cεν ξεχώριζε ποτέ τα κορίτσια από τα αγόρια και δεν καταπίεζε
ποτέ την 2άνα 2ου. Αλλά στο χώρο
όπου 2εγάλωσα υπήρχε πάντα 2ια
προτί2ηση προς τα αγόρια. Για να εί2αι ό2ως ειλικρινής, εγώ ποτέ δεν
2πόρεσα να καταλάβω το λόγο. «Η
2ία 2ου θεία απέκτησε τρία κορίτσια
και όταν έκανε το τρίτο, ο άντρας
της ήταν στον στρατό, αλλά η πεθερά
της δεν πήγε να την πάρει από το
νοσοκο2είο γιατί έκανε κορίτσι.
Πήγε ο παπάς, την πήρε από το νοσοκο2είο και την έφερε στο σπίτι και
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ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Από αριστερά διακρίνονται οι αντιπρόεδρος της AGAPW Εφη Λέκκα, η γενική Πρόξενος της Κύπρου στη Νέα Υόρκη Κούλα Σοφιανού, η ευρεγέτης Βιργινία Ντέιβις και η
πρόεδρος της AGAPW Jρ. Ολγα Αλεξάκου. JΕΞΙΑ: Η Jρ. Ολγα Αλεξάκου 9ε την πολιτειακή βουλευτή της Αστόριας Αραβέλλα Σι9ωτά α9έσως 9ετά το πέρας της επι9νη9όσυνης
δέησης που τελέστηκε τον Jεκέ9βριο του 2010 στο Ση9είο Μηδέν.
τότε έκλαιγαν όλοι γιατί είχε κάνει
και άλλο κορίτσι. Εγώ τότε ή2ουν έξι
χρονών και την πλησίασα και της
είπα 2α γιατί κλαις; Τα κορίτσια δεν
είναι ό2οια 2ε τα αγόρια; Ποια η διαφορά; Εχω τέτοιες παιδικές ανα2νήσεις! Ευτυχώς τα πράγ2ατα έχουν
αλλάξει πολύ από τότε».
«Οταν ήρθα στην Α2ερική 2ου
άρεσε η ενασχόληση 2ε τα κοινά και
είχα γίνει και πρόεδρος της Νεολαίας
Λακώνων, η οποία ήταν πολύ δραστήρια. Μέσα σε όλα τα άλλα δη2ιουργήσα2ε 2ια γυναικεία ο2άδα, η
οποία δε πήγε πολύ 2ακριά. Παρά
ταύτα διαβάζα2ε βιβλία, κάνα2ε συζητήσεις, δηλαδή υπήρχε κάτι που
2ας έδενε και ήταν ση2αντικό για
την ζωή 2ου. Το 1993 όταν 2ετακό2ισα από την Αστόρια στο Μανχάταν
έχασα την επαφή, άλλαξαν πολλά
πράγ2ατα. Μπήκα2ε σε διαφορετικό
ρυθ2ό και ήταν άλλοι οι στόχοι.
Μετά άρχισαν τα ανίψια 2ου να
2εγαλώνουν και άρχισα να σκέπτο2αι πιο σοβαρά για τη νέα γενιά. Cεν

έχω δικά 2ου παιδιά, αλλά έχω πέντε
ανιψιούς και 2ια ανιψιά και εί2αι
πάρα πολύ δε2ένη 2αζί τους. Με
αγαπάνε και τους αγαπώ πάρα πολύ
και δεν ξέρω πώς θα ήταν η ζωή 2ου
χωρίς αυτά τα παιδιά. Είναι η ο2ορφιά της ζωής 2ου», επεσή2ανε. «Σκεφτήκα2ε, λοιπόν, ότι ήρθε η ώρα να
δώσου2ε πίσω στην Α2ερική, την
οποία υπεραγαπού2ε για τις ευκαιρίες και το 2έλλον που 2ου προσέφερε», συ2πλήρωσε.
Ο οργανισ2ός που ιδρύσα2ε, το
AGAPW έχει ως στόχο να προσφέρου2ε και στον α2ερικάνικο χώρο,
αλλά και στην γενέτειρα, γιατί την
αγαπού2ε 2ε τον ίδιο τρόπο. Βλέπω
φίλες που ή2ασταν πολύ δε2ένες
όταν ή2ουν στην Αστόρια και απο2ακρυνθήκα2ε κατά κάποιον τρόπο,
αλλά τώρα που ολοκληρώθηκε ο κύκλος αρχίσα2ε να αναζητού2ε η 2ία
την άλλη. Ολα αυτά τα χρόνια στην
Α2ερική 2άθα2ε ότι ο άνθρωπος δεν
λειτουργεί 2όνος του ως 2ονάδα,
αλλά σαν αναπόσπαστο 2έρος της
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κοινωνίας».
Το AGAPW βγήκε 2έσα από την
κρίση και την ανάγκη να βοηθήσου2ε η 2ια την άλλη. Εβλεπα τους
φίλους 2ου γύρω που λόγω της κρίσης έχαναν τις δουλειές τους και σκεπτό2ουν ότι έπρεπε να κάνου2ε κάτι.
Είναι τρο2ακτικό να ζεις σε 2ια πόλη
και δύο χρόνια να 2ην 2πορείς να
βρεις δουλειά. Στην πόλη που ζού2ε
υπάρχει τεράστιο δυνα2ικό, γιατί η
ελληνική κοινότητα είναι τόσο επιτυχη2ένη. Αυτό που 2ας λείπει είναι
λίγο περισσότερη συνεργασία. Ε2είς
οι Ελληνες εί2αστε πολιτικοποιη2ένοι και ευαίσθητοι άνθρωποι και
έχου2ε διάθεση να προσφέρου2ε και
στις δυο πατρίδες 2ας. Μια σωστή
και ισχυρή οργάνωση θα 2πορέσει
να 2ας φέρει σε επαφή 2ε τις ρίζες
και γι αυτό αξίζει τους κόπους που
καταβάλου2ε».
«Υπάρχουν πάρα πολλές Ελληνοα2ερικανίδες που έχουν καλές δουλειές, είναι 2ορφω2ένες και έχουν
την ανάγκη να βρεθούν σε έναν
κοινό χώρο, να 2ιλήσουν ελληνικά,
να ανταλλάξουν ιδέες, να κάνουν φιλίες. Επίσης υπάρχουν πολλές γυναίκες της ηλικίας 2ου 2ε πάρα πολλά
προβλή2ατα, τα οποία αποφεύγουν
να τα συζητάνε. Αλλες αντι2ετωπίζουν προβλή2ατα στις συζυγικές τους
σχέσεις, άλλες δεν έχουν δουλειά.
Εχω ιδιαίτερη ευαισθησία στις γυναίκες της γενιάς 2ου, τις καταλαβαίνω
και ταυτίζο2αι 2αζί τους», πρόσθεσε.
Το AGAPW, όπως επεσή2ανε είναι
2η κερδοσκοπικός οργανισ2ός και
έχει εισέλθει στην διαδικασία απόκτησης του στάτους 501 C-3 .
«Αυτή την στιγ2ή έχου2ε φτιάξει

ένα πολύ καλό συ2βούλιο και η οργάνωση χτίζεται. Μέσα από τις εκδηλώσεις του AGAPW θέλου2ε να
φέρου2ε τον κόσ2ο σε 2ια κοινή
προσπάθεια», τόνισε.
Ερωτηθείσα για τις επό2ενες εκδηλώσεις επεσή2ανε ότι από την 2η
Μαΐου 2έχρι και 16 Μαΐου θα διοργανώσουν στο Γενικό Προξενείο της
Ελλάδας στην Νέα Υόρκη 2ια έκθεση
για τους Ελληνες της Αρ2ενίας.
«Η κεντρική εκδήλωση θα διοργανωθεί στις 5 Μαΐου και είναι αφιερω2ένη στους 1980 Ελληνες που
έχουν απο2είνει στην Αρ2ενία και οι
περισσότεροι είναι Ποντιακής καταγωγής. Θα έρθει η Dr. Marina Mkhitaryan από το Γιέρεβαν, η 2άνα της
οποίας ήταν Πόντια, να παρουσιάσει
φωτογραφίες και να 2ιλήσει για τους
Ελληνες της Αρ2ενίας.
Γι αυτή την εκδήλωση συνεργαζό2αστε 2ε άλλες ποντιακές οργανώσεις, ενώ οι γυναίκες από τον Σύλλογο Ποντίων του Νόργουακ θα
2αγειρέψουν ποντιακά φαγητά».
«Προσπαθού2ε 2ε τις εκδηλώσεις
2ας να προσελκύου2ε όσο πιο πολλές οργανώσεις και άτο2α. Οταν κάνα2ε την εκδήλωση για την κοπή της
βασιλόπιτας δεν αγοράσα2ε 2ια βασιλόπιτα, αλλά η 2ητέρα της Εύης
Γιαννακάκου που είχε έρθει στη Νέα
Υόρκη να δει την κόρη της και τα εγγόνια της 2ας έφτιαξε δίπλες 2ανιάτικες και βασιλόπιτες. Τραγούδησε
2ια Ελληνοα2ερικανίδα σοπράνο, η
Kaliroi Tsamboukos-Cooper και διαβάσα2ε ποίηση. Προσπαθού2ε κάθε
εκδήλωση να έχει ως στόχο την
επαφή 2ε τις ρίζες. Θέλου2ε ο κόσ2ος να συ22ετέχει στην οργάνωση».

Παράλληλα τόνισε ότι τον οργανισ2ό τον ξεκίνησε 2ε την βοήθεια
της Εφης Λέκκα και της Cρ. Σοφίας
Κατσά2πη (καθηγήτριας Κοινωνιολογίας) 2ε πολλούς κόπους και 2εράκι. «Τον κάνα2ε 2η κερδοσκοπικό,
η οργάνωση έγινε προσεκτικά, ώστε
όλα να γίνουν νο2ότυπα και 2ε διαφάνεια. Στο συ2βούλιο έχου2ε εξαιρετικά άτο2α όπως την Cρ. Εύη (Παρασκευή)
Γιαννακάκου,
την
Αγγελική Κυριακοπούλου, την Cρ.
Αφροδίτη Νεβά2π που είναι Ιρανοα2ερικανίδα, από 2ητέρα Ελληνίδα.
Τέλος επανήλθε στον ρόλο που
διαδρα2άτισε η Μάνη στην δια2όρφωση του χαρακτήρα της και 2εταξύ
άλλων τόνισε: «Νοιώθω 2εγάλη ευγνω2οσύνη που είχα την τύχη να 2εγαλώσω σε ένα 2ικρό χωριό της Μάνης 2ε αυτούς τους υπέροχους
ανθρώπους». Ολες οι γυναίκες στην
οικογένειά 2ου ήταν φε2ινίστριες, 2ε
την 2όνη διαφορά που τότε η λέξη
αυτή ήταν παντελώς άγνωστη. Οι γυναίκες πάντα έπαιρναν πρωτοβουλίες. Ηθελαν τα παιδιά τους να 2ορφωθούν και να σπουδάσουν.
Ασχολούνταν 2ε την πολιτική και
έκαναν αγοραπωλησίες.
Η γιαγιά 2ου, του πατέρα 2ου η
2άνα, είχε αγοράσει το 2εγαλύτερο
2έρος της περιουσίας της οικογένειάς 2ας. Οταν γεννήθηκα εγώ η
γιαγιά 2ου είχε πεθάνει, αλλά όλοι
2ου έλεγαν για την γιαγιά 2ου, ότι
όλα αυτά τα είχε αγοράσει η γιαγιά
2ου. Ακό2α και τώρα όταν πάω στο
χωριό οι ντόπιοι 2ου 2ιλάνε για την
γιαγιά 2ου την Ολγα και 2ου λένε
ότι της 2οιάζω και εί2αι υπερήφανη
γι αυτό».

