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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η ομογενής 

πολιτειακή βουλευτής Αραβέλλα 

Σιμωτά εκλέχτηκε «Γυναίκα της 

Χρονιάς» από την 

Ελληνοαμερικανική Ενωση 

Επαγγελματιών Γυναικών 

(«Α.G.A.P.W.») για τη συμβολή και 

στήριξη που παρέχει στις νέες 

γυναίκες. 

Η βράβευση της κας Σιμωτά 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 

εκδήλωσης για τον εορτασμό του 

«Μήνα της Ιστορίας της Γυναίκας» 

στην οποία είναι αφιερωμένος ο 

μήνας Μάρτιος. 

Παρουσιάστρια της εκδήλωσης ήταν 

η κ. Αλεξάνδρα Κάβουρα. 

Το Βραβείο, το οποίο επ ιδόθηκε στην 

κα Σιμωτά, ήταν η αναπαράσταση μίας κρυστάλλινης φλόγας και το επέδωσε η πρόεδρος και ιδρύτρια της 

Ενωσης Επαγγελματιών Γυναικών, Ολγα Αλεξάκου. 

Η κα Αλεξάκου ανάμεσα στα άλλα τόνισε στο χαιρετισμό της τη σημασία σύναψης σχέσεων και πως η 

αποστολή της Ενωσης Επαγγελματιών Γυναικών δεν είναι μόνον «η ενθάρρυνση και η στήριξη - ιδιαίτερα 

των νέων γυναικών - στην επαγγελματική ζωή αλλά και η ανάδειξη των ικανοτήτων τους ώστε να 

αναμειχτούν ενεργά στα κοινά, όπως ακριβώς συνέβη και με την Αραβέλλα Σιμωτά, και συμπλήρωσε 

προτρέποντας τους παρευρισκόμενους «να συνάψουν πέντε καινούργιες φιλίες πριν φύγουν από την 

εκδήλωση». 

Η Αφροδίτη Ναβάρ, αντιπρόεδρος της Ενωσης, αναφέρθηκε στις βάσεις και στα θεμέλια στα οποία 

στηρίζεται η Ενωση. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην κατοικία της Δρ. Βιργινία Ντέιβις, υποστηρίκτριας στην ίδρυση και 

μέλος του Συλλόγου. 

Παρευρέθηκαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Γεώργιος Ηλιόπουλος με τη σύζυγό του 

Ανθούσα, η Γενική Πρόξενος της Κύπρου Κούλα Σοφιανού και πολλά μέλη και φίλοι της Ενωσης. 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ/ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΥΡΙΓΟΣ  
Στιγμιότυπο από τη βράβευση της κ.  Σιμωτά. Διακρίνονται  οι : O. 

Αλεξάκου, Α. Σιμωτά, Α.  Κάβουρα, Α.  Ναβάρ, Κ. Κουλοσσούσα, ο 

γενικός πρόξενος της Ελλάδας  Γ.  Ηλιόπουλος,  η Π. Τσίλλα και η 
γενική πρόξενος Κύπρου Κ. Σοφιανού.  

http://www.ekirikas.com/


Ο κ. Ηλιόπουλος στο χαιρετισμό του συνεχάρη την Ενωση και τα τιμώμενα πρόσωπα, ενώ αργότερα 

ανέφερε ότι η κα Σιμωτά «πάντα μιλάει για την ελληνική καταγωγή της, εκτιμά όλους εκείνους που την 

βοήθησαν αλλά κι εκείνους τους οποίους η ίδια βοηθά». 

Θέμα της εκδήλωσης αναδείχτηκε επ ίσης και η σημασία του ανθρώπ ινου δυναμικού της 

ελληνοαμερικανικής κοινότητας αλλά και κάθε κοινότητας, καθώς η εμπειρία και η γνώση του κόσμου 

μοιράζεται μεταξύ τους και προς όφελός τους. 

Καθότι η κ. Σιμωτά είναι και μητέρα μιας θυγατέρας 7 μηνών τόνισε τη σημασία της μητρότητας στη ζωή 

της, και αναφέρθηκε σε τρόπους, σε στρατηγική και διαχείριση του χρόνου παίρνοντας μαθήματα από την 

εμπειρία των άλλων. 

Ανέφερε επ ίσης, ότι οι γυναίκες εξακολουθούν σήμερα να φοβούνται την αντίδραση των «αφεντικών» 

τους όταν πρόκειται να αποκτήσουν οικογένεια ή να ανοίξουν τους ορίζοντές τους στα κοινά και 

προέτρεψε τους παρευρεθέντες να μη διστάζουν να συμβουλεύονται αναφορικά με τη διαχείριση των 

δυσκολιών. 

Εξέφρασε την εκτίμησή της στον συνέταιρό της στο Δικηγορικό τους Γραφείο για την υποστήριξη και την 

ενθάρρυνσή του όταν του είπε πως αποφάσισε να γίνει βουλευτής. Επ ίσης, ευχαρίστησε και τον σύζυγό 

της Τζον. 

Αναφερόμενη στον πατέρα της, είπε ότι τη στήριξε αλλά σαν «καλός Ελληνας» δεν ήθελε τη μείωση του 

εισοδήματός της, αφήνοντας την εργασία της και ξεκινώντας την πολιτική. Απεναντίας όμως η μητέρα της 

την προέτρεψε να αφήσει τη δικηγορία και να ασχοληθεί με ουσιαστικό έργο στην κοινωνία, όπως με τα 

δικαιώματα των γυναικών και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η κα Σιμωτά είπε ότι είναι σημαντικό ο κόσμος να εκλέγει τους δημόσιους ηγέτες του ώστε να προωθείται 

λύση στα προβλήματά του σε τοπ ικό, πολιτειακό και ομοσπονδιακό επ ίπεδο και με την ευκαιρία αυτή 

εξέφρασε την εκτίμησή της στον δικαστή Νικόλαο Τσουκαλά που έχει προσφέρει πολλά στους Ελληνες. 

Ευχαρίστησε επ ίσης τον προκάτοχό της στη Γερουσία της Νέας Υόρκης Μιχαήλ Γιάνναρη για τη στήριξή 

του και τις οδηγίες του. 

Η Ενωση επέδωσε στην Βέα Τρίττα, φοιτήτρια του Πανεπ ιστημίου της Νέας Υόρκης (ΝΥU), υποτροφία 

για ακαδημαϊκή αριστεία, η οποία ευχαρίστησε τη μητέρα της για την αγάπη και τη στοργή που της έδωσε 

μετά το θάνατο του πατέρα της. 

Την εκδήλωση έκανε π ιο γιορταστική η σοπράνος Φλώρα Κύρου. Παρετέθη δεξίωση με ελληνικά κρασιά 

και μεζέδες από την Ταβέρνα «Ζήνων». 
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