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Από την βράβευση της Ελένης Τσακοπούλου-Κουναλάκη

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο Σύνδεσμος Ελληνοαμερικανίδων Επαγγελματιών Γυναικών, γνωστός ως AGAPW,
γιόρτασε τον Μήνα της Ιστορίας των Γυναικών, με την ετήσια εκδήλωση απονομής του βραβείου
«Ελληνοαμερικανίδα Γυναίκα της Χρονιάς», τιμώντας την πρέσβειρα Ελένη Τσακοπούλου-Κουναλάκη,
στο «Century Association» στο Μανχάταν, την Πέμπτη 27 Μαρτίου.
Η ιδρυτής και πρόεδρος του Συνδέσμου AGAPW, Ολγα Αλεξάκου, καλωσόρισε τους προσκεκλημένους
και εξέφρασε υπερηφάνεια για την Ελένη Τσακοπούλου-Κουναλάκη, η οποία είναι η πρώτη γυναίκα που
διορίσθηκε και υπηρέτησε ως πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η υποτροφία της αριστείας του Συνδέσμου AGAPW προς τιμήν της κ. Τσακοπούλου επιδόθηκε στην
Χριστίνα Μπόγου, φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης, από την Λιάνα Θεοδωράτου, διευθύντρια
του Ωνασείου Προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης. Η Χριστίνα Μπόγου ξεκίνησε τις σπουδές
της στη Δημοσιογραφία, αλλά σύντομα προσελκύστηκε στις Ελληνικές Σπουδές, ενώ συνάμα έχει
ενδιαφέρον και για τη Νομική.

Ο Σύνδεσμος AGAPW ιδρύθηκε
πριν από τέσσερα χρόνια. Η
Ολγα
Αλεξάκου
είπε
ότι
προσβλέπει
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πολλές
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σε
άλλες
πολιτείες
όπου
υπάρχουν
αιτήσεις
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Η κ. Αλεξάκου ανέφερε ότι «οι
επαγγελματίες γυναίκες είναι το
καινούργιο
πρόσωπο
στις
ελληνοαμερικανικές
κοινότητες
και πρέπει να τις εντάξουμε
στους Οργανισμούς μας… Οι
καιροί έχουν αλλάξει. Υπάρχει ένα καινούργιο είδος Ελληνοαμερικανίδας Γυναίκας».
Ο δημοτικός σύμβουλος, Κώστας Κωνσταντινίδης, επέδωσε στην κ. Τσακοπούλου μία τιμητική Διακήρυξη
από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η κ. Αλεξάκου σύστησε τους νεότερους αντιπροσώπους της Ελλάδος και
της Κύπρου, Μιχάλη Σπινέλλη, ως πρέσβη της Ελλάδος στα Ηνωμένα Εθνη και Βασίλειο Φιλίππου, ως
γενικό πρόξενο της Κύπρου στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι και απηύθυναν χαιρετισμό στην εκδήλωση. Παρών
στην εκδήλωση ήταν επίσης ο πρέσβης Λουκάς Τσίλας, εκτελεστικός διευθυντής του Ωνασείου Ιδρύματος
στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος στηρίζει τον Σύνδεσμο Γυναικών από την ημέρα της ιδρύσεώς του με
την σύζυγό του Πηνελόπη.
Η πρέσβειρα Ελένη Τσακοπούλου-Κουναλάκη μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε από
διευθυντικό στέλεχος επιχείρησης σε διπλωμάτη και ισορροπώντας την εργασία με την οικογενειακή ζωή.
Η εμπειρία της στην κυβέρνηση και στις επιχειρήσεις την έκανε και κατέληξε ότι «οι γυναίκες μπορούν να
τα έχουν όλα, απλώς όχι όλα την ίδια στιγμή».
Του προγράμματος των ομιλιών προηγήθηκε δεξίωση και στη συνέχεια οι προσκεκλημένοι
ψυχαγωγήθηκαν με μουσική από την συνθέτη και κιθαρωδό Νανά Σιμοπούλου και την Κάριν Χέιλμαν.

