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Δηλώσεις από αντιπροσωπευτικό δείγμα
Ελληνοαμερικανίδων

για τα 100 τεύχη του «ΓΥΝΑΙΚΑ»
Του Θεοδώρου Καλμούκου

Ε

κατό γυναίκες κόσμησαν
το μηνιαίο περιοδικό
«ΓΥΝΑΙΚΑ» του «Εθνικού
Κήρυκα», το οποίο είναι
αφιερωμένο στο πιο
όμορφο, το πιο ευαίσθητο, το πιο
ιερό και υψηλό πρόσωπο της γυναίκας. Η έκδοση ξεκίνησε το έτος
2009 και πραγματικά αγκαλιάστηκε
όχι μόνο από τις γυναίκες τις οποίες
αφορά άμεσα, αλλά από όλους. Αλλωστε χωρίς τη γυναίκα δεν μπορεί
να υπάρξει συνέχιση της Δημιουργίας και του Κόσμου.
Ζητήσαμε αντιπροσωπευτικά
από μερικές κυρίες που τιμήθηκαν
στην «ΓΥΝΑΙΚΑ» να μας πουν δυο
σκέψεις τους τις οποίες και παραθέτουμε σαν ένα σύντομο ιχνηλάτημα στις εκδόσεις που μεσολάβησαν από το 2009 μέχρι σήμερα.

ταλέντα και τις ικανότητες με τα
οποία προσελκύουν τους αναγνώστες, έχοντας κάνει την κατάλληλη
και αναγκαία έρευνα, η οποία είναι
δείγμα παγκόσμιας ποιότητας δημοσιογραφίας».
Η κ. Σκιαδά είπε ακόμα πως «κάθε προσωπογραφία ήταν μοναδική
σε περιεχόμενο. Κάθε γυναίκα αναγνωρίστηκε για την προσωπική της
συνεισφορά και για τις γυναίκες που
αντιπροσωπεύει. Αυτά που είναι συνεχώς παρόντα σε κάθε προβληθείσα γυναίκα ήταν το πάθος, το φιλότιμο και η αριστεία».
Τόνισε επίσης πως «το περιοδικό
‘ΓΥΝΑΙΚΑ’ λειτουργεί ως αναγνώριση όλων των επιτευγμάτων που δεν
είναι γνωστά από όλες τις γυναίκες
οι οποίες διαδραματίζουν τους ρόλους και τα καθήκοντά τους ως πολίτες της κοινωνίας, ως γυναίκες στα
σπίτια τους, στην Εκκλησία τους,
στην κοινότητά τους και στον επαγ-

“

Kάθε προσωπογραφία
ήταν μοναδική σε περιεχόμενο.
Κάθε γυναίκα αναγνωρίστηκε για την
προσωπική της συνεισφορά και για τις
γυναίκες που αντιπροσωπεύει

Αλλάζει σταδιακά
η Ελληνοαμερικανίδα
Η κ. Αφροδίτη Σκιαδά είπε πως
«η σημερινή Ελληνοαμερικανίδα
γυναίκα αντιμετωπίζεται πολύ διαφορετικά από εκείνη του χθες. Η
μετάβαση είναι σταδιακή και ίσως
δεν αποδίδεται σε κάποιο περιστατικό ή σε κάποιο πρόσωπο μόνο. Γίνεται μάλλον μέσω της μόρφωσης
με αποτέλεσμα η σύγχρονη γυναίκα
να μπορεί δικαίως να σταθεί σε
οποιαδήποτε θέση που κάποτε ήταν
ανδροκρατούμενη.
Με ευγνωμοσύνη και σεβασμό
στον «Εθνικό Κήρυκα», στον εκδότη
του και την δημοσιογραφική του
ομάδα, οι οποίοι έχουν συμβάλει σ’
αυτή την εξέλιξη ιδιαίτερα με την
έκδοση του περιοδικού «ΓΥΝΑΙΚΑ».
Το «ΓΥΝΑΙΚΑ» προσφέρει μία μοναδική θεώρηση για κάθε γυναίκα
που προβλήθηκε.
Οι δημοσιογράφοι διαθέτουν τα

“

Αφροδίτη Σκιαδά

γελματικό τους κόσμο. Για όλα αυτά
το περιοδικό ‘ΓΥΝΑΙΚΑ’ του ‘Εθνικού Κήρυκα’ πρέπει να χειροκροτηθεί και να εκτιμηθεί. Συγχαρητήρια».
Σημαντική η αναγνώριση
της γυναικείας προσφοράς
Η Δρ Ολγα Αλεξάκου σημείωσε
πως «είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τις γυναίκες ατομικά, αλλά
και για την κοινότητά μας, να αναγνωρίζεται η γυναικεία προσφορά,
είτε αυτή είναι στις επιστήμες, είτε
στα γράμματα, είτε στην επιχειρηματικότητα, είτε στην ποιότητα
ζωής της κοινότητάς μας.
Ο ‘Εθνικός Κήρυξ’ με κάλεσε για
την συνέντευξη όταν το Association
of Greek American Professional
Women (AGAPW) ήταν μόλις ενός
έτους. Η συζήτηση που είχα με τον
Δημήτρη Τσάκα και η παρουσίασή
μου στο ‘ΓΥΝΑΙΚΑ’, με έκαναν πάνω
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Οι εκατό... γυναίκες
του «ΓΥΝΑΙΚΑ»

Δρ Ολγα Αλεξάκου: «Eίναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τις γυναίκες ατομικά, αλλά και για την κοινότητά μας, να αναγνωρίζεται η γυναικεία προσφορά».
από όλα να συνειδητοποιήσω τις ευθύνες μου απέναντι σε αυτήν την
οργάνωση που μόλις είχα ξεκινήσει,
αλλά και απέναντι στην Ομογένεια.
Στο πρόσωπό μου δεν ήταν πια μόνο η Ολγα αλλά και το AGAPW. Το
‘ΓΥΝΑΙΚΑ’ μας αναγνωρίζει σαν άτομα και συγχρόνως μας τοποθετεί μέσα στο σύνολο της ελληνοαμερικανικής κοινωνίας.
Πέρα από το να μου υπενθυμίζει
τις ευθύνες μου, η φωτογραφία μου
στο εξώφυλλο του ‘ΓΥΝΑΙΚΑ’, κορνιζαρισμένη όπως μου παραδόθηκε
σαν δώρο από την εφημερίδα, συνεχίζει να κοσμεί το χώρο που ζω
και εργάζομαι, και μου θυμίζει τις
δυνατότητες που έχω για δημιουρ-

γία και προσφορά, τη δύναμή μου,
καθώς και τη συμπαράσταση της
κοινότητάς μας στις προσπάθειες
μου - στην μορφή του ‘ΓΥΝΑΙΚΑ’.
Σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλή επιτυχία με τα επόμενα 100 λαμπρά τεύχη»!

...από τις συνταγές της γιαγιάς

Με αγνά υλικά
Χωρίς συντηρητικά και χημικά πρόσθετα

Χαρά και υπερηφάνεια για
την τιμή και την αναγνώριση
Η κυρία Βασιλική Φιλιώτη, εκπαιδευτικός, είπε πως «η οικογένειά
μου και εγώ προσωπικά νοιώσαμε
μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια για
την ανώτατη τιμή και αναγνώριση
που μου έγινε στο περιοδικό ‘Γυναί-

ΚΡΙΝΟΣ: Η σωστή επιλογή
1750 Bathgate Avenue, Bronx, NY 10457 • 1-718-729-9000 • www.krinos.com

Συνέχεια στη σελ. 4
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“

H οικογένειά μου και εγώ προσωπικά
νοιώσαμε μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια
για την ανώτατη τιμή και αναγνώριση
που μου έγινε στο περιοδικό “Γυναίκα”.

Συγχαρητήρια στον «Εθνικό Κήρυκα»
για την τεράστια προσφορά του
στην ελληνοαμερικανική κοινότητα.
Με το ένθετο «Η Γυναίκα» στηρίζει
τις Ελληνοαμερικανίδες και αναδεικνύει τον ιστορικό
και πολύτιμο ρόλο τους στην αμερικανική κοινωνία
και συγκεκριμένα στην Ομογενεια.
The Association of Greek American
Professional Women (AGAPW)
is a 501(c)(3) charitable
and educational organization
under Section 402
of the Non-for-Profit Corporation
Law of the State of New York.
For further information,
please visit www.agapw.org

Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας στο AGAPW
και για την αναγνώριση μέσω της «ΓΥΝΑΙΚΑΣ»
της άξιας ιδρύτριάς μας Δρ. Ολγα Αλεξάκου.
Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και δύναμη στο έργο σας.

ROULA ANGELIDIS

GRI,CRS

Realty Executive Today
Licensed Associate Broker • Residential & Commercial

Ρούλα Αγγελίδη:
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Αγωνίστρια, Μάνα και Δυναμική Επαγγελματίας.
Eχει κερδίσει με το σπαθί της
την επαγγελματική καταξίωση και αναγνώριση.
Συμμετέχει στο αφιέρωμα για τα 100 τεύχη
του «Γυναίκα» και ολόθερμα συγχαίρει
όλες τις γυναίκες που έγιναν πρωτοσέλιδα
για τις προσωπικές
και επαγγελματικές τους επιτυχίες.
Η Ελληνίδα έχει κάνει άλματα προόδου. Και εις ανώτερα!
Tel: (718) 956-3333 • Cell: (347) 249-8072 • Angelidis.roula@gmail.com

Συνέχεια από τη σελ. 3

κα’ της έγκριτης ημερήσιας εφημερίδας της Ομογένειας ‘Εθνικός Κήρυξ’ που συμπληρώνει 100 τεύχη
και την ένταξή μου στους κόλπους
των προσωπικοτήτων του ‘Εθνικού
Κήρυκα’.
Για την διάκριση αυτή με συνεχάρησαν, αναγνώρισαν το έργο μου
και με έκαναν υπερήφανη, καταξιωμένη και άξια θαυμασμού πολλοί
φίλοι, γονείς, δάσκαλοι, ιερείς, πολιτικοί, ομογενειακοί παράγοντες
και το σπουδαιότερο παλιοί μαθητές
μου, επιτυχημένοι επιστήμονες και
επιχειρηματίες πλέον, που διδάχτηκαν την ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό και
με θυμούνται με πολύ αγάπη και
σεβασμό. Χάρηκαν και αναγνώρισαν το έργο μου στο σχολείο της
Αγίας Ειρήνης και ο καθηγούμενος
της Ιεράς Μονής εκφράστηκε με
πολλή αγάπη και σεβασμό για το
έργο μου και την τιμητική αυτή
διάκριση. Ηταν μια αναγνώΕλευθερία Οίκουτα: «Oι Ελληνίδες γυναίκες,
πολίτες του Κόσμου, με
πολλαπλούς ρόλους στις
κοινωνίες
που
ζουν».

“

Βασιλική Φιλιώτη

ριση προσφοράς τεσσάρων δεκαετιών στην Ελληνική Παιδεία και την
Ομογένεια.
Η αναγνώριση αυτή ίσως έχει
προσελκύσει νέους εκπαιδευτικούς
να διδάξουν στα ελληνικά μας σχολεία, αλλά και περισσότερους μαθητές να εγγραφούν στα ελληνικά
μας σχολεία, καθώς και πολλούς παράγοντες της Ομογένειας να βοηθήσουν περισσότερο τα ελληνικά
μας σχολεία, να γίνουν αρωγοί και
συμπαραστάτες στο έργο των δασκάλων και να δημιουργήσουν σχολεία, απογευματινά, Σαββάτου, ημερήσια η και τσάρτερ σε όλη την
Αμερική ώστε όλα τα ελληνόπουλα
και μη, να διδάσκονται την ελληνική γλώσσα, την Ιστορία και τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό μας, να
αγαπήσουν την Ελλάδα και να είναι
υπερήφανα για την ελληνική καταγωγή τους.
Η τιμή αυτή είναι από τις πιο σημαντικές της ζωής μου
Συνέχεια στη σελ. 6
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Αποτελεί θαυμάσια απόφαση
του «Εθνικού Κήρυκα»
να τιμήσει τις γυναίκες της Ομογένειας
που λάμπρυναν το εξώφυλλο
του Mηνιαίου Ενθέτου «Η Γυναίκα»
στα 100 πρώτα τεύχη του.

Τούτο γιατί η προσφορά της Ελληνοαμερικανίδας
είναι τεράστια ως μητέρα, σύζυγος και γιαγιά,
επιχειρηματίας, επιστήμων και ακαδημαϊκός.
Συγχαρητήρια σε όλες

Αρετή Τσερπέλη
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“
Πέρα από το να μου υπενθυμίζει
τις ευθύνες μου, η φωτογραφία μου
στο εξώφυλλο του ‘ΓΥΝΑΙΚΑ’,
μου θυμίζει τις δυνατότητες
που έχω για δημιουργία και προσφορά.

Συνέχεια από τη σελ. 4

διότι έγινε από τον ‘Εθνικό Κήρυκα’,
τη μεγαλύτερη εφημερίδα, αναγνωρισμένη για την εγκυρότητά της και
τον ηγετικό της ρόλο, αγωνίζεται
για την ελληνική παιδεία και τα
εθνικά μας θέματα και προβάλλει
τα επιτεύγματα της Ομογένειας, τα
οράματά της και τους αγώνες της.
Σας ευχαριστώ όλους, τον εκδότη και διευθυντή κ. Αντώνη Διαματάρη και τους εκλεκτούς συνεργάτες
του για το σπουδαίο έργο που επιτελείτε. Θερμά Συγχαρητήρια».
Μοναδική εμπειρία
με πολλαπλές αντανακλάσεις
Η κυρία Αρετή Τσερπέλη ανέφερε πως «η εμπειρία μου από
το αφιερωματικό άρθρο στο περιοδικό ‘ΓΥΝΑΙΚΑ’ της εφημε-

Congratulations
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Greek National Herald GYNAIKA Magazine
for Recognizing Greek American Women
Who Have Made a Difference

Annetta Kaselis
Dedham MA

Η κυρία Βασιλική
Φιλιώτη,
εκπαιδευτικός,
φιλοξενήθηκε
στο περιοδικό
“ΓΥΝΑΙΚΑ”
το Μάρτιο
του 2014.

“

Δρ Ολγα Αλεξάκου

ρίδας του Ελληνισμού της Αμερικής,
τον ‘Εθνικό Κήρυκα’, ήταν πραγματικά μοναδική διότι κατ’ αρχήν δεν
περίμενα να γίνει κάτι τέτοιο. Ηταν
για μένα μία μεγάλη τιμή, η οποία
είχε αντανάκλαση σε ολόκληρη την
οικογένεια μας, τον σύζυγό μου Στέφανο, στις τέσσερις θυγατέρες μας,
τους γαμπρούς και τα εγγόνια μας,
διότι ουσιαστικά ήταν αφιερωμένο
στον ρόλο, την αγάπη και ανατροφή
των παιδιών από μία Ελληνίδα μητέρα της Αμερικής.
Οταν κυκλοφόρησε το περιοδικό
‘ΓΥΝΑΙΚΑ’ πολλοί οικογενειακοί φί-

100 ΤΕΥΧΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 7

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Γιώτα Στρατή: «Στο 54ο ένθετο
του ‘Εθνικού Κήρυκα’
‘ΓΥΝΑΙΚΑ’, ο αγαπητός
Δημοσιογράφος
κ. Σταύρος Μαρμαρινός,
παρουσίασε την περίπου
35 χρόνων λογοτεχνική
δραστηριότητά μου,
με αρωγό την οικογένειά μου,
στην Ομογένεια».

Αφροδίτη Σκιαδά:
«H σημερινή
Ελληνοαμερικανίδα γυναίκα
αντιμετωπίζεται
πολύ διαφορετικά
από εκείνη του χθες».

λοι και φίλες, άνθρωποι με τους
οποίους συνδεόμαστε μια ολόκληρη
ζωή, έσπευσαν να μου τηλεφωνήσουν για να με συγχαρούν και να
εκφράσουν τη χαρά τους.
Ηταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακό το πόσο πολλοί άνθρωποι το
διάβασαν και μου το έλεγαν στην
εκκλησία και σε εκδηλώσεις που
έτυχε να με δουν. Θέλω να ευχαρι-

στήσω και πάλι τον ‘Εθνικό Κήρυκα’, γι’ αυτή την μεγάλη τιμή και
να σας συγχαρώ γιατί αφιερώνεται
κάθε μήνα ένα ολόκληρο περιοδικό
στη γυναίκα.
Με την ευκαιρία θέλω να σας ευχαριστήσω για τον ‘Εθνικό Κήρυκα’
τον οποίον έχετε ανεβάσει σε με-

Ο Ελληνισμός
σε αντίθεση με όλους τους άλλους πολιτισμούς
θεωρούσε πάντα τη γυναίκα αδιαφιλονίκητα ίση με τον άνδρα.

Στη φιλοσοφία του Ελληνισμού,

Συνέχεια στη σελ. 8

υπακούοντας ο «Εθνικός Κήρυκας», τιμά διαχρονικά τη γυναίκα
προβάλλοντας συνεχώς τα επιτεύγματα των Ελληνίδων της Διασποράς.

Congratulations
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to the National Herald
for its Editor and Staff for
a wonderful innovative magazine on ΓΥΝΑΙΚΑ.

Σε όλες τις γυναίκες που έχουν τιμηθεί
οφείλω ένα θερμό, από καρδιάς, ευχαριστώ,
γιατί κρατούν με την παρουσία τους τη φλόγα του Ελληνισμού,
αναμμένη δάδα που θυμίζει στους λαούς την ιστορική αλήθεια.

Dr. Barbara H. Katsos, Esq.
59 East 54th Street, Ste 52, New York, NY 1212.421.0307

Στον «Εθνικό Κήρυκα» εκφράζω τον θαυμασμό και την τιμή,

Πολλά συγχαρητήρια στις τιμώμενες κυρίες

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Εύα Παναγή

για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης...
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που έχουν επιλεγεί και προβληθεί στο «Η Γυναίκα»
καθώς και στον αξιότιμο εκδότη
του «Εθνικού Κήρυκα» κ. Αντώνη Διαματάρη
και τους συνεργάτες του
για την έκδοση αυτού του ωραίου
και ενημερωτικού ενθέτου

Ρούλα
Λαμπράκη
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Συνέχεια από τη σελ. 7

“

Τέτοιες
πρωτοβουλίες
είναι άξιες και
διαχρονικές

γάλα ύψη και τον οποίο διαβάζω
κάθε μέρα με μεγάλη ευχαρίστηση
επί πολλά χρόνια».

Ελευθερία Οίκουτα

Αξίζει της προσοχής
η ομογενειακή λογοτεχνία
Η κ. Γιώτα Στρατή μας δήλωσε
τα εξής: «Στο 54ο ένθετο του ‘Εθνικού Κήρυκα’ ‘ΓΥΝΑΙΚΑ’, ο αγαπητός
Δημοσιογράφος κ. Σταύρος Μαρμαρινός, παρουσίασε την περίπου 35
χρόνων λογοτεχνική δραστηριότητά
μου, με αρωγό την οικογένειά μου,
στην Ομογένεια.
Τιμή και ταυτόχρονα υπερηφάνεια.
Συγχαρητήρια από Ελληνικές
Λογοτεχνικές Εταιρείες, από αμερικανικές όπως: National League of
American Pen Women, Poetry Forum of N.Y. -όπου ως δίγλωσση είμαι
μέλος-, από τις προέδρους του
Queens County: Honorable Mrs.

Clair Shulman, Honorable Mrs, Helen Marshal, από πολλούς Ομογενειακούς Συλλόγους, έχω λάβει κατά καιρούς. Το πορτρέτο, στο ‘ΓΥΝΑΙΚΑ’, και το οποίο μου ταχυδρομήθηκε με την τιμητική επιστολή
του κ. Αντώνη Διαματάρη, ήταν ξεχωριστή καταξίωση.
Η γυναίκα, στόχων και οραμάτων, ειδικά στην Ομογενειακή Λογοτεχνία, αξίζει να προσεχθεί.
Συμβολικό επίτευγμα το εκατοστό τεύχος ‘ΓΥΝΑΙΚΑ’ του ‘Εθνικού
Κήρυκα’!
Εύχομαι πάντα να αξιολογεί την
δυναμική παρουσία της Ομογενούς
γυναίκας»!

περιληφθεί στα διάφορα ένθετά
του ανά τον χρόνο με αυτό τον
πρωτότυπο τρόπο. Η εφημερίδα της
Ομογένειας με λεπτότητα διάλεξε
αυτό τον τρόπο για να επισημάνει
τον ρόλο της Ελληνοαμερικανίδας
στην σύγχρονη κοινωνία των ΗΠΑ,
επιβεβαιώνοντας πως ο ρόλος της
έχει πλέον αποκατασταθεί ως μέλος
του κοινωνικού συνόλου, τονίζοντας έτσι ακόμη περισσότερο την
κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική της δραστηριότητα.
Η σημερινή γυναίκα, όντως ζωτικό μέλος του κοινωνικού οργανισμού και ουσιαστικά ελεύθερη, εί-

ναι υποταγμένη να συμμετέχει
ενεργά στην πορεία της κοινωνίας
ισότιμα με τον άνδρα. Οι γυναικείες
μορφές που συμπεριλήφθηκαν στα
ένθετα του ‘Εθνικού Κήρυκα’ προήλθαν από την Ομογένεια, αντιπροσωπεύοντας την επιτυχία της ελληνοαμερικανικής κοινότητας στις
επαγγελματικές, καλλιτεχνικές, επιστημονικές και εθελοντικές της επιδιώξεις.
Οι εποχές είναι για όλους μας
δύσκολες. Προσωπικά πιστεύω πως
η συμπαράσταση της Ομογένειας
προς την πατρίδα πρέπει να είναι
ακόμη μια φορά καταλυτική, οι δε-

Τιμή με λεπτότητα
και πρωτότυπο τρόπο
Η κυρία Νίνα Γκατζούλη σημείωσε: «Είναι ιδιαίτερα συγκινητική
η πρωτοβουλία του ‘Ε.Κ.’ να τιμήσει
τις γυναίκες οι οποίες έχουν συμ-

Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια
στην έγκριτη ημερήσια εφημερίδα της Ομογένειας

«Εθνικό Κήρυκα»,

Ευχαριστώ τις αγαπημένες μου αδελφές Ανδριάνα και Γεωργία,
συνοδοιπόρους στις πολύπλευρες δραστηριότητες μας
και όλους τους εκλεκτούς συνεργάτες μας,
καθώς και την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής,
Στέλλα Κοκόλη, και όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας
και του Οργανισμού «Ελληνική Παιδεία Αμερικής»,
για την πολυετή και πολύτιμη συνεργασία.

Βασιλική Φιλιώτη
Εκπαιδευτικός

Νίνα Γκατζούλη: «Είναι ιδιαίτερα συγκινητική η πρωτοβουλία
του ‘Ε.Κ.’ να τιμήσει τις γυναίκες οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί
στα ένθετά του».

Sincere congratulations

ab

ab

τη μεγαλύτερη εφημερίδα αναγνωρισμένη
για την εγκυρότητά της και τον ηγετικό της ρόλο.
Προβάλλει την Ελληνίδα
μέσα από το ένθετο «Γυναίκα»
που συμπληρώνει 100 τεύχη.
Την γυναίκα, το ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας,
που πρωταγωνιστεί στον αγώνα της ζωής
και συγκεντρώνει τον γενικό θαυμασμό.
Η ψυχή της οραματίζεται και η μεγάλη της καρδιά
αποφασίζει πλάθοντας με λεπτή δεξιοτεχνία
την ωραιότητα της ζωής.

to all the dedicated women
who preserve
our Hellenic Culture, Traditions,
Religion and Heritage.

Kathy Boulukos
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Throughout the history of Greece,
women have played a very significant role.
Congratulations to the “National Herald”
for their recognition of the power of woman.

σμοί πρέπει να παραμείνουν ισχυροί. Η δική μας προσήλωση και οι
αταλάντευτες θέσεις στα εθνικά μας
θέματα, αλλά και η διατήρηση της
ελληνικής παιδείας μας κάνουν πιο
δυνατούς ως σύνολο στην δεύτερη
πατρίδα μας και δίνουν δύναμη και
κουράγιο στα αδέλφια μας στην Ελλάδα. Το μήνυμά μας είναι πως ο
Απόδημος Ελληνισμός είναι στο
πλευρό τους. Ο ένας για τον άλλον
και όλοι μαζί... μόνον έτσι θα επιζήσουμε και μόνον έτσι θα μεταλαμπαδεύσουμε τις αξίες που εμείς
κληρονομήσαμε... και σ’ αυτό η Ελληνοαμερικανίδα ‘ΓΥΝΑΙΚΑ’ του
‘Εθνικού Κήρυκα’ έδωσε το στίγμα
της»...
Η κ. Ελευθερία Οίκουτα είπε
πως «οι Ελληνίδες γυναίκες, πολίτες
του Κόσμου, με πολλαπλούς ρόλους
στις κοινωνίες που ζουν και δημιουργούν αποτελούν ισότιμα μέλη
μιας παγκόσμιας κοινωνίας με κατακτήσεις στο χώρο της οικονομίας,
της πολιτικής, των επιστημών, των
τεχνών, ενώ παράλληλα παραμέ-

νουν σύμβολο της μητρότητας και
εγγυητές της ισορροπίας της ελληνικής οικογένειας της διασποράς.
Οι Ελληνίδες γυναίκες του εξωτερικού φέρουν επιπλέον το βάρος
της δημιουργίας και διατήρησης
του οικοδομήματος του Ελληνισμού
σε κάθε γωνία της Γης όπου υπάρχουν Ελληνες.
Πρωταρχικός τους σκοπός, η μεταλαμπάδευση στη νέα γενιά, η ελληνική γλώσσα και οι αξίες του ελληνικού πολιτισμού μας.
Ο εκδότης της εφημερίδας ‘Εθνικός Κήρυκας’, Αντώνης Διαματάρης,
γνωρίζοντας και σεβόμενος την γυναίκα και όλα τα ανωτέρω που φέρει εις πέρας η Ελληνίδα της Ομογένειας, την τίμησε, αφιερώνοντάς
της, το ένθετο περιοδικό ‘ΓΥΝΑΙΚΑ’.
Εύγε!!!!
Ευχαριστώ για την τιμή και την
αναγνώριση του προσώπου μου μέσα από το περιοδικό ‘Γυναίκα’ του
Μάη του 2011.
Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι άξιες
και διαχρονικές».

Regina Katopodis
ab

Αρετή Τσερπέλη: «H εμπειρία μου από το αφιερωματικό άρθρο
στο περιοδικό ‘ΓΥΝΑΙΚΑ’ της εφημερίδας του Ελληνισμού της
Αμερικής, τον ‘Εθνικό Κήρυκα’, ήταν πραγματικά μοναδική διότι
κατ’ αρχήν δεν περίμενα να γίνει κάτι τέτοιο».

Artopolis Bakery Patisserie
Βραβεύεται με το Πρώτο Βραβείο Zagat Excellence & Extraordinary Αward συνεχώς από το 2004

2318 31st Street, Astoriak, NY 11105

Συγχαίρω τον «Εθνικό Κήρυκα»
για την έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση
και την ανελλιπή προσφορά του στην Ομογένεια.

Το Περιοδικό «Γυναίκα» στηρίζει και προβάλει
τις Ελληνοαμερικανίδες γυναίκες για τους πολύμορφους ρόλους τους
στην αμερικανική κοινωνία αλλά πιο συγκεκριμένα στην Ομογένεια.

Ευχαριστώ και εύχομαι επιτυχία στο ιερό λειτούργημα
που επιτελεί o «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ»
Σοφία Ασλάνη, RD, CDN
Πτυχιούχος Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Συγχαρητήρια σε όλες τις κυρίες
που στόλισαν τα 100 πρώτα τεύχη
του μηνιαίου ενθέτου του «Εθνικού Κήρυκα»

NUTRITION4LIFE

Και εις ανώτερα
Ειρήνη Αγγελιδάκη
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«Η Γυναίκα»
250 West 57th Street, Suite 2404 New York, NY 10107
Τel.: (212) 245-0575 • Fax: (212) 245-6131

65 Broadway, Suite 1530, New York, NY 10004
Τel.: (212) 482-2400 • Fax: (212) 482-0228

www.nutrition4life.com • Email: sophia@nutrition4life.com

