
H ΓΥΝΑΙΚΑ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ • ΤΕΥΧΟΣ 76 • ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

NΙΚΟΛ ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ:
Μια νέα φωνή για μια ώριμη πολιτική



ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΝΙΚΟΛ ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ

2

NΙΚΟΛ ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ:
Μια νέα φωνή για μια ώριμη πολιτική
Η Ελληνοκουβανέζα πολιτειακή νομοθέτης της Νέας Υόρκης αφήνει το στίγμα της

Της Sophia S. Huling

Με τους γονείς της στο πλάι της, η κ. Μαλλιωτάκη ορκίστηκε βουλευτής Νέας Υόρκης
από τον κυβερνήτη Πατάκι, στις 21 Ιανουαρίου 2011.



«Η ελληνική σοφία και το πάθος
των Λατίνων» είναι ο τρόπος με τον
οποίο ο πατέρας της Νικόλ Μαλλιω-
τάκη περιγράφει το μοναχοπαίδι
του.

Κόρη του Γεωργίου, από την
Κρήτη, και της Βέρα, από το Σαν-
τιάγκο της Κούβας, η Νικόλ Μαλ-
λιωτάκη που είναι δια βίου κάτοικος
του Στάτεν Αϊλαντ της Νέας Υόρκης,
είναι η μόνη γυναίκα του Ρεπουμ-
πλικανικού Kόμματος που κατέχει
αιρετό αξίωμα στην Πολιτεία της
Νέας Υόρκης είτε σε τοπικό, είτε σε
πολιτειακό, είτε σε ομοσπονδιακό
επίπεδο.

Η 33χρονη Μαλλιωτάκη πρό-
σφατα ανακοίνωσε την υποψηφιό-
τητά της για μια τρίτη θητεία δύο
ετών στην πολιτειακή Βουλή της
Νέας Υόρκης, στην οποία εξελέγη
το 2010, νικώντας την εν ενεργεία
βουλευτή των Δημοκρατικών, Τζα-
νέλ Χάιερ Σπένσερ, με 55% -45%.

Η 64η συνοικία της περιλαμβά-
νει περίπου το ήμισυ του τμήματος
Bay Ridge / Fort Hamilton του
Μπρούκλιν και το μεγαλύτερο μέ-
ρος της ανατολικής ακτής του Στά-
τεν Αϊλαντ. Ο τυφώνας «Σάντι» κα-
τέστρεψε την περιοχή το 2012,
προκαλώντας το θάνατο 24 κατοί-
κων στην περιοχή και προκαλώντας
ζημιές σε χιλιάδες σπίτια. Ενάμιση
χρόνο μετά, πολλοί είναι αυτοί που
προσπαθούν να συνέλθουν από το
χτύπημα έχοντας χάσει τα πάντα.

Εχοντας πλήρη επίγνωση της
κληρονομιάς της, στη γενέτειρα της
Δημοκρατίας, η Μαλλιωτάκη έμαθε
την αξία της από νωρίς. Η μητέρα
της είχε φύγει από την κομμουνι-
στική Κούβα το 1959 με τη μητέρα
και την αδελφή της, αφήνοντας τον
πατέρα και τον αδελφό της πίσω. Η
Βέρα ενθάρρυνε την κόρη της να
προσφέρει εθελοντικά την εργασία
της για την εκλογή αρχόντων τους

οποίους πίστευε. Αν και ακόμα δεν
είχε φανταστεί τον εαυτό της να κά-
νει καριέρα στην πολιτική, η εκκο-
λαπτόμενη Ρεπουμπλικανή γρήγορα
διαπίστωσε την επιρροή που μπο-
ρούσε να έχει στον κόσμο.

Αφού απέκτησε πτυχίο από το
Πανεπιστήμιο Seton Hall και ένα
μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων από το Wagner College, η
Μαλλιωτάκη πήγε να εργαστεί ως
βοηθός στον πολιτειακό γερουσια-
στή από το Στάτεν Αϊλαντ, Τζον
Μάρτσι, και αργότερα ως «commu-
nity liaison» για τον κυβερνήτη
Τζορτζ Πατάκι. Τελικά πήρε μια
θέση στον τομέα των κυβερνητικών
υποθέσεων στον τοπικό ενεργειακό
γίγαντα «Con Edison».

Σε μόλις τρία χρόνια στο Ολμ-
πανι, η Μαλλιωτάκη έχει κερδίσει
την αναγνώριση για τον σθεναρό
συντηρητισμό της, συμπεριλαμβα-
νομένης μιας θέσης στο «Nine Wo-
men Remaking the Right» στο
«Daily Beast» του περασμένου Σε-
πτεμβρίου.

Μπήκε στον κατάλογο των «10
κάτω των 40» του Αmerican Con-
servative Union» και ήταν ομιλήτρια
πέρυσι στο Conservative Political
ActionConference.

Eίναι μέλος της ενορίας της Ελ-
ληνορθόδοξης εκκλησίας Αγίας
Τριάδας/Αγίου Νικολάου στο Στά-
τεν Αϊλαντ, όπου βαφτίστηκε, ενώ
έχει συνεργαστεί με άλλους ομογε-
νείς πολιτειακούς νομοθέτες για να
πιέσει για την ανοικοδόμηση του
Αγίου Νικολάου, του μόνου ναού
που καταστράφηκε από τις τρομο-
κρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμ-
βρίου.

Το 2011, κατά τη διάρκεια του
πρώτου έτους της θητείας της, επι-
σκέφτηκε την Κύπρο με την Κυ-
πριακή Ομοσπονδία και συναντή-
θηκε με τον τότε πρόεδρο Δημήτρη

Χριστόφια. Μαζί με τους υπόλοι-
πους Ελληνοαμερικανούς στο Ολμ-
πανι, πέτυχε το 100% της συγκέν-
τρωσης των υπογραφών από τους
πολιτειακούς νομοθέτες στην επι-
στολή προς τον Τούρκο πρέσβη, Να-

μίκ Ταν, με την οποία ζητούνταν η
δίκαιη μεταχείριση του Οικουμενι-
κού Πατριαρχείου στην Κωνσταντι-
νούπολη και το εκ νέου άνοιγμα της
Σχολής της Χάλκης, η οποία βίαια
έκλεισε από την τουρκική κυβέρ-

νηση το 1970. Τον Μάιο, μίλησε
κατά του νεο-ναζιστικού ελληνικού
κόμματος της Χρυσής Αυγής. Τον
ίδιο μήνα, απευθύνθηκε στο σημαν-

...από τις συνταγές της γιαγιάς

Με αγνά υλικά

Krinos Foods, LLC.,  47-00 Northern Blvd. LIC, NY 11101 • www.krinos.com

ΚΡΙΝΟΣ: Η σωστή επιλογή

Χωρίς συντηρητικά και χημικά πρόσθετα
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Η Μικρή Νικόλ με τον πατέρα της Γιώργο. Η Νικόλ Μαλιωτάκη στην
αγκαλιά της μητέρας της.
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τικό τουρκικό στοιχείο της εκλογι-
κής της περιφέρειας, μιλώντας στο
ετήσιο Δείπνο Φιλίας του τοπικού
Τουρκικού Πολιτιστικού Κέντρου.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών
της να βοηθήσει τους πληγέντες του
τυφώνα να ανακτήσουν τη ζωή
τους, ξεκίνησε μια σελίδα στο Face-
book που ονομάζεται «Sandy Photo
Reclamation Project».

Η «Γυναίκα» μίλησε πρόσφατα
τηλεφωνικά με την κ. Μαλλιωτάκη
για το τι ήταν αυτό που διαμόρφωσε
το χαρακτήρα της, τους στόχους
της, τον φονικό τυφώνα «Σάντι» και
τον Τέντι Ρούζβελτ.

«Γυναίκα»: Μιλήστε μας για την

ιστορία των γονιών σας.
Μαλλιωτάκη: Η μητέρα μου εί-

ναι από την Κούβα. Εφυγε το 1959,
όταν ο Φιντέλ Κάστρο ήρθε στην
εξουσία. Η οικογένεια πήγε στην
Ισπανία και στη συνέχεια ήρθε στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Ηταν περίπου
15 ετών. Είχε αφήσει τον πατέρα
και τον αδελφό της στην Κούβα, και
ήρθε με τη μητέρα και την αδελφή
της στις ΗΠΑ. Πήγαν στο Μαϊάμι
της Φλόριδας και η μαμά μου αργό-
τερα ήρθε στη Νέα Υόρκη. Συνάν-
τησε τον πατέρα μου εδώ. Ο πατέ-
ρας μου ήρθε το 1962. Δεν είχε
καθόλου χρήματα. Ηρθε χωρίς να
γνωρίζει τη γλώσσα, χωρίς να έχει
φίλους ή την οικογένειά του εδώ.
Δούλεψαν πολύ σκληρά, εργάστη-
καν σε πολλές εργασίες. Ο πατέρας

ΣΕ ΚΑΝΕΙ πρΑΓμΑΤΙΚΑ ΝΑ ΕΚΤΙμΗΣΕΙΣ ΤΙΣ ΗΝωμΕΝΕΣ πΟλΙΤΕΙΕΣ, ΚΑΙ ΝΟμΙζω ΟΤΙ ΥπΑρΧΟΥΝ πΟλλΟΙ ΑΝθρωπΟΙ πΟΥ θΕωρΟΥΝ

δΕδΟμΕΝΟ ΤΟ ΟΤΙ ζΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗθΕΙ Εδω. μΑθΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ρΙζΕΣ μΟΥ, ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ βλΕπΟΝΤΑΣ ΤΑ

πΑΝΤΑ ΑπΟ πρωΤΟ ΧΕρΙ, μΕ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΤΑ ΕΚΤΙμΑω ΟλΑ ΑΥΤΑ.

Συνέχεια από τη σελίδα 3

1.Βαδίζοντας στην περσυνή παρέλαση για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας μαζί με τον Τζον και την Μάργκο
Κατσιματίδη. 2.Με τον Τζον Κατσιματίδη στο ετήσιο τουρνουά σοφτ μπολ των αξιωματικών της
Λιμενικής Αρχής. 3. Υποδεχόμενη τον τότε πρόεδρο της Κύπρου Δημήτρη Χριστόφια στη Νέα Υόρκη το
2011. 4. Με τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ρούντολφ Τζουλιάνι (1994-2001). 5. Κατά την
παραλαβή των βραβείων, η Νικόλ Μαλλιωτάκη, μέλος του Ιδρύματος Greek America Foundation’s 40
Under 40, με τους: (από αριστερά) Γεώργιο Ηλιόπουλο, γενικό πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη,
Κούλα Σοφιανού, πρώην γενική πρόξενος της Κύπρου στη Νέα Υόρκη, και τον δημοσιογράφο Χάρη Μαυ-
ρομιχάλη.
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μου δούλευε σε ένα εστιατόριο. Στη
συνέχεια, ξεκίνησε τη δική του μι-
κρή επιχείρηση στο Μπρούκλιν.
Ετσι, οι γονείς μου εργάστηκαν
πραγματικά πολύ σκληρά και θυ-
σίασαν πολλά - δύο νέοι άνθρωποι
που ήρθαν στην Αμερική.

«Γυναίκα»: Πόσο δύσκολο ήταν
για την οικογένεια της μητέρας σας
να είναι χωρισμένη στα δύο;

Μαλλιωτάκη: Hταν πολύ λυ-
πηρό. Είδε ξανά τον πατέρα της
μόνο μια φορά προτού πεθάνει.
Πήγα στην Κούβα το 2009, με τη
μαμά μου. Ημασταν σε θέση να πά-
ρουμε βίζα γιατί έχουμε οικογένεια
εκεί. Γνώρισα τον θείο μου και τα
ξαδέρφια μου.

«Γυναίκα»: Μπορείτε να περι-
γράψετε αυτή την εμπειρία;

Μαλλιωτάκη: Είναι πολύ σπα-
ραξικάρδιο. Οι άνθρωποι εκεί είναι

πολύ φτωχοί. Στερούνται πραγμα-
τικά τα βασικά: το tylenol, το σα-
πούνι, τα πράγματα που έχουμε
όλοι εδώ είναι πολύ δύσκολο να τα
αγοράσουν εκεί. Οι άνθρωποι εκεί
κερδίζουν το ισοδύναμο των 25 δο-
λαρίων το μήνα, και έτσι δεν μπο-
ρούν να αγοράσουν τίποτα, πραγ-
ματικά. Σε κάνει πραγματικά να
εκτιμήσεις τις Ηνωμένες Πολιτείες,
και νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί άν-
θρωποι που θεωρούν δεδομένο το
ότι ζουν και το ότι έχουν γεννηθεί
εδώ. Μαθαίνοντας για τις ρίζες μου,
τους συγγενείς και βλέποντας τα
πάντα από πρώτο χέρι, με κάνει να
τα εκτιμάω όλα αυτά.

«Γυναίκα»: Πώς γνωρίστηκαν οι
γονείς σας;

Μαλλιωτάκη: Συναντήθηκαν
μέσω ενός φίλου εδώ στη Νέα

 Συνέχεια στη σελίδα 6

Η Νικόλ είναι η μονάκριβή μας κόρη
που μας κάνει πολύ υπερήφανους.

Είναι άνθρωπος γλυκός, με αρχές, με όραμα, 
με πολύ αγάπη για τον συνάνθρωπο της 

και υπηρετεί τους κατοίκους του Staten Island
και του Brooklyn, την Αμερική και την Ομογένεια

με συνέπεια.

Την λατρεύουμε, την καμαρώνουμε
και προσευχόμαστε στο Θεό 

να την προστατεύει
και να την καθοδηγεί.

Με πολύ αγάπη
Οι γονείς της

Γιώργος και Vera Μαλλιωτάκη
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1.Με τον ηθοποιό Michael Constantine το 2011. 2 Στη δεξίωση της
Αγίας Τριάδας-Αγίου Νικολάου με τον ιερέα Νίκολα Πετροπουλάκο
τον Ιούνιο 2013.
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Υόρκη. Νομίζω ότι είναι αυτό που
κάνει τη Νέα Υόρκη τόσο μοναδική,
που άνθρωποι από όλο τον Κόσμο
είναι εδώ. Στην περιοχή μου, για
παράδειγμα, είναι τόσο διαφορε-
τικά: μπορείτε να περπατήσετε και
να συναντήσετε τόσους πολλούς
διαφορετικούς ανθρώπους από δια-
φορετικές εθνικότητες, διαφορετι-
κές θρησκείες. Νομίζω ότι είναι η
μοναδικότητα της Νέας Υόρκης που
φέρνει τους ανθρώπους από διαφο-
ρετικά υπόβαθρα κοντά.

«Γυναίκα»: Πείτε μας για τα εν-
διαφέροντά σας, τους στόχους και
τις φιλοδοξίες σας μεγαλώνοντας.

Μαλλιωτάκη: Ασχολήθηκα με
την πολιτική περίπου όταν ήμουν
15 ετών. Ημουν κατά κάποιο τρόπο
ντροπαλή, έτσι η μαμά μου ήθελε
να βγαίνουμε έξω ώστε να υπάρχει

μια αλληλεπίδραση με τους ανθρώ-
πους. Καθώς προερχόταν από μια
κομμουνιστική χώρα, πάντα εκτι-
μούσε το δημοκρατικό σύστημα και
τη σημασία της ύπαρξης καλής δια-
κυβέρνησης. 

Ετσι, η ίδια με έκανε να ασχο-
ληθώ με την πολιτική - πήγα να
προσφέρω εθελοντικά τις υπηρεσίες
μου σε τοπικές προεκλογικές εκ-
στρατείες των Ρεπουμπλικανών, και
πραγματικά μου άρεσε. Εγώ δεν
ήξερα κατ’ ανάγκη από τότε ότι
αυτό επρόκειτο να γίνει η καριέρα
μου, ή ότι θα διεκδικούσα δημόσιο
αξίωμα κάποια ημέρα. Μου άρεσε
όμως να ασχολούμαι με την κοινό-
τητα και να βοηθώ στην εκλογή
αξιωματούχων που πίστευα ότι ήταν
καλοί υποψήφιοι.

«Γυναίκα»: Ποια είναι μερικά
από τα άτομα που βοηθήσατε να
εκλεγούν;

Μαλλιωτάκη: Κυρίως τοπικούς
αξιωματούχους. Ο νομοθέτης Vito
Fosello ήταν ο πρώτος, και στη συ-
νέχεια τοπικούς υποψηφίους του
Δημοτικού Συμβουλίου.

«Γυναίκα»: Τι σας έκανε να απο-
φασίσετε να πάτε στη σχολή Διοί-
κησης Επιχειρήσεων;

Μαλλιωτάκη: Δούλευα στην
Con Edison τότε, στις δημόσιες υπο-
θέσεις, και πραγματικά μου άρεσε
πολύ η επιχειρηματική πτυχή του
θέματος. Είχα ένα ενδιαφέρον για
την Οικονομία, έτσι σκέφτηκα ότι
θα ήταν κάτι που θα βελτίωνε το
υπόβαθρό μου στην επιχείρηση και
θα μου έδινε περισσότερα εργαλεία.
Δεν πίστευα ότι θα πήγαινα στην
κυβέρνηση. Πήγα part-time τα βρά-
δια. Μου άρεσε το μάρκετινγκ, από-
λαυσα τη λογιστική, και τώρα μου
έρχονται βολικά, επειδή πάντα
ασχολούμαστε με προϋπολογισμούς

και την Οικονομία. Εχουμε πολλούς
δικηγόρους στο Albany και στην κυ-
βέρνηση, αλλά το να έχεις κάποιον
με υπόβαθρο στη Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων είναι πολύ σημαντικό, διότι
αυτός είναι ο πραγματικός κόσμος.
Εμείς στο Νομοθετικό Σώμα έχουμε
διαφορετικές καταβολές και έχουμε
διαφορετικές εμπειρίες και υπόβα-
θρα. 

Το να είσαι σε θέση να διαβάσεις
ένα υπολογιστικό φύλλο, να διαβά-
σεις έναν προϋπολογισμό και να ερ-
μηνεύσεις την επίδραση του χρέους
έχει πραγματικά σημαντικό αντί-
κτυπο στους φορολογούμενους.

«Γυναίκα»: Πώς βρεθήκατε στις
δημόσιες υποθέσεις (public af-
fairs) της Con Edison ειδικότερα;

Μαλλιωτάκη: Μου άρεσε η ενερ-
γειακή και περιβαλλοντική πολι-
τική. Στην Con Edison κυρίως ασχο-
λήθηκα με τις δημόσιες υποθέσεις,

τη φιλανθρωπία, την ενεργειακή και
την περιβαλλοντική πολιτική.
Πολλά από τα πράγματα που έκανα
ήταν για να βοηθήσω κατά των κρυ-
φών φόρων αλλά και άλλων πραγ-
μάτων που το Ολμπανι έκανε, με
αποτέλεσμα να αυξάνει το κόστος
της ενέργειας εδώ στην πολιτεία.

«Γυναίκα»: Πώς πήρατε την
απόφαση να διεκδικήσετε δημόσιο
αξίωμα;

Μαλλιωτάκη: Οταν αποφάσισα
να το κάνω, ήταν πραγματικά γιατί
ήμουν δυσαρεστημένη με την κα-
τεύθυνση που είχε η πολιτεία.
Εκείνη την εποχή υπήρχε έλλειμμα
13 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν
μπορούσαν να ψηφίσουν έναν προ-
ϋπολογισμό στην ώρα του. Οι τιμές
των διοδίων, όπως και των διοδίων
στις γέφυρες αύξαναν συνεχώς.
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1.Η Νικόλ Μαλλιωτάκη υποδέχεται τον Ελληνοαυστραλό βουλευτή, από την Βικτώρια της Αυστραλίας, John Pandazopulos, στο γραφείο της στο Μπέιριτζ. 2.Με τον γερουσιαστή
της Νέας Υόρκης Martin J. Golden σε συνέντευξη στον «COSMOS-FM» το Νοέμβριο του 2011. 3.Η βουλευτής Νικόλ Μαλλιωτάκη (δεύτερη από δεξιά) και ο γερουσιαστής της Νέας
Υόρκης Μιχάλης Γιάνναρης (δεύτερος από αριστερά) τίμησαν την πρώην γενική πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Αγη Μπαλτά, λίγο πριν τη λήξη της θητείας της.

1

2
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Ευχές και συγχαρητήρια στην Νικόλ Μαλλιωτάκη, 
την Ελληνοαμερικανίδα πολιτικό, η οποία με όπλα της τη γνώση, 

το ήθος, τη σοβαρότητα και την πολιτική ευπρέπεια 

εξελέγη βουλευτής στην 64η περιφέρεια στο Brooklyn και στο Staten Island 

αντιπροσωπεύοντας όχι μόνο τους Ελληνοαμερικανούς 

αλλά και τους Αμερικανούς συμπολίτες της.

Tην ευχαριστούμε για όσα προσφέρει.

Είμαστε υπερήφανοι που τιμά την Ομογένεια και το Ελληνικό όνομα.

Της ευχόμαστε ολόψυχα 

Και εις Ανώτερα.

μιχάλης Νιαμονιτάκης - μιχάλης Νεαμονιτάκης 
και όλοι εμείς απο το

MERIDIAN PROPERTIES, L.L.C.
P r o p e r t y  M a n a g e m e n t  -  I n v e s t m e n t s

310 85th Street, Suite A-2, Brooklyn, NY 11209

Tel.: (718) 439-1800
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΝΙΚΟΛ ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ

8

ΕΙΧΑμΕ ΤΗ δΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ βΕλΤΙωΣΟΥμΕ ΤΙΣ ΥπΗρΕΣΙΕΣ μΕΤΑφΟρωΝ, ΝΑ πΕΤΥΧΟΥμΕ ΑΝΑΚΟΥφΙΣΗ ΤωΝ δΙΟδΙωΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Εδω ΣΤΟ ΣΤΑΤΕΝ ΑϊλΑΝΤ. πΟλλΕΣ θΕΤΙΚΕΣ ΑλλΑΓΕΣ. ΥπΑρΧΕΙ ΑΚΟμΑ πΟλΥΣ δρΟμΟΣ ΝΑ δΙΑΝΥΣΟΥμΕ, ΑλλΑ

ΕΙμΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥρΟΙ ΟΤΙ ΚΙΝΟΥμΑΣΤΕ πρΟΣ ΤΗ ΣωΣΤΗ ΚΑΤΕΥθΥΝΣΗ.

1.Κυριακή των Βαϊων με την βαφτιστήρα της Αριάννα. 2. Ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος παραδίδει το ποσό που συγκέντρωσε η GOYA για τους οργανισμούς στην περιοχή της
Μαλλιωτάκη το Φεβρουάριο του 2013. 3.Την Ημέρα Για τη Δικαιοσύνη στην Κύπρο μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο, στις 20 Ιουλίου 2011. 4. Γιορτάζοντας στο φεστιβάλ της
Αγίας Τριάδος, Staten Island, με τον ιερατικώς προϊστάμενο π. Νικόλαο Π. Πετροπουλάκο, τους γονείς της και άλλους ενορίτες τον Σεπτέμβριο του 2013. 5. Ιούνιος 2011: Σε
εκδήλωση για την υποστήριξη της ανακατασκευής της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στο Ground Zero, του μοναδικού τόπου λατρείας που καταστράφηκε από το τρομοκρατικό
χτύπημα στις 9 Σεπτεμβρίου 2011.
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Υπήρχε μείωση δρομολογίων στα
λεωφορεία της κοινότητάς μου. Το
λεωφορείο που έπαιρνα κάθε ημέρα
για να πάω στη δουλειά μου είχε
μειώσει τα δρομολόγιά του. Ετσι
ήμουν μια απογοητευμένη ψηφο-
φόρος. Είπα λοιπόν κάποια στιγμή
στον εαυτό μου: «Πρέπει να απο-
κτήσω μια θέση στο τραπέζι της λή-
ψης των αποφάσεων διότι είναι η
γενιά μου αυτή που κληρονομεί το
χρέος. Εμείς είμαστε αυτοί που
πλήττονται από τις περικοπές. Μας
καλούν να πληρώσουμε περισσό-
τερο με τη μορφή φόρων και διο-
δίων και παίρνουμε τα λιγότερα σε
αντάλλαγμα». Για αυτούς τους λό-
γους αποφάσισα να διεκδικήσω δη-
μόσιο αξίωμα.

Πήγα στο Ολμπανι με 26 νέα

μέλη. Υπάρχουν 150 στη Βουλή. Εί-
χαμε μια μεγάλη κατηγορία που
ήρθε, και πραγματικά ήμασταν όλοι
μεταρρυθμιστές. Ηρθαμε θέλοντας
να αλλάξουμε την κατεύθυνση της
πολιτείας. Δίναμε μάχη κατά του
χρέους και της δυσλειτουργίας της
πολιτείας. Ετσι, στα τέσσερα χρόνια
που βρίσκομαι στο Ολμπανι έχουμε
δουλέψει μαζί με ένα δικομματικό
τρόπο με τον κυβερνήτη για την
εξάλειψη του χρέους. Πήγαμε από
ένα έλλειμμα 13 δισεκατομμυρίων
δολαρίων σε ένα πραγματικό πλεό-
νασμα. Για τέσσερις διαδοχικές χρο-
νιές ψηφίσαμε προϋπολογισμό στην
ώρα του, κάτι που δεν είχε επιτευχ-
θεί τα τελευταία 40 χρόνια. Κατα-
φέραμε να αποκαταστήσουμε
πολλά από τα δρομολόγια των λεω-
φορείων που είχαν περικοπεί το
2010. Ετσι, είχαμε τη δυνατότητα
να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες με-
ταφορών, να πετύχουμε ανακού-
φιση των διοδίων για την κοινότητα
εδώ στο Στάτεν Αϊλαντ. Πολλές θε-
τικές αλλαγές. Υπάρχει ακόμα πολύς
δρόμος να διανύσουμε, αλλά είμα-

στε σίγουροι ότι κινούμαστε προς
τη σωστή κατεύθυνση. Οι φόροι της
μεσαίας τάξης βρίσκονται στο χα-
μηλότερο σημείο των τελευταίων 58
χρόνων. Ετσι, υπήρξαν σημαντικές
νίκες που μας κάνουν να μπορούμε
να πούμε ότι η δουλειά μας άξιζε
τον κόπο.

Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το
2012, η περιοχή μου ήταν εντελώς
κατεστραμμένη από τον τυφώνα
«Σάντι». Μπορέσαμε να βοηθή-
σουμε χιλιάδες οικογένειες να ανα-
κτήσουν τη ζωή τους. Για εμένα, το
προσωπικό μου, τους ψηφοφόρους
μου, αυτά τα δύο τελευταία χρόνια
ήταν πολύ δύσκολα. Την πρώτη
ημέρα που ήμασταν εκεί διανείμαμε
τρόφιμα, νερό, ρούχα. Πηγαίναμε
από πόρτα σε πόρτα δίνοντας τα
απαραίτητα. Δύο χρόνια αργότερα,
εξακολουθούμε να αναρρώνουμε.

Δεν έχουμε επανέλθει πλήρως
στους κανονικούς ρυθμούς.

«Γυναίκα»: Πώς ήταν η εμπειρία
της θεομηνίας;

Μαλλιωτάκη: Hταν πολύ δύ-
σκολα. Αν κοιτάξετε ένα χάρτη της
περιοχής μου, το τμήμα του Στάτεν
Αϊλαντ ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου
μια ζώνη πλημμυρισμένη. Αυτή η
κοινότητα και το Breezy Point ήταν
οι δύο περιοχές που επλήγησαν πε-
ρισσότερο στην πόλη. Είχα χιλιάδες
οικογένειες που επλήγησαν. Ηταν
κάτι το πολύ συναισθηματικό. Κά-
ναμε το καλύτερό μας για να επα-
νέλθουμε το συντομότερο δυνατό,
να βοηθήσουμε τους κατοίκους να
σταθούν στα πόδια τους. Ωστόσο,
εξακολουθούν να υπάρχουν πολλή
γραφειοκρατία και «ομηρία» στο
επίπεδο της πόλης, επειδή πολλά
από τα κεφάλαια για τον «Σάντι»
από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση,
δεν έχουν διανεμηθεί ακόμα στους
ανθρώπους. Γι’ αυτό παλεύουμε
τώρα.

Σε πολιτειακό επίπεδο, έχουμε

αγοράσει περίπου 500 σπίτια. Ο
«Σάντι» απέδειξε ότι αυτές οι πε-
ριοχές δεν είναι ασφαλείς για να ζει
κανείς. Ερχονται συνεχώς αντιμέ-
τωπες με πλημμύρες. Ετσι οι κοινό-
τητες αυτές αγοράστηκαν από την
πολιτεία και θα είναι τώρα ανοικτοί
χώροι. Οι άνθρωποι που προσπα-
θούν να ξαναχτίσουν εξακολουθούν
να κάνουν προσπάθειες για να λά-
βουν από την τοπική κυβέρνηση
τους απαραίτητους πόρους.

«Γυναίκα»: Πώς ήταν να συ-
ναντά κανείς αυτούς τους ανθρώ-
πους μετά την καταστροφή;

Μαλλιωτάκη: Στρατολογήσαμε
εθελοντές και πήγαμε εκεί έξω για
να καθαρίσουμε την κοινότητα. Χι-
λιάδες άνθρωποι εμφανίστηκαν το
πρώτο Σαββατοκύριακο μετά τη θε-

ομηνία για να καθαρίσουν τα συν-
τρίμμια από τους δρόμους, να βοη-
θήσουν τους κατοίκους να καθαρί-
σουν έξω από τα σπίτια τους. Ηταν
πραγματικά εκεί όλο το εικοσιτε-
τράωρο. Ηταν καταστροφικό. Ηταν
μια συναισθηματική και σωματική
πρόκληση για όλους. Ηταν πολύ δύ-
σκολο. Ηταν μια φυσική κατα-
στροφή που η Νέα Υόρκη δεν είχε
ξαναζήσει. Ακόμη και εκείνοι που
ζούσαν εκεί για μεγάλο χρονικό διά-
στημα αιφνιδιάστηκαν, γιατί κανείς
δεν είχε βιώσει μια καταιγίδα τέ-
τοιου μεγέθους στην πόλη. Εμείς
σπάνια δεχόμαστε τα χτυπήματα
των τυφώνων και αυτό ήταν απλά
συντριπτικό.

Είχαμε πάνω από δύο δωδεκάδες
θανάτους στην κοινότητά μας, επί-
σης, σε διάφορα μέρη του Στάτεν

Αϊλαντ. Ηταν πολύ δύσκολο.

«Γυναίκα»: Η ενορία σας, η εκ-
κλησία Αγίας Τριάδας-Αγίου Νικο-
λάου στο Στάτεν Αϊλαντ επηρεά-
στηκε;

Μαλλιωτάκη: Η ίδια η εκκλησία
δεν επηρεάστηκε. Η εκκλησία προ-
σέφερε μεγάλη βοήθεια. Είχα ομά-
δες που ήταν πολύ χρήσιμες: η
AHEPA, η εκκλησία μου, η Ομο-
σπονδία Ελληνικών Σωματείων
έστειλαν πολλά τρόφιμα και μαγει-
ρεμένα γεύματα για τους κατοίκους
της κοινότητας. Η κοινότητα πραγ-
ματικά προσέφερε - ήταν πολύ
ωραία. Ενα καλό πράγμα που βγήκε
από αυτό ήταν πραγματικά ότι
έφερε την κοινότητα κοντά. Υπήρ-
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Η ΕΚΚλΗΣΙΑ πρΟΣΕφΕρΕ μΕΓΑλΗ βΟΗθΕΙΑ. 

ΕΙΧΑ ΟμΑδΕΣ πΟΥ ΗΤΑΝ πΟλΥ ΧρΗΣΙμΕΣ: 

Η AHEPA, Η ΕΚΚλΗΣΙΑ μΟΥ, Η ΟμΟΣπΟΝδΙΑ

ΕλλΗΝΙΚωΝ ΣωμΑΤΕΙωΝ ΕΣΤΕΙλΑΝ πΟλλΑ

ΤρΟφΙμΑ ΚΑΙ μΑΓΕΙρΕμΕΝΑ ΓΕΥμΑΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ πρΑΓμΑΤΙΚΑ πρΟΣΕφΕρΕ - ΗΤΑΝ

πΟλΥ ωρΑΙΑ.

 Συνέχεια στη σελίδα 10

Συνέχεια από τη σελίδα 6

Tradition of Excellence

Real Estate & Mortgage Services
480 - 76th Street, Brooklyn, NY 11209

(718) 238 -1354
www.14apollorealestate.com

Συγχαρητήρια στον «Εθνικό Κήρυκα» που προβάλλει 
μέσα από τις σελίδες του μηνιαίου περιοδικού «Η Γυναίκα»

τη Νικόλ Μαλλιωτάκη.

Ενα νέο άνθρωπο, μια νέα γυναίκα 
που διακρίνεται για το ήθος, τη σοβαρότητα 

και τη δουλειά της στον πολιτικό στίβο.

Εκλεγμένη αντιπρόσωπος μας στην βουλή
στην 64η περιφέρεια, στο Brooklyn και το Staten Island

η Νικόλ δίνει καθημερινά τον αγώνα της
τιμώντας την Ομογένεια.

Tης ευχόμαστε καλή επιτυχία
Βασίλης Καπετανάκης, Κωνσταντίνος Καπενάκης

με τις οικογένειές τους.



χαν διαφορετικοί ιδιοκτήτες μικρών
επιχειρήσεων, μη κερδοσκοπικοί
οργανισμοί, εθελοντές, κάτοικοι -
όλοι βγήκαν μαζί για να βοηθήσουν
τους ανθρώπους που επλήγησαν.

«Γυναίκα»: Πείτε μας για το
Sandy Photo Reclamation project
στο Facebook.

Μαλλιωτάκη: Οταν καθαρίζαμε,
είχαμε χιλιάδες εθελοντές που προ-
έρχονταν από παντού για να καθα-
ρίσουν τα συντρίμμια. Σε πολλά από
τα συντρίμμια βρίσκαμε φωτογρα-
φικό υλικό, αναμνηστικά, απολυτή-
ρια, πτυχία, κοσμήματα - πράγματα
που είχαν μεγάλη συναισθηματική
αξία. Αυτά τα κρατήσαμε σε ξεχω-
ριστές σακούλες, και όταν τα πράγ-

ματα ηρέμησαν ένα χρόνο αργό-
τερα, τα καθαρίσαμε, τα σκανάραμε
και τα βάλαμε στο Διαδίκτυο και
δημιουργήσαμε αυτό το άλμπουμ
«Sandy Reclamation», ώστε οι άν-
θρωποι να μπορούν να βρουν φω-
τογραφίες. Είχαμε πολλούς ανθρώ-
πους που ήρθαν και πήραν τις
φωτογραφίες τους. Υπήρχαν άνθρω-
ποι που μας έλεγαν «αυτή ήταν η
μοναδική φωτογραφία της γιαγιάς
μου που πέθανε» ή «αυτή ήταν η
μόνη φωτογραφία από μένα από
τότε που ήμουν μωρό». Ετσι θελή-
σαμε να κάνουμε το καλύτερο δυ-
νατό για να τα πάρουν οι άνθρωποι
αυτοί στα χέρια τους, διότι ήταν οι
μοναδικές αναμνήσεις που είχαν.

Τα άτομα αυτά έχασαν τα πάντα:
τα ρούχα τους, τα έπιπλά τους, τα
σπίτια τους. Ετσι, αν μπορούμε να

επιστρέψουμε μια φωτογραφία ή
κάτι συναισθηματικής αξίας σε κά-
ποιον, νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ
καλό.

«Γυναίκα»: Πώς ήταν η δουλειά
σας στον γερουσιαστή Μάτσι και
στον κυβερνήτη Πατάκι;

Μαλλιωτάκη: Ως βοηθός του γε-
ρουσιαστή, τον εκπροσώπησα σε
διάφορες εκδηλώσεις, και ήμουν
κάτι σαν τα μάτια και τα αυτιά του
στην κοινότητα. Το ευχαριστήθηκα
πολύ. Ηταν ένας υπέροχος άνθρω-
πος. Ο μακροβιότερος γερουσιαστής
στην ιστορία της χώρας, ήταν εκεί
για 50 χρόνια. 

Ηταν ένας υπέροχος άνθρωπος,
ένας πραγματικός πολιτικός, κά-
ποιος που τύγχανε θαυμασμού τόσο
από τους Ρεπουμπλικανούς, όσο και

από τους Δημοκρατικούς. Στη συ-
νέχεια, όταν πήγα να δουλέψω για
τον κυβερνήτη Πατάκι, ήμουν ο
σύνδεσμός του με το Στάτεν Αϊλαντ
και το Μπρούκλιν. Χάρηκα που συ-
νεργάστηκα για τον κυβερνήτη. Εί-
ναι ένας πολύ καλός άνθρωπος.
Ημουν υπερήφανη για τα άτομα για
τα οποία εργάστηκα. Ημουν σε
θέση να πάρω πράγματα και να ερ-
γαστώ για δύο από τους καλύτερους
πολιτικούς που υπήρχαν. Αυτό παί-
ζει τεράστιο ρόλο. Και οι δυο τους
είναι άτομα που θαυμάζω πολύ.

«Γυναίκα»: Παραβρεθήκατε στο
Δείπνο Φιλίας του Τουρκικού Πο-
λιτιστικού Κέντρου τον περασμένο
μήνα. Υπήρξε κάποια συζήτηση για
τα ζητήματα θρησκευτικής ανεκτι-
κότητας στην Τουρκία, ιδίως υπό
το πρίσμα παραβιάσεων που λαμ-
βάνουν χώρα εκεί εδώ και δεκαε-
τίες;

Μαλλιωτάκη: Εχω μια μεγάλη
τουρκική κοινότητα στην περιοχή
μου. Οπως είπα, η κοινότητά μου
έχει πολλά διαφορετικά στοιχεία.
Υπάρχει ένα τουρκικό πολιτιστικό
κέντρο. Εγώ τους μιλάω για δικαιο-
σύνη για την Κύπρο, τους μιλάω για
τον Πατριάρχη. Ο ιδρυτής της ορ-
γάνωσής τους έφυγε από την Τουρ-
κία, καθώς διαφώνησε με τη δική
του κυβέρνηση. Αυτός είναι ένας
πολύ καλός φίλος του Πατριάρχη
Βαρθολομαίου, και μαζί έχουν κη-
ρύξει την ανεκτικότητα και τη φι-
λία, και αυτά είναι στοιχεία πάνω
στα οποία στηρίζεται η οργάνωση.
Είχα πολλές συζητήσεις με αυτούς
για την Κύπρο, σχετικά με τη θρη-

σκευτική ελευθερία, και αυτοί κα-
τανοούν και σέβονται τη θέση μου.

Το πρώτο έτος της θητείας μου,
κυκλοφόρησα μια επιστολή, που
έλαβε υπογραφές από όλους τους
νομοθέτες εδώ στην πολιτεία της
Νέας Υόρκης, η οποία απευθυνόταν
στον πρέσβη της Τουρκίας ζητώντας
δίκαιη μεταχείριση για τον Πα-
τριάρχη μας, αλλά και για το εκ
νέου άνοιγμα της Σχολής της Χάλ-
κης. Ενωσα τις δυνάμεις μου με την
Αραβέλλα Σιμωτά, τον Μάικλ Γιάν-
ναρη και τον Ντιν Σκέλος και πή-
ραμε όλες τις υπογραφές όλων των
νομοθετών στην πολιτεία της Νέας
Υόρκης για να υπογράψουν την επι-
στολή.

Ολοι συνεργαστήκαμε, επίσης,
για να απαιτήσουμε την ανοικοδό-
μηση της εκκλησίας του Αγίου Νι-
κολάου στην περιοχή του Παγκό-
σμιου Κέντρου Εμπορίου. Ηταν ο
μοναδικός οίκος λατρείας που κα-
ταστράφηκε από την επίθεση της
11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Νο-
μίζω ότι η ελληνική παρουσία στο
Ολμπανι ήταν πολύ χρήσιμη στην
υποστήριξη της ανοικοδόμησης της
εκκλησίας.

«Γυναίκα»: Πώς πήγε η επί-
σκεψή σας στην Κύπρο, και ποιες
είναι οι εντυπώσεις σας;

Μαλλιωτάκη: Πήγα στην Κύπρο
με την Κυπριακή Ομοσπονδία το
2011. Από καιρού εις καιρόν, η
Ομοσπονδία καλεί αξιωματούχους
στην Κύπρο για να δουν από πρώτο
χέρι τι σημαίνει να σου έχουν πάρει
τη γη. Συναντηθήκαμε με τον Πρό-
εδρο, τον Αρχιεπίσκοπο, τον πρε-

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
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The Community 

of Sts. Constantine and Helen Cathedral

and the A. Fantis Parochial School

Of Brooklyn, New York

congratulate Assembly woman and Friend 

Nicole Malliotakis 
for her great accomplishments 

and

thank her for her continued support!

ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ TΩΝ ΑΓΙΩΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ, BROOKLYN

64 Schermerhorn St., Brooklyn, NY 11201 - (718) 624-0595

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΡΔΑΣ / Προϊστάμενος • ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΣ / Προϊστάμενος Αγ. Νικολάου, Ground Zero

AHEPA Michael Constant, 
Chapter # 349 Fund, Inc. 
Staten Island, NY

Congratulates
the Honorable

Nicole Malliotakis
for her outstanding service

to our Staten Island Community.

Wishing her success
in her future endeavours.

The officers and members of AHEPA 
Chapter #349



σβευτή μας, και με τον Υπουργό
Εξωτερικών. Ηταν πραγματικά ένα
καλό ταξίδι. Εχω ακούσει για την
τουρκική κατοχή για πολλά χρόνια.
Ηταν αποκαρδιωτικό να βλέπεις το
κατεχόμενο έδαφος και επίσης το
γεγονός ότι υπήρχαν εκεί εκκλησίες

που βεβηλώθηκαν και καταστράφη-
καν. Είναι πολύ σπαραξικάρδιο, ιδι-
αίτερα όταν το βλέπεις από κοντά.
Είναι σαν το ταξίδι μου στην Κούβα.
Ακούς για αυτά, διαβάζεις για αυτά,
μαθαίνεις για αυτά σαν παιδί, αλλά
έως ότου πας εκεί και δεις από

πρώτο χέρι τι περνάνε οι άνθρωποι
και πόσο υποφέρουν δεν μπορείς
να το συνειδητοποιήσεις. Είναι κάτι
που θα πρέπει να το δεις με τα δικά
σου μάτια. Νομίζω ότι αυτή ήταν
μια παρόμοια εμπειρία για εμένα.

«Γυναίκα»: Εχετε πάει στην Ελ-
λάδα;

Μαλλιωτάκη: Εχω πάει όταν
ήμουν νεότερη, αλλά όχι πρόσφατα.
Θα ήθελα πολύ να πάω. Πιστεύω
ότι η Ελλάδα είναι ένα από τα πιο
όμορφα μέρη του Κόσμου. Η Κρήτη

και η Σαντορίνη είναι δύο αγαπη-
μένα μου νησιά - είναι απλά εκπλη-
κτικά.

«Γυναίκα»: Ποια ήταν η αντί-

ΤΕΥΧΟΣ 76. ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

11

 Συνέχεια στη σελίδα 13

Την συμπατριώτισσα 

Νικόλ μαλιωτάκη
τη συγχαίρουμε για τις πολιτικές της 

επιτυχίες και της ευχόμαστε και εις ανώτερα!

Οικογένεια μηνά πολυχρονάκη

v

Πολλά συγχαρητήρια Νικόλ.
Eίσαι η αδέσμευτη πολιτικός 

που δουλεύει σκληρά εκπροσωπόντας επάξια 
την 64η περιφέρεια στο κοινοβούλιο 

της Νέας Υόρκης και κάνεις περήφανη 
την Oμογένεια με το ήθος 

και τον αδαμάντινο χαρακτήρα σου.  

Σε ευχαριστούμε και ευχόμαστε πάντα επιτυχίες.

Royal Restaurant
7609 5th Ave., between 76th and 77th Street

Brooklyn, NY 11209

Η Νικόλ Μαλλιωτάκη τιμά, όχι μόνο το ελληνικό όνομα 
αλλά και την απαράμιλλη ελληνική προσωπικότητα.

Εχει πάρει τη ζεστασιά της Καραϊβικής από τη μητέρα της, την ευστροφία 
και τη δύναμη από τον Κρητικό πατέρα της και έχει γίνει παράδειγμα προς μίμηση 

όχι μόνο στους πολιτικούς κύκλους, αλλά και στην αμερικανική κοινωνία.

Η Νικόλ τιμά καθημερινά όχι μόνο τους ανθρώπους που την υποστηρίζουν 
αλλά και όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω της. 

Το έργο της είναι παραδειγματικό και οι ιδέες της 
βοηθούν τη διοίκηση της αμερικανικής πολιτείας.

Μπράβο Νικόλ,
Σε γνωρίζω από το πρώτο ξεκίνημα της πολιτικής σου καριέρας 
και σου εύχομαι με την ίδια επιτυχία να συνεχίσεις να ανεβαίνεις 

τα πολιτικά αξιώματα και να μας κάνεις όλους υπερήφανους ως Ελληνοαμερικανούς
και Αμερικανούς πολίτες.

Αξια!

Στέλλα Κοκόλη  
Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής

1. Λίγες μέρες μετά το πέρασμα του καταστροφικού τυφώνα «Σάντι», τον Οκτώβριο του 2012, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος, με την Νικόλ Μαλλιωτάκη
και εθελοντές που βοηθούν στην ανακούφιση των πληγέντων, προσεύχονται για να πάρει δύναμη ο κόσμος ώστε να αντιμετωπίσει την κατάσταση. 2.Με την πρώην γερουσιαστή
της πολιτείας του Μέιν, Ολυμπία Σνόου.

1 2
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1.Η Νικόλ Μαλλιωτάκη βοηθά να
σερβιριστεί γύρος και ζεστή σούπα, προ-
σφορά του εστιατορίου «Something Greek»,
στους κατοίκους της περιοχής New Dorp
Beach του Staten Island, τέσσερις ημέρες
μετά το χτύπημα του καταστροφικού
τυφώνα «Σάντι». 2.Η Νικόλ και οι γονείς της
ως εθελοντές στο New Dorp High School
την Ημέρα των Ευχαριστιών. 3.Η Νικόλ
Μαλλιωτάκη με το σκυλάκι της τσιουάουα,
τον Peanut, χαιρετίστηκε από ένα γούνινο
φίλο της στην Ημέρα Προστασίας των
Ζώων, στο Ολμπανι της Νέας Υόρκης τον
Ιούνιο του 2011. 4.Συνάντηση με κατοίκους
του Midland Beach τρεις ημέρες μετά το πέ-
ρασμα του καταστροφικού τυφώνα «Σάντι»
που έσπειρε τον όλεθρο στην περιοχή τους.
5.Η Νικόλ Μαλλιωτάκη σε συνεργασία με
μέλη της AHEPA Μπρούκλιν, στις 5 Νοεμ-
βρίου 2012, προσφέρουν βοήθεια σε κατοί-
κους του Staten Island που καταστράφηκε
από το πέρασμα του τυφώνα «Σάντι».



δρασή σας όταν χαρακτηριστήκατε
από το «Daily Beast» ως μια από
τις «Εννέα Γυναίκες που ξαναφτιά-
χνουν τη Δεξιά».

Μαλλιωτάκη: Είναι τιμή μου να
περιλαμβάνομαι σε κάποιους από
αυτούς τους καταλόγους. Πάντα πά-
λευα για αυτά που πίστευα. Αγωνί-
ζομαι για τον οικονομικό συντηρη-

τισμό, για μικρότερη κυβέρνηση,
για περικοπές άχρηστων δαπανών.

Νομίζω ότι είναι σημαντικό να
ζούμε με αυτό που διαθέτουμε.
Οπως ακριβώς κάθε επιχείρηση πρέ-
πει να επιβιώνει με τα μέσα που
διαθέτει, η κυβέρνηση θα πρέπει να
ζει με τα μέσα που διαθέτει, επίσης.
Είμαι αρκετά συντηρητική, και αυ-
τός είναι ο τρόπος με τον οποίο ψη-
φίζω.

Είμαι μια από τους πολύ λίγους
Ρεπουμπλικανούς στη Νέα Υόρκη.
Είναι πάντα δύσκολο να είσαι Ρε-
πουμπλικανός στην Πολιτεία της
Νέας Υόρκης. Είμαστε πολύ λιγότε-

ροι. Είμαι η μόνη γυναίκα του Ρε-
πουμπλικανικού Κόμματος που
εκλέγεται στην πολιτεία της Νέας
Υόρκης. Στη Βουλή είμαστε λιγότε-
ροι, 4 προς 1. Γι’ αυτό είναι πολύ
δύσκολο, αλλά έχουμε έναν πολύ
σημαντικό ρόλο, και αυτός είναι να
καταπολεμήσουμε αυτές τις κακές
πολιτικές, τις πολιτικές φορολογίας
και δαπανών που άλλοι νομοθέτες
προσπαθούν να επιβάλλουν στους
φορολογούμενους. Ενα παράδειγμα
είναι η χρηματοδότηση της προ-
εκλογικής εκστρατείας. 

Οι Δημοκρατικοί στη Βουλή θέ-
λουν να πάρουν τα χρήματα των
φορολογουμένων για να χρηματο-
δοτήσουν τις προεκλογικές τους εκ-
στρατείες. Αυτές είναι οι πολιτικές
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Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας

230 West 55th Street, New York, NY 10019 • Tel: (212) 586-6075 

Συγχαρητήρια και ευχές στην άξια Ελληνοαμερικανίδα πολιτικό
Νικόλ Μαλλιωτάκη,

που με το ήθος και την εργατικότητα που την διακρίνει 
εκπροσωπεί την 64η περιφέρεια στο Κοινοβούλιο 

της Νέας Υόρκης, στις περιοχές Brooklyn και Staten Island. 

Σε ευχαριστούμε για ό,τι προσφέρεις, 
σου ευχόμαστε εις ανώτερα και πάντα επιτυχίες.

με ξεχωριστή υπερηφάνεια 
Ανδρέας Κουλούρης 

και το προσωπικό

Ολόθερμα συγχαρητήρια στη Νικόλ Μαλλιωτάκη, 
την Ελληνοαμερικανίδα πολιτικό που με οδηγό το ήθος και την εργατικότητά της 

εξελέγη και εκπροσωπεί τους Ελληνοαμερικανούς 

και τους Αμερικανούς της 64ης περιφέρειας 

στο Κοινοβούλιο της Νέας Υόρκης. 

Είμαστε υπερήφανοι που τιμά την Ομογένεια.

Την ευχαριστούμε για όλα όσα προσφέρει, 

της ευχόμαστε ολόψυχα να έχει υγεία

και της ευχόμαστε να συνεχίζει με το ίδιο πάντα πάθος.

Αξια.

Kαι εις ανώτερα.  

Πανίκος και Νάσια Παπανικολάου

1.Με τον πατέρα της στον κήπο με τις τριανταφυλλιές. 2 Τα μέλη της οικογένειας παρακολούθησαν, τον Ιανουάριο του 2011, την τελετή ορ-
κωμοσίας της Νικόλ Μαλλιωτάκη, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα της, Γεωργίου (τέρμα δεξιά) και της μητέρας της, Βέρα (δεύτερη από
αριστερά).



που θέλουμε να καταπολεμήσουμε.

«Γυναίκα»: Μπορείτε να περι-
γράψετε την εμπειρία σας στο
CPAC (Conservative Political Ac-
tion Conference);

Μαλλιωτάκη: Με κάλεσαν να εί-
μαι μεταξύ των 10 συντηρητικών
κάτω των 40 για να μιλήσουμε για
τις πολιτείες μας, και έτσι υπήρχαν
διαφορετικοί αντιπρόσωποι από
όλη τη χώρα. Μίλησα για λίγο για
το πώς είναι να είσαι Ρεπουμπλικα-
νός στην πολιτεία της Νέας Υόρκης,
και ότι πολεμάμε ενάντια στις κακές
πολιτικές και για την πιο συντηρη-
τική δημοσιονομική πολιτική, και
ότι εμείς είμαστε οι φύλακες για τον
φορολογούμενο.

«Γυναίκα»: Ποιες είναι οι εντυ-

πώσεις των γονιών σας για την επι-
τυχία σας;

Μαλλιωτάκη: Και οι δύο έκλα-
ψαν στην ορκωμοσία μου, κι έτσι
ήταν πολύ χαρούμενοι. Μερικές φο-
ρές εύχονται να αποκτήσω οικογέ-
νεια, αλλά νομίζω ότι εκτιμούν το
πάθος μου για τη δουλειά μου και
για αυτό που κάνω, και από αυτή
την άποψη είναι πολύ υπερήφανοι
για εμένα. 

Καταλαβαίνουν ότι είναι μια
πολύ δύσκολη σταδιοδρομία αυτή
που έχω, όχι μόνο λόγω της θυσίας
της προσωπικής σου ζωής, αλλά
λόγω του τρόπου που οι άνθρωποι
μερικές φορές σε αντιμετωπίζουν.
Οταν διαβάζουν ενδεχομένως κάτι
επικριτικό σε ένα μπλογκ, ή όταν
δέχομαι επιθέσεις, αναστατώνονται.
Και αυτό είναι κατανοητό.

«Γυναίκα»: Πώς είναι τα ελλη-

νικά και τα ισπανικά σας;
Μαλλιωτάκη: Μέχρι στιγμής, εί-

ναι ένα έργο σε εξέλιξη. Τα ισπα-
νικά μου είναι καλύτερα από τα ελ-

ληνικά μου. 
Ο μπαμπάς μου μιλά άπταιστα

ισπανικά, όπως και ελληνικά, και
έτσι έμαθα πολλά ισπανικά επειδή
οι γονείς μου τα μιλούσαν μέσα στο
σπίτι. Η μητέρα μου από την άλλη
δεν μιλάει καλά ελληνικά, έτσι δεν
μιλούσαν ποτέ ελληνικά στο σπίτι.

«Γυναίκα»: Ποιοι είναι οι στόχοι
σας σήμερα, και πώς έχουν εξελιχ-
θεί από την ημέρα που αναλάβατε
τα καθήκοντά σας;

  Συνολικά, ο στόχος μου είναι
πάντα να κάνω το καλύτερο που
μπορώ με αυτό που έχω. Ο Τέντι
Ρούζβελτ, ο οποίος είναι ένα από
τα αγαπημένα μου πρόσωπα -εκτός
από το γεγονός ότι ήταν πρόεδρος
των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν επί-

σης ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης
και ξεκίνησε την καριέρα του στην
πολιτειακή Βουλή- έλεγε: «Κάντε το
καλύτερο που μπορείτε όπου και αν
βρίσκεστε, με ό,τι και αν έχετε». Νο-
μίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος με
τον οποίο ζω. Είμαι σε αυτόν τον
ρόλο και είμαι στη μειοψηφία της
πολιτειακής Βουλής της Νέας Υόρ-
κης, αλλά έχω ένα σημαντικό ρόλο,
που είναι να παλεύω για τις κακές
πολιτικές.

Θα κάνω το καλύτερο που
μπορώ σε αυτό και πηγαίνω κάθε
ημέρα στη δουλειά μου με ένα πά-
θος, και αγωνίζομαι για αυτές τις
πεποιθήσεις και υπέρ των φορολο-
γουμένων αυτής της πολιτείας. Αυ-
τοί είναι οι πραγματικοί στόχοι μου. 
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Νικόλ,
είμαστε υπερήφανες για τη δυναμική παρουσία σου

στον πολιτικό στίβο.

Σε ευχαριστούμε για τον αξιέπαινο τρόπο 

που καθοδηγείς τις νεώτερες γενεές

ως μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Advisory Council) του

HELLENIC PROFESSIONAL WOMEN INC.

... και σου ευχόμαστε
κάθε επιτυχία στις μελλοντικές σου δραστηριότητες.

www.hellenicprofessionalwomen.org   •  info@hellenicprofessionalwomen.org

Θερμά συγχαρητήρια
στην 

Νικόλ Μαλλιωτάκη
την Ελληνοαμερικανίδα πολιτικό

που αντιπροσωπεύει με σοβαρότητα
και ήθος τις περιοχές 
της 64ης περιφέρειας 

Staten Island και Brooklyn.

Της ευχόμαστε
πάντα επιτυχίες.

Γιάννης και Ελένη Ψαρρά
και οικογένεια

1.Η Μαλλιωτάκη με άλλους Ελληνοαμερικανούς ηγέτες στη δεξίωση
του Λευκού Οίκου για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ελλάδας τον
Μάρτιο του 2011. 2.Επίσκεψη στης εγκαταστάσεις της οργάνωσης
Guild for Exceptional Children στο Bay Ridge του Μπρούκλιν, όπου
έλαβε μέρος στις ετήσιες εργασίες του Οργανισμού.

1 2
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Καλημέρα. 
Το όνομά μου είναι Nικόλ Μαλ-

λιωτάκη και είμαι μέλος της πολι-
τειακής Βουλής της Νέας Υόρκης,
εκπροσωπώντας το Μπρούκλιν και
το Στάτεν Αϊλαντ. Είμαι μια συντη-
ρητική γυναίκα που εξελέγην από
την πόλη της Νέας Υόρκης, το σπίτι
του Big Gulp της Σάρα Πέιλιν.

Ισως να εκπλαγείτε ακόμα πε-
ρισσότερο αν μάθετε ότι είμαι Αμε-
ρικανίδα πρώτης γενιάς. Τυπικά, οι
περισσότεροι ίσως να με θεωρού-
σατε ως φιλελεύθερη Δημοκρατική,
καθώς είμαι νέα, μισή ισπανόφωνη
και από την πόλη της Νέας Υόρκης
- φαίνεται να έχω όλα τα τυπικά χα-
ρακτηριστικά. Είχα την τύχη,
ωστόσο, να έχω γονείς που με με-
γάλωσαν με τέτοιο τρόπο ώστε να
γνωρίζω το πώς επηρεάζει η κυβέρ-
νηση τους πολίτες.

Το 1962, κυριολεκτικά με 50 δο-
λάρια στην τσέπη του, τα οποία είχε
δανειστεί από έναν φίλο, ο πατέρας
μου εγκατέλειψε την πατρίδα του,
την Ελλάδα, με σκοπό να κυνηγήσει
το αμερικανικό όνειρο.

Η μητέρα μου, από την άλλη
πλευρά, αναγκάστηκε να εγκατα-
λείψει τη γενέτειρά της, την Κούβα,
στην ηλικία των 15 χρόνων για να
ξεφύγει από την καταπίεση του νε-
οσύστατου καθεστώτος του Φιντέλ
Κάστρο.

Ωστόσο, το μοναδικό πράγμα
που αυτά τα δύο άτομα από τις εν-
τελώς αντίθετες πλευρές του Κό-
σμου είχαν κοινό ήταν η πίστη τους
ότι η Αμερική ήταν το μοναδικό μέ-
ρος στον Κόσμο όπου θα μπορούσαν
να έχουν την ευκαιρία να εκπλη-
ρώσουν τα όνειρά τους.

Η επίτευξη του αμερικανικού
ονείρου δεν ήταν εύκολη υπόθεση
για τους γονείς μου. Σε νεαρές ηλι-
κίες, και οι δύο ήρθαν στη Νέα
Υόρκη μόνοι τους, χωρίς χρήματα ή
εκπαίδευση, αφήνοντας πίσω τις οι-
κογένειές τους.

Αφού έκαναν πολλές δουλειές,
έμαθαν αγγλικά και έκαναν πολλές
θυσίες, οι γονείς μου άρχισαν μια
μικρή επιτυχημένη επιχείρηση και
εκπλήρωσαν το όνειρό τους.

Το 2009 επισκέφθηκα την Κούβα
για πρώτη φορά στη ζωή μου και
συνάντησα τους συγγενείς μου.
Φανταστείτε ότι ζουν σε μια χώρα
όπου η ίδια η κυβέρνηση εμποδίζει
τους πολίτες από την επιδίωξη των
στόχων τους και την επίτευξη των
ονείρων τους.

Δεν υπάρχει καμία αίσθηση της
ελπίδας ή του σκοπού, και λείπει το
αίσθημα της ολοκλήρωσης. Δυστυ-

χώς, για όσους ζουν στην Κούβα, οι
βασικές ελευθερίες που πολλοί Αμε-
ρικανοί θεωρούν δεδομένες είναι
απλώς μια ψευδαίσθηση.

Η Αμερική είναι πραγματικά μο-
ναδική. Με την υπερήφανη παρά-
δοση της μικρότερης κυβέρνησης
και του σεβασμού των προσωπικών
ελευθεριών, τα όνειρα που είναι
αδύνατα αλλού, είναι δυνατά εδώ.
Οι επιλογές των πατέρων που ίδρυ-
σαν τη χώρα μας είναι αυτές που
την έκαναν έτσι. Και τώρα είναι ευ-
θύνη μας να διασφαλίσουμε ότι η
χώρα μας θα συνεχίσει να ευημε-
ρεί.

Το 2010 νίκησα έναν Δημοκρα-
τικό νομοθέτη που διατηρούσε το
αξίωμά του για δύο θητείες. Διεκδί-
κησα δημόσιο αξίωμα, γιατί ήμουν
δυσαρεστημένη με την κατεύθυνση
της Νέας Υόρκης: την υπερφορολό-
γηση, τις αλόγιστες δαπάνες, την
έλλειψη ηθικής, την ανάγκη για λο-
γοδοσία. Ολα αυτά δηλαδή που εί-
ναι αντίθετα του συντηρητισμού.
Και έχουμε σημειώσει κάποια πρό-
οδο κατά τη διάρκεια των τελευ-
ταίων δύο ετών.

Δυστυχώς στην πολιτειακή
Βουλή της Νέας Υόρκης οι Ρεπουμ-
πλικανοί είμαστε πολύ λιγότεροι,
107-43. Ο πιο σημαντικός ρόλος
μας ως μειοψηφία, είναι να αντιστε-
κόμαστε σε αυτό που η ελεγχόμενη
από τους Δημοκρατικούς Βουλή θε-
ωρεί «προοδευτική ατζέντα» και την
οποία εγώ αποκαλώ μια «προοδευ-
τικά χειρότερη ατζέντα».

Αυτή η ατζέντα περιλαμβάνει τη
νομοθεσία για την επέκταση των
αμβλώσεων στο τρίτο τρίμηνο, τη
σύνδεση των ετήσιων αυξήσεων του
κατώτατου μισθού με τον Δείκτη Τι-
μών Καταναλωτή, την απαγόρευση
όλων των γεωτρήσεων φυσικού αε-
ρίου, τη χρηματοδότηση των πολι-
τικών εκστρατειών με χρήματα των
φορολογούμενων, και ίσως τη με-
γαλύτερη επίθεση στους φορολο-
γουμένους: μια ώθηση να υιοθετη-
θεί από την πολιτεία της Νέας
Υόρκης το Dream Act, για να χρη-
ματοδοτούνται με χρήματα των φο-
ρολογουμένων τα δίδακτρα των πα-
ράνομων μεταναστών.

Την Παρασκευή το βράδυ ακού-
σατε τον Κουβανό αδελφό μου από
άλλη μητέρα, τον γερουσιαστή
Μάρκο Ρούμπιο, να λέει για το πώς
τα χρέη από τα φοιτητικά δάνεια
παραλύουν τη νεολαία μας. Και
όπως και οι γονείς του γερουσιαστή
Ρούμπιο, έτσι και οι δικοί μου ήρ-
θαν στην Αμερική χωρίς τίποτα. Ερ-
γάζονταν σε πολλές δουλειές, θυ-

σίαζαν πολλά για να με βάλουν στο
κολέγιο, και να με κάνουν την
πρώτη από την οικογένειά μου που
πήρε πτυχίο. Αργότερα εργάστηκα
με πλήρες ωράριο για να πάρω
MBA.

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης πρό-
σφατα εξάλειψε το πρόγραμμα βοή-
θειας διδάκτρων για τους μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές συνολικά. Αντί να
κάνουν την αποκατάσταση του εν
λόγω προγράμματος προτεραιότητά
τους, η προτεραιότητα κάποιων

στην πολιτεία μου είναι να πληρώ-
νει η πολιτεία για την εκπαίδευση
των παράνομων μεταναστών. Και
αυτό, φίλοι μου, είναι ένα χαστούκι
στο πρόσωπο του κάθε σκληρά ερ-
γαζόμενου, φορολογούμενου Αμε-
ρικανού πολίτη και νόμιμου μετα-
νάστη στην πολιτεία μας.

Το να παίρνει κανείς τους πόρους
μακριά από τους πολίτες για να τους
δίνει σε όσους βρίσκονται παρά-
νομα σε αυτή τη χώρα δεν είναι σω-
στό και δίκαιο, και ακυρώνει τις θυ-

σίες των γονιών μου και πολλών
Αμερικανών φοιτητών που αγωνί-
ζονται στην πολιτεία και το έθνος
μας.

Η αντίθεσή μου σε αυτή τη στα-
διακά χειρότερη ατζέντα με κάνει
υπερήφανη που είμαι συντηρητική.
Είμαι υπερήφανη που φέρω τις πε-
ποιθήσεις μου, αλλά όχι με βάση το
φύλο, όχι με βάση την εθνικότητα,
όχι με βάση τη γεωγραφική θέση,
αλλά βάσει αιτιολογημένης και με-
λετημένης προσέγγισης.

Oμιλία της Νικόλ Μαλλιωτάκη 
στο «Conservative Political Action Conference» (CPAC), μάρτιος 2013

476 76TH Street, Brooklyn, NY  11209
Tel.: 718- 748-8855 | www.thebayridgemanor.com

BAY RIDGE MANOR

THE BAYRIDGE MANOR, Elegant and Prestigious

Συγχαρητήρια
στην Νικόλ Μαλλιωτάκη,

την Ελληνοαμερικανίδα πολιτικό
και βουλευτή της 64ης περιφέρειας 
του Brooklyn και του Staten Island.

Και εις Ανώτερα!

Hδιαδρομή προς την παντοτινή ευτυ-
χία αρχίζει από το Bay Ridge Manor.  
Πασίγνωστο  για πάνω από  25 χρό-

νια, προσφέρει προσωπική εξυπηρέτηση,  
προσήλωση στις λεπτομέρειες, προβλέποντας
τις επιθυμίες  τις δικές σας και των καλεσμένων
σας. 

Το Bay Ridge Manor, κάνει την κάθε σας 
εκδήλωσή ιδανική και την ημέρα του γάμου
σας στα αλήθεια αξέχαστη.     

Οι κομψές μας αίθουσες  εκδηλώσεων 
φιλοξενούν από 40- 450 άτομα  και είναι 
ιδανικές για δεξιώσεις γάμου, bridal showers,
rehearsal dinners, πάρτι επετείων, bar/bat
mitzvahs, sweet sixteen's, και επαγγελματικές
συνεδριάσεις.   

Αναλαμβάνουμε γαμήλιες εκδηλώσεις κάθε
μία χωριστά. 

Η κουζίνα μας είναι υπέροχη και οι τιμές
μας προσιτές.   Η νύφη και ο γαμπρός έχουν
προσωπική φροντίδα από το προσωπικό μας
που επιβλέπουν με προσήλωση την κάθε  
λεπτομέρεια για να κάνουν την ημέρα του
γάμου σας πραγματικά ξεχωριστή και αξέχα-
στη.  

To Bay Ridge Manor  θα χαρεί πολύ να 
φιλοξενήσει την επόμενη εκδήλωσή σας.
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Της Χρυσούλας Καραμήτρου

ΗΜαρία-Μαρίνα Σεραφειμίδου
γεννήθηκε και ζει στην Αθή-
να, ενώ έλκει την καταγωγή

της από την Κωνσταντινούπολη. Οι
πρώτες της σπουδές ήταν πάνω στην
Τεχνολογία τροφίμων. Στη συνέχεια
ασχολήθηκε με την εναλλακτική αι-
σθητική, σπουδάζοντας Αρωματο-
θεραπεία, Κοσμετολογία αιθέριων
ελαίων και βοτάνων (φυσικές, εναλ-
λακτικές μέθοδοι πρόληψης, ομορ-
φιάς και θεραπείας), Βοτανοθερα-
πεία και Γεμοθεραπεία στο Natural
Health Science στην Αθήνα. 

Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Στο
Λονδίνο, έκανε σπουδές στο Institute
of Yoga και Alternative Therapies,
αποκτώντας εξειδίκευση πάνω στην
Αρωματοθεραπεία (χημεία, σύσταση
και παρασκευή μειγμάτων).

Στην Αμερική παρακολούθησε
σεμινάρια Φυσιοπαθητικής και Αν-
τιγήρανσης με τον Δόκτορα Perri-
cone. Εχει επίσης παρακολουθήσει
κύκλους σεμιναρίων πάνω στη Συμ-
βουλευτική ζωής και την αυτοβελ-
τίωση. Είναι κάτοχος του 2ου βαθμού
Usui Reiki. Εχει δώσει ομιλίες για
τη φυσιοπαθητική και τη φυσική
πρόληψη υγείας στο πλαίσιο εκ-
στρατείας γνωστής εταιρείας καλ-
λυντικών («Forever Living Products
Aloe Vera»). Για πάνω από 10 χρόνια,
υπήρξε ιδιοκτήτρια του «Healing
Herbs Spa», στο κέντρο της Αθήνας.
Μετρά πολυάριθμες συνεργασίες με
έντυπα (από το 2008 έως σήμερα
άρθρα στο μηνιαίο περιοδικό «έτσι
απλά», στα «Υγεία & Ευεξία» και
«Αρμονία») και με τηλεοπτικές εκ-
πομπές συνεχώς ενώ διατηρεί το
προσωπικό της ιστολόγιο http://pret-
tyalchemy.blogspot.gr.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώ-
το της βιβλίο «Μαγειρεύω... καλ-
λυντικά» (Εκδόσεις Παπαδόπουλος),
με φυσικές συνταγές προϊόντων
ομορφιάς και περιποίησης. 

Η «Γυναίκα» του «Εθνικού Κή-
ρυκα» την βρήκε και μίλησαν για
το βιβλίο και βεβαίως και για την
πορεία της στην κοσμετολογία:

Από τη δημοσιογραφία, πώς «πε-
ράσατε» στην κοσμετολογία;

«Στην πραγματικότητα, ξεκίνησα
από την κοσμετολογία, αφού οι
πρώτες μου σπουδές ήταν σ’ αυτό
το αντικείμενο. Και τώρα, πάνω από
15 χρόνια ασχολούμαι με τις εναλ-
λακτικές θεραπείες. Η δημοσιογρα-

φία προέκυψε περισσότερο ως be-
auty editor, με συνεργασίες σε τη-
λεοπτικές εκπομπές, όπως το ‘7 και
να λένε’ στο κανάλι ‘Seven’, το ‘Κάθε
μέρα’ με τη Μαρία Μπεκατώρου
για 10 χρόνια, με τον ‘Ομορφο κό-
σμο το πρωί’ στο ‘Μega’, και τελευ-
ταία έχοντας την αρχισυνταξία και
παρουσίαση της εκπομπής ‘Μέσα
σε όλα’ στο ‘zougla.gr’, το 2013.
Ουσιαστικά, δηλαδή, μέσα από την
στενή ενασχόληση με τον κόσμο
της ομορφιάς, ανακάλυψα και την
ευχέρεια που έχω στην παρουσίαση
θεμάτων σχετικών με ομορφιά,
υγεία, πολιτισμό και DIY, αλλά και
την αγάπη μου για τις συνεντεύξεις
με ανθρώπους από διαφόρους χώ-
ρους».

Πώς ασχοληθήκατε με τη δημι-
ουργία φυσικών συνταγών ομορ-

φιάς;
«Πάντα με ενδιέφερε να δημι-

ουργώ διάφορα με τα χέρια μου.
Αυτή μου η κλίση σε συνδυασμό με
τον προσανατολισμό υγείας και
ομορφιάς που πήρα από τη μητέρα
μου, δηλαδή να φροντίζω τον εαυτό
μου εσωτερικά και εξωτερικά, δη-
μιούργησαν την ανάγκη μου να
φτιάχνω μόνη μου τα καλλυντικά
μου. Σαφώς, προηγήθηκαν οι σπου-
δές μου πάνω στην Κοσμετολογία,
την Αρωματοθεραπεία και τις εναλ-
λακτικές θεραπείες, που μου έδωσαν
και τις θεωρητικές βάσεις για να
μπορώ να δημιουργήσω με τα χρόνια
τη δική μου σειρά φυσικών προϊόν-
των φροντίδας».

Από πότε αυτή η ασχολία σας έγινε
και επάγγελμα;

«Η επιχειρηματική εξέλιξη ήρθε

από το 2003 και έπειτα. Τότε ήταν
που άνοιξα το ‘Healing Herbs Spa’,
στο Κολωνάκι, και το οποίο διατή-
ρησα για 10 χρόνια. Ηταν ένας πρω-
τοποριακός χώρος για την εποχή,
διότι για όλες τις θεραπείες για πρό-
σωπο και σώμα, το μασάζ, τη ρε-
φλεξολογία και άλλα που γίνονταν
χρησιμοποιούσα μόνο φυσικά συ-
στατικά και προϊόντα που η ίδια
έφτιαχνα (π.χ. λάδια, κρέμες προ-
σώπου, scrub κ.λπ.). Σιγά-σιγά οι
πελάτες μου άρχισαν να μου ζητούν
να φτιάχνω καλλυντικά ειδικά γι’
αυτούς, για να τα χρησιμοποιούν
και στο σπίτι! Και έτσι ήρθε η εξέλιξη
και η αλλαγή επαγγελματικής πλεύ-
σης πάνω σε αυτό»!

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο
σας βιβλίο με τον τίτλο «Μαγειρεύω
καλλυντικά» (Εκδόσεις Παπαδό-

Μαγειρεύοντας... καλλυντ

Ολες κάτι χρήσιμο θα έχετε 

στην κουζίνα. 

Σίγουρα μέλι, λίγα 

φουντούκια. Αρκούν για 

να φτιάξετε ένα scrub 

προσώπου. 

Σας περίσσεψε λίγη 

μαγιονέζα; 

μην την πετάξετε. 

Είναι τέλεια για μάσκα 

ομορφιάς! 

Οπως αναφέρεται στο 

βιβλίο της μαρίας-μαρίνας

Σεραφειμίδου μπορείτε 

να έχετε μια ολοκληρωμένη

φροντίδα κατευθείαν... 

μέσα από τα ντουλάπια 

κάθε κουζίνας με πάνω 

από 250 συνταγές.

ΕΝΑ βΙβλΙΟ μΕ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ φΥΣΙΚΑ ΚΑλλΥΝΤΙΚΑ ΑπΟ ΤΗ μΑρΙΑ-μΑρΙΝΑ ΣΕρΑφΕΙμΙδΟΥ
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πουλος). Πώς γεννήθηκε η ιδέα
για τη συγγραφή του και τι προ-
σφέρει στους αναγνώστες του;

«Αγαπώ πολύ αυτό που κάνω,
πιστεύω ακράδαντα στην αξία του
και γι’ αυτό αναζητώ κάθε τρόπο
για να μεταδώσω τις γνώσεις και τη
φιλοσοφία μου πάνω στη σωστή
φροντίδα και περιποίηση του εαυτού
μας. Αυτό το βιβλίο ήταν ένα όνειρό
μου που έγινε πραγματικότητα και
χαίρομαι ιδιαίτερα με την αποδοχή
που ήδη έχει βρει! Με λίγα λόγια,
ο αναγνώστης παίρνει τις πρώτες
βασικές πληροφορίες και οδηγίες
για να φτιάξει τα δικά του φυσικά
και αποτελεσματικά καλλυντικά,
χωρίς να χρειάζεται να έχει ειδικές
γνώσεις και σπουδές! Περιλαμβάνει
συνταγές βήμα-βήμα για όλα τα
απαραίτητα προϊόντα που χρειάζεται
μία γυναίκα (αλλά κι ένας άνδρας)

για να φροντίζει την επιδερμίδα με
αγνό και φυσικό τρόπο, αλλά και
μια σειρά από εναλλακτικές θερα-
πείες για μερικές από τις πιο κοινές
παθήσεις που αντιμετωπίζουμε στην
καθημερινότητά μας».

Εσείς χρησιμοποιείτε μόνο τα δικά
σας καλλυντικά ή κι άλλα επώνυ-
μα;

«Τα τελευταία 13 χρόνια η προ-
σωπική μου περιποίηση γίνεται σχε-
δόν αποκλειστικά με τα δικά μου
προϊόντα, αφού είναι και φυτικά
και αποτελεσματικά. Τα μόνα προ-
ϊόντα εμπορίου που έχω πια στο
νεσεσέρ μου είναι είδη μακιγιάζ ή
ελάχιστα προϊόντα φροντίδας που
μου έχουν κάνει δώρο».

Πώς πιστεύετε ότι έχει επηρεάσει
τη σύγχρονη γυναίκα η οικονομική
κρίση; Ενδιαφέρεται το ίδιο για
την περιποίησή της, αγοράζει προ-
ϊόντα ομορφιάς με την ίδια συχνό-
τητα;

«Σαφώς και τα πράγματα έχουν
αλλάξει και σε αυτόν τον τομέα,
όμως θέλω να πιστεύω ότι θα βγει
κάτι θετικό: η κρίση θα μας κάνει
πιο επιλεκτικούς! 

Είναι μία καλή ευκαιρία να συ-
νειδητοποιήσουμε ότι δεν σημαίνει
πως το πιο ακριβό καλλυντικό ή
εκείνο που έχει την πιο περίπλοκη
σύνθεση είναι απαραίτητα και πιο
αποτελεσματικό. Πρέπει να φιλτρά-
ρουμε πολύ ό,τι προβάλλεται εμπο-
ρικά και διαφημίζεται ως καλύτερο
και να αναζητούμε εναλλακτικές
και πιο αγνές, εξίσου αποτελεσμα-
τικές μεθόδους για να φροντίζουμε
εμάς και τους ανθρώπους που αγα-
πάμε».

Ποιες είναι οι δικές σας συμβουλές
προς μία νέα γυναίκα σε σχέση με
την περιποίησή της;

«Να θυμάται ότι, πέρα από τη
φροντίδα της επιδερμίδας εξωτερικά,
πρέπει να προσέχει πολύ τη δια-
τροφή της, να είναι προσεκτική
όσον αφορά στην έκθεσή της στον
ήλιο και να ακολουθεί γενικά φυ-
σικούς τρόπους που προάγουν όχι
μόνο την ομορφιά, αλλά και γενι-
κότερα την υγεία και την καλή λει-
τουργία του οργανισμού της. Από
εκεί και πέρα, πρέπει να χρησιμο-
ποιεί προϊόντα περιποίησης χωρίς
parabens και άλλες χημικές ουσίες,
προσαρμοσμένα στις ανάγκες του
δέρματός της, της ηλικίας της και
της καθημερινότητάς της».

ΣΥΝΤΑΓEΣ

Καλοκαιρινή μάσκα:
Μία συνταγή ειδικά φτιαγμένη για να προ-

σφέρετε τέλεια ενυδάτωση στο πρόσωπό σας
μετά τον ήλιο.

μισό φλιτζάνι γιαούρτι, μισή μπανάνα λιω-
μένη και μία κουταλιά λάδι (ελαιόλαδο, ηλιέλαιο
ή αμυγδαλέλαιο). Αναμειγνύετε τα υλικά, απλώ-
νετε τη μάσκα, την αφήνετε για 15 λεπτά και
ξεβγάζετε. Απλώνετε μετά μία ενυδατική κρέμα.

Μάσκα με αυγό και μέλι για άμεσο «λί-
φτινγκ» και λάμψη στο πρόσωπο:

Ενα αυγό χωρισμένο σε κρόκο και ασπράδι,
ένα κουταλάκι μέλι και μισό κουταλάκι μηλό-
ξιδο. Χτυπάτε το ασπράδι σε σφιχτή μαρέγκα.
Αναμιγνύετε τον κρόκο, το μέλι και το μηλόξιδο
και προσθέτετε αργά αργά στο μείγμα τη μα-
ρέγκα. Ανακατεύετε απαλά. Απλώνετε στο πρό-
σωπο, αφήνετε για 20 λεπτά, ξεπλένετε με
χλιαρό νερό και απλώνετε ενυδατική κρέμα.

 τικά
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Στα 22 της και μόλις είχε ολοκληρώσει Art
and Design στο Camberwell College του
Λονδίνου, η μόνη της εξειδίκευση ήταν να

στέλνει βιογραφικά σε μεγάλους οίκους μόδας.
Εστελνε δεκάδες, αλλά αντί οι πόρτες να ανοί-
γουν, έκλειναν. Αναγκάστηκε να ξεκινήσει από
τα πολύ χαμηλά και συγκεκριμένα, από το σχε-
διασμό logo σε κουτιά παπουτσιών στα καταστή-
ματα Καλογήρου. Οταν έπεισε τον πρώτο της
εργοδότη να την εμπιστευτεί, έδινε καθημερινά
τον δικό της αγώνα δρόμου στον... αέρα. Με ένα
καλαπόδι ανά χείρας «έγραφε μίλια» από το Μι-
λάνο στο Παρίσι και αντίστροφα, ωσότου το σχέ-
διο παπουτσιού να ταιριάζει απόλυτα στα γούστα
του εκάστοτε σχεδιαστή και να ξεκινήσει η πα-
ραγωγή.

Στα 25 της, οι «χρυσοί» οίκοι μόδας τής εμπι-
στεύτηκαν για πρώτη φορά τον σχεδιασμό γυ-
ναικείας σειράς υποδημάτων και τελικά, η Χρι-
στίνα Μαρτίνη έγινε η πρώτη Ελληνίδα που
υπέγραψε fashion παπούτσια του LouisVuitton
και Balenciaga. Οι φιλοδοξίες της όμως δεν στα-
μάτησαν εκεί και σε νεαρή ηλικία, ίδρυσε τη
δική της εταιρία παπουτσιών, καταφέρνοντας να
βάλει το αρχαιοελληνικό πνεύμα στα πόδια ολό-
κληρου του πλανήτη.

Από το 2011 μέχρι σήμερα, η Gwyneth Pal-
trow συγκαταλέγεται στις πελάτισσες της Χρι-
στίνας, αφού πρόσφατα παρήγγειλε τη σειρά
«Ιφιγένεια», η Sarah Jessica Parker και η Rihanna
το ίδιο, ενώ η Naomi Watts έχει ένα δερμάτινο
ζευγάρι με το μονόγραμμά της. Για την Anne Ha-
thaway και την Emma Watson, τα αρχαιοελλη-
νικά σανδάλια έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της
γκαρνταρόμπας τους, ενώ πρόσφατα και η Μαν-
τόνα παρήγγειλε σανδάλια για τις περιοδείες
της.

Η Χριστίνα Μαρτίνη κατάφερε μέσα σε δύο
χρόνια να κεντρίσει το ενδιαφέρον του διεθνούς
Τύπου και τα έντυπα «New York Times», «Elle»,
«Vogue», «Financial Times», «Conde Nast Travel-
ler», «Harper’s Bazaar», ενώ διάσημα blogs μι-
λούν ασταμάτητα για τα μαγικά πέδιλα που φι-
γουράρουν σε 300 boutique, σε πάνω 50 χώρες

και ακούνε στο όνομα «Ancient Greek Sandals».
Και για του λόγου το αληθές:
Τη στιγμή που τα αρχαιοελληνικά σανδάλια

«πετάνε ψηλά», αγγίζοντας για φέτος το καλο-
καίρι τις 40.000 παραγγελίες, το «Weekend» του
«NEWS 247» κατάφερε να εντοπίσει τη σχεδιά-
στρια Χριστίνα Μαρτίνη, προκειμένου να αντι-
ληφθούμε πώς ξεκίνησε η ιδέα των σανδαλιών
από χάντρες, σολομό και γνήσια ιταλικά δέρ-
ματα, αλλά και για να δούμε ποια τα μελλοντικά
σχέδια της πολλά υποσχόμενης Ελληνίδας σχε-
διάστριας παπουτσιών που πρόσφατα εγκατέ-
λειψε τη λάμψη των ατελιέ, για να εγκατασταθεί
στην Κέρκυρα με τον σύζυγο και τα παιδιά της.

Eχοντας μόλις ολοκληρώσει την παρουσίαση

στο καινούργιο showroom Rainbowwave της
Νέας Υόρκης, η Χριστίνα Μαρτίνη εργάζεται εν-
τατικά για το επόμενο event στην Κηφισιά, στις
12 Ιουνίου. Ανάμεσα σε ατζέντες και ένα κινητό
τηλέφωνο που δεν σταματά να χτυπά, ξεδιπλώ-
νει όλες τις κρυφές πτυχές του εαυτού της και
τα μυστικά της επιτυχίας που φτάνει από την
Αμερική μέχρι το Χόνγκ Κόνγκ. Αποκαλύπτει δε
στο «Weekend» του «News247» ότι δεν αποκλεί-
εται στο μέλλον να ασχοληθεί σοβαρά και με το
σχεδιασμό τσάντας. «Εφτιαξα ένα σχέδιο και το
πήγα πρόσφατα στο Λονδίνο. Αρεσε πολύ, αλλά
ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Δεν ξέρουμε
καν από τι υλικό θα τις κατασκευάσουμε και τι
είδους δέρματα».

Πώς όμως «ξύπνησε» η αγάπη της Χριστίνας
Μαρτίνη για το σχεδιασμό παπουτσιού;\

«Από μικρή μου άρεσαν τα όμορφα ρούχα.
Ακόμη θυμάμαι να ζωγραφίζω τουαλέτες της Στα-
χτοπούτας και να περνάω ατελείωτες ώρες στη
ντουλάπα της μαμάς μου, δοκιμάζοντας παπού-
τσια και ρούχα. Στην εφηβεία, είχα μανία με top
models, όπως η Σίντι Κρόφορντ και έμενα ώρες
με το στόμα ανοιχτό, όταν έβλεπα βίντεο κλιπ
στο «MTV». Οταν βέβαια, έπεσε το πρώτο πε-
ριοδικό στα χέρια μου με ολοσέλιδη διαφήμιση
παπουτσιών της «PRADA», κατάλαβα ότι αυτό
ήταν το στοιχείο μου». Σε όλα αυτά, να προστε-
θεί και το «κατά πατέρα, κατά κύρη». «Kαι στον
πατέρα μου άρεσε το σχέδιο. Επιανε το χέρι του.
Δεν σχεδίαζε βέβαια ρούχα και παπούτσια, αλλά
ίσως το ταλέντο να είναι κληρονομικό».

Η γέννηση ενός μωρού «γέννησε» 
τον επαναπατρισμό και τα 
αρχαιοελληνικά σανδάλια

Στα περίπου δέκα χρόνια εργασίας της δίπλα
σε διάσημους σχεδιαστές μόδας, η Χριστίνα Μαρ-
τίνη δεν εγκατέλειψε ποτέ την ιδέα επιστροφής
στην πατρίδα της. «Εμεινα έγκυος και ήθελα να
γυρίσω από το Παρίσι, όπου εργαζόμουν για τον
οίκο μόδας ‘Balenciaga’. Αλλά δεν ήξερα πού να
δουλέψω και τι να κάνω ακριβώς στην Ελλάδα».

Η γνωριμία της εκείνη τη χρονική στιγμή με

XΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΗ
Η Ελληνίδα που έβαλε αρχαιοελληνικά σανδάλια 
στα πόδια της rihanna και όχι μόνο

ΑπΟ ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑλΟΓΗρΟΥ ΣΤΑ ΣΧΕδΙΑΣΤΗρΙΑ ΤΗΣ LouIS vuITToN ΚΑΙ ΑπΟ ΕΚΕΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ

ΤωΝ φΑΙΑΚωΝ ΚΑΙ ΤΗΝ δΙΚΗ ΤΗΣ ΕπΙΧΕΙρΗΣΗ. Η xρΙΣΤΙΝΑ μΑρΤΙΝΗ ΣΤΑ 36 ΤΗΣ πΑΤΑ ΓΕρΑ

ΣΤΑ πΟδΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ μΙλΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ πΑΓΚΟΣμΙΑ ΕπΙΤΥΧΙΑ ΤωΝ «ANCIENt grEEk SANdAlS»
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τον νυν business partner της, Νικόλα Μίνο-
γλου έμελλε να αποδειχτεί καθοριστική. «Εχει
πολύ καλό επιχειρηματικό μυαλό και οι ιδέες
του μου άρεσαν από την αρχή. Του έστειλα
κάποια σχέδια, εκείνος βρήκε έναν κατα-
σκευαστή στην Κρήτη και κάπως έτσι ξεκίνη-
σαν τα ‘Ancient Greek Sandals’. Βέβαια, εί-
χαμε τη δυσκολία του ποιος θα τα λάνσαρε
στο κοινό, αλλά σύντομα βρέθηκε η λύση. Τα
πρώτα σανδάλια μας μπήκαν το καλοκαίρι
του 2012 στο Rainbowwave στο Λονδίνο της
Μαρίας Λαιμού. Και ξεπουλήθηκαν».

Από την πρώτη σεζόν παρουσίασης των
μοντέλων, η Χριστίνα με τον συνεργάτη της
πήραν παραγγελίες για πάνω από 6.000 ζευ-
γάρια, ενώ η αρχική πρόβλεψη ήταν για πε-
ρίπου 500 με 1.000. «Και σε αυτή την επιτυ-
χία, δεν πιστεύω ότι έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο
η φήμη μου. Αν και το λέμε συχνά ότι δού-
λευα για τον Louis Vuitton, γιατί αποτελεί
ένα ωραίο Press Story, παρ’ όλα αυτά, πιστεύω
ότι περισσότερο η ποιότητα, το concept και
το αισθητικό αποτέλεσμα ήταν αυτά που κέρ-
δισαν τους πελάτες».

Και τι εννοούμε ποιότητα; Τα ιταλικά δέρ-
ματα, το πόνι, το σουέντ, ο μεταλλικός σολο-
μός, τα ελληνικά αξεσουάρ -όπως οι αγκρά-
φες- τα χειροποίητα κεραμικά μάτια/χάντρες
σχεδιασμένα στην Λέσβο και οι ελληνικές
τσάντες που συσκευάζονται τα παπούτσια,
συνθέτουν το υψίστης ποιότητας αισθητικό
αποτέλεσμα των διεθνούς φήμης πλέον πα-
πουτσιών. «Εδώ πρέπει να προστεθεί και η
σχολαστικότητα των περίπου δέκα ατόμων
που δουλεύουν αδιάκοπα στο εργοστάσιο του
Μοσχάτου για να βγει η δουλειά».

Δύο μόλις οικονομικά έτη μετά την έναρξη
λειτουργίας της εταιρείας «Ancient Greek San-
dals» και η Χριστίνα Μαρτίνη μετρά ήδη
40.000 περίπου παραγγελίες σε όλο τον Κό-
σμο για φέτος το καλοκαίρι! Να σημειωθεί
ότι στην αρχή, η εταιρεία ξεκίνησε με 31 μον-
τέλα και σήμερα δουλεύει έναν κατάλογο με
πάνω από 100 σχέδια.

«Οι περισσότερες παραγγελίες προορίζον-
ται για το εξωτερικό. Η Ελλάδα αποτελεί το
3% των πωλήσεών μας. Και από εκεί που εί-
χαμε μόνο δύο συνεργαζόμενα καταστήματα
εδώ, δηλαδή το ‘Free Shop’ στο Κολωνάκι και
τη Μύκονο, αλλά και το ‘Mezzo Mezzo’ στην
Κέρκυρα, πλέον τα παπούτσια μας πωλούνται
σε πάνω από 15 καταστήματα σε όλη τη
χώρα, από τη Θεσσαλονίκη, μέχρι την Πάτρα,
τη Σαντορίνη και τη Ρόδο. Στην Αθήνα, εκτός
από τα ‘Free Shop’, μπορείτε να μας βρείτε
και στο ‘Detroit’ στην Κηφισιά».

Οσο για τα ονόματα, όλα τα μοντέλα είναι
εμπνευσμένα από την αρχαία ελληνική τέχνη
και μυθολογία. Κλειώ, Θάλεια, Ιφιγένεια και
άλλα. «Θαυμάζω την αρχαιοελληνική τέχνη,
τα αγγεία, τα κοσμήματα, τα χρηστικά αντι-
κείμενα, τα αγάλματα, τις τοιχογραφίες. Επί-
σης μου αρέσουν οι μύθοι και οι ήρωές τους.
Οταν σχεδιάζω, σκέφτομαι τι θα μπορούσαν
να φοράνε στα πόδια τους οι θεές, οι νύμφες,
οι μούσες».

Τα περίφημα σανδάλια με άρωμα αρχαι-
οελληνικό πωλούνται από 110 έως 400 ευρώ
(τα ακριβότερα φτιάχνονται σε συνεργασία
με τους οίκους ‘Carven’ και ‘Μario Schwab’).

»Εχουν όλα οδηγίες για το πώς συντηρούν-
ται και για το πώς μπορούν να γίνουν αδιά-
βροχα με ειδικό σπρέι. Σπάνια έχουμε επι-
στροφές. Αλλά και στις ελάχιστες
ελαττωματικές παραγγελίες, δίνουμε πάντα
πίσω ένα καινούργιο ζευγάρι».

Οι σπουδές και τα δειλά βήματα 
στο Footwear Design

• Η Χριστίνα Μαρτίνη έκανε μόλις δύο
εξάμηνα στο Deree College, εγκατέλειψε
τις σπουδές του Μάρκετινγκ και έφυγε αμέ-
σως για το Λονδίνο. Σπούδασε Art and Design
στο Camberwell College και πήρε εξειδίκευση
στο Footwear Design.
• Επέστρεψε στα 22 στην Αθήνα και απορ-
ροφήθηκε στον όμιλο επιχειρήσεων «Λε-
μονή» και συγκεκριμένα, στα καταστήματα

Καλογήρου. Τότε σχεδίαζε την ετικέτα σε κου-
τιά παπουτσιών.
• Το 2001 και σε ηλικία μόλις 23 ετών, η
Χριστίνα Μαρτίνη μετακομίζει στο Fiesso
D’ Artico και δούλεψε ως Product Manager
στο εργοστάσιο «IRIS» της Ιταλίας, στο οποίο
παράγονται όλα τα επώνυμα brand παπου-
τσιών, όπως τα Chloe, Sonia Rykiel και Vero-
nique Branquinho.
• Στο ίδιο εργοστάσιο, ενάμιση χρόνο αρ-
γότερα, η Χριστίνα θα έρθει σε επαφή με
τον υπεύθυνο σχεδιασμού των παπου-
τσιών του Louis Vuitton, Μichael Lewis,
όπου και θα της γίνει η πρόταση να γίνει η
βοηθός του. Αμέσως, μετακόμισε στην πηγή
της pret a porter μόδας, στο Παρίσι για έξι
χρόνια ως υπάλληλος του LouisVuitton. Γρή-
γορα εντάχτηκε στην ομάδα σχεδιασμού των
πιο fashion παπουτσιών.
• Εξι χρόνια μετά, σε πρόταση HeadHun-
ter για το ατελιέ του Balenciaga, δεν είπε
όχι και ξεκίνησε να εργάζεται στο Group Pi-
nαult στο Παρίσι, εκεί όπου σχεδιάζονται τα
παπούτσια του διεθνούς φήμης σχεδιαστή.
Παρέμεινε εκεί για δύο χρόνια.
• Το 2011 συστήνεται η εταιρεία «Ancient
Greek Sandals» και το 2012 παρουσιάζον-
ται πρώτη φορά τα αρχαιοελληνικά σαν-
δάλια στο κοινό. Η Χριστίνα έκτοτε ζει και
εργάζεται στην Κέρκυρα.
Πηγή: «news247.gr»
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ΑΛΙΝΑ ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ
Η κόρη του Ελληνα κροίσου που παντρεύτηκε πέρυσι 
σε μοναδικό γάμο χλιδής στην πύλο έγινε fashion blogger

Τα απίθανα στιλ που προτείνει

Με αυτό που ξέρει να κάνει
καλύτερα από οτιδήποτε
άλλο, δηλαδή να μοιράζει

στιλιστικές συμβουλές για την
υψηλή ραπτική, αποφάσισε να
ασχοληθεί η 27χρονη Αλίνα Καλ-
τσίδου, κόρη του πλουσιότερου Ελ-
ληνα του Κόσμου Φιλάρετου Καλ-
τσίδη.
Αφού σπούδασε Νομικά και μετά το
πέρασμά της από τη δημοσιογρα-
φία, η 27χρονη αποφάσισε να ασχο-
ληθεί με τη μόδα. Από τα μέσα του
προηγούμενου Μαρτίου ασχολείται
με το προσωπικό της blog που φέρει
το όνομα «La vitrine d’Αline» και
μέσω αυτού ανοίγει ένα παράθυρο
επικοινωνίας με όσους αγαπούν τη
μόδα, αλλά και με όσους έχουν μια
παρεμφερή καλαισθησία.
Οπως εξομολογήθηκε η ίδια μιλών-
τας στο «Protothema.gr», ο πρώτος
άνθρωπος που την παρακίνησε να

ασχοληθεί με τη μόδα με αυτόν τον
τρόπο δεν είναι άλλος από τον σύ-
ζυγό της Πάτρικ. Τότε είχε αρνηθεί,
φοβούμενη ότι θα γίνει απλώς μια
ακόμη fashion blogger. Ομως, λίγο
καιρό αργότερα, όταν οι Ελβετοί φί-
λοι της της  επισήμαναν την έλ-
λειψη καλής ποιότητας Τύπου και
blog στην Ελβετία, αποφάσισε να
πάρει το ρίσκο. Ετσι γεννήθηκε το
«lavitrinedaline.com.».
Το blog της Αλίνας γνωρίζει ήδη τε-
ράστια επιτυχία και δεν είναι καθό-
λου τυχαίο το γεγονός ότι η
27χρονη βαθύπλουτη κάθεται

πλέον συχνά δίπλα στη δαιμόνια
Αννα Γουίντουρ, διευθύντρια της
«Vogue».

O γάμος χλιδής στην Πύλο
Ο γάμος της Αλίνας Καλτσίδη με τον
Πάτρικ Ποπρόφσκι στο Βασιλίτσι
Μεσσηνίας στις 30 Αυγούστου του
περασμένου χρόνου ήταν απλώς
φαντασμαγορικός. Ενας γάμος για
τον οποίο ξοδεύτηκαν  εκατομμύρια
ευρώ και  στον οποίο είχαν προ-

σκληθεί 150 καλεσμένοι, οι περισ-
σότεροι μεγιστάνες που έφτασαν με
τα lear jet τους.
Στη λίστα των προσκεκλημένων βρι-
σκόταν ο νέος ιδιοκτήτης του Σκορ-
πιού Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ (δεν πα-
ρέστη τελικά), ενώ πληροφορίες
δεν απέκλειαν την εμφάνιση στη
Μεσσηνία ακόμη και του Βλαντιμίρ
Πούτιν, ο οποίος, όμως, είχε δώσει
το παρόν στον πρώτο γάμο της Αλί-
νας στη Μύκονο το 2010.
Ανάμεσα στις λιχουδιές που γεύτη-
καν οι 150 καλεσμένοι, οι περισσό-
τεροι μεγιστάνες που έφτασαν με

τα lear jet τους, συγκαταλεγόταν
και το κλασικό πιτόγυρο και τζα-
τζίκι. Μάλιστα η ίδια η νύφη, η
26χρονη Αλίνα, δεν δίστασε να απο-
λαύσει ένα πιτόγυρο αδιαφορώντας
αν λερώσει το συγκλονιστικό της
νυφικό που έφερε την υπογραφή
Elie Saab. Ταυτόχρονα, μουσικοχο-
ρευτικά συγκροτήματα από τον
Πόντο διασκέδαζαν τους καλεσμέ-
νους με παραδοσιακές μουσικές που
ξεσήκωσαν τους καλεσμένους.

Ποιος είναι 
ο Φιλάρετος Καλτσίδης

Το όνομά του είναι Filaret Galchev,
δραστηριοποιείται στη Ρωσία, είναι
φίλος του Πούτιν και του Σαμαρά
και το ελληνικό του όνομα είναι Φι-
λάρετος Καλτσίδης. Ο 50χρονος Ελ-
ληνοπόντιος, «βασιλιάς του τσιμέν-
του» όπως τον αποκαλούν οι
επιχειρηματικοί κύκλοι στη Ρωσία,
έχει διπλή υπηκοότητα, ρωσική και
ελληνική. Είναι ο πλουσιότερος Ελ-
ληνας στον κόσμο για το 2013.
Η περιουσία του ξεπερνά τα 6,7 δισ.
δολάρια και τον κατατάσσει στο
νούμερο 175 της λίστας του Forbes
και στην 22η θέση των πλουσιότε-
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ρων Ρώσων, σύμφωνα με το
«Εθνος», που είχε προσφάτως κάνει
σχετικό αφιέρωμα.
Σήμερα ο όμιλός του, Eurocement
Group, είναι ο μεγαλύτερος παρα-
γωγός τσιμέντου στη Ρωσία, ενώ ο
Καλτσίδης και η οικογένειά του
δραστηριοποιούνται δυναμικά σε
διάφορους τομείς, όπως στο εμπό-
ριο άνθρακα, στα λιπάσματα, στη
ναυτιλία, στο real estate κ.α. Αυτο-
δημιούργητος, ξεκίνησε από το μη-
δέν και κατάφερε να χτίσει μια ολό-
κληρη αυτοκρατορία.

Εχει γεννηθεί το 1963 στην Ταρσόν,
είναι ποντιακής καταγωγής, έχει δι-
δακτορικό στα Οικονομικά και,
σπούδασε μηχανικός εξόρυξης στο
Moscow Mining Institute. Ο Φιλά-
ρετος Καλτσίδης είναι μέλος της Mi-
ning Science Academy και της Διε-
θνούς Ακαδημίας Ενέργειας. Εχει
συγγράψει 22 έργα και στις 20
Οκτώβρη του 2004 αναγορεύθηκε
καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών
και Σχεδιασμού Εξόρυξης στο Mo-
scow State Mining University. Το
όνομά του ήρθε στην ελληνική επι-

καιρότητα πριν από καιρό, καθώς
συζητήθηκε έντονα από το κυβερ-
νητικό επιτελείο προκειμένου να
συμμετάσχει στην αύξηση του με-
τοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τρά-
πεζας.
Ανθρωπος ιδιαίτερα χαμηλού προ-
φίλ, ο Φιλάρετος Καλτσίδης επισκέ-
πτεται τακτικά την Ελλάδα και ει-
δικά τη Μεσσηνία, όπου διατηρεί

περιουσία. Η αγάπη του για την Ελ-
λάδα είναι μεγάλη, ενώ τα τελευ-
ταία χρόνια ερωτεύτηκε την πανέ-
μορφη Μεσσηνία. Ετσι, αγόρασε μια
μεγάλη παραθαλάσσια έκταση σε
ένα ειδυλλιακό σημείο της Κορώ-
νης.
Η πανέμορφη θερινή κατοικία του
Ρωσοπόντιου μεγιστάνα είναι κτι-
σμένη σε έκταση περίπου 40 στρεμ-

μάτων δίπλα στο χωριό Βασιλίτσι,
κοντά στην Κορώνη. Το πολυτελές
σκάφος του Φιλάρετου Καλτσίδη
«Ζαφείρα» (Sapphire) μήκους 75
ποδιών μαγνητίζει τα βλέμματα
κάθε φορά που αγκυροβολεί στο λι-
μάνι της Καλαμάτας ή στον κόλπο
της Κορώνης κοντά στην έπαυλή
του. Ο Φιλάρετος Καλτσίδης είναι
παντρεμένος και πατέρας δύο παι-
διών, μιας κόρης και ενός γιου και
η μόνιμη κατοικία του βρίσκεται στη
Μόσχα.
Είναι πολύ δεμένος με την οικογέ-
νειά του και έχει κοντά του στις επι-
χειρήσεις τα αδέλφια και τα ανίψια
του. Μάλιστα από τη στιγμή που
εκείνος αποφάσισε να επενδύσει
στη Μεσσηνία, ο ένας του αδελφός,
ο Φώτης, μετακόμισε μόνιμα στην
περιοχή προκειμένου να επιβλέπει
το έργο.
Το επιβλητικό λίαρ τζετ του με τη

σημαία της Ελβετίας στο πτερύγιο
ξεχωρίζει στο αεροδρόμιο της Κα-
λαμάτας.
Πηγή: «iefimerida.gr»
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Mπορεί όλοι να ακούσαμε ότι η καγκελάριος της Γερμανίας, Αγγελα μέρκελ, είναι η ισχυρότερη
γυναίκα στον πλανήτη, σύμφωνα με το περιοδικό «Forbes», αλλά υπάρχουν και άλλες γυναίκες
στον κατάλογο... Στον ετήσιο κατάλογο του περιοδικού «Forbes» με τις εκατό ισχυρότερες

γυναίκες του πλανήτη, που δόθηκε στη δημοσιότητα για δέκατη συνεχή χρονιά, η καγκελάριος μέρκελ
κατέχει την πρώτη θέση και ακολουθούν άλλες γυναίκες που είναι διεθνώς γνωστές, όπως η πρόεδρος
της βραζιλίας, Ντίλμα ρούσεφ ή η πρόεδρος του διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν λαγκάρντ.
Και όμως, εκτός από τις ισχυρότερες γυναίκες στη Γη που είναι διάσημες, υπάρχουν και άλλες λιγότερο
γνωστές, αλλά εξίσου ισχυρές και δυναμικές. 
δείτε επτά γυναίκες οι οποίες δεν μονοπωλούν τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά η δύναμή τους δεν
μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι είναι αμελητέα.
1. lucy Peng, 41 ετών, μία εκ των ιδρυτών της εταιρείας Alibaba, στην Κίνα, που ασχολείται με το
ηλεκτρονικό εμπόριο και θεωρείται από τις μεγαλύτερες στη χώρα. 2. Patricia Harris, 57 ετών,
διευθύνουσα σύμβουλος στο τμήμα φιλανθρωπιών, στο Bloomberg. 3. lila tretikov, 36 ετών,
εκτελεστική διευθύντρια στη Wikipedia. 4. Elvira Nabiullina, 50 ετών, πρώην οικονομική σύμβουλος
του ρώσου προέδρου πούτιν, τώρα διοικεί την Κεντρική Τράπεζα της ρωσίας! 5. gwynne Shotwell,
50 ετών, γενική διευθύντρια στην εταιρεία Space - x. 6. Folorunsho Alakija, 63 ετών, η πρώτη
αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος της αφρικανικής ηπείρου. 7. Adena Friedman, 44 ετών,
πρόεδρος της διεθνούς εταιρείας Nasdaq oMx Group.

πηγή: «πρώτο θέμα»

Επτά πανίσχυρες
γυναίκες του πλανήτη
που μένουν στη σκιά

1 2 3

5

6

7

4



ΤΕΥΧΟΣ 76. ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

23

Την αποκαλούσαν «λευκό ποντίκι» («the
White Mouse»), γιατί κατάφερνε να ξε-
γλιστρά από τις παγίδες των Γερμανών

που την είχαν επικηρύξει με 5 εκατομμύρια
γαλλικά φράγκα.

Η Nancy Wake (Νάνσυ Γουέικ) ήταν μια
γενναία γυναίκα, σαμποτέρ, ειδικός πράκτο-
ρας μυστικών αποστολών και αρχηγός αντι-
στασιακής ομάδας που κατάφερε να αντέξει
4 ημέρες ανάκρισης και βασανιστήρια στα χέ-
ρια της Γκεστάπο. Εσωσε πάνω από 200 πι-
λότους που τα αεροπλάνα τους είχαν πέσει
στην κατεχόμενη Γαλλία και οργάνωσε με επι-
τυχία πολλές αποστολές σαμποτάζ. Σε μια
αποστολή σκότωσε έναν Γερμανό SS με γυμνά
χέρια, με μια και μόνο κίνηση τζούντο.

Στα πρώτα βήματα βρέθηκε πρόσωπο πρό-
σωπο με τον Χίτλερ! Γεννήθηκε σε φτωχή οι-
κογένεια στη Νέα Ζηλανδία το 1912 και η
οικογένειά της πήγε στην Αυστραλία αμέσως
μετά. Ο πατέρας της τους εγκατέλειψε και η
Νάνσυ αποφάσισε να αναζητήσει μόνη την
τύχη της. Εφυγε για το Λονδίνο σε ηλικία 20
ετών με 300 δολάρια στην τσέπη. Στα 22 της
βρέθηκε στο Παρίσι και άρχισε να εργάζεται
ως δημοσιογράφος σε εφημερίδα. Ετσι γνώ-
ρισε τον Χίτλερ στα πρώτα του βήματα, όταν
το 1933 ο αρχισυντάκτης της την έστειλε στη
Βιέννη για να πάρει συνέντευξη από τον τότε
ανερχόμενο πολιτικό! Η συνέντευξη συνέ-
πεσε με ένα βίαιο περιστατικό ξυλοδαρμού
Εβραίων, ανδρών και γυναικών από ναζιστική
συμμορία, που κατέγραψε η ίδια σε δρόμο
της Βιέννης. Τότε αποφάσισε ότι ο Χίτλερ και
οι οπαδοί του ήταν επικίνδυνοι και θα έπρεπε
να τους πολεμήσει με την πρώτη ευκαιρία.

Στην αντίσταση κατά του ναζισμού...
Οταν οι Γερμανοί κατέλαβαν το Παρίσι το

1940, αρνήθηκε να το εγκαταλείψει. Η Γουέικ
είχε ήδη παντρευτεί με έναν εκατομμυριούχο
Γάλλο βιομήχανο, ο οποίος ήταν πατριώτης
και βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της αντίστα-
σης. Η ίδια έγινε οδηγός ασθενοφόρου και
άρχισε να σκέφτεται πώς θα οργανώσει μια
επιχείρηση διάσωσης των Αγγλων πιλότων

που βρίσκονταν στη Γαλλία όταν τα αερο-
πλάνα τους έπεφταν σε διάφορες αποστολές.
Για το λόγο αυτό ξόδεψε όλη την περιουσία
του συζύγου της. Αγόρασε ένα σπίτι στη Μασ-
σαλία για να έχει ένα ασφαλές καταφύγιο και
από εκεί μεθόδευε τη διάσωση των πιλότων.
Φρόντιζε για πλαστά έγγραφα, καινούργιες
ταυτότητες, ρούχα και οχήματα ώστε οι πι-
λότοι να μεταφέρονται κρυφά ως την Δουν-
κέρκη, πόλη της βορειοδυτικής Γαλλίας που

έχει το λιμάνι της στον Ατλαντικό. Από εκεί
τους προωθούσε στην Αγγλία.

Η μυθιστορηματική καταδίωξη 
από τους Ναζί

Το 1943 οι Γερμανοί ανακάλυψαν τη
δράση της και έφτασαν πολύ κοντά στη σύλ-
ληψή της, αλλά οι Βρετανοί κατάσκοποι την
ενημέρωσαν εγκαίρως και το έσκασε κυριο-
λεκτικά μέσα από τα χέρια τους. Μπήκε σε
τρένο για να διασχίσει τα Πυρηναία Ορη,
αλλά οι Ναζί την εντόπισαν πάλι. Τότε η
Νάνσυ πήδηξε από το τρένο εν κινήσει, όμως
οι Γερμανοί την πυροβόλησαν και την συνέ-
λαβαν. Τη βασάνιζαν στα κρατητήρια της Γκε-
στάπο 4 μέρες, αλλά αυτή δεν τους αποκά-
λυψε ούτε το αληθινό της όνομα. Την άφησαν
να φύγει και μετά από πολλές περιπέτειες
κατάφερε να φτάσει στην Αγγλία. Η επική-
ρυξή της από την Γκεστάπο είχε φτάσει τα 5
εκατομμύρια γαλλικά φράγκα! Ο άντρας της
όμως, δεν στάθηκε τόσο τυχερός. Οι Γερμανοί
τον συνέλαβαν, τον βασάνισαν και τον σκό-

τωσαν.

Η κομάντο Νάνσυ Γουέικ 
πέφτει με αλεξίπτωτο...

Στην Αγγλία εκπαιδεύτηκε ως κατάσκοπος
σκληρά και συστηματικά. Επελέγη για μια
μυστική αποστολή στη Γαλλία και τον Απρίλιο
του ’44 έπεσε με αλεξίπτωτο στο δάσος
Τρονσέ. Πριν πέσει στο έδαφος σκάλωσε
πάνω σε ένα δέντρο. Τότε ο επικεφαλής της
αντιστασιακός της ομάδας Μακί, που έσπευσε
να την παραλάβει είπε «μακάρι όλα τα δέντρα
να έκαναν τέτοια φρούτα». Η Γουέικ δεν το
θεώρησε καθόλου κολακευτικό και του απάν-
τησε με μια άσεμνη χειρονομία. Μέσα σε δυο
μήνες είχε καταφέρει να γίνει επικεφαλής
7000 μαχητών. Το 1944 λάμβανε μέρος σε
δύσκολες μυστικές αποστολές σαμποτάζ και
ανατινάξεων. 

Σε μια τέτοια αποστολή σκότωσε έναν Γερ-
μανό των SS με χτύπημα τζούντο στο λαιμό
για να μην προκληθεί θόρυβος και κινητο-
ποίηση από τη χρήση όπλου, ενώ σε μια άλλη
κινηματογραφικού τύπου συμπλοκή, αυτή και
η ομάδα της σκότωσαν 38 Γερμανούς μέσα
στο ίδιο το αρχηγείο της Γκεστάπο στην πόλη
Montlucon. Μετά τον πόλεμο παρασημοφο-
ρήθηκε από Αγγλία, Αμερική και Γαλλία. Είναι
η γυναίκα με τα περισσότερα παράσημα στον
στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Εκείνη όμως δεν έδειξε να τα υπολογίζει.
Μάλιστα πούλησε κάποια από τα παράσημα
για χρήματα. Και όταν ρωτήθηκε γιατί το
έκανε, απάντησε: «εγώ σίγουρα όταν πεθάνω
θα πάω στην κόλαση και εκεί τα παράσημα
θα λιώσουν.»...

Πηγή: «mixanitouxronou.gr»

Νάνσυ Γουέικ
Η θρυλική γυναίκα κατάσκοπος 
που επικήρυξε η Γκεστάπο 
με 5 εκατομμύρια φράγκα.

Σκότωσε με λαβή τζούντο 
τον Γερμανό που την καταδίωκε!..
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«Παντρευτείτε ρομαντικά», «αναλάβετε τη βιολογική

εκτροφή μίας κότας» ή «κάντε δίαιτα» σε... ένα

Κ  ΜΠΙΝΓΚ ΠΟΛΥΤΕΛΕI Σ

«Οταν ονειρεύεστε έναν γάμο στη θάλασσα, σίγουρα φτιάχνετε εικόνες με ρομαντικό ηλιοβασίλεμα, 
χρυσή αμμουδιά, αμέτρητα κεριά, χορό και ποτό κάτω από τα άστρα» και «αν πρόκειται να βαφτίσετε 
το αγγελούδι σας, η ταβέρνα μπορεί να φιλοξενήσει το τραπέζι της βάφτισης και το πάρτι των μικρών παιδιών»

Δεν πρόκειται για διαφήμιση πολυτε-
λούς ξενοδοχείου ή χώρου φιλοξενίας
δεξιώσεων. «Εκδήλωση Αστρονομίας

στο πλαίσιο του Summer School». Δεν πρό-
κειται για επιστημονική ημερίδα σε κάποιο
πανεπιστημιακό αμφιθέατρο. Πρόκειται για
δραστηριότητες που -ανάμεσα σε πολλές
άλλες- πραγματοποιούνται σε κάμπινγκ της
Ελλάδας, τα οποία εξελίχθηκαν, προχωρών-
τας συχνά ένα βήμα μπροστά από τις προσ-
δοκίες του πλέον απαιτητικού σύγχρονου
επισκέπτη. 

Τα στερεότυπα «λύση στην κρίση, η επι-
στροφή στη φύση» και «λίγη βρωμιά και
μια... κουτσή κιθάρα», είναι το ειδικό θέμα
που παρουσιάζει το «Αθηναϊκό - Μακεδο-
νικό Πρακτορείο Ειδήσεων» («ΑΜΠΕ»).

H συζήτηση για τα θέματα της αύξησης
του τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα
είναι μεγάλη και εκτενής, αλλά σπάνια ανα-
φέρεται σε έναν από τους πιο βασικούς του-
ριστικούς τομείς διεθνώς: τα κάμπινγκ.
Αλλά και όταν η συζήτηση «ανοίγει», συ-
νήθως αναλώνεται στην οικονομική κρίση,
που προκάλεσε ένα κύμα «επιστροφής στη
φύση», καθώς και σε στερεότυπα, τα οποία
«θέλουν» τους ανθρώπους που επιλέγουν
να περάσουν τις διακοπές τους στη σκηνή,
βασικώς νέους-φοιτητές, που δεν τους ενο-
χλεί και ιδιαίτερα η έλλειψη «πολυτελών»
συνθηκών υγιεινής και αρκούνται στο να
περνούν τα βράδια τους γύρω από μια φω-
τιά στην παραλία, με κιθάρες και μπύρες.

...και η σημερινή πραγματικότητα
Ομως, η πραγματικότητα των περισσό-

τερων των 300 οργανωμένων τουριστικών
κάμπινγ κ στην Ελλάδα είναι πολύ διαφο-
ρετική και το κοινό που επιλέγει τον συγ-
κεκριμένο τύπο διακοπών έχει αφενός δι-
ευρυνθεί, αφετέρου έχει γίνει εξαιρετικά
απαιτητικό.

«Τα ελληνικά κάμπινγκ είναι σε υποδο-
μές και προσφερόμενες υπηρεσίες από τα
καλύτερα στα Βαλκάνια», δηλώνει στο
«ΑΜΠΕ» ο Αντώνης Δεληδημητρίου, πρό-
εδρος της Ενωσης Κάμπινγκ της Χαλκιδικής,

της περιφερειακής Ενότητας της Μακεδο-
νίας, που μαζί με την Πελοπόννησο διαθέ-
τει τα περισσότερα καταλύματα οργανωμέ-
νης κατασκήνωσης, προσελκύοντας το
μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων και αλλο-
δαπών κατασκηνωτών. Beach Bar, βιβλιο-
θήκες, σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία, καπνο-
πωλεία, ιατρεία, παιδικές χαρές,
κινηματογράφοι, πολυτελή εστιατόρια, ου-
ζερί, πιτσαρίες, καφέ- μπαρ, Internet cafe,
καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης, πλυντή-
ρια ρούχων, μηχανήματα αυτόματης ανά-
ληψης μετρητών (ΑΤΜ), γήπεδα, είναι
μόνο κάποιες από τις παροχές, που πλαι-
σιώνουν τη διαμονή δίπλα στο κύμα.

«Με TV LCD και προσωπική αυλή 
και πάρκινγκ»

Οικίσκοι, πλήρως εξοπλισμένα mobile
homes, κλιματιζόμενα τροχόσπιτα, υπό-
σχονται άνεση και ηρεμία ακόμη και σε

εκείνους που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι
με την κατασκηνωτική ζωή και αντιμετωπί-
ζουν τη συναρμολόγηση μίας σκηνής ως...
γόρδιο δεσμό. «Κάθε τροχόσπιτο διαθέτει
κλιματισμό, τραπεζαρία με επιπλέον κρε-
βάτι, σεντόνια, σκεπαστό επιπλωμένο κήπο,

υπνοδωμάτιο με διπλό κρεβάτι, ψυγείο και
θέση πάρκινγκ», ενώ «για ταξιδιώτες με σα-
κίδιο που θέλουν όμως να διανυκτερεύσουν
σε κρεβάτι προσφέρονται κλίνες στις Youth
Hostel σκηνές», αναφέρεται στην ιστοσε-
λίδα δημοφιλούς κάμπινγκ στον Αρμενιστή
Σιθωνίας Χαλκιδικής.

«Κάτασπρα bungalows, φτιαγμένα με

παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική,
διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, τηλεό-
ραση LCD 22 ιντσών, ψυγείο, ντουλάπα,
ηλεκτρονικές κλειδαριές, δικό τους μπάνιο
και δική τους αυλή» αναφέρεται στην ιστο-
σελίδα παραπλήσιου κάμπινγκ στη Σάρτη.

«Ξεφάντωμα τη νύχτα... 
δίαιτα τη μέρα»

Νέοι από την Κεντρική Ευρώπη και τα
Βαλκάνια έρχονται σταθερά κάθε καλοκαίρι
στα κάμπινγκ της Ελλάδας, για να παρακο-
λουθήσουν εκδηλώσεις επιστημονικού και
πολιτιστικού ενδιαφέροντος και να συμμε-
τάσχουν σε αθλητικές διοργανώσεις. Αντί-
στοιχα, πολλές οικογένειες επιλέγουν τα
κάμπινγκ για το πλήθος των δραστηριοτή-
των που προσφέρουν για τη δημιουργική
απασχόληση μικρών και μεγάλων. Το ημε-
ρήσιο πρόγραμμα, το οποίο οι υπεύθυνοι
των κάμπινγκ σχεδιάζουν ξεχωριστά για
κάθε ηλικιακή ομάδα, περιλαμβάνει αθλη-
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τικά γεγονότα και διοργανώσεις, όπως τουρ-
νουά beach volley, τένις κ.λπ., extreme
sports, μέχρι και προγράμματα γυμναστικής
για τη βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής
λειτουργίας, τη μυική ενδυνάμωση και την
απώλεια βάρους. Οι αθλητικές δραστηριό-
τητες γίνονται συχνά και έξω από τους χώ-
ρους των κατασκηνώσεων. Πριν από λίγες
ημέρες εκατοντάδες αθλητές έλαβαν μέρος
στον ποδηλατικό γύρο της Σιθωνίας, που
διοργάνωσε κάμπινγκ στην περιοχή της
Βουρβουρούς από κοινού με την Ποδηλα-
τική Ομοσπονδία Βέλος. Μάλιστα, η επιτυ-
χία της εκδήλωσης κέρδισε διεθνή αναγνώ-
ριση και έθεσε υψηλά τον πήχη για τους
διοργανωτές, που ευελπιστούν ότι εφόσον
ευοδωθούν κάποιες συζητήσεις η Χαλκιδική
και δη τα κάμπιγνκ μπορούν να προσδοκούν
σε πολλαπλά οφέλη από μία πιθανή ανα-
βάθμιση της διοργάνωσης. Οσον αφορά τη
νυχτερινή ζωή στα κάμπινγκ, δεν είναι ποτέ
βαρετή. Στις εκδηλώσεις που διοργανώνουν
περιλαμβάνονται συναυλίες διεθνούς ανα-
γνώρισης Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών,
παραδοσιακές ελληνικές βραδιές, θεματικές
εκδηλώσεις, μουσικά πάρτι κ.λπ.

«Καλλιέργεια πνεύματος 
και οικολογικής συνείδησης»

Στην Καλάνδρα Χαλκιδικής (Ποσείδι)
από το 1960 λειτουργεί η Πανεπιστημιακή
Κατασκήνωση του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης. Την ευθύνη για τη

λειτουργία της έχει η Διοίκηση του ΑΠΘ. Η
Κατασκήνωση, σύμφωνα με το καταστατικό
λειτουργίας της, «αποτελεί έναν δημόσιο
χώρο αναψυχής, εκπαίδευσης και πολιτι-
σμού για τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοι-
νότητας του ΑΠΘ». Στο πλαίσιο της ενίσχυ-
σης της ακαδημαϊκής δραστηριότητάς της,
η κατασκήνωση πραγματοποιεί κάθε χρόνο
πλήθος δραστηριοτήτων, μεταξύ των
οποίων, workshops, summer schools, διε-
θνείς συναντήσεις φοιτητικών ομάδων, εθε-
λοντικές δράσεις και δράσεις εκπαιδευτικού
χαρακτήρα, συναυλίες, κινηματογραφικά
φεστιβάλ, σεμινάρια, εργαστήρια, ομιλίες.

Φέτος, οι υπεύθυνοι του προγράμματος
της πανεπιστημιακής κατασκήνωσης έχουν
δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε περιβαλλοντικές
δράσεις που σχετίζονται με την εξοικονό-
μηση ενέργειας, την αποφυγή της ρύπαν-
σης, τη διατήρηση των φυσικών πόρων και
την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδη-
σης και ευαισθησίας. Σημειώνεται ότι στην

κατασκήνωση λειτουργεί βιολογικός καθα-
ρισμός. Εξάλλου, τις αρχές και τις αξίες του
οικολογικού τρόπου ζωής και του σεβασμού
στη φύση και τον άνθρωπο προάγει άλλο
δημοφιλές κάμπινγκ, στο Καλαμίτσι της Σι-
θωνίας, όπου οι κατασκηνωτές καλλιεργούν
λαχανόκηπους και παράγουν βιολογικά προ-

ϊόντα, χωρίς τη χρήση χημικών συνθετικών
λιπασμάτων, ενώ εκτρέφουν και πουλερικά
χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών. Τα παραγό-
μενα προϊόντα (κηπευτικά, αυγά κ.λπ.) κα-
ταναλώνονται αποκλειστικά στους χώρους
εστίασης του κάμπινγκ και είναι στη διά-
θεση μόνο των κατασκηνωτών-επισκεπτών.
Επιπλέον, για τη διατήρηση της φυσικής
ισορροπίας και γονιμότητας του εδάφους,
γίνεται ανακύκλωση φυτικών υπολειμμάτων
(κομποστοποίηση).

«Θα είμαι κι εγώ εκεί»
Καταλυτικός στη διάχυση της πληροφό-

ρησης για τα κάμπινγκ και τη μετάδοση της
καλής διάθεσης και θετικής ενέργειας είναι
και ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύω-
σης. Ενδεικτικά, χρήστης του facebook δη-
μιούργησε τη σελίδα-εκδήλωση, υπό τον
τίτλο «Καλοκαίρι 2014-Φοιτητικό Κάμπινγκ
ΑΠΘ» και περίπου 8000 χρήστες δήλωσαν
ότι προτίθενται να δώσουν το «παρών» στη

φετινή κατασκήνωση. Αντίστοιχα, σελίδα
δημοφιλούς κάμπινγκ της Σιθωνίας στο fa-
cebook έχει δεχθεί 32.000 επισκέψεις, οι
περισσότερες εκ των οποίων χρηστών ηλι-
κίας 25-34 ετών. Η φετινή θερινή περίοδος
δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς
για τα κάμπινγκ. Οι βροχές του Μαΐου, σε

συνδυασμό με τις διπλές εκλογές και ο και-
ρός που -στα μέσα του Ιούνη- παραμένει
άστατος έχουν επηρεάσει αρνητικά την κί-
νηση. Στα κάμπινγκ της Χαλκιδικής, σύμ-
φωνα με τον πρόεδρο της Ενωσής τους, η
κίνηση τον φετινό Μάιο ήταν κατά περίπου
50% μειωμένη σε σχέση με τον- ούτως ή
άλλως υποτονικό- Μάη του 2013.

Ο κ. Δεληδημητρίου εκτιμά, πάντως, πως
το μέλλον για τα ελληνικά κάμπινγκ βρί-
σκεται στη διεύρυνση της περιόδου λειτουρ-
γίας τους, την οποία ευνοεί, σε σχέση με
άλλες χώρες, το σχετικά ήπιο κλίμα της Ελ-
λάδας. «Τα κάμπινγκ μας έχουν υποδομές
και δύνανται να αντεπεξέλθουν και να τις
προσαρμόσουν, ώστε να μπορούν να λει-
τουργούν και τον χειμώνα, όμως για την
επιμήκυνση της περιόδου είναι αναγκαία η
βελτίωση και των δημόσιων υποδομών,
όπως του οδικού δικτύου και η λειτουργία
και άλλων υποστηρικτικών δομών, όπως της
υπεραστικής συγκοινωνίας και αλληλοσυμ-

πληρούμενων υπηρεσιών, όπως της εστία-
σης κ.λπ.» διευκρινίζει.

Ελληνες και ξένοι
Τα οργανωμένα κάμπινγκ υπήρξαν δια-

χρονικά περισσότερο δημοφιλή για τους αλ-
λοδαπούς, παρά για τους Ελληνες. Σύμφωνα
με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής Στα-
τιστικής Υπηρεσίας που επεξεργάστηκε ο
ΣΕΤΕ, την τετραετία 2005-2008 διανυκτέ-
ρευσαν στα ελληνικά κάμπινγκ 659.556 αλ-
λοδαποί και 587.281 Ελληνες, με τον συ-
νολικό αριθμό (1.246.837) να αναλογεί
μόλις στο 2,26% όλων των διανυκτερεύσεων
σε κάθε είδους και κατηγορίας καταλύματα,
τη συγκεκριμένη περίοδο. Το 2012, 557.772
αλλοδαποί διανυκτέρευσαν στα τουριστικά
κάμπινγκ της Ελλάδος. Από αυτούς, 129.381
ήταν Γερμανοί, 76.588 Ιταλοί, 65.654 Γάλ-
λοι, 45.842 Ολλανδοί, 43.955 Βούλγαροι
και 34.415 Αυστριακοί. Οι Ελληνες που επι-
λέγουν τα κάμπινγκ προτιμούν την περίοδο
από τον Ιούνιο και μετά, αφού κλείσουν τα
σχολεία και ολοκληρωθεί η εξεταστική πε-

ρίοδος στα Πανεπιστήμια.
Σε ό,τι αφορά τους ξένους, ο πρόεδρος

της Ενωσης Κάμπινγκ Χαλκιδικής επισημαί-
νει ότι η Εγνατία Οδός ευνόησε τον οδικό
τουρισμό και κατ’ επέκταση και τα κάμπινγκ
της Βόρειας Ελλάδας, ενώ σημειώνει ότι
αναμένονται θετικά αποτελέσματα, ως προς
τις αφίξεις από Κεντρική Ευρώπη, από την
επαναλειτουργία της υπηρεσίας «Camping
On Board», στην ακτοπλοϊκές γραμμές Ιτα-
λίας-Ελλάδας στην Αδριατική. Η υπηρεσία
απευθύνεται, με πολύ φθηνά εισιτήρια, στις
ανάγκες των επιβατών που ταξιδεύουν με
το τροχόσπιτο ή το τρέιλερ τους.

Προβλήματα... all time classic
Στα προβλήματα που απασχολούν τον

κλάδο των κάμπινγκ στην Ελλάδα παραμέ-
νει «σταθερά εδώ και 12 χρόνια», όπως το-
νίζει ο κ. Δεληδημητρίου, το θέμα του κα-
θορισμού των νέων προδιαγραφών για τη
λειτουργία τους, σύμφωνα και με την ευ-
ρωπαϊκή οδηγία, ώστε οι επιχειρηματίες να
έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν να
ενταχθούν σε σχετικά προγράμματα του
ΕΣΠΑ, «όπως αντίστοιχα έχουν πράξει συ-
νάδελφοί μας στη Γαλλία και την Ισπανία».
«Σταθερή παραμένει και η ανάγκη αποτε-
λεσματικότερης αντιμετώπισης της άγριας
ελεύθερης κατασκήνωσης και βελτίωσης της
πυροπροστασίας», προσθέτει.
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Είναι συνηθισμένο το φαινόμενο
όλοι οι άνθρωποι, κάθε ηλικίας
να θέτουν στόχους και να προ-

σπαθούν να τους πραγματοποιήσουν
σε συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια.
Τι σκέφτονται όμως οι περισσότερες
γυναίκες για την επίτευξη των στό-
χων τους και πότε θεωρούν ότι είναι
η ιδανική ηλικία για να αποκτήσουν
παιδί;

Μια μελέτη που έγινε σε 2000 γυ-
ναίκες στη Βρετανία με τη φροντίδα
της εταιρείας 3M Post-it, κατέδειξε ότι
οι περισσότερες γυναίκες έχουν στόχο
να βρουν τον σωστό σύντροφο μέχρι
τα 24 χρόνια τους, να έχουν αποκτήσει
το πρώτο τους παιδί ως τα 27 και μέχρι
τα 34 να έχει φθάσει η καριέρα τους
σε ένα τοπ σημείο!

Ολα αυτά ακούγονται ιδανικά, είναι
όμως και επιτεύξιμα και μάλιστα στα
συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια που
οι ίδιες θέτουν στους εαυτούς τους;

Η έρευνα απέδειξε ότι η μία στις δύο
γυναίκες ξέφυγε από τον χρόνο επίτευ-
ξης των στόχων της κατά έξι έτη, μέσο
όρο, και μόνο το ένα τέταρτο από τις
γυναίκες που συμμετείχαν στην συγκε-
κριμένη μελέτη υποστήριξε ότι έχει κα-
ταφέρει να πραγματοποιήσει τους στό-
χους του μέσα στον χρόνο που είχε
αρχικά σχεδιάσει. Ανεκπλήρωτα μένουν
συνήθως τα όνειρα για εκείνες τις γυ-
ναίκες που θέλουν να ανοίξουν τη δική
τους επιχείρηση και να αποκτήσουν το
ιδανικό βάρος, ενώ το ένα τέταρτο από
τις συμμετέχουσες στην έρευνα δήλωσε
ότι ελπίζει πως κάποια μέρα θα ζήσει
δίπλα στη θάλασσα.

Επίσης το ένα τέταρτο των γυναικών
βρέθηκε ότι ξεφεύγει μακριά από τα
σχέδια που έχει κάνει αρχικά και γι’
αυτό συνήθως ευθύνεται η έλλειψη
χρημάτων, η χαμηλή αυτοπεποίθηση
και η αίσθηση ότι με το πέρασμα του
χρόνου είναι πια «πολύ μεγάλες» για
να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.

Πάντως, η Jessica Chivers που είναι
σύμβουλος γυναικών και μάλιστα νεα-
ρών μαμάδων που επιθυμούν να επι-
στρέψουν στην εργασία τους, παροτρύ-
νει τις γυναίκες να καταγράφουν τους
στόχους τους και να συζητούν γι’ αυ-
τούς με μέλη της οικογένειάς τους και
φίλους, επειδή όπως τονίζει έτσι θα
έχετε «επιπλέον μάτια και αυτιά για να
σας βοηθήσουν να τους πραγματοποι-
ήσετε»! 

Η ίδια δηλώνει ότι όταν μια γυναίκα
σημειώνει τους στόχους της, τότε «αυτοί
δεν θα απομακρυνθούν για να εξελιχ-
θούν μόνο σε όνειρα, αλλά αντίθετα
αυτός είναι ένας καλός τρόπος που θα
σας βοηθήσει να τους πραγματοποι-
ήσετε μια μέρα».

Πηγή: «protothema.gr» 

Εχετε σκεφτεί ποτέ μήπως τα ρούχα που
φοράτε κάνουν κακό στην υγεία σας;
Ερευνητές από το πανεπιστήμιο του με-

ξικού, εξηγούν πώς οι κακές επιλογές σε υφά-
σματα και ενδύματα μπορούν να δημιουργή-
σουν προβλήματα στο δέρμα μας και όχι
μόνο. ωρα για αλλαγές στην γκαρνταρόμπα
λοιπόν από τα εσώρουχα μέχρι τα ρούχα, αρ-
κεί να τηρήσουμε ορισμένους κανόνες.

Οπως δημοσιεύει σε σχετικό άρθρο η εφη-
μερίδα «Ελευθεροτυπία», οι ερευνητές από το
πανεπιστήμιο του μεξικού προτείνουν:

Βαμβακερά εσώρουχα
λόγω της στενής επαφής τους με το

δέρμα, τα συνθετικά ενοχοποιούνται για την
εμφάνιση μυκητιάσεων και δερματίτιδων ιδι-
αίτερα τώρα το καλοκαίρι. Το βαμβακερό
ύφασμα αφήνει το δέρμα να «αναπνέει» και
απορροφά τον ιδρώτα.

Βάλτε χρώμα
Σημαντικό ρόλο για να μη σας ενοχλούν τα

ρούχα σας ειδικά το καλοκαίρι παίζει και το
χρώμα. Τις ζεστές καλοκαιρινές ημέρες απο-
φύγετε τα σκούρα χρώματα, γιατί απορρο-
φούν περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία και
έτσι προκαλούν εφίδρωση.

Στεγνό μαγιό
Αποφύγετε να φοράτε το βρεγμένο μαγιό

κάτω από τα ρούχα σας, γιατί η ζέστη και η
υγρασία ευνοούν την εμφάνιση μυκήτων. Για
να αποφύγετε δυσάρεστες δερματικές ενοχλή-
σεις, αλλάζετε το βρεγμένο μαγιό σας αμέσως
μετά το μπάνιο και πλένετέ το με χλιαρό νερό.

Οχι στα εφαρμοστά τζιν
προκαλούν τριβή στο δέρμα και μπορεί να

προκαλέσουν θυλακίτιδα, η οποία εκδηλώνε-
ται με κόκκινα σπυράκια με πύον.

Προσοχή στα υφάσματα των ρούχων
Ορισμένα υφάσματα, όπως τα ακρυλικά

και διάφορα συνθετικά, σε συνδυασμό με τη
ζέστη μπορούν να προκαλέσουν αλλεργική
δερματίτιδα εξαιτίας της επαφής του δέρμα-
τος με το ρούχο, Ιδανικό για το καλοκαίρι εί-
ναι να επιλέγετε υφάσματα όπως το βαμβάκι,
το λινό ή το μετάξι.

Ανετο σουτιέν
Αν ο στηθόδεσμος είναι σφικτός μπορεί να

σας προκαλέσει δυσφορία, ενώ σημαντικό
ρόλο παίζει και το υλικό του. προτιμήστε μα-
λακά και υποαλλεργικά υφάσματα.

πηγή: «iefimerida.gr»

Τα ρούχα μας κάνουν κακό.
Τι προβλήματα δημιουργούν τα στενά 

και κακής ποιότητας υφάσματα

Τι θέλει 
η «μέση» 
γυναίκα; 
Αντρα στα 24, 
παιδί στα 27, 
καριέρα στα 34
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Ομορφιά   • Μεγαλοπρέπεια   • Ασφάλεια

με την επίδειξη

πιστοποιητικού
Καταθέσεων

δικαιούστε

$1,0001,000
ΕΚΠΤΩΣΗ για την αγορά χώρου για οικογενειακό 

τάφο στο μαυσωλείο «St. Joseph’s»

($500 για αγορά χώρου ανά άτομο) 

Μαυσωλείο
Αγίου Ιωσήφ

To Κοιμητήριο St. Michael’s προσφέρει μεγάλο εύρος επιλογών,
περιλαμβανόμενων των προσθηκών του Μαυσωλείου του Αγίου Ιωσήφ,
καθώς επίσης και τάφους, βάσεις για αγάλματα και αποτέφρωση. 
Eνα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείτε να κάνετε σε αυτούς που
αγαπάτε είναι η αίσθηση της ασφάλειας, η γνώση ότι έχετε φροντίσει για όλα. 
Ως θρησκευτικό κοιμητήριο το St. Michaels’s είναι ανοιχτό σε άτομα όλων των
θρησκειών. Με υπερηφάνεια σας γνωρίζουμε ότι το όμορφα σχεδιασμένο
Μαυσωλείο του Αγίου Ιωσήφ είναι στη διάθεσή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου και ενός δωρεάν
Οδηγού (Resource Guide), παρακαλώ καλέστε:

(718) 278-3240
72-02 Astoria Blvd.

East Elmhurst, NY 11370
ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο

www.stmichaelscemetery.com
Θα είστε χαρούμενοι γι’ αυτή σας την κίνηση

O κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ εξακολουθεί να προσφέρει 
τις υπηρεσίες του στην Ομογένεια με τον καλύτερο τρόπο 

(917) 687-9856

Alpha School of Music
31-05 31 Street, Astoria, NY 11106
(718) 204-8757 • www.alphaschoolofmusic.com

Μαθήματα
μουσικής

Για περισσότερες πληροφορίες

ζητήστε τον ΓΙΩΡΓΟ ΒΛΕΣΜΑ

S P E C I A L
ΔΩΡΕΑΝ το 1ο μάθημα
για ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

• Μπουζούκι, πιάνο, βιολί, κιθάρα
• Εμπειροι δάσκαλοι και δασκάλα φωνητικής
• Ολες οι ηλικίες • Λογικές τιμές

Οι γυναίκες κερδίζουν τη μάχη
των φύλων, σύμφωνα με έρευνα
Παναυστραλιανού βεληνεκούς έρευνα στην οποία πήραν μέρος 12.000
άντρες και γυναίκες, αποκαλύπτει ότι οι άντρες χάνουν έδαφος στη μάχη
επικράτησης των δύο φύλων.

Η τελευταία έρευνα του Πανεπιστημίου Μελβούρνης με τίτλο «Οικογε-
νειακό Εισόδημα και Δυναμική Εργασίας», αποκαλύπτει ότι ο αριθμός των
γυναικών που φέρνουν μεγαλύτερο εισόδημα (από τους άντρες) στο σπίτι,
έχει αυξηθεί.

Παρ’ ότι το 70% περίπου των ατόμων που φέρνουν το κύριο εισόδημα
στο σπίτι είναι άντρες, το ποσοστό των γυναικών που κερδίζουν
περισσότερα από τους άντρες έχει αυξηθεί από 23.5% σε 24.5% την
τελευταία δεκαετία. Οι υπόλοιποι κέρδιζαν τα ίδια.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι παντρεμένοι άντρες έχουν την τάση να
είναι βαρύτεροι από τους ελεύθερους.

Πιο αναλυτικά τα τρία τέταρτα των ανδρών που είναι υπέρβαροι ή πα-
χύσαρκοι είναι παντρεμένοι, ενώ τα δύο τρία των υπέρβαρων γυναικών
είναι παντρεμένες. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι οι παντρεμένοι
άντρες έχουν την τάση να αμελούν τον εαυτό τους περισσότερο από τις γυ-
ναίκες γιατί σταματούν να ψάχνουν για ταίρι. Σύμφωνα με την ίδια
έρευνα, οι γυναίκες κάνουν διπλάσια, από τους άντρες, ποσότητα δουλειάς
στο σπίτι, ενώ και τα δύο φύλα εργάζονται ίσες ώρες στον επαγγελματικό
χώρο.

Οι γυναίκες οι οποίες φέρνουν το κύριο εισόδημα στην οικογένεια,
είναι συνήθως μεγαλύτερης ηλικίας και έχουν λιγότερα παιδιά.

Συνήθως, αυτή η κατηγορία των γυναικών έχουν πανεπιστημιακή μόρ-
φωση και κατέχουν διευθυντικές θέσεις. Οι άντρες σ’ αυτές τις οικογένειες
συνήθως δεν έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση.

Σε οικογένειες όπου ο άντρας φέρνει στο σπίτι το κύριο εισόδημα, η γυ-
ναίκα ή δεν εργάζεται καθόλου ή εργάζεται με μερική απασχόληση.

Αντίθετα, όταν η γυναίκα είναι εκείνη που κερδίζει περισσότερα, ο
άντρας εργάζεται με πλήρη απασχόληση.

Παρατηρείται ότι άντρες που κερδίζουν περισσότερα από τη σύζυγό
τους είναι προσκολλημένοι στον παραδοσιακό ρόλο του συζύγου, όπου η
συμμετοχή του στις δουλειές του σπιτιού, είναι περιορισμένη.

Από τους ερευνητές εκτιμάται ότι όπου η γυναίκα φέρνει στο σπίτι το
μεγαλύτερο εισόδημα, αυτό γίνεται σε βάρος των παιδιών.

Γυναίκες προσέξτε:
Ο «σπορνοσέξουαλ» αντικαθιστά τον «μετροσέξουαλ»

Ο «μετροσέξουαλ» πέθανε,
ζήτω ο «σπορνοσέξουαλ».
Τουλάχιστον, αν λάβουμε υπόψη
μας τη βρετανική εφημερίδα
«Telegraph» και τον εισηγητή
του όρου «μετροσέξουαλ», ο
οποίος παρουσιάζει ένα προφίλ
του σύγχρονου άνδρα: εκείνου
που είναι εμμονικός με τα selfie,
τα σπορ και το πορνό.

Στο Ντον Τζον, ο ήρωας της
ταινίας δεν μπορεί να απολαύσει
το σεξ γιατί λατρεύει το πορνό.
Επιπλέον αρέσκεται να κοιτάζει
το καλογυμνασμένο σώμα του
στον καθρέφτη. Εάν τα πήγαινε
και καλύτερα με τη νέα τεχνολογία μάλλον θα
αποτελούσε την επιτομή του όρου που χρησιμοποιεί
η «Telegraph».

Σύμφωνα με την Μαρκ Σίμπσον, που πριν από 20
χρόνια εισήγαγε τον όρο «μετροσέξουαλ», αντίθετα
από τους «μετροσέξουαλ» ο «σπορνοσέξουαλ» δεν
έχει ως αξεσουάρ το τσαντάκι με τα καλλυντικά και
τις κρέμες, αλλά το ίδιο του το σώμα -το οποίο ο
Σίμπσον χαρακτηρίζει ως «το υπέρτατο αξεσουάρ».

«Στην πραγματικότητα χρειάζεται ένας νέος όρος
για να τους περιγράψει -αυτούς τους φουσκωτούς
απογόνους των διαφημιστικών γευμάτων των Ρονάλντο
και Μπέκαμ- ο οποίος να αποδίδει τη συνεύρεση των
σπορ με το πορνό, ενώ ο κ. Αρμάνι τραβά φωτογραφίες»
είπε, εισάγοντας τον νέο όρο.

Κι ενώ ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και το γυμνό στέρνο

του σε τηλεοράσεις και διαφημίσεις είχε χαρακτηριστεί
ως παράδειγμα «μετροσέξουαλ», ο Βρετανός σταρ
Νταν Οσμπορν και οι selfie που τραβά στο μπάνιο
του αποτελούν δείγμα «σπορνοσέξουαλ».

«Αντίθετα με τις παλιές ‘μετροσέξουαλ’ διαφημίσεις
του Μπέκαμ, στις οποίες τα χαρακτηριστικά
ενισχύονταν με τεχνητούς τρόπους, οι σημερινοί
‘σπορνοσέξουαλ’ έχουν κάνει photoshop στον εαυτό
τους στην πραγματική ζωή», τονίζει ο Μαρκ Σίμπσον.

Ψυχοθεραπευτής του Μανχάταν δήλωσε στη «New
York Daily News»: «Είναι δύσκολο να πει κανείς εάν ο
«σπορνοσέξουαλ» είναι προϊόν μιας εμμονικής
κουλτούρας με το σώμα που εξιδανικεύει τα σπορ ή
μία σπασμωδική κίνηση ενάντια σε έναν ολοένα και
πιο ισότιμο πολιτισμό με λιγότερο έντονα
καθορισμένους τους ρόλους μεταξύ των φύλων».



ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

28

Εάν ενστερνιστούμε την άποψη ότι υπάρχει μία ακόμη Ελλάδα εκτός συνόρων, αυτή σίγουρα έχει τους δικούς της πρωταγωνιστές και στον 
επιχειρηματικό στίβο. Ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν και αρκετές γυναίκες, ελληνικής καταγωγής, οι οποίες σημειώνουν σημαντικές επιτυχίες, η

καθεμία στον τομέα της, απέναντι σε ανταγωνιστές και από τα δύο φύλα, από όλο τον πλανήτη.
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα η Αριάννα Χάφινγκτον, η πρώην νεαρή δημοσιογράφος Αριάννα Στασινοπούλου, που δημιούργησε την «Huf-

fington Post», ένα πολιτικό, ηλεκτρονικό και ζωντανό Μέσο, με μεγάλη επισκεψιμότητα και επιρροή, που εξαγοράστηκε από την εταιρεία «AOL» το
2011 για 315 εκατ. δολάρια.

Η καταγραφή της λίστας είναι τυχαία:
1. Αγγελική Φράγκου, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της «Maritime Navios Holding», Μονακό. Το 2013 ήταν μία πο-

λύ δραστήρια χρονιά για την επικεφαλής της εισηγμένης στον Nasdaq ναυτιλιακής εταιρείας. Πέτυχε να αντλήσει κεφάλαια ύψους 2,3 δισ.
δολαρίων με στόχο την αγορά 44 πλοίων. Στο εννιάμηνο του 2013 ο όμιλος της παρουσίασε πωλήσεις ύψους 382 εκατ. δολαρίων, με τη
ρευστότητά του να διαμορφώνεται σε 220 εκατ. δολάρια.

2. Aριάννα Χάφινγκτον, πρόεδρος της «Huffington Post», Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αν το 2003 δεν έχανε στις εκλο-
γές από τον Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ τη θέση του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, ίσως να μην είχε δημιουργηθεί η διαδικτυακή εφημερίδα
«Huffington Post», η πώληση της οποίας στην «AOL», το 2011, την έκανε πλουσιότερη κατά 315 εκατ. δολάρια. Η Aριάννα Χάφινγκτον
συγκαταλέγεται στις πιο ισχυρές γυναίκες της Αμερικής.

3. Ελενα Αμβροσιάδου, η οποία ξεκίνησε από το Πανόραμα της Θεσσαλονίκης και έφτασε μέχρι το Λονδίνο ώστε να εκμεταλλευτεί
την κίνηση της τότε πρωθυπουργού Μάργκαρετ Θάτσερ για απελευθέρωση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ακολούθησε η ίδρυση της
εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων IKOS, μία από τις πρώτες που δημιουργήθηκαν στη χώρα και που σήμερα έφτασε να συγκαταλέγεται ανάμεσα
στις πλέον δυναμικές. Επιλέγεται σταθερά τα τελευταία χρόνια από την Ernst & Young ως μία από τις 50 ισχυρότερες γυναίκες στο χώρο των hedge
funds. Την τελευταία χρονιά, ήταν η μοναδική εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής ηπείρου. Η εταιρεία της, Ikos Asset Management, διαχειρίζεται κεφάλαια
ύψους 1 δισ. ευρώ.

4. Σοφία Αμουρόζο, ιδρύτρια της «Nasty Gal», Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το κορίτσι, που δούλευε στα 15 της στα
«Subway» και δεν πήγε ποτέ σε πανεπιστήμιο, κατάφερε, χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα, να χτίσει μία αυτοκρατορία με
vintage ρούχα. Η «Nasty Gal» παρουσίασε το 2012 πωλήσεις 128 εκατ. δολαρίων. Με αφορμή τα Gabby Αwards, έγραψε στο
Facebook «ψηφίστε με για να κάνω υπερήφανη την Ελληνίδα μητέρα μου».

5. Χρυσάνθη Γουλανδρή (O’ Reilly). Ιδιοκτήτρια εκτροφείων αλόγων αγώνων /ναυτιλία, Ιρλανδία.
Γόνος της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας από την Ανδρο, συνεχίζει τη δραστηριότητα στη ναυτιλία, ενώ έχει

αναπτύξει και φάρμες εκτροφής αλόγων για αγώνες. H προσωπική της περιουσία εκτιμάται σε 1 δισ. ευρώ, ενώ η κοι-
νή της περιουσία με τον σύζυγό της και πρώην CEO της «Heinz», Tony O’Reily, ανέρχεται σε 2,5 δισ. ευρώ.

6. Ευαγγελία Γουλέτα, ιδρύτρια της «Skyline Equities», Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πρόεδρος και
CEO της «Skyline Εquities». Τρίτη γενιά Ελληνοαμερικανίδα και τρίτη γενιά στον χώρο του real estate, κατάφερε να δη-
μιουργήσει τη δική της αυτοκρατορία. Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει πωλήσεις που ξεπερνούν τα 5 δισ. δολάρια
και συνεχίζει δυναμικά με μεγαλόπνοα σχέδια ειδικά για την ευρύτερη περιοχή του Μαϊάμι.

7. Μαίρη Κατράντζου, επιχειρηματίας, σχεδιάστρια μόδας, Μεγάλη Βρετανία. Η εγγονή του ιδρυτή της
«Κατράντζος Σπορ» χαρακτηρίζεται σήμερα ως μία από τις κορυφαίες της γενιάς της, παγκοσμίως. H χαρακτηριστική της

τεχνοτροπία των prints, την έχει καθιερώσει ως μία από τις πλέον δυναμικές σχεδιάστριες. Δημιουργίες της έχουν φορέσει οι 
Scarlett Johansson, Riηanna, Kylie Minogue και Gwen Stefani.

8. Αντι Λουδιάδη, διευθύνουσα σύμβουλος της ασφαλιστικής εταιρείας «Rothesay Life», Mεγάλη Βρετανία. Η Αντιγόνη Λουδιάδη, η οποία 
μετακινήθηκε από την J.P. Morgan το 1994 στην Goldman Sachs, φέρεται ότι ήταν από τα πρόσωπα κλειδιά της περίφημης συμφωνίας swap του ελληνικού δημοσίου με την 

επενδυτική τράπεζα το 2001. Εγκατεστημένη πλέον στο Λονδίνο, είναι η μόνη γυναίκα στέλεχος, ελληνικής καταγωγής, που διαπρέπει στη διεθνή αγορά.
9. Κορίνα Μετζελoπούλου, ιδιοκτήτρια των «Chateau Margaux», Γαλλία. Ο γαλλικός κλαδικός Τύπος του οίνου εκτιμά ότι η περιουσία της διαμορφώνεται σε 600 εκατ.

ευρώ, ποσό που την καθιστά την πλουσιότερη γυναίκα οινοποιό της χώρας. Ο ιστορικός αυτός οίκος, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει και στο μέλλον να διοικείται από γυναίκα,
καθώς, μόλις πέρσι, στην επιχείρηση εισήλθε και η κόρη της, Alexandra Petit-Metzelopoulos.

10. Μέριλιν Πασπάλεϊ, πρόεδρος της «Pinctada Hotel & Resorts», Αυστραλία. Είναι μέλος της οικογένειας που διαθέτει την κορυφαία επιχείρηση εξόρυξης και 
εκμετάλλευσης μαργαριταριών στην Αυστραλία. Εχει βραβευτεί για την επιχειρηματική της δραστηριότητα από την κυβέρνηση της Αυστραλίας. Από το 2007 

δημιούργησε την αλυσίδα ξενοδοχείων και «resorts Pinctada», με τρεις μονάδες.
Πηγή: «Fortunegreece.com» 

Δέκα Ελληνίδες 
που διαπρέπουν διεθνώς

στις επιχειρήσεις
Ισχυρές, δυναμικές, με επιρροή και οικονομική 
επιφάνεια, εκπροσωπούν επάξια την Ελλάδα 

στο παγκόσμιο επιχειρείν.
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Το Fox life υποδέχθηκε για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα την πρωταγωνίστρια 
της σειράς «Castle» Stana katic

Η FOX International Channels Greece διοργάνωσε με επιτυχία, μεγάλο press junket, με αφορμή
την επίσκεψη της Stana Katic, διάσημης πρωταγωνίστριας της σειράς «Castle» που προβάλλεται στο
κανάλι FOX Life.

Κορυφαίοι δημοσιογράφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συγκεντρώθηκαν τις μέρες αυτές
στο συγκρότημα Astir Palace, προκειμένου να συναντήσουν από κοντά τη μεγάλη star. Η Stana Katic
πάντα χαμογελαστή και με εξαιρετική διάθεση, απάντησε σε όλα τα ερωτήματα των δημοσιογράφων,
πραγματοποιώντας προσωπικές συνεντεύξεις on camera και εκτός κάμερας, καθώς και ομαδικές συ-
νεντεύξεις μαζί τους.

Η επίσκεψη της Stana Katic στη χώρα μας, ολοκληρώθηκε με την ξενάγηση της ηθοποιού σε ση-
μαντικά ιστορικά μνημεία της Αθήνας, όπως η Ακρόπολη, το Μουσείο της Ακρόπολης, η αρχαία
αγορά και το ιστορικό κέντρο της πόλης.

Η Stana Katic (προφέρεται Στάνα Κάτικ) είναι γεννημένη στο Hamilton, Ontario του Καναδά (26
Απριλίου 1978) και όπως δηλώνει το όνομά της έχει κροατικές ρίζες. Είναι η μεγαλύτερη από 6
αδέλφια και έχει σπουδάσει Διεθνές Δίκαιο, Οικονομικά και θεατρικές/κινηματογραφικές σπουδές
στο Τορόντο και το Σικάγο. Πρόκειται για μια πανέμορφη και πανέξυπνη ηθοποιό που μιλάει άπταιστα
5 γλώσσες, ενώ έχει πάθος με την τοξοβολία.

Εχει εμφανιστεί σε μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες στο πλευρό διάσημων πρωταγωνιστών
όπως του Richard Gere στο «The Double», του Daniel Craig στο «Quantum of Solace», αλλά έχει
επίσης ερμηνεύσει πιο δύσκολους και απαιτητικούς ρόλους όπως αυτόν της ποιήτριας Lenore Kandel,
μιας προσωπικότητας που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την κουλτούρα των ‘60s καθώς έγραψε ένα
ποίημα 825 λέξεων σχετικά με τη γυναικεία άποψη για την αγάπη, στην ταινία «Big Sur». Η κινημα-
τογραφική της πορεία συνεχίζεται με εμφανίσεις της δίπλα σε μεγάλους star, όπως οι Morgan Freeman
και Greg Kinnear στην ταινία «Feast of Love» και τους Samuel L. Jackson και Eva Mendes στη μεγάλη
επιτυχία «The Spirit». Η πιο πρόσφατη κινηματογραφική της εμφάνιση πραγματοποιείται στο αμφι-
λεγόμενο film του Randal Miller, με τίτλο «CBGB». Πρόκειται για το πιο γνωστό club που συνδέθηκε
άρρηκτα με την punk rock σκηνής τη Νέας Υόρκης τη δεκαετία του 1970, ενώ συμπρωταγωνιστές
είναι πασίγνωστα ονόματα, όπως οι Alan Rickman, Justin Bartha και Malin Akerman.

Εκτός από τις εμφανίσεις της στον κινηματογράφο, η Stana έχει εδραιωθεί ως ένα από τα πιο
δυνατά χαρτιά της τηλεόρασης, καθώς συμμετέχει στην παγκόσμια τηλεοπτική επιτυχία της ABC
«Castle». Ο ρόλος της ως δυναμική και επίμονη ντετέκτιβ Kate Beckett στο πλευρό του Richard
Castle (Nathen Fillion), την έχει εδραιώσει ως μια από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς της γενιάς
της. Η Stana είναι μόνιμη κάτοικος Αμερικής και συγκεκριμένα του Los Angeles ενώ είναι ευρέως
γνωστή και για την κοινωνική της δράση. Σε μια προσπάθεια να αναπτύξει το αίσθημα της συλλογι-
κότητας μεταξύ των κατοίκων της αμερικανικής μεγαλούπολης, η Stana ίδρυσε το 2010 το «The Al-
ternative Travel Project» www.alternativetravelproject.com. Μέσω του site, η ηθοποιός προσπαθεί να
παρακινήσει και να εμπνεύσει τους κατοίκους του κεντρικού Λος Αντζελες να αφήσουν τα αυτοκίνητά
τους και να μετακινoύνται στην πόλη με άλλα μέσα, μειώνοντας έτσι τα ποσοστά ρύπων και τις ατε-
λείωτες ουρές στους δρόμους. Η καμπάνια είναι τόσο επιτυχημένη που άνθρωποι από όλο τον κόσμο
γράφουν, σχολιάζουν και αναφέρονται στις δράσεις της στα social media και σε διάφορα blogs, ενώ
είναι εντυπωσιακή η ανταπόκριση από τον κόσμο που συμμετέχει και ο σεβασμός που απολαμβάνει
από πασίγνωστους συναδέλφους της γι’ αυτό της το εγχείρημα.
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Μία ξεχωριστή έκθεση φιλοξενήθηκε
στο παλιό Δημαρχείο του Αργους. Η
έκθεση, η οποία τελούσε υπό την αι-

γίδα του υπουργείου Πολιτισμού αποτελείτο
από 21 έργα από μάρμαρο, που διηγούνται
την ερωτική ιστορία της Ευρώπης και του Δία,
είναι εμπνευσμένη από την ελληνική μυθο-
λογία και αντλεί τις ρίζες της από τα βάθη
της προϊστορίας.

Την έκθεση εγκαινίασε την Τετάρτη 28
Μαΐου ο δήμαρχος Αργους-Μυκηνών Δ. Καμ-
πόσος παρουσία της γλύπτριας Μαίρης Πα-
πακωνσταντίνου, του υφυπουργού πολιτι-
σμού και αθλητισμού Γ. Ανδριανού, του
Μητροπολίτη Αργολίδας Νεκτάριου, της προ-
έδρου του Ομίλου UNESCO Αργολίδας, Μαί-
ρης Ζηλεμένου, του προέδρου της ΚΕΔΑΜ Ν.
Γκαβούνου, του αντιδημάρχου Χ. Πετσέλη
του αντιπροέδρου της ΚΕΔΑΜ Γ. Σκούφη, του
δημοτικού συμβούλου Ν. Δελή και πολλών
φιλότεχνων.

Η Μαίρη Παπακωνσταντίνου είναι Ελλη-
νίδα γλύπτρια, η οποία γεννήθηκε στη Χίο
το 1933. Σπούδασε Γλυπτική στην Ανωτάτη

Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με καθη-
γητή τον Μιχάλη Τόμπρο, απ’ όπου αποφοί-
τησε το 1956. Συνέχισε τις σπουδές της στην
Ιστορία της Τέχνης στην Πολυτεχνική Σχολή
Καλών Τεχνών (Polytechnic School of Fine
Arts) του Λονδίνου, κοντά στον G. Deely.

H κ. Παπακωνσταντίνου καλλιεργεί στα
έργα της έναν αφηρημένο εξπρεσιονισμό, με
ιδιαίτερη έμφαση στον αυθορμητισμό της έκ-
φρασης, όπου η πραγματικότητα παραμορ-
φώνεται με σκοπό να υποδηλώσει τα συναι-
σθήματα και την ατομικότητα της
καλλιτέχνιδας. Εργα της υπάρχουν στο Λευκό
Οίκο, στο Μουσείο της πόλης Βρότσλαβ της
Πολωνίας, στην Ακαδημία Salgo B&Β Magiore
της Ιταλίας, στην Εθνική Πινακοθήκη της
Αθήνας, καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές και
δημόσιους χώρους στην Ελλάδα και το εξω-
τερικό.

Το έργο της Μαίρης Παπακωνσταντίνου
έχει αναγνωριστεί διεθνώς και έχει τιμηθεί
με πολλές διακρίσεις, όπως με το χρυσό με-
τάλλιο της Ακαδημίας Τεχνών, Γραμμάτων και
Επιστημών της Ιταλίας (Academia Italia delle

Arti, delle Lettere e le Science) το 1978, το
Βραβείο της Διεθνούς Eνωσης Ζωγράφων B&B
Γλυπτριών B&B Χαρακτριών (Παρίσι, 1969),
το Γκραν Πρι ντε Μπεντόρ (Κορσική, 1970),
το Δίπλωμα της Διεθνούς Ενωσης Καλών Τε-
χνών Μόντε Κάρλο κ.ά. Το 1990, τιμήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Ενωση με το Βραβείο των
Γυναικών της Ευρώπης (Prix des Femmes dΚΟ
Europe). Είναι μέλος της Διεθνούς Ενωσης
Καλών Τεχνών (I.A.G.). Το έτος 2007 και στα
πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 170 χρόνια
από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών
και της Ιατρικής Σχολής (1837), πραγματο-
ποιήθηκε έκθεση της Μαίρης Παπακωνσταν-
τίνου με 31 γλυπτά της και με θέμα «Μητρό-
της». Το Μάρτιο του 2009, οργανώθηκε
έκθεση της γλύπτριας στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο στο Στρασβούργο, με 21 έργα της από
μάρμαρο και με θέμα «Η αρπαγή της Ευρώ-
πης», που διηγούνταν την ερωτική ιστορία
της Ευρώπης και του Δία.

Ανάμεσα στα έργα υπαίθριας γλυπτικής
της Μαίρης Παπακωνσταντίνου, που κοσμούν
δημόσιους χώρους στην Αθήνα, περιλαμβά-

νονται: «Στην Ελληνίδα Γυναίκα» (1998,
Αθήνα, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, έναντι
Πύργου Αθηνών). «Γυναίκα μετά το μόχθο»
(2000, Αθήνα, Πλατεία Μαβίλη). Προτομή
Γρηγορίου Ξενόπουλου (2000, Αθήνα, Πάρκο
Ελλήνων Λογοτεχνών, Πνευματικό Κέντρο
Δήμου Αθηναίων). Προτομή Ιωάννη Χατζη-
πατέρα (2000, Αθήνα, Οδός Χατζηγιάννη
Μέξη). «Ο Φαέθων με το άρμα του» (Αθήνα,
Περιστέρι). Ανδριάντας Αθανασίου Διάκου
(2010, Αθήνα - Πλατεία Αγίου Βασιλείου στο
Δήμο Αγίου Δημητρίου, Μπραχάμι).

Αλλα γλυπτά σε δημόσιους χώρους στη γε-
νέτειρά της Χίο και σ’ άλλες πόλεις της Ελλά-
δας, είναι: «Ο Ομηρος» (Χίος, Πλατεία Δη-
μαρχείου). «Ολυμπιονίκης Χρήστος
Μάντικας» (Χίος, Στάδιο). Ο Στρατιώτης του
1912» (Χίος, Θυμιανά). Προτομή Κωνσταντί-
νου Αμαντου (1874-1960), βυζαντινολόγου
και ακαδημαϊκού (2004, Ζυφιά της Χίου). Αν-
δριάντας Ιωάννη Διαμ. Πατέρα (1770-1840),
εθνικού ευεργέτη (Χίος). «Η Δόξα» (Πόρος,
Γαλατάς). «Κίτσος Τζαβέλας» (Σούλι, Παρα-
μυθιά).

Εκθεση «Η αρπαγή της Ευρώπης» στο Αργος
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Εχετε συναντήσει μια γυναίκα Καρκίνο πρό-
σφατα; Είναι μια μικρή σύγχυση ως προς το
τι είναι πραγματικά - εύθυμη, ζοφερή ή από-
μακρη; Είναι όλα αυτά και τίποτα από αυτά.
Ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση; Μια γυναίκα
Καρκίνος έχει μια ταλαντευόμενη διάθεση
κάθε τόσο και αυτές είναι μόνο μερικές από
τις εναλλαγές της διάθεσης της. Ωστόσο, τα
βασικά χαρακτηριστικά τής προσωπικότητάς
της, παραμένουν τα ίδια. Είναι πολύ ευαί-
σθητη, συναισθηματική, ευγενική και περι-
ποιητική. Ομως τα περισσότερα από τα χα-
ρακτηριστικά της είναι κρυμμένα πίσω από
ένα κέλυφος αδιαφορίας και επιφυλακτικό-
τητας, που για να το σπάσετε θα απαιτήσει
πολύ μεγάλη προσπάθεια.

Θα πρέπει να εξαναγκάσει απαλά τη γυ-
ναίκα Καρκίνο να βγει από το καβούκι της
και να μπει στο μεγάλο κακό κόσμο χωρίς
αυτό. Η καλύτερη στιγμή για να γίνει αυτό
είναι υπό το φως του φεγγαριού, όταν υπάρ-
χουν οι μεγαλύτερες πιθανότητες να νιώσετε
τα πραγματικά συναισθήματά της. Οταν είναι
ερωτευμένη, αυτή θα είναι θερμή και τρυ-
φερή, θηλυκή, συνεσταλμένη και σεμνή. Αν-
τιπαθεί την κριτική, δεν μπορεί να δεχθεί την
απόρριψη και μπορεί να πληγωθεί βαθιά από
τα σκληρά λόγια. Η πάρα πολλή επιθετικό-
τητα από την πλευρά σας μπορεί να την κάνει
λίγο διστακτική. Αγαπά τη μητέρα της, οπότε
καλύτερα να μάθετε να την αγαπούν, καθώς
και τη σέβεστε και εσείς.

Η γυναίκα Καρκίνος είναι μια πολύ αισθη-
σιακή γυναίκα, με βαθιά συναισθήματα κι έν-
τονο πάθος, που βράζει κάτω από το ψυχρό,
εξωτερικό παρουσιαστικό. Για να βγάλετε
αυτά τα συναισθήματα, χρειάζεται χρόνος,
υπομονή και τρυφερότητα. Μην περιμένετε
να σας ανοιχτεί αμέσως, ούτε να βιαστεί να
προχωρήσει σε σχέση. Δεν θα κάνει ποτέ την
πρώτη κίνηση, θα χρειαστεί να προσπαθήσετε
πολύ και να τα κάνετε όλα εσείς. Μην προ-
σπαθήσετε να την παραπλανήσετε, γιατί έχει
την ικανότητα να ξεχωρίζει τα κίνητρα των
άλλων και θα σας καταλάβει αμέσως. Η εμπι-
στοσύνη είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη
σχέση. Αν την προδώσετε ποτέ, το καλύτερο
που έχετε να κάνετε είναι να την ξεχάσετε.
Χρειάζεται αγάπη και ασφάλεια. Είναι αισθη-
σιακή, γλυκιά και της αρέσει το φλερτ. Η
σχέση σας, καθώς θα προχωράει, θα μοιάζει
με έναν απαλό και ερωτικό χορό. Είναι πα-
λιών αρχών, ένα σωστό θηλυκό, αισθησιακή
και υπομονετική. Η σχέση με μια γυναίκα
Καρκίνο είναι εποικοδομητική και ικανοποι-
ητική και μπορεί να διαρκέσει μια ζωή.

Οταν είναι ερωτευμένη δουλεύει με δύο
τρόπους. Αρχικά είναι πολύ ντροπαλή, ευγε-
νική και τρέμει όταν βρίσκεται κοντά σας.
Στη συνέχεια κολλάει πάνω σας και προσπα-
θεί να βρίσκεται μαζί σας συνέχεια. Θα προ-
σπαθήσει να πάει σπίτι μαζί σας μετά τη δου-
λειά, ή να τρώτε συνέχεια μαζί. Αν σας αρέσει
όλα είναι εντάξει, αν όμως όχι, θα νιώσετε

πολύ άβολα. Σιχαίνεται να μιλούν για εκείνη
ή να την κουτσομπολεύουν. Οταν το μαθαίνει
πληγώνεται ιδιαίτερα.

Από τη φύση της είναι ντροπαλή, εκτός
αν έχει επιρροές από κάποιο άλλο ζώδιο. Δεν
είναι ιδιαίτερα γενναία ή τολμηρή, έτσι αν
σας αρέσει μάλλον εσείς θα πρέπει να κάνετε
το πρώτο βήμα. Δεν θα δεχτεί τα πραγματικά
της συναισθήματα, έτσι αν αισθάνεστε το ίδιο,
θα πρέπει να το πείτε πρώτος. Είναι σαν μια
μουσική νότα που αλλάζει συνεχώς τόνο, την
μία στιγμή μπορεί να είναι διασκεδαστική και
χαρούμενη, και την επόμενη δυστυχισμένη
και σε κατάθλιψη. Κάποιοι άνθρωποι πι-
στεύουν πως υποκρίνεται ή πως υπερβάλλει.

Οταν πέφτει σε κατάθλιψη, θα βγει έξω
και θα ψάξει για τα πράγματα που μπορούν
να τη συνεφέρουν. Λατρεύει τα χρήματα και
την κάνουν πολύ ευτυχισμένη. Δεν θα σας
διώξει αν δεν έχετε χρήματα, αλλά θα σας
βοηθήσει να βγάλετε μερικά και να αποταμι-
εύσετε. Δεν είναι άνθρωπος που του αρέσουν
οι υπερβολές, και μερικές φορές θα σας πει
να μην της αγοράσετε ένα ακριβό δώρο αλλά
κάτι χρήσιμο.

Είναι ο τύπος της γυναίκας που απολαμ-
βάνει τους μεγάλους και ήσυχους περιπάτους.
Η γυναίκα Καρκίνος, επηρεάζεται έντονα από
τη Σελήνη, έτσι κάτω από το φως του φεγγα-
ριού είναι υπέροχη. Φοβάται συνεχώς πολλά
πράγματα. Φοβάται πως δεν είναι αρκετά έξυ-
πνη, ή όμορφη. Ακόμα και αν δεν έχει περιττά

κιλά, δεν είναι ποτέ ικανοποιημένη. Θα βοη-
θούσε αν της δίνατε επιβεβαίωση που και που
για το παρουσιαστικό της, καθώς αλλάζει διά-
θεση τέσσερις φορές την ημέρα.

Πιστεύει πως τα πάντα μπορούν να φα-
νούν χρήσιμα. Βρίσκει τρόπους να χρησιμο-
ποιήσει ξανά όλα τα παλιά πράγματα που έχει
κρατήσει. Το καλύτερο σημείο της είναι πως
θα θυσίαζε τα πάντα για τον έρωτά της. Μην
την αφήνετε μόνη όταν αντιμετωπίζει προ-
βλήματα, δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Δεν είναι
αδύναμη ακόμα και αν σας φαίνεται. Για πα-
ράδειγμα, αν μαλώσετε μαζί της ίσως να βάλει
τα κλάματα. Μόλις όμως φύγετε, θα σκουπί-
σει τα δάκρυά της και θα ξεκινήσει τις καθα-
ριότητες στο σπίτι.

Είναι πολύ προσεκτική σαν μητέρα και
ελέγχει το κάθε βήμα των παιδιών της. Αν εί-
ναι η μητέρα των παιδιών σας, τότε θα είστε
μια χαρά σε αυτό τον τομέα, αν όμως είναι
πεθερά σας, τότε θα έχετε μπελάδες.

Σε περίπτωση που τσακωθείτε μαζί της και
εξαφανιστείτε μερικές μέρες, θα σας περιμέ-
νει, αλλά όχι για πολύ. Αυτού του είδους το
τεστ είναι ριψοκίνδυνο, προσπαθήστε να μην
το κάνετε. Η γυναίκα Καρκίνος χρειάζεται 2
πράγματα για να νιώσει ευτυχισμένη, δουλειά
και έρωτα. Μπορεί να ζήσει μέσα σε ένα σκο-
νισμένο σπίτι, αλλά δεν μπορεί να ζήσει στο
ίδιο σπίτι χωρίς έρωτα.

Πηγές: «Oroskopos.tv», «Ζώδια», «Μya-
stro»

ΚΑΡΚΙΝΟΣ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ

Για τη Νικόλ Μαλλιωτάκη,
την κόρη του καλού μου φίλου Γιώργου από τη Σητεία, μόνο καλά λόγια και έπαινοι αξίζουν.

Η Νικόλ μεγάλωσε με τις ελληνικές αξίες και αρετές
που τις φέρνει μαζί με την ελληνική της καταγωγή στον πολιτικό στίβο.

Με όραμα, θέληση και αποφασιστικότητα, ανεξάρτητη,
αγωνίζεται για τον απλό και αδύναμο, για ένα καλύτερο αύριο, για ένα καλύτερο κόσμο.

Ολοι οι Ελληνες πρέπει να υποστηρίξουμε τη Νικόλ, γιατί είναι μία δική μας βροντερή φωνή 
στα κέντρα των αποφάσεων, εκεί που λαμβάνονται αποφάσεις ερήμην ημών.

Η Νικόλ Μαλλιωτάκη είναι η δική μας πολιτικός.
Μια ακόμα Ελληνίδα που μας κάνει υπερήφανους.

Την συγχαίρουμε για τις, μέχρι τώρα, επιτυχίες της και της ευχόμαστε 
μια λαμπρή πολιτική πορεία για το καλό της Αμερικής αλλά και της Ομογένειας.

Γιώργος Ιωάννου Σταυρουλάκης και οικογένεια


