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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συγχαρητήρια του Δημάρχου Μεγαρζων κ. Γρηγόρη Σταμοφλη
ςτην Μαίρη Οικονομοποφλου, που διαπρζπει ςτο Λονδίνο

Η Μεγαξίηηζζα Μαίρε Οηθολοκοπούιοσ, θόξε ηνπ Γηάλλε
Οηθολοκόποσιοσ θαη ηεο Γφγώς Φοσζθαρή, ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη θάλεη ηε δηθή
ηεο επηρείξεζε ζην Λολδίλο, ε νπνία είλαη πάλσ ζηελ ποδοιογία θαη ζηελ
περηποίεζε ηφλ άθρφλ.
Η ίδηα όια ασηά ηα τρόληα έτεη τηίζεη ηο πειαηοιόγηό ηες θαη πιέολ ηο
"AKRABOUTIQUE" είλαη έλας από ηοσς πηο γλφζηούς ηζηόηοποσς γηα λα
επηζθεθζεί θαλείς θαη λα αποιαύζεη ζηο τώρο ηοσ, περηποίεζε άθρφλ, συειώλ
δηαγραθώλ.
Τα βξαβεία Greek International Women Awards (GIWA), πνπ έιαβαλ
ρώξα γηα πξώηε θνξά ζην Βξεηαληθό Μνπζείν ζην Λνλδίλν ζηηο 9
Γεθέκβξηνπ ηνπ 2017 θαη απνηεινύλ έλαλ αλεξρόκελν ζεζκό, ν νπνίνο έρεη
σο ζθνπό λα αγθαιηάζεη ηηο επαγγεικαηηθά θαηαμησκέλεο Διιελίδεο
παγθνζκίσο, ήηαλ κία ζπκκεηνρή ηελ νπνία απνδέρηεθε, κεηά ηελ
αίηεζε πειάηηζζαο/θίιεο ηεο.
Η Μαίξε όρη απιά έγηλε απνδεθηή σο ππνςήθηα, θαηάθεξε αθόκα λα κπεη ζηελ
ηειηθή πεληάδα, κε ηε ζηήξημε ησλ δηθώλ ηεο αλζξώπσλ, ησλ πειαηώλ ηεο αιιά θαη
όισλ απηώλ, πνπ γλσξίδνπλ όηη ε ίδηα έρεη μερσξίζεη γηα ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηά ηεο,
γηα ηελ θαξηέξα ηεο θαη πάλσ από όια γηα ηελ πξνζσπηθόηεηά ηεο ζην εμσηεξηθό.
Τνλ ηειεπηαίν κήλα έθαλε έλα λέν βήκα ζηελ θαξηέξα ηεο, δεκηνπξγώληαο ηε
δηθή ηεο ζεηρά βερληθηώλ, πνπ αθνξνύλ ηελ πεξηπνίεζε-ζεξαπεία ησλ άθξσλ.
Σε θάζε περίπηφζε είλαη κία λέα θοπέια ποσ καθρηά από ηελ παηρίδα
εργάδεηαη θαη δηαπρέπεη ζηο Λολδίλο.

Ο Δήκαρτος Μεγαρέφλ θ. Γρεγόρες Σηακούιες δήιφζε:
« Δπηζπκώ εθ βάζνπο θαξδίαο λα ζπγραξώ ηελ θ. Μαίρε Οηθολοκοπούιοσ, γηα ηελ
επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή θαξηέξα ηεο ζην Λνλδίλν. Αμηα θόξε, άμησλ γνλέσλ θαη
θίισλ.
Γηα άιιε κία θνξά απνδεηθλύεηαη πεξίηξαλα όηη νη Διιελεο, όπνπ γήο
δηαθξίλνληαη θαη δηαπξέπνπλ θαη θπζηθά απηέο νη δηαθξίζεηο θη επηηπρίεο
αληαλαθινύλ θαη ζηελ Διιάδα καο αιιά θαη ζην Γήκν Μεγαξέσλ.
Δύρνκαη ζηελ Μαίξε λα ζπλερίζεη ηελ δεκηνπξγηθή ηεο πξνζπάζεηα θαη λα
ερεη θαιή ηύρε ζηε δσή ηεο θαη ζεξκά ζπγραξεηήξηα ζηνπο γνλείο ηεο ζηνλ Γηάλλε
θαη ηελ Γσγώ, λα ηελ ραίξνληαη θαη λα ηελ θακαξώλνπλ όπσο επηζπκνύλ.»
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