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«ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ που

είμαι Ελληνίδα
και έχω
τόσο ισχυρή
κουλτούρα», λέει
η κυρία Maria
Lekkakos, που
δείχνει
ενημερωμένη
τόσο για τη
δύσκολη
οικονομική
κατάσταση που
διέρχεται η χώρα
μας όσο και για
το Σκοπιανό!

MARIA LΕΚΚΑΚΟS

Η ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΤΩΝ SPA ΣΤΗ
ΜΑΣΑΧΟΥΣΕΤΗ
Η Ελληνοαμερικανίδα
καλλονή δίνει
το δικό της μήνυμα
σε όλους τους Ελληνες
που βάλλονται από
την οικονομική κρίση
■ Του Παναγιώτη Σαββίδηη
s a v v i di s pa n@gm a i l .c om
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κούει από Γλυκερία μέχρι Σάκη Ρουβά
και μπορεί να καυχιέται ότι είναι από τις
ελάχιστες περιπτώσεις πανέμορφων γυναικών που, αν και πήρε το στέμμα της
Μις στα Καλλιστεία της Μασαχουσέτης,
αποφάσισε να το βάλει στο ράφι για να
ασχοληθεί επαγγελματικά με τον κόσμο
της ομορφιάς και της περιποίησης. Η
εντυπωσιακή Ελληνοαμερικανίδα Maria Lekkakos κατάφερε
να αποκτήσει το πιο διάσημο spa στη Βοστόνη, να κερδίσει την
εμπιστοσύνη αρκετών celebrities της πόλης και να κάνει περήφανους τους γονείς της, οι οποίοι φρόντισαν να την αναθρέψουν όπως ταιριάζει σε μια γνήσια Καλαματιανή! Η Maria
Lekkakos μιλά στο «ΘΕΜΑ» για τον προσωπικό της άθλο, θυμάται τις δύσκολες στιγμές της ζωής της και δίνει το δικό της μήνυμα σε όλους τους συμπατριώτες της στην Ελλάδα, οι οποίοι βάλλονται από την οικονομική κρίση. «Υπομονή! Μιλάω και με συγγενείς μου από την Ελλάδα, τους οποίους προσπαθώ να εμψυχώσω», δηλώνει η επιτυχημένη πια επιχειρηματίας, που σίγουρα
δεν βιώνει την οικονομική κρίση, αφού το κέντρο αισθητικής
«Maria Lekkakos Salon, Spa & Boutique» της αποφέρει έσοδα,
γνωριμίες και αναγνωρισιμότητα.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΤΟΥΣ CELEBRITIES

Παιδί μεταναστών από την Καλαμάτα, η κυρία Lekkakos μεγάλωσε μέσα στην πιτσαρία που διατηρούσαν οι γονείς της σε ένα
κλασικό ελληνικό περιβάλλον. «Το να μεγαλώνεις σε μια ελληνική
οικογένεια στις ΗΠΑ είναι σχετικά δύσκολο επειδή οι μη Ελληνες
φίλοι μας είχαν μια τελείως διαφορετική κουλτούρα από μας και
ήταν πρόκληση να ισορροπείς ανάμεσα στις δύο διαφορετικές

ΜΑ Τ
ώ σοβαβ
κουλτούρες», λέει στο «ΘΕΜΑ».
Το 2004 έέκανε την πρώτη
ρή επαναστατική κίνηση στην καριέρα της. Αφησε τις πασαρέλες για την αναπληρωματική Μις Μασαχουσέτη και εξαργύρωσε τη δική της πρωτιά στήνοντας τη δική της επιχείρηση. «Ο τίτλος που κέρδισα το 2004 με βοήθησε στη συνέχεια να αναπτύξω
τα επιχειρηματικά μου σχέδια. Να ταξιδέψω, να έρθω σε επαφή
με διασημότητες και να αποκτήσω έτσι επαφές στον χώρο της
ομορφιάς», λέει, τονίζοντας πως από μικρή δεν ήθελε να γίνει
μοντέλο αλλά αισθητικός. Κρίσιμες αποφάσεις πάρθηκαν σε πολύ μικρή ηλικία και φυσικά τα σχέδιά της δεν σταματούν στην επιτυχία του κέντρου αισθητικής.
Οπως αποκάλυψε στο «ΘΕΜΑ», επόμενος στόχος
της είναι η παραγωγή προϊόντων ομορφιάς που
θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή της, ενώ
ήδη έχει λανσάρει ένα νέο προϊόν κατά της κυτταρίτιδας. Πολλοί επώνυμοι της αμερικανικής
showbiz έχουν περάσει από το κέντρο αισθητικής
της κυρίας Lekkakos, ενώ η ίδια επιμελήθηκε το
μακιγιάζ της Γλυκερίας και της Καλομοίρας όταν
βρέθηκαν στη Βοστόνη για συναυλίες.

ρέλαση για την ελληνική ανεξαρτησία και σε διάφορα ελληνικά
φεστιβάλ. Πηγαίνω πολύ συχνά σε ελληνικούς χορούς και σε ελληνικά μαγαζιά. Συνεργάστηκα και με την ποπ σταρ Καλομοίρα
όταν ήρθε στην Μασαχουσέτη για να συγκεντρώσει χρήματα για
μια τοπική φιλανθρωπία σχετικά με τα παιδιά».
ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ

Η κυρία Lekkakos δηλώνει περήφανη για την ελληνική της καταγωγή και δεν το κρύβει. Το γραφείο της διακοσμούν φωτογραφίες από την Ελλάδα, ενώ με κάθε ευκαιρία προσπαθεί να εξασκήσει τα ελληνικά της. «Λατρεύω
αυτό που είμαι. Μου αρέσει που είμαι Ελληνίδα και
έχω τόσο ισχυρή κουλτούρα», λέει η ίδια, που δείχνει ενημερωμένη τόσο για τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που διέρχεται η χώρα μας όσο και
για το Σκοπιανό. «Παρακολουθώ τις ειδήσεις στην
τηλεόραση και στις εφημερίδες για τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Ελληνες σήμερα.
Μιλάω και με συγγενείς μου στην Ελλάδα, τους
οποίους προσπαθώ να εμψυχώσω. Υπομονή. Πρέπει να βοηθήσουμε όσο μπορεί ο καθένας μας για
FAN ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
να βγει η πατρίδα μας από την κρίση». Οσον αφοΗ ίδια δηλώνει fan της ελληνικής μουσικής. Ακούρά στις προκλήσεις των Σκοπιανών που διεκδιΗ MARIA Lekkakos έχει
ει Γλυκερία, Αννα Βίσση, Αντώνη Ρέμο, Σάκη
κούν τον Μέγα Αλέξανδρο και «Μεγάλη Μακεδοσυνεργαστεί με την
Ρουβά και τη «συμπατριώτισσά» της Καλομοίρα.
νία» μέχρι τον Ολυμπο, η κυρία Lekkakos είναι ξεΚαλομοίρα προκειμένου
Οσον αφορά στο αγαπημένο της φαγητό, είναι οι
κάθαρη: «Νομίζω πως οι Ελληνες έχουν δίκιο να είνα συγκεντρώσει
φακές με ελαιόλαδο Καλαμάτας, γιατί όπως λέει:
ναι θυμωμένοι με τους Σκοπιανούς. Ανεξάρτητα
χρήματα για
«Είναι νόστιμες, αλλά έχουν και σίδηρο και πρωτεΐαπό την Ιστορία, θεωρώ πως προκαλεί σύγχυση
φιλανθρωπικούς σκοπούς
σχετικά με τα παιδιά
νες, που κάνουν πολύ καλό στο δέρμα».
όταν δύο χώρες έχουν παρόμοιο όνομα. Εδώ στις
στη Μασαχουσέτη
Οι σχέσεις της με την ελληνική κοινότητα της ΜαΗΠΑ η κυβέρνηση δεν θα επέτρεπε σε δύο επιχεισαχουσέτης, κυβερνήτης της οποίας υπήρξε για
ρήσεις να έχουν παρόμοιο όνομα, συνεπώς ούτε και
δύο θητείες ο Μάικλ Δουκάκης, είναι στενές, αφού συμμετέχει
οι χώρες θα έπρεπε να έχουν και η ελληνική Μακεδονία προηγήσε όλες τις δραστηριότητες της κοινότητας -και ασφαλώς στην
θηκε της σκοπιανής». Αν και βρίσκεται στις ΗΠΑ, η σκέψη της είετήσια παρέλαση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου-, ενώ
ναι στην Ελλάδα, όπου θα ήθελε κάποια στιγμή να δραστηριοπρόσφατα συνεργάστηκε με την Καλομοίρα σε μια τοπική φιποιηθεί επιχειρηματικά, ενώ θα την ενδιέφερε να λάβει μέρος
λανθρωπική εκδήλωση για τη συγκέντρωση χρημάτων. «Εχω ποσε ελληνικούς διαγωνισμούς ομορφιάς ως μέλος της κριτικής
λύ ισχυρούς δεσμούς με την ελληνική κοινότητα κυρίως στην τοεπιτροπής, αλλά και ως παρουσιάστρια στη Eurovision! «Αν κάπική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, ενώ έχω πάρει μέρος στην παποιος στην Ελλάδα ενδιαφέρεται, περιμένω το mail του».
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ΕΙΝΑΙ ΝΕΑ, ΟΜΟΡΦΗ, ριψοκίνδυνη και με πολλές ευαισθησίες. Γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά κουβαλά αρκετή από την ασυναγώνιστη ελληνική νοοτροπία...

