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Μάρκος Δρακωτός: Στόχος να ενώσουμε τους ελληνικούς οργανισμούς
Συνέχεια από τη σελίδα 1
των ελληνικών εμπορικών σχέσεων μέσω του Επιμελητηρίου,
εστιάζοντας και στην καλή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με
το Προξενείο αλλά και το Γραφείο Ο.Ε.Υ.
«Εθνικός Κήρυκας»: Κύριε
Δρακωτέ, κατ’ αρχήν να μιλήσουμε για εσάς, την προσωπική και
επαγγελματική σας πορεία αλλά
και τους δεσμούς σας με την
Ομογένεια.
Μάρκος Δρακωτός: Γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη και μεγάλωσα στην Κοινότητα του Αγίου
Σπυρίδωνα, όπου πήγα σχολείο,
ενώ ήταν και η εκκλησία μας. Η
οικογένειά μου διατηρεί στενούς
δεσμούς με την ελληνική κοινότητα. Ο πατέρας μου, Νίκος Δρακωτός, διετέλεσε πρόεδρος στον
Αγιο Μιχαήλ, θήτευσε στην
HANAC και σε άλλους οργανισμούς. Ως Έλληνες, πάντα συμμετείχαμε σε δραστηριότητες και
υποστηρίξαμε φορείς όπως το ελληνικό τμήμα του Ronald McDonald House, οι οποίοι, όπως
και ο Αγιος Μιχαήλ, κατέχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας.
Τέλειωσα το Πανεπιστήμιο εδώ
στην Αμερική, έγινα δικηγόρος
και εργάστηκα στην οικογενεια-

χρόνο της προεδρίας μου. Δυστυχώς, βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο, λόγω της πανδημίας,
την οποία συγκυρία όμως, στο
μέτρο του δυνατού, προσπαθήσαμε να την αξιοποιήσουμε θετικά. Το λέω γιατί είχαμε την δυνατότητα να κάνουμε ένα rebranding στο Επιμελητήριο, με
στόχο να βρούμε μεγαλύτερο
ακροατήριο. Μια από τις προσπάθειες που έκανα από την αρχή της προεδρίας μου, είναι να
προσπαθήσω να φέρω κοντά
πολλούς ελληνικούς οργανισμούς. Θα αναφέρω ενδεικτικά
τους γιατρούς, τους δικηγόρους,
τους τραπεζιτικούς (HABA). Εάν
θυμάστε, σε εκείνη την κοπή της
βασιλόπιτας είχα αναφέρει αυτήν
την σκέψη μου και το επανέλαβα
ένα χρόνο αργότερα. Στο ίδιο
πνεύμα κινήθηκε και ο σημερινός πρόεδρος του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου Νέας Υόρκης,
Δρ. Παναγιώτης Μανώλας. Εκτοτε, έχουμε αναπτύξει μια σημαντική σχέση και προσπαθούμε να
φέρουμε κοντά όσους περισσότερους ελληνικούς οργανισμούς
μπορούμε. Δημιουργήσαμε μια
ξεχωριστή πλατφόρμα, για την
οποία ευελπιστούμε ότι θα καταφέρει να ενώσει τους Ελληνες
παγκοσμίως. Επιπλέον, προσπά-

ΑΡΧΕΙΟ «Ε.Κ.»/ΚωστΑσ μπΕη

Αισιόδοξος για τις δραστηριότητες του Ελληνοαμερικανικού
Επιμελητηρίου είναι ο Μάρκος Δρακωτός.
κή μας επιχείρηση, που εστιάζει
στην διαχείριση ακινήτων. Παράλληλα, επενδύω σε διάφορες
επιχειρήσεις, ενώ η εταιρεία μου,
Task Essential Swiss Skincare, με
προϊόντα που παράγονται στην
Ελβετία, προωθούσε καλλυντικά
σχεδόν σε κάθε κατάστημα, μέχρι που αποφάσισα να την στρέψω αποκλειστικά στο διαδικτυακό εμπόριο. Ήταν μια καλή απόφαση, αν αναλογιστούμε κιόλας
τι ακολούθησε αργότερα. Εχουμε
γραφεία στη Νέα Υόρκη και το
Παρίσι.
«Ε.Κ.»: Ποιες είναι οι βασικές
σας προτεραιότητες, αυτά τα
χρόνια που είστε στο τιμόνι του
Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου;
Μ. Δρακωτός: Βρίσκομαι
ήδη, όπως γνωρίζετε, στον τρίτο

θησα να στηρίξουμε τα ομογενειακά ΜΜΕ με περισσότερες
διαφημιστικές καταχωρήσεις. Σημαντικό είναι ότι έχουμε ξεκινήσει και μια προσπάθεια, στο
πλαίσιο αυτής της πλατφόρμας,
για την περαιτέρω υποστήριξη
των ελληνικών επιχειρήσεων και
προώθηση των δραστηριοτήτων
τους. Για παράδειγμα, τα συνέδρια της Capital Link. Αυτή είναι
η φιλοσοφία της πολιτικής μας,
να πλησιάσουμε όλα τα μέλη μας
και να προωθήσουμε και να υποστηρίξουμε τις δράσεις τους. Εάν
αυτοί επιτύχουν, θα επιτύχουμε
όλοι και ελπίζω ότι όλες αυτές οι
προσπάθειες που κάνουμε εκ μέρους όλων των οργανισμών θα
μας φέρουν πιο κοντά. Είναι ο
βασικός στόχος της προεδρίας
μου, να προσπαθήσω να δημι-

ΑΡΧΕΙΟ «Ε.Κ.»/ΕΛΕΝη σΑΚΕΛη

Η συνεργασία των ελληνικών επαγγελματικών οργανισμών, όπως αποτυπώνεται στην φωτογραφία
από την κοινή κοπή της βασιλόπιτας, είναι βασική προτεραιότητα του Μάρκου Δρακωτού.
ουργήσω καταστάσεις, όπου όλοι
οι οργανισμοί θα επικοινωνούν
καλύτερα και θα κάνουν την
προσπάθεια να επιλύσουν κάθε
πρόβλημα που προκύπτει με την
ελληνική κοινότητα.
«Ε.Κ.»: Ποιες είναι οι δράσεις
του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην δύσκολη περίοδο της πανδημίας;
Μ. Δρακωτός: Φανταστείτε
έναν διαδικτυακό πόρταλ όπου
κάθε οργανισμός θα μπορεί να
αντιπροσωπευθεί και μέσα από
αυτόν θα μπορείς να επικοινωνήσεις με όλους τους συμμετέχοντες. Ανεξάρτητα πού μένεις,
θα μπορείς να κάνεις μια καταχώρηση και να γνωστοποιείται
σε όλους. Φανταστείτε κάτι σαν
το Amber Alert, που εν προκειμένω είναι ένα μήνυμα που αποστέλλεται μαζικά όταν ένα παιδί
βρίσκεται σε κίνδυνο. Η λειτουργικότητα αυτής της πλατφόρμας
έχει μια παρόμοια μορφή. Ετσι
θα μπορούμε άπαντες να συντονιστούμε, συνεισφέροντας και σε
κοινωφελείς σκοπούς. Για παράδειγμα, εάν έχουμε ένα γεγονός
όπως οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα το 2018, θα
μπορούμε να κινητοποιήσουμε

Συνέχεια από τη σελίδα 1
Ο «Ε.Κ.» είχε υποβάλλει σχετική ερώτηση προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο έπειτα από τις
επιστολές που είχαν στείλει πρόσφατα στο Φανάρι ο πρόεδρος
και ο πρωθυπουργός των Σκοπίων, Στέβο Πεντάροφσκι και
Ζόραν Ζάεφ, τις οποίες είχαμε
δημοσιεύσει.
Ολόκληρο το κείμενο των δηλώσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου στον «Ε.Κ.» έχει ως
εξής:

Σπλαχνίστηκε τον εχθρό του!

ab

νες επιχειρηματίες και επιχειρήσεις. Θέλουμε να διασφαλίσουμε
ότι κάθε νέος Ελληνοαμερικανός
επιχειρηματίας λαμβάνει την
βοήθεια που πρέπει ή μπορεί να
έρθει σε επαφή με κάποιον που
τα κατάφερε στο παρελθόν, προκειμένου να του δείξει τον δρόμο
που μπορεί να φτάσει στο στόχο
τους, ευκολότερα ή πιο αποτελεσματικά. Παράλληλα, εκδηλώσεις όπως αυτές που διοργανώσαμε πρόσφατα, όπως αυτές της
οινογνωσίας και της ζυθογνωσίας, είναι ενδιαφέρουσες τόσο
για τους νεότερους, όσο και για
τους μεγαλύτερους. Αυτό που
προσπάθησα με αυτές τις εκδηλώσεις ήταν να προσεγγίσω και
νεότερο πληθυσμό, διότι πολλοί
νέοι θέλουν να κοινωνικοποιούνται με αυτόν τον τρόπο. Ολα
αυτά τα Zoom Meetings μας δίνουν τέτοιες ευκαιρίες. Θεωρώ
ότι τώρα με τον νέο επικεφαλής
του Τμήματος Νέων Επαγγελματιών (Young Professionals) θα έρθουμε σε επαφή και με νεότερα
μέλη που τους ενδιαφέρει να
ασχοληθούν με το επιχειρείν εδώ
και στην Ελλάδα.
«Ε.Κ.»: Η Ελλάδα έχει μια κακή φήμη για τη γραφειοκρατία,

Δεν τίθεται θέμα Αυτοκεφαλίας των Σκοπίων

Λόγια ζωής για σένα
Ο Χριστός μας λέει στην Καινή Διαθήκη ότι η πιο μεγάλη εντολή είναι η αγάπη προς
τον Θεό και προς τον πλησίον. Αυτό που λέμε «χρυσός κανόνας» για κάθε άνθρωπο, οικογένεια, κοινωνία, χώρα και γενικά για όλο τον κόσμο. Μπορείς να σκεφτείς πώς θα
ήταν όλος ο κόσμος, αν ο καθένας μας εφάρμοζε τη μικρή αυτή θαυματουργή εντολή;
Είναι όμως πρόδηλο και ολοφάνερο ότι δεν εφαρμόζεται. Δυστυχώς, τα οδυνηρά αποτελέσματα τα βλέπουμε στις οικογένειες, στην κοινωνία μας και σε όλο τον κόσμο. Ο Χριστός
μας δίδει τον τρόπο ειρηνικής συμβίωσης και μόνο οι πιστοί χριστιανοί που δέχονται το
Λόγο Του, ζουν ειρηνικά με τον Θεό και με τον πλησίον τους. Ενας νομικός δικαιολογήθηκε πως δεν εφαρμόζει την εντολή διότι δεν γνωρίζει ποιος είναι ο πλησίον του. Πήρε
τότε αφορμή ο Ιησούς και είπε: «Κάποιος άνθρωπος, κατεβαίνοντας από τα Ιεροσόλυμα
για την Ιεριχώ, έπεσε πάνω σε ληστές. Αυτοί τον ξεγύμνωσαν, τον τραυμάτισαν και έφυγαν
παρατώντας τον μισοπεθαμένο. Από ’κείνο το δρόμο έτυχε να κατεβαίνει και κάποιος ιερέας, ο οποίος τον είδε, αλλά τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. Το ίδιο και
κάποιος λευίτης, που περνούσε από ’κείνο το μέρος, παρ’ όλο που τον είδε κι αυτός, τον
προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. Κάποιος όμως Σαμαρείτης που ταξίδευε, ήρθε
προς το μέρος του, τον είδε και τον σπλαχνίστηκε. Πήγε κοντά του, άλειψε τις πληγές του
με λάδι και κρασί και τις έδεσε καλά. Μάλιστα τον ανέβασε στο δικό του το ζώο, τον οδήγησε στο πανδοχείο και φρόντισε γι’ αυτόν» (Λουκάς 10:30-34).
Οι παραβολές του Ιησού Χριστού στην Καινή Διαθήκη, μας αποκαλύπτουν και απλοποιούν ουράνιες αλήθειες σε προσιτή και απλή γλώσσα, ώστε εμείς οι γήινοι να εννοήσουμε, να πιστέψουμε, να δεχτούμε και να πράξουμε το θέλημα του Θεού, ως εν ουρανώ
και επί της γης.
Ο Ιησούς Χριστός στο τέλος της παραβολής, μας λέει: «Πήγαινε και πράξε ομοίως»
(Λουκάς 10:37). Η παραβολή αυτή μας διδάσκει να έχουμε αγάπη για τον συνάνθρωπό
μας. Οι Σαμαρείτες και οι Εβραίοι ήταν γείτονες και εχθροί. Είχαν αγεφύρωτες διαφορές,
εθνικές και θρησκευτικές. Εκαναν τις διαφορές τους εύφλεκτο καύσιμο στην εντατική
φωτιά του μίσους τους. Το μίσος καίει πιο πολύ αυτόν που το έχει, έστω και δικαιολογημένα. Ο καλός Σαμαρείτης, είχε τόση ανθρωπιά, που νίκησε το μίσος και τις διαφορές,
και γονατιστός στον επικίνδυνο δρόμο, άρχισε το έργο θεραπείας στο μισοπεθαμένο εχθρό
του. Ο καλός Σαμαρείτης αισθάνθηκε συμπόνοια, αγάπη και συμπάθεια, δηλαδή αισθάνθηκε τον ίδιο πόνο με τον πληγωμένο, μισοπεθαμένο εχθρό του, κάτι που οι προηγούμενοι
διαβάτες, άνθρωποι της θρησκείας, αδιαφόρησαν, παραδίνοντας τον πληγωμένο σε βέβαιο θάνατο. Η αγάπη του Σαμαρείτη πολέμησε το θάνατο και ο εχθρός του έζησε. Ο καλός
Σαμαρείτης με το δύσκολο έργο της αγάπης του, νίκησε το θάνατο και ο εχθρός έγινε
φίλος. Η αγάπη πάντα νικάει το μίσος. Σκέψου πως ο Χριστός σαν τον καλό Σαμαρείτη
πλησιάζει τον ετοιμοθάνατο και τον περιποιείται με κρασί και λάδι (που συμβολίζει το αίμα
του σταυρού και το Άγιο Πνεύμα) του δίνει ζωή και την υπόσχεση πως θα ξαναγυρίσει.
Η προσευχή μας είναι: Κύριε, άνοιξε την καρδιά μου και τα μάτια μου, να σε αγαπήσω
και να δω τον πονεμένο πλησίον μου και όλες τις ανάγκες του και βοήθησέ με να εκπληρώσω το νόμο της αγάπης σε Σένα και στον πλησίον μου.
Στέλνουμε δωρεάν μια Καινή Διαθήκη σε όποιον τη ζητήσει.

ΞΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

τους Ελληνες ανά τον Κόσμο,
προκειμένου να προσφέρουν
άμεσα μια δωρεά και να υποστηρίξουν τους ανθρώπους που
έχουν υποστεί ζημιά. Αυτό δεν
έχει γίνει πουθενά αλλού και θεωρώ ότι για τον απανταχού Ελληνισμό είναι απαραίτητο. Η Ελλάδα μπορεί να μην είναι μια μεγάλη χώρα σε έκταση, αλλά έχει
πολλούς επιτυχημένους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την
χώρα. Εφόσον είμαστε όλοι μαζί
και παραμένουμε ενήμεροι για
ό,τι συμβαίνει, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, να υπάρχει και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των οργανισμών: Π.χ. κάνουν
κάτι οι Ελληνες γιατροί στον τομέα τους και χρειάζονται υποστήριξη. Να τους βοηθήσουμε
όλοι μαζί. Το ίδιο ισχύει και σε
άλλους τομείς.
«Ε.Κ.»: Το Επιμελητήριο έχει
ένα τμήμα Νεολαίας και πολλούς
νέους Ελληνοαμερικανούς που
ενδιαφέρονται να ασχοληθούν.
Φοβάστε ότι με αυτό το pause
(παύση) την περίοδο της πανδημίας αυτό το ενδιαφέρον μπορεί
να περιοριστεί;
Μ. Δρακωτός: Ως Επιμελητήριο αντιπροσωπεύουμε Ελλη-

που δυσκολεύει τις εμπορικές
διαδικασίες αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων. Εχει αλλάξει αυτό σε σχέση με το παρελθόν;
Μ. Δρακωτός: Θα σας μιλήσω μέσα από την εμπειρία της
δικής μας σκοπιάς, ως οργανισμός. Κατ’ αρχήν, εμείς έχουμε
πολύ καλή συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη
Νέα Υόρκη, αλλά και το Γραφείο
Ο.Ε.Υ. Μας βοήθησαν πολύ και
συμμετείχαν στις πρόσφατες εκδηλώσεις που κάναμε μέσω
Zoom Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. μας βοηθάει πολύ και προσπαθεί να φέρει κόσμο στις εκδηλώσεις μας.
Δεν δουλέψαμε μαζί τους μόνο
στις εκδηλώσεις οινογνωσίας και
ζυθογνωσίας -όπου ασχολήθηκε
και με τους διανομείς- αλλά και
σε εκδήλωση για τον τομέα των
εστιατορίων, με ένα πολύ καλό
πάνελ. Σε αυτήν την περίπτωση,
γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά
από την ελληνική κυβέρνηση για
την προώθηση των επιχειρήσεων
στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα, το θέμα της γραφειοκρατίας
στις επενδύσεις δεν είναι μόνο
ελληνικό φαινόμενο. Το βλέπουμε και στη Νέα Υόρκη. Δεν είναι
καθόλου θετικό. Κάθε οικονομία
πρέπει να απαλλαχθεί από τη
γραφειοκρατία για να προχωρήσει. Εγώ από την πλευρά μου
προσπαθώ να διευρύνω το Επιμελητήριο σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς. Παλαιότερα,
ασχολείτο κυρίως με τη Ναυτιλία. Δεν την εγκαταλείπουμε, αλλά προσπαθούμε να επεκταθούμε και αλλού, όπως η αγορά τροφίμων, η αγορά ακινήτων, όπως
επίσης και κλάδοι όπως η αγορά
αυτοκινήτων. Εχουμε εκδηλώσεις που βρίσκονται υπό διαμόρφωση και το κοινό θα τις βρει ενδιαφέρουσες. Συνεργαζόμαστε
και με τα ευρωπαϊκά επιμελητήρια. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου
μας ζήτησαν να κλείσουμε την
δική μας πλατφόρμα προσκλήσεων, διότι από τις πολλές καταχωρήσεις θα έπεφτε το σύστημα.
Είχαμε τους περισσότερους ενδιαφερόμενους και αυτό σημαίνει ότι οι Ελληνες ενδιαφέρονται
και θέλουν να κάνουν πράγματα.
Κάνουμε βήματα που δεν είχαμε
κάνει ποτέ στο παρελθόν.

Πέτρος Φιλακουρίδης
Τηλ. επικοινωνίας: 866 960 2140

«Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον προς τον ‘Εθνικόν Κήρυκα’
Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον ευχαριστεί τον έγκριτον
‘Εθνικόν Κήρυκα’ διά την ευκαιρίαν να εκθέση εν συντομία τας
απόψεις του διά το εκκλησιαστικόν πρόβλημα των Σκοπίων.
Είναι γεγονός ότι από δεκαετιών υπάρχει το πρόβλημα αυτό, διά την επίλυσιν του οποίου
το Οικουμενικόν Πατριαρχείον
ως Μήτηρ Εκκλησία όλων των
Εκκλησιών των Βαλκανίων -και
όχι μόνον- κατέβαλε μέχρι σήμερον πολλάς προσπαθείας, κηδόμενον της ενότητος της Ορθοδοξίας.
Αυτήν την στιγμήν το θέμα
έχει εισέλθει εις νέαν φάσιν. Οι
Εξοχ. Πρόεδρος και Πρωθυπουργός της Βορείου Μακεδονίας, εν συνεχεία προς ανάλογον
αίτημα της Ιεραρχίας αυτής, ζητούν να τους βοηθήση το Οικουμενικόν Πατριαρχείον να εισέλθουν εις κοινωνίαν με τον λοιπόν Ορθόδοξον κόσμον, της Εκκλησίας των ονομαζομένης εις
το εξής ‘Αρχιεπισκοπή Αχριδών’
και όχι Μακεδονική Εκκλησία.
Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, εν τη συνεχίσει των προσπαθειών του διά την επούλωσιν της
πληγής αυτής εις το σώμα της
Ορθοδοξίας, προ έτους σχεδόν
απέστειλε πολυμελή αντιπροσωπείαν εις Βελιγράδιον, η οποία
είχεν εκτενείς συνομιλίας με την
Αγιωτάτην Εκκλησίαν Σερβίας.
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Ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος.
Την 17ην Ιανουαρίου 2020
προσεκάλεσε την αδελφήν αυτήν Εκκλησίαν να αποστείλη εις
Φανάριον αντιπροσωπείαν της
εκ Βορείου Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένου του υπ᾿ αυτήν
Αρχιεπισκόπου Αχρίδος Ιωάννου, διά να έχη ενταύθα συνομιλίας με αυτό και με αντιπροσωπείαν της Εκκλησίας των Σκοπίων, αλλ᾿ η Εκκλησία της Σερβίας δεν ανταπεκρίθη εισέτι, διό
και το Οικουμενικόν Πατριαρχείον απέστειλεν εις αυτήν νέαν
πρόσκλησιν κατ᾿ αυτάς, κοινοποιούν αυτή και τα ως άνω
γράμματα των αυτών Εξοχοτήτων.

Η πλευρά των Σκοπίων υπενθυμίζει ότι δεν εκρίθη η Εκκλησία των σχισματική διά δογματικούς ή θεολογικούς λόγους,
ήτοι διά θέματα πίστεως, και
επικαλείται το δικαίωμα εκκλήτου προσφυγής εις τον Κωνσταντινουπόλεως, δικαίωμα, το
οποίον το Οικουμενικόν Πατριαρχείον κατέχει επί τη βάσει
αποφάσεων Οικουμενικών Συνόδων, δεσμευτικών δι᾿ όλους
τους Ορθοδόξους, όπως μάλιστα
τας εβίωσε και τας εφήρμοσεν
η καθηγιασμένη πράξις της Εκκλησίας διά μέσου των αιώνων.
Κατά ταύτα, την στιγμήν αυτήν δεν τίθεται θέμα αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας των Σκοπίων
αλλά θεραπείας ενός σχίσματος,
διά την οποίαν όλοι έχουν ιερόν
χρέος, μάλιστα δε η Μήτηρ Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, ως
έπραξε και εις την περίπτωσιν
του Βουλγαρικού σχίσματος και
μάλιστα το έτος 1945, ήτοι μικρόν μετά τα τραγικά γεγονότα
της ιστορίας εις την Δράμαν και
την ευρυτέραν περιοχήν Επαρχιών του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις την Βόρειον Ελλάδα.
Μόνον ο διάβολος δεν χαίρεται με την θεραπείαν των σχισμάτων διότι ο ίδιος τα προκαλεί
και επιθυμεί την διαιώνισίν των.
Είμεθα πεπεισμένοι ότι με
την χάριν του Αγίου Θεού θα
οδηγηθούν τα βήματά μας εις
τον ορθόν δρόμον διά το καλόν
της Εκκλησίας».

Οι Σωφρονιστικοί στηρίζουν Μαλλιωτάκη
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Μια ακόμη σημαντική δήλωση υποστήριξης από
τα οργανωμένα σωματεία των
Σωμάτων Ασφαλείας, εν όψει
των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου,
εξασφάλισε η ομογενής υποψήφια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για την 11η Περιφέρεια
της Ομοσπονδιακής Βουλής στη
Νέα Υόρκη, Νικόλ Μαλλιωτάκη
(Nicole Malliotaki).
Σύμφωνα με δημοσίευμα της
«New York Post», αυτήν την φορά πρόκειται για την Αδελφότητα των Σωφρονιστικών Υπαλλήλων (Correction Officer’s Benevolent Association - COBA) η
οποία ανακοίνωσε την Πέμπτη
ότι στηρίζει την υποψηφιότητα
Μαλλιωτάκη για το Κογκρέσο,
στην θέση που κατέχει σήμερα
ο Δημοκρατικός Μαξ Ρόουζ
(Max Rose), αντίπαλος της ομογενούς πολιτικού το Νοέμβριο.
«Ως μια αληθινή φίλη μας, η
Νικόλ Μαλλιωτάκη έχει την
ακεραιότητα, τις ηγετικές ικανότητες και την αφοσίωση να
κάνει την φωνή μας να ακουστεί
στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Εκ
μέρους των 20.000 ενεργών και
συνταξιοδοτημένων μελών μας,
είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για

την υποστήριξη της υποψηφιότητάς της για το Κογκρέσο», δήλωσε ο πρόεδρος της COBA,
Μπένυ Μπόστσιο Τζούνιορ
(Benny Boscio Jr.).
Ο Μπόστσιο έπλεξε το εγκώ-
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Η ομογενής υποψήφια για
την 11η Περιφέρεια της Ομοσπονδιακής Βουλής στη Νέα
Υόρκη, Νικόλ Μαλλιωτάκη.

μιο της Μαλλιωτάκη για την
υποστήριξή της στην απομόνωση των βίαιων ποινικών κρατουμένων, όπως επίσης και για την
αντίθεσή της στο κλείσιμο της
φυλακής στο Ράικερς Αϊλαντ,
ενώ μνημόνευσε και τη δωρεά
των 5000 ζευγαριών γαντιών
στην οποία προχώρησε, κατά το
αποκορύφωμα της πανδημίας
της Covid-19 στη Νέα Υόρκη.
«Σε αντίθεση με τον αντίπαλό μου, είμαι ηχηρή πολέμια της
μεταρρύθμισης για τις εγγυήσεις
αποφυλάκισης, το κλείσιμο της
φυλακής του Ράικερς Αϊλαντ αλλά και της ανέγερσης φυλακών
στις συνοικίες της πόλης μας»,
ανέφερε η Μαλλιωτάκη, ευχαριστώντας τους Σωφρονιστικούς
Υπαλλήλους για την υποστήριξη
που της παρείχαν.
Ηδη, από τον Αύγουστο, η
Νικόλ Μαλλιωτάκη αποσπάει
σημαντικές δηλώσεις υποστήριξης από τα Σώματα Ασφαλείας,
τα οποία έχουν πολύ ισχυρή
απήχηση στο Δημοτικό Διαμέρισμα του Στάτεν Αϊλαντ, που καλύπτει μεγάλο κομμάτι της 11ης
Εκλογικής Περιφέρειας, απειλώντας την πλειοψηφία που έλαβε
ο Ρόουζ το 2018.

