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Εισαγωγικό κείμενο Μανώλη Κεφαλογιάννη
Το newsletter που έχετε «στα χέρια σας» θα σας ενημερώνει για τις δράσεις και
τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Γιατί σε μία πολύ σημαντική περίοδο που διέρχεται όλη η Ευρώπη οι
αποφάσεις και οι παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επηρεάζουν
τους πολίτες όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχος μας είναι η ενημέρωση να μην είναι μονοσήμαντη, αλλά να γίνει πηγή
προβληματισμού και συμμετοχής.
Με θέματα που μπορούν να αναδειχθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Γι’ αυτό και η δική σας θετική παρουσία, μας είναι όχι μόνο χρήσιμη αλλά
απαραίτητη.

Περιεχόμενα

- Χαιρετισμός Επικεφαλής της Ομάδας του ΕΛΚ κ. Manfred Weber (σελ. 2)
- Παρεμβάσεις για το Σκοπιανό (σελ. 3)
- Απάντηση στην δήλωση του Nikola Dimitrov στο Ε.Κ. «Είμαι Μακεδόνας» (σελ. 3)
- Ερώτηση για την προστασία των Ελληνικών Προϊόντων με την ένδειξη «Μακεδονία» (σελ. 4)
- Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ε..Κ: Η παραχώρηση στους Σκοπιανούς «Μακεδονικού Έθνους» και
«Μακεδονικής Γλώσσας» αποτελεί απαράδεκτη εθνική υποχώρηση (σελ. 5)
- Η συμφωνία των Πρεσπών νομιμοποιεί τον Σκοπιανό αλυτρωτισμό (σελ. 5)
- Παρεμβάσεις για τους Έλληνες Στρατιωτικούς στην Τουρκία (σελ. 6)
- Ερώτηση στο Ε.Κ για την παράνομη κράτηση των δύο Ελλήνων αξιωματικών (σελ. 6)
- Για τους Έλληνες Αξιωματικούς που κρατούνται στην Ανδριανούπολη συζήτησαν Μανώλης ΚεφαλογιάννηςΑντόνιο Ταγιάνι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (σελ. 7)
- Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης ο πρώτος Έλληνας και Ευρωπαίος αξιωματούχος που συναντήθηκε με τους δύο
Έλληνες στρατιωτικούς (σελ. 7)
- Παρεμβάσεις στο Ε.Κ. για την καταστροφή στην Ανατολική Αττική (σελ. 8)
- Άμεση ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης για τις φονικές πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική
(σελ. 8)
- Δήλωση του Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι (σελ. 8)
- Η Ομάδα του ΕΛΚ θέλει το σχεδιαζόμενο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο (EMF) να είναι ανεξάρτητο και να
ενσωματωθεί στο δίκαιο της Ένωσης (σελ. 9)
- Πρώτο βήμα για ένα δωρεάν εισιτήριο Interrail για κάθε 18χρονο Ευρωπαίο (σελ. 10)
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Χαιρετισμός Επικεφαλής της Ομάδας του ΕΛΚ κ. Manfred Weber
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα: Η ραχοκοκαλιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Οι Ευρωεκλογές του 2014 ανέδειξαν έναν καθαρό νικητή στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Με περισσότερες από 200 έδρες, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι
μακράν η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο δημοκρατικά εκλεγμένο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
Η πολιτική μας επιρροή στηρίζεται στην τεράστια ευθύνη που έχουμε για το δικό
σας μέλλον. Πλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει για τη νομοθεσία της ΕΕ
επιδρώντας στην καθημερινότητα όλων μας. Και εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε
ότι η Ευρώπη κάνει τη ζωή καλύτερη για σας.
Είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε σκληρά ώστε να φέρουμε εις πέρας τη δέσμευσή
μας να δώσουμε ώθηση στην ανάπτυξη και στην απασχόληση, κάνοντας την ήπειρό μας ασφαλή και
διασφαλίζοντας ότι η Ευρώπη μιλάει με μία φωνή στη διεθνή σκηνή.
Αυτό το έργο θα ήταν αδύνατο χωρίς την αφοσίωση των Ευρωβουλευτών μας.
Ευρωβουλευτές όπως ο κ. Κεφαλογιάννης ο οποίος είναι ο εκπρόσωπός μας σε θέματα παράνομης
μετανάστευσης και μέλος της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας, συμβάλλει ουσιαστικά με
τις παρεμβάσεις του στις διαδικασίες εντός της ομάδας του ΕΛΚ αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Οι Ευρωβουλευτές μας βρίσκονται πάντα στη διάθεσή σας. Εάν έχετε απορίες πάνω σε θέματα Ευρωπαϊκής
πολιτικής ή αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί
τους.
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Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα
Παρεμβάσεις για το Σκοπιανό
Απάντηση στην δήλωση του Nikola Dimitrov στο Ε.Κ. «Είμαι Μακεδόνας»
Απάντηση Μανώλη Κεφαλογιάννη στον Υπουργό Εξωτερικών των
Σκοπίων Nikola Dimitrov, που στις 29 Αυγούστου στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, δήλωσε «Είμαι Μακεδόνας».
«Ο ελληνικός Λαός δεν νομιμοποιεί τα αυθαίρετα δημιουργήματα
του Τίτο για "Μακεδονική Εθνότητα" και "Μακεδονική Γλώσσα"».
Αναλυτικά η παρέμβαση του Μανώλη Κεφαλογιάννη:
«Κύριε Ντιμιτρόφ, μιλήσατε με σύνεση και ωριμότητα.
Θέλω, όμως, να σας θέσω ένα ερώτημα.
Ρώτησα έναν κάτοικο της Νέας Υόρκης και έναν κάτοικο της Νέας
Ζηλανδίας πως ονομάζονται και πως αυτοπροσδιορίζονται;
Μου απάντησαν και οι δύο:
Νεουορκέζος (Newyorker) ο ένας, Νεοζηλανδός (Newzeelander) ο άλλος.
Με τη συμφωνία της 17ης Ιουνίου μεταξύ της Ελλάδος και των Σκοπίων στις Πρέσπες, το κράτος σας θα
ονομάζεται «Βόρεια Μακεδονία».
Εσείς, πως θα ονομάζεστε;
«Βορειομακεδόνας» ή «Μακεδόνας»;
Εάν ονομάζεστε - αυτοαποκαλείστε ως «Μακεδόνας», τότε πρέπει να μας εξηγήσετε :
Γιατί η ιστορία έχει καταγράψει ότι η εθνότητα που κατοικεί σήμερα στην περιοχή των Σκοπίων,
εγκαταστάθηκε εκεί τον 6ομ.Χ. αιώνα και όχι το 356 π.Χ. (την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου). Πως αλήθεια
γίνεται να ονομάστε «Μακεδόνας»;
Η Ιστορία επίσης έχει καταγράψει ότι στο πλαίσιο της 3ης Κομμουνιστικής Διεθνούς ηγέρθη για πρώτη φορά
το θέμα του «Μακεδονικού Έθνους». Κάτω από την πίεση του Στάλιν που είχε βλέψεις για έξοδο των κρατών
επιρροής του στο Αιγαίο.
Η Ιστορία τέλος έχει καταγράψει ότι ο Τίτο στα τέλη της δεκαετίας του ’40, υλοποιώντας τις βλέψεις Στάλιν,
δημιούργησε τεχνητό «Μακεδονικό Έθνος», τεχνητή «Μακεδονική Γλώσσα» (που ουσιαστικά είναι ένα ιδίωμα
της βουλγαρικής) και τεχνητή «Μακεδονική Εκκλησία» (με στόχο να την αποκόψει από το Ελληνορθόδοξο
Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης).
Το κόμμα μας, η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να δεχθεί μία τέτοια συμφωνία. Που νομιμοποιεί αυθαίρετα δύο
έννοιες δημιουργήματα των αλυτρωτικών βλέψεων του Τίτο και του Στάλιν κατά της Ελλάδας. Που
νομιμοποιεί, «Μακεδονική Ταυτότητα» και «Μακεδονική Γλώσσα».
Αυτές, οι αυθαίρετες και ανιστόρητες προσεγγίσεις δεν μπορεί να γίνουν δεκτές από τον Ελληνικό Λαό.
Video.

Δήλωση

Nikola

Dimitrov

https://youtu.be/aJmRg8nL6tw
https://youtu.be/KI2AydWI3Qk

στο

Ε.Κ.
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Ερώτηση για την προστασία των Ελληνικών Προϊόντων με την ένδειξη
«Μακεδονία»
Στις 20 Ιουνίου, ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με
αφορμή την προστασία των ελληνικών προϊόντων με
γεωγραφική ένδειξη «Μακεδονία» που τίθεται υπό
αίρεση και αμφισβήτηση από την πρόσφατη συμφωνία
με τα Σκόπια και τα προβλήματα που θα
αντιμετωπίσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις σε σχέση με
τα κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα, ονομασίες και
επωνυμίες κατέθεσε σχετική ερώτηση προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αναλυτική η ερώτηση:
«Η πρόσφατη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της
Ελλάδος και της πΓΔΜ αντί να επιλύει προβλήματα
προκαλεί πρόσθετα και στον εμπορικό τομέα
δημιουργώντας αίσθημα ανησυχίας και αβεβαιότητος στους Έλληνες παραγωγούς και στις ελληνικές
επιχειρήσεις.
Στο άρθρο 1 παρ. 3(θ) της συμφωνίας δεκάδες ελληνικά προϊόντα, εμπορικά σήματα και επωνυμίες που έχουν
προέλευση από τη Μακεδονία και προστατεύονται βάσει των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων τίθενται
ουσιαστικά υπό αίρεση και αμφισβήτηση μέχρις ότου εξευρεθεί αμοιβαία συμφωνία εντός τριετίας.
Παράλληλα, δεν έχει ληφθεί στη συμφωνία καμία πρόνοια για την μετονομασία σε προϊόντα της «Βορείου
Μακεδονίας» των προϊόντων της πΓΔΜ.
Ας σημειωθεί, επίσης, ότι πάγια πρακτική της γειτονικής χώρας είναι η κατάχρηση προστατευόμενων
προϊόντων και εμπορικών ονομασιών που οδηγεί σε ουσιαστική παραπλάνηση των καταναλωτών και θέτει
υπό αμφισβήτηση την ποιότητα, την καταγωγή και τη σύνθεση των εν λόγω προϊόντων.
Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
1. Ποια είναι η ερμηνεία της στο πλαίσιο της συμφωνίας όσον αφορά την προστασία των ευρωπαϊκών
γεωγραφικών ενδείξεων και εν γένει των ευρωπαϊκών εμπορικών ονομασιών και σημάτων;
2. Πως σκοπεύει να προστατεύσει και να υπερασπισθεί τα ήδη προστατευόμενα ευρωπαϊκά προϊόντα
γεωγραφικών ενδείξεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό με προϊόντα της ΠΓΔΜ που νομιμοποιούνται μέσα
από μια τέτοια συμφωνία;»
Το συγκεκριμένο άρθρο της Συμφωνίας:
θ) Σε σχέση με τα προαναφερόμενα όνομα και ορολογίες στις εμπορικές ονομασίες (commercial names), τα
εμπορικά σήματα και τις επωνυμίες (trademarks και brand names), τα Μέρη συμφωνούν να υποστηρίξουν και
να ενθαρρύνουν τις επιχειρηματικές κοινότητές τους να θεσμοθετήσουν έναν ειλικρινή, δομημένο και με καλή
πίστη διάλογο, στο πλαίσιο του οποίου θα επιδιώξουν και θα βρουν αμοιβαίως αποδεκτές λύσεις στα θέματα
που πηγάζουν από τις εμπορικές ονομασίες (commercial names), τα εμπορικά σήματα και τις επωνυμίες
(trademarks και brand names), και όλα τα σχετικά ζητήματα σε διμερές και διεθνές επίπεδο. Για την υλοποίηση
των προαναφερομένων προνοιών, θα δημιουργηθεί μία διεθνής ομάδα ειδικών η οποία θα αποτελείται από
εκπροσώπους των δύο Κρατών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») με την κατάλληλη συνεισφορά
των Ηνωμένων Εθνών και του ΔΟΤ. Αυτή η ομάδα ειδικών θα συγκροτηθεί εντός του 2019 και θα ολοκληρώσει
την εργασία της εντός τριών ετών. Τίποτα στο Άρθρο 1 (3) (θ) δεν θα επηρεάσει την παρούσα εμπορική χρήση
μέχρις ότου εξευρεθεί αμοιβαία συμφωνία όπως προβλέπεται σε αυτό το υπο-τμήμα.
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Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ε.Κ: Η παραχώρηση στους Σκοπιανούς
«Μακεδονικού Έθνους» και «Μακεδονικής Γλώσσας» αποτελεί απαράδεκτη
εθνική υποχώρηση
Στις 13 Ιουνίου ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης έκανε
την ακόλουθη παρέμβαση στην Ολομέλεια του
Ευρωπαικού Κοινοβουλίου για τη συμφωνία στο
Σκοπιανό:
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω μια δήλωση όσον
αφορά την επίλυση του θέματος των Σκοπίων.

Ποιος δεν θέλει την επίλυση ενός προβλήματος που εκκρεμεί για τριάντα χρόνια; Ασφαλώς και όλοι το
επιθυμούμε.
Αυτό όμως που πρέπει να γνωρίζει το Κοινοβούλιο είναι ότι πρόκειται για ένα μνημόνιο συνεργασίας, χωρίς
καμία κυβερνητική απόφαση από καμία χώρα και ουσιαστικά αναφέρεται σε «μακεδονικό έθνος» και
«μακεδονική γλώσσα», κάτι το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από κανένα.
Δεν θα λύσουμε το πρόβλημα των Σκοπίων για να δημιουργήσουμε πρόβλημα και διχασμό στη χώρα μου, την
Ελλάδα.
(Βίντεο):

https://www.youtube.com/watch?v=08sBbvkJ-_k&feature=youtu.be

Η συμφωνία των Πρεσπών νομιμοποιεί τον Σκοπιανό αλυτρωτισμό ANT1 17/6
Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης στον ΑΝΤ1 για την Συμφωνία των Πρεσπών

https://goo.gl/Ugtp9v
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Παρεμβάσεις για τους Έλληνες Στρατιωτικούς στην Τουρκία
Δήλωση Μανώλη Κεφαλογιάννη για την Επιστροφή των Ελλήνων
Στρατιωτικών
Οι Έλληνες Στρατιωτικοί επέστρεψαν στην Πατρίδα.
Παραμονή της Παναγίας οι Αγγελος Μητρετωδης και Δημήτρης
Κουκλατζης επιστρέφουν στην Πατρίδα και στις οικογένειες τους.
Μια πολυ ευχάριστη είδηση που μας χαροποιεί και μας συγκινεί.
Οι δυο Έλληνες στρατιωτικοί με υψηλό φρόνημα αντιμετώπισαν
επι 167 ημέρες την περιπέτεια της παράνομης κράτησης τους στις
φυλακές της Αδριανούπολης.
Με απαράμιλλο ήθος και στωικοτητα όλο αυτό το διάστημα
υπέμεναν την περιπέτεια των παιδιών τους οι δυο οικογένειες.
Καλωσορίζουμε με χαρά και συγκίνηση τον Άγγελο και τον
Δημήτρη στην Πατρίδα.
Με επανειλημμένες παρεμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλο το διάστημα του εγκλεισμού των Ελλήνων
στρατιωτικών στις τουρκικές φυλακές ασκήθηκε πίεση στην Τουρκία για να τερματήσει την παράνομη
κράτησή τους.

Ερώτηση στο Ε.Κ για την παράνομη κράτηση των δύο Ελλήνων αξιωματικών

«Θα υποβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία από την ΕΕ για την παράνομη κράτηση των δύο Ελλήνων
αξιωματικών;», ερώτηση του Μανώλη Κεφαλογιάννη
Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με ερώτηση του προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 26 Ιουνίου επανήρθε στην
παράνομη κράτηση των δύο Ελλήνων αξιωματικών που
παραμένουν έγκλειστοι στις φυλακές της Αδριανούπολης για
118η ημέρα και ζητά να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία.
Αναλυτικά η ερώτηση:

Ψήφισμα Ε.Κ. 16ης Απριλίου: 607 Υπέρ 07 κατά
της απελευθέρωσης των Ελλήνων Αξιωματικών

«Από την 1η Μαρτίου για 118η ημέρα συνεχίζεται η παράνομη
κράτηση των δύο Ελλήνων αξιωματικών στις φυλακές
υψίστης ασφαλείας της Αδριανούπολης.
Για 118η ημέρα στους δύο αξιωματικούς δεν έχουν απαγγελθεί
κατηγορίες και έχουν απορριφθεί 4 αιτήσεις αποφυλάκισης.
Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να αγνοούν τα αδικήματα για
τα οποία κατηγορούνται.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία
υιοθέτησε Ψήφισμα με το οποίο ζητήθηκε μεταξύ άλλων από
την Τουρκία η άμεση απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών
που είναι Ευρωπαίοι πολίτες που φυλούσαν Ευρωπαϊκά
σύνορα. Ανάλογου ύφους παρεμβάσεις πραγματοποίησαν και
οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ και
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Παρ’ όλες τις ευρωπαϊκές αυτές παρεμβάσεις προς την Τουρκία, μία υπό ένταξη χώρα που χρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση με προενταξιακή βοήθεια που έχει καθοριστεί για τα έτη 2014-2021 στο ποσό των
4,453 δις ευρώ, οι δύο αξιωματικοί παραμένουν έγκλειστοι στις φυλακές Αδριανούπολης και σύμφωνα με τον
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τουρκικό ποινικό κώδικα μπορεί να παραμείνουν προφυλακισμένοι έως και πέντε χρόνια χωρίς διεξαγωγή
δίκης.
Ερωτάται η Επιτροπή:
- Σε τι ενέργειες ή κυρώσεις προτίθεται να προβεί ώστε να απελευθερωθούν άμεσα οι δύο Έλληνες
αξιωματικοί που κρατούνται αυθαίρετα στην Τουρκία;»

Για τους Έλληνες Αξιωματικούς που κρατούνται στην Ανδριανούπολη συζήτησαν
Μανώλης Κεφαλογιάννης-Αντόνιο Ταγιάνι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης συναντήθηκε στις 23
Μαΐου στις Βρυξέλλες με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι. Η συνάντηση αυτή
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επαφών του
Μανώλη Κεφαλογιάννη στις Βρυξέλλες με Ευρωπαίους
αξιωματούχους για το ζήτημα των δύο Ελλήνων
αξιωματικών που κρατούνται παράνομα στις φυλακές
υψίστης ασφαλείας της Αδριανούπολης. Είχαν
προηγηθεί οι συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα
Αντόνιο Λόπεθ Ιστουρίθ και τον πρόεδρο της Κ.Ο. του
ΕΛΚ
στο
ΕΚ
Μάνφρεντ
Βέμπερ.
Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης ενημέρωσε τον πρόεδρο
Ταγιάνι για την πρόσφατη επίσκεψή του στις φυλακές υψίστης ασφαλείας της Αδριανούπολης όπου
κρατούνται για 84η ημέρα παράνομα οι δύο Έλληνες αξιωματικοί, Άγγελος Μητρετώδης και Δημήτρης
Κούκλατζης και την σημερινή τρίτη συνεχόμενη απόρριψη του αιτήματος αποφυλάκισης που είχαν
καταθέσει.
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία για τις συνθήκες κράτησης των
δύο
Ευρωπαίων
αξιωματικών
που
φυλούσαν
ευρωπαϊκά
σύνορα
όπως
τόνισε.
Αφού ενημερώθηκε για τις λεπτομέρειες της συνάντησης του Μανώλη Κεφαλογιάννη μαζί τους ευχαρίστησε
τον Έλληνα ευρωβουλευτή που τους μετέφερε την αμέριστη αλληλεγγύη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μία
αλληλεγγύη που εκφράστηκε έμπρακτα με το ομόφωνο Ψήφισμα που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
με το οποίο ζητούσε την
άμεση
απελευθέρωση
των
δύο Ελλήνων αξιωματικών.
Ο πρόεδρος Ταγιάνι διαβεβαίωσε, επίσης τον Μανώλη Κεφαλογιάννη ότι το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο και ο
ίδιος προσωπικά θα συνεχίσουν να στηρίζουν ολόθερμα τους Άγγελο Μητρετώδη και Δημήτρη Κούκλατζη,
αναλαμβάνοντας
συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες
για
την
άμεση
απελευθέρωση
τους.
Τόνισε επίσης ότι το Ψήφισμα του Ε.Κ αποτελεί την απαρχή των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών που θα
συνεχιστούν αμείωτες. Μέχρι να ολοκληρωθεί η περιπέτεια που περνάνε και να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης ο πρώτος Έλληνας και Ευρωπαίος αξιωματούχος που
συναντήθηκε με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς
Δήλωση του Μανώλη Κεφαλογιάννη μετά τη
συνάντηση με τους Έλληνες στρατιωτικούς στις
φυλακές της Αδριανούπολης στις 14 Μαΐου.
Οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί μας, ο Άγγελος
Μητρετώδης και ο Δημήτρης Κούκλατζης, με
γέμισαν υπερηφάνεια.
Μου έδωσαν ένα μήνυμα ήθους, αξιοπρέπειας,
θάρρους, με το υψηλό φρόνημα που
αντιμετωπίζουν την περιπέτειά τους.
Ένα πανίσχυρο μήνυμα Πατριωτισμού.
VIDEO
https://youtu.be/UZ37BoAUgeE
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Παρεμβάσεις στο Ε.Κ. για την καταστροφή στην Ανατολική Αττική
Άμεση ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης για τις φονικές
πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική»
Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με ερώτησή του προς
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24 Ιουλίου ζητά την
άμεση ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Αλληλεγγύης για την ανακούφιση των πληγέντων
από τη φονική πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική:
Αναλυτικά η ερώτηση:
Αυτές τις ώρες μία ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει
τη χώρα μου. Μία φονική πυρκαγιά στην Ανατολική
Αττική έχει κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες
συνανθρώπους μας που απανθρακώθηκαν. Μέσα σε λίγη ώρα άνθρωποι, μικρά παιδιά, σπίτια και περιουσίες
χάθηκαν παρά τις συγκινητικές προσπάθειες και την κινητοποίηση πυροσβεστών και εθελοντών.
Από την πρώτη στιγμή δίπλα στην Ελλάδα και στους πληγέντες βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και ο Αντόνιο Ταγιάνι με δηλώσεις τους τόνισαν την
αλληλεγγύη τους και την πρόθεση να διατεθούν στην Ελλάδα όλα τα αναγκαία μέσα και πόροι για την
ανακούφιση των πληγέντων. Εντός της ημέρας θα επισκεφθεί την Ελλάδα ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων
Χρήστος Στυλιανίδης για να συντονίσει τη βοήθεια της ΕΕ.
Αναγκαία θεωρείται η άμεση ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης για την αποκατάσταση
των τεράστιων ζημιών και την υποστήριξη των πληγέντων όπως συνέβη σε αντίστοιχες περιπτώσεις στους
σεισμούς
της
Ιταλίας
και
στις
καταστροφικές
πυρκαγιές
της
Πορτογαλίας.
Ερωτάται η Επιτροπή:
- Σε τι ενέργειες πρέπει να προβεί η ελληνική κυβέρνηση για να ενεργοποιηθεί άμεσα το Ευρωπαικό Ταμείο
Αλληλεγγύης ώστε να ανακουφιστούν οι πληγέντες από την καταστροφική πυρκαγιά της Ανατολικής Αττικής;

Δήλωση του Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο
Μάτι
«Αυτές τις τραγικές ώρες οι λέξεις δεν μπορούν να
περιγράψουν το ανείπωτο δράμα. Την βαθιά
θλίψη. Σταματάει, ο νους του ανθρώπου μπροστά
στην μεγάλη τραγωδία που βιώνει η Πατρίδα μας.
Συγκλονίζουν, οι εικόνες των αγκαλιασμένων
οικογενειών που τις «αγκάλιασε» η φονική
πυρκαγιά.
Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους
συγγενείς των θυμάτων. Είμαστε δίπλα τους.
Πονάμε, μαζί τους.»
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Νέα του ΕΛΚ:
Η Ομάδα του ΕΛΚ θέλει το σχεδιαζόμενο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο (EMF)
να είναι ανεξάρτητο και να ενσωματωθεί στο δίκαιο της Ένωσης.
"Ο
Ευρωπαϊκός
Μηχανισμός
Σταθερότητας
θα
πρέπει
να
μετατραπεί
σε
ένα
πλήρως
ανεπτυγμένο Ευρωπαϊκό
Νομισματικό Ταμείο,
να προβλέψει πρόληψη κρίσεων και
να υποστηρίξει υπό όρους τα κράτη
μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες
στην πρόσβαση στις
χρηματοπιστωτικές αγορές και να
συνοδεύσουν
τις
διαδικασίες
αναδιάρθρωσης του χρέους", δήλωσε
ο ευρωβουλευτής Burkhard Balz,
Εκπρόσωπος
στην
Επιτροπή
Οικονομικών και Νομισματικών
Θεμάτων του Κοινοβουλίου.
Η επιτροπή θα συζητήσει σήμερα τις πρόσφατες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων των γαλλογερμανικών,
για τη μεταρρύθμιση της Νομισματικής Ένωσης και της Ευρωζώνης με τον Υπουργό Οικονομικών της
Γερμανίας και τον Αντιπρόεδρο κα Olaf Scholz.
Η Ομάδα του ΕΛΚ αντιτίθεται στις προσπάθειες ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ να δημιουργήσουν το EMF
εκτός του κοινοτικού δικαίου μόνο ως διακυβερνητικό όργανο.
"Είναι σημαντικό ο υπεύθυνος του να είναι υπόλογος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ ο έλεγχος των εθνικών
κοινοβουλίων ή τα δικαιώματά τους δεν θα πρέπει να μειωθούν", δήλωσε ο Balz.
"Επίσης, πέρα από το EMF, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε την υπευθυνότητα και τη δημοκρατική
νομιμότητα. Θέλουμε έναν Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι υπεύθυνος για την ΟΝΕ, ο
οποίος να είναι και η εξωτερική όψη του ευρώ, και θέλουμε οι Υπουργοί Οικονομικών να αναλάβουν πλήρως
την ευθύνη εθνικό επίπεδο για τις αποφάσεις που λαμβάνουν στις Βρυξέλλες », τόνισε ο Balz.
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Πρώτο βήμα για ένα δωρεάν εισιτήριο Interrail για κάθε 18χρονο Ευρωπαίο
Χάρη σε όλη την υποστήριξή σας, είμαστε ενθουσιασμένοι που θα ανακοινώσουμε ότι καταφέραμε να
ζητήσουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει 20.000 δωρεάν εισιτήρια Interrail στους νέους!
Τώρα χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να πείσουμε τους ηγέτες της ΕΕ να στηρίξουν αυτή τη συμφωνία για
να την υλοποιήσουν.
Χρησιμοποιήστε το #DiscoverEU και συνεχίστε να υποστηρίζετε τον Manfred Weber για να εξασφαλίσετε ένα
δωρεάν εισιτήριο Interrail για όλους τους Ευρωπαίους που θα μετατραπούν σε 18, ώστε όλοι να μπορούν να
ανακαλύψουν πόσο καταπληκτική είναι η ήπειρό μας!

https://goo.gl/NJ4cm5
Στοιχεία Επικοινωνίας
•

Αθήνα, Αττικής, Ελλάδα (+30) 210 36 09 306, (+30) 210 36 44 752, (+30) 210 36 40 863
Βαλαωρίτου 9A, Aθήνα 106 71

•

Βρυξέλλες, Brussels, Βέλγιο +32(0)2 28 45570, +32(0)2 28 49570
Parlement européen Bât. Altiero Spinelli 08E165 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047
Bruxelles/Brussel

•

Ηράκλειο, Κρήτης, Ελλάδα , (+30) 2810 22 03 27, (+30) 2810 22 18 11
Δημοκρατίας 55, Ηράκλειο 71306

Site: http://www.kefalogiannis.gr/
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