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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. ManfredWeber. (σελ. 2)
- Ερωτήματα του Μανώλη Κεφαλογιάννη προς τον Αλέξη Τσίπρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. (σελ. 3)
- Απάντηση στην δήλωση του Nikola Dimitrov στο Ε.Κ. «Είμαι Μακεδόνας». (σελ. 4)
- Παρουσία του Μανώλη Κεφαλογιάννη στην εκπομπή «από νωρίς» του EPSILONTV. (σελ. 5)
- Ερώτηση για την απειλή του ιού του Δυτικού Νείλου. (σελ. 6)
- Μανώλης Κεφαλογιάννης για την ακύρωση από το ΣτΕ του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί. «Ήταν
δίκαιο και έγινε πράξη». (σελ. 7)
- Παρουσία του Μανώλη Κεφαλογιάννη στην εκπομπή «Alpha Reportaz». (σελ. 7)
- Η Ομάδα του ΕΛΚ είναι υπέρ μίας προαιρετικής πανευρωπαϊκής σύνταξης. (σελ. 8)
-Προστατεύοντας τους Ευρωπαίους πολίτες από την απάτη των πιστωτικών καρτών. (σελ. 9)
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Χαιρετισμός Επικεφαλής της Ομάδας του ΕΛΚκαι υποψήφιου Προέδρου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. ManfredWeber
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
Ερωτήματα του Μανώλη Κεφαλογιάννη προς τον Αλέξη Τσίπρα στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
Με αφορμή την παρουσία του
Πρωθυπουργού
στο
Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου, ο
Μανώλης Κεφαλογιάννης έθεσε στον
Αλέξη Τσίπρα δύο ερωτήματα.
«Τι απαντάτε σε όσους σας κατηγορούν
ότι είστε ο πιο γνήσιος εκφραστής του
Αριστερόστροφου Λαϊκισμού;»
«Πως πρέπει να αποκαλέσουμε τον
Σκοπιανό πρωθυπουργό Ζάεφ την
Πέμπτη στο Ε.Κ. «Βόρειο-Μακεδόνα»
που εκπροσωπεί το «βόρειο-μακεδονικό
έθνος» ή σκέτο «Μακεδόνα» που
εκπροσωπεί το «μακεδονικό έθνος» και
μιλά την «μακεδονική γλώσσα;»

Βίντεο παρέμβασης:
https://youtu.be/7kYrwHszvQQ
Απάντηση Τσίπρα στον Μανώλη Κεφαλογιάννη για τη συμφωνία των Πρεσπών.
https://youtu.be/XJZv5pywoG8
Δήλωση Μανώλη Κεφαλογιάννη στην απάντηση του πρωθυπουργού:
«Καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν νομιμοποίησε το σκοπιανό αλυτρωτισμό παραχωρώντας
στους Σκοπιανούς «μακεδονική ταυτότητα» και «μακεδονική γλώσσα» όπως με ευκολία
παραχώρησε η κυβέρνηση Τσίπρα-Κοτζιά. Πανηγυρίζοντας κιόλας γιατί πέτυχε το αυτονόητο.
Ότι οι Σκοπιανοί που ήρθαν στην περιοχή τον 6 μ.Χ. αιώνα, όπως παραδέχθηκε και ο
Σκοπιανός υπουργός Εξωτερικών Νικόλα Ντιμιτρόφ, την περασμένη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τον Μεγάλο Αλέξανδρο και τους Μακεδόνες.
Και ένα ερώτημα. Αφού 140 και πλέον χώρες του ΟΗΕ αποκαλούν τα Σκόπια σύμφωνα με το
σημερινό πρωθυπουργό με το συνταγματικό τους όνομα γιατί όλοι επιθυμούν διακαώς την
ελληνική υπογραφή;»
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Απάντηση στην δήλωση του Nikola Dimitrovστο 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:
Νεοϋορκέζος (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 στο Ε.Κ. «Είμαι Μακεδόνας». (Ελληνική Μετάφραση)

https://youtu.be/aJmRg8nL6tw
https://youtu.be/KI2AydWI3Qk
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Παρουσία του Μανώλη Κεφαλογιάννη στην εκπομπή «Από νωρίς» του EPSILONTV

Επίσημος εκφραστής του αριστερού Λαικισμού στην Ευρώπη ο Αλέξης Τσίπρας.
https://goo.gl/6AVWBv

Η εμβληματική επένδυση της Cosco είχε απέναντι όλους τους λαικιστές "δεμένους στα
κάγκελα"
https://goo.gl/2gpiWz
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Ερώτηση για την απειλή του ιού του Δυτικού Νείλου
Στις
4
Σεπτεμβρίου
ο
Μανώλης
Κεφαλογιάννης κατέθεσε ερώτηση προς
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
αντιμετώπιση και καταπολέμηση του ιού
του Δυτικού Νείλου που απειλεί τη Δημόσια
Υγεία και έχει ήδη προκαλέσει 17 θανάτους
στην Ελλάδα.
Αναλυτικά η ερώτηση:
Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η
εξάπλωση των κρουσμάτων του ιού του
Δυτικού Νείλου στις χώρες των Βαλκανίων
και της νότιας Ευρώπης. Κρούσματα έχουν
εντοπιστεί σε αρκετές χώρες όπως στην
Ιταλία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ρουμανία και
Σερβία. Στην Ελλάδα τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 150 ενώ 17 άτομα πέθαναν εξαιτίας του
συγκεκριμένου
ιού.
Οι ειδικοί επιστήμονες εκτιμούν ότι και στο μέλλον θα έχουμε τέτοιες εξάρσεις προσβολών
από κουνούπια καθώς οι προβλεπόμενες υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα
κατά τις επόμενες δεκαετίες και η υψηλή υγρασία δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την
εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου και άλλων ασθενειών που μεταδίδονται από τα
κουνούπια σε ανθρώπους και ζώα και απειλούν τη δημόσια υγεία ενώ επηρεάζουν σημαντικές
κοινωνικο-οικονομικές παραμέτρους όπως τον τουρισμό και την κτηνοτροφία.
Κατόπιν τούτων ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
- Πως σκοπεύει να συνδράμει τις εθνικές αρχές των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την
καταπολέμηση τέτοιων απειλών;
- Θα ενισχύσει την έρευνα και τη χρηματοδότηση έργων για την καταπολέμηση της εξάπλωσης
του ιού του Δυτικού Νείλου;
- Έχουν ζητήσει οι ελληνικές αρχές κάποια έκτακτη ενίσχυση ή μεταφορά τεχνογνωσίας για
την αντιμετώπιση του ιού;
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Μανώλης Κεφαλογιάννης για την ακύρωση από το ΣτΕ του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης στο κρασί. «Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη»
Με απόφασή του στις 4 Σεπτεμβρίου το
Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωση τον
Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο κρασί.
Η δήλωση του Μ.Κεφαλογιάννη για το
θέμα αυτό.
Ήταν Δίκαιο και έγινε Πράξη.
Το
Συμβούλιο
της
Επικρατείας
«υλοποίησε» χθες τις συνεχείς εξαγγελίες
επί δύο συναπτά έτη του πρωθυπουργού
και του αρμόδιου υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης για την ακύρωση του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί.
Στερώντας έτσι από τον «κοινωνικά ευαίσθητο» πρωθυπουργό τη δυνατότητα να το
εξαγγείλει και πάλι από το βήμα της ΔΕΘ το προσεχές Σάββατο.
Ένα «οινοκτόνο» μέτρο που έλαβε με αποκλειστική επιλογή της η ελληνική κυβέρνηση
σύμφωνα με την απάντηση του Επιτρόπου Οικονομικών Πιερ Μοσκοβισί σε δύο ερωτήσεις
που του έκανε ο Μανώλης Κεφαλογιάννης ήδη από τις 16 Φεβρουαρίου του 2016.

Παρουσία του Μανώλη Κεφαλογιάννη στην εκπομπή «AlphaReportaz»
Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης στην
εκπομπή του Alpha TV στις 17
Σεπτεμβρίου με τους Ράνια Τζίμα και
Σπύρο Λάμπρου:
- Εύχομαι ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι σοβαρός
στην αντιπολίτευση.
- Είμαστε απέναντι στις «λογικές του
Λαϊκισμού».
- Η ΝΔ είναι η κυβέρνηση που έρχεται.
-Οι κ.κ. Τσίπρας-Κοτζιάς εκχώρησαν
«μακεδονικό έθνος» και «μακεδονική γλώσσα» στους Σκοπιανούς.
https://youtu.be/eOc-fhxcZ9c
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Νέα του ΕΛΚ:
Η Ομάδα του ΕΛΚ είναι υπέρ μίας προαιρετικής πανευρωπαϊκής σύνταξης
Η Ομάδα του ΕΛΚ στην ολομέλεια του ΕΚ στις 4
Σεπτεμβρίου ψήφισε υπέρ ενός νομικού
πλαισίου για ένα νέο πανευρωπαϊκό προσωπικό
συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP). "Αυτά είναι καλά
νέα για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Αυτό θα
είναι ένα ασφαλές, οικονομικά αποδοτικό και
αξιόπιστο προϊόν με την επωνυμία και την
υποστήριξη της ΕΕ. Πρόκειται για ένα πρόσθετο
χαρακτηριστικό του συνταξιοδοτικού μας
τοπίου και δεν θα διασχίσει τα υφιστάμενα
εθνικά συνταξιοδοτικά συστήματα των κρατών
μελών », δήλωσε ο βουλευτής BrianHayes, αφού η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε τις αλλαγές στο νόμο που πρότεινε.
"Στην Ευρώπη, έχουμε μια δυνητική βόμβα σύνταξης που πέφτει κάτω από την πίστα. Οι
πληθυσμοί γερνούν και ο λόγος εξάρτησης των ηλικιωμένων αυξάνεται. Τα κρατικά
συνταξιοδοτικά συστήματα θα υποστούν περισσότερες πιέσεις στο μέλλον και γι 'αυτό πρέπει
να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά
προϊόντα. Με αυτή την πρόταση, οι άνθρωποι θα ενθαρρυνθούν να αφιερώσουν περισσότερο
τις ανάγκες συνταξιοδότησης ", εξήγησε ο Hayes.
Το Κοινοβούλιο θα αρχίσει τώρα διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη για την επίτευξη τελικής
συμφωνίας σχετικά με τη νομοθεσία. "Ένα τέτοιο συνταξιοδοτικό προϊόν μπορεί εύκολα να
μεταφερθεί από ένα κράτος μέλος σε άλλο, είναι το προϊόν για το νέο κινητό εργατικό
δυναμικό", τόνισε ο Hayes.
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Προστατεύοντας τους Ευρωπαίους πολίτες από την απάτη των πιστωτικών
καρτών
Κάθε χρόνο, αυξάνονται οι πληρωμές χωρίς
μετρητά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο το
2016, ο συνολικός αριθμός των πληρωμών
εκτός ΕΕ σε μετρητά αυξήθηκε κατά 8,5% σε
122 δισ. Ευρώ, ενώ οι πληρωμές με κάρτες
αντιστοιχούσαν στο ήμισυ του συνόλου των
συναλλαγών. Ένα τέτοιο φαινόμενο απαιτεί
μια νομοθετική αντίδραση από τους
υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής και
γι'αυτόστις 3 Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε νέους
κανόνες για την καταπολέμηση της απάτης από πιστωτικές κάρτες και άλλες πληρωμές εκτός
μετρητών, όπως μέσω χρεωστικών καρτών , επιταγές και ηλεκτρονικές μεταφορές.
Ο κ. NunoMelo, ο εκπρόσωπος του Ομίλου ΕΛΚ για τον φάκελο, δήλωσε: "Οι τεχνολογικές
εξελίξεις έφεραν τα δικά τους προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων ευκολότερων μέσων
πληρωμής. Ωστόσο, οι εξελίξεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από ενημερωμένη νομοθεσία
που εμποδίζει τους εγκληματίες να επωφεληθούν από τυχόν κενά. Η σημερινή ψηφοφορία
είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή: να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν τα
απαραίτητα εργαλεία και κανονισμούς για την καταπολέμηση της απάτης κατά τη χρήση των
πληρωμών χωρίς μετρητά. "Αυτό είναι ιδιαίτερα αναγκαίο, καθώς στην πλειονότητα των
περιπτώσεων ο δράστης και το θύμα δεν βασίζονται στην ίδια χώρα και επομένως οι αρχές
επιβολής του νόμου πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Η Melo αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της αύξησης της
προστασίας και των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκλήματος στον κυβερνοχώρο,
συμπεριλαμβανομένης της απάτης στις πληρωμές χωρίς μετρητά. "Αυτό το είδος απάτης
μπορεί να περιλαμβάνει μεγάλα χρηματικά ποσά, αφήνοντας τα θύματα με άδειο χέρι. Η
έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για τη διασφάλιση της
προστασίας των θυμάτων εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο και για την προστασία των
δικαιωμάτων τους. Τέτοιες διατάξεις περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση της αναφοράς του
εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας εθνικών ασφαλών συστημάτων
αναφοράς για απάτες σε απευθείας σύνδεση, παρέχονται στους καταναλωτές συμβουλές
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να προστατευθούν από τις αρνητικές συνέπειες
της απάτης και από τη ζημία που προκαλείται από τη φήμη τους.
Αυτή η νέα πρόταση όχι μόνο ποινικοποιεί τη χρήση κλεμμένων ή παραποιημένων μέσων
πληρωμής. εγκρίνει επίσης την κατοχή, την πώληση, την προμήθεια για τη χρήση, την
εισαγωγή ή τη διανομή τέτοιων οργάνων. "Δεν μπορούμε να πάρουμε τέτοια πράγματα
ελαφρά. Πρέπει να επιβληθεί ποινική δίωξη όχι μόνο εις βάρος των χρηστών κλεμμένων μέσων
πληρωμής που χρησιμοποιούνται με δόλο, αλλά και εναντίον όσων κατέχουν τέτοια μέσα »,
κατέληξε ο Melo.
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αρχίσει τώρα διαπραγματεύσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα.
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