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Foreword 
 

 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 

Σας υποβάλλω την αναφορά πεπραγμένων του τρίτου χρόνου της θητείας μου στην 

Ευρωβουλή, προς ενημέρωσή σας, προς αξιολόγηση και τυχόν αξιοποίησή της από το επιτελείο 

σας.  

Έχω την τιμή να είμαι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, Μέλος της Επιτροπής 

Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, Μέλος της Αντιπροσωπείας για τις Σχέσεις με το 

Ισραήλ, και Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, Αναπληρωματικό Μέλος 

της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, Αναπληρωματικό Μέλος 

της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, καθώς και Αναπληρωματικό Μέλος 

της Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο.  

Η παρούσα αναφορά περιγράφει τις συνολικά 740 δράσεις μου (ήτοι, κατά μέσον όρο, 62 

μηνιαίως) και συγκεκριμένα: 22 ομιλίες στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, 2 Προτάσεις 

Ψηφίσματος στην Ολομέλεια, 31 ομιλίες στις Επιτροπές, 2 συντονισμούς δημοσίων 

ακροάσεων, 2 Εκθέσεις, 2 Γνωμοδοτήσεις, 26 γραπτές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, ομιλίες σε 45 εκδηλώσεις και συνέδρια, 120 συναντήσεις εργασίας με θεσμικούς 

παράγοντες, 9 αποστολές στο εξωτερικό με 47 θεσμικές συναντήσεις, 61 συνεντεύξεις/άρθρα 

σε έντυπα και διαδικτυακά μέσα, 221 εμφανίσεις σε ΜΜΕ (τηλεόραση και ραδιόφωνο) και 38 

Δελτία Τύπου, 45 μηνιαία και θεματικά Newsletter, 25 Δελτία Δράσης για την ενημέρωση της 
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Κοινοβουλευτικής Ομάδας, 13 παραγωγές του γραφείου μου με τίτλο #EUBACKSTAGE 

(περιγραφή δράσεων του Ευρωκοινοβουλίου, που απευθύνεται σε πολίτες), 7 #AskAnnaMichelle 

(απαντήσεις σε ερωτήσεις πολιτών), 2 #MEPCast (σειρά συζητήσεων με ειδικούς επιστήμονες 

και εμπειρογνώμονες), 12 παρεμβάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος "Σχολεία-Πρέσβεις" 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και 1 Πανελλαδική Δημοσκόπηση (Opinion Poll), με θέμα 

την γνώμη των Ελλήνων για την ψηφιακή εποχή και 1 καμπάνια ευαισθητοποίησης για τον 

καρκίνο. Τέλος, υποδέχτηκα στις Βρυξέλλες 4 ομάδες επισκεπτών από όλη την Ελλάδα καθώς 

και τους νικητές του 8ου Μαθητικού Διαγωνισμού Ταινίας Μικρού Μήκους και συμμετείχα 

στην Εθνική Ομάδα Αξιολόγησης για το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 2022. 

Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, αυτή την χρονιά, ασχολήθηκα ιδιαίτερα με θέματα διεθνούς 

εμπορίου (με τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες, το Σύστημα Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων 

και τη Νέα Πράξη κατά των Μέτρων Εξαναγκασμού) και θέματα ψηφιακής πολιτικής (με τα 

νομοθετήματα Digital Markets Act και Digital Services Act), αλλά και με τη διατλαντική 

συνεργασία, το Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ, όπως και με ζητήματα 

εξωτερικής πολιτικής, ιδιαίτερα σε σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο.  

Σημειώνω ότι η συνεργασία μου με τα εκλεκτά μέλη της Ευρωομάδας μας, υπό τον συντονισμό 

του επικεφαλής, κ. Βαγγέλη Μεϊμαράκη, συνεχίζει να είναι άψογη σε όλα τα επίπεδα, για ακόμη 

μία φορά. 

Με εκτίμηση, 
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Πεπραγμένα 

 

Η κα Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου είναι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, 

Μέλος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, Μέλος της Αντιπροσωπείας για 

τις Σχέσεις με το Ισραήλ, και Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, 

Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, 

Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, καθώς και 

Αναπληρωματικό Μέλος της Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για 

τη Μεσόγειο.  

Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), η κα Ασημακοπούλου συμμετέχει στις 

Μόνιμες Ομάδες Εργασίας του ΕΛΚ για την Οικονομία και το Περιβάλλον, για τον 

Προϋπολογισμό και τις Διαρθρωτικές Πολιτικές και τις Εξωτερικές Υποθέσεις. Συμμετέχει, 

επίσης, στις Ομάδες Συντονισμού των μελών του ΕΛΚ για τα νομοθετήματα Digital Markets Αct 

(DMA)/Digital Services Act (DSA) και την Καινοτομία. Ακόμη, είναι μέλος των Διακομματικών 

Ομάδων (Intergroups) του ΕΛΚ, με τίτλο “Artificial Intelligence and Digital”, “Biodiversity, 

hunting, countryside”, “Cancer”, “Climate change, Biodiversity and sustainable development”, 

“Disability”, “Welfare and Conservation of Animals” και “SEARICA”. 

Είναι, επίσης, Πρόεδρος του Transatlantic Friends of Israel, Μέλος της Ομάδας Φιλίας με την 

Αρμενία και Μέλος του Interest Group “MEPs Against Cancer” (MAC). 
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I. Τοποθετήσεις/ομιλίες στην Ολομέλεια του ΕΚ 
 

Κατά τη διάρκεια του τρίτου χρόνου της θητείας της, η κα Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου 

πραγματοποίησε 22 παρεμβάσεις στην Ολομέλεια του ΕΚ.  

Τα κείμενα των παρεμβάσεων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι.  

1. Ευρωπαϊκές λύσεις στην αύξηση των τιμών ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τους 

καταναλωτές: ο ρόλος της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

και η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια (συζήτηση) 

2. Πολιτικές σχέσεις και συνεργασία ΕΕ-Ταϊβάν (συζήτηση) EN 

3. Αποτελέσματα του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ (ΣΕΤ) (συζήτηση) 

EN 

4. Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις κρίσιμες πρώτες ύλες (συζήτηση) EN 

5. Οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμπεριληπτική γλώσσα 

(Συζήτηση επί επίκαιρων θεμάτων) 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-10-06-INT-3-143-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-10-06-INT-3-143-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-10-06-INT-3-143-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-10-19-INT-2-284-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-11-11-INT-2-035-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-11-11-INT-2-035-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-11-22-INT-1-091-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-12-15-INT-3-164-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-12-15-INT-3-164-0000_EL.html
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6. Παρέμβαση ενός λεπτού, με θέμα «Ελάτε να δώσουμε μαζί τη μάχη για την επανένωση 

των γλυπτών του Παρθενώνα, μια δίκαιη μάχη με συμβολικό χαρακτήρα για ολόκληρη 

την Ευρώπη» 

7. Εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας - ετήσια έκθεση 2021 

- Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας – ετήσια έκθεση 2021 (συζήτηση) 

8. Παρέμβαση ενός λεπτού, με θέμα «Ελάχιστο καθήκον μας να αφιερώσουμε τη φετινή 

Ημέρα της Γυναίκας σε όλες τις γυναίκες της Ουκρανίας» 

9. Εξωτερικές παρεμβάσεις σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην ΕΕ (συζήτηση) 

10. Παρέμβαση ενός λεπτού, με θέμα «Η αντιμετώπιση των προβλημάτων από τον πόλεμο 

στην Ουκρανία είναι ένας αγώνας δρόμου, τον οποίο θα πρέπει να διανύσουμε όχι με βήμα 

σημειωτόν, αλλά τροχάδην» 

11. Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (συζήτηση) 

12. Παρέμβαση ενός λεπτού, με θέμα «Να δώσουμε προτεραιότητα στη Μαριούπολη» 

13. Έκβαση συνόδου κορυφής ΕΕ-Κίνας (1 Απριλίου 2022) (συζήτηση) 

14. Παρέμβαση ενός λεπτού, με θέμα «Μετά τα γεγονότα στην Ουκρανία, οφείλουμε να 

δίνουμε μεγάλη προσοχή στα φαινόμενα τουρκικής προκλητικότητας» 

15.  Παρέμβαση ενός λεπτού, με θέμα «Ιστορική μας ευθύνη να παλέψουμε, ούτως ώστε η 

Δημοκρατία να κυριαρχήσει απέναντι σε δυνάμεις αυταρχισμού, αναθεωρητισμού και 

οπισθοδρόμησης» 

16. Παρέμβαση ενός λεπτού, με θέμα «Η Ελλάδα δεν θα ανεχθεί άλλες συκοφαντίες και θα 

συνεχίσει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, ως προς την ελευθερία του τύπου» 

17.  Έκθεση του 2021 για την Τουρκία (συζήτηση) 

18. Αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ - Κοινωνικό 

Ταμείο για το Κλίμα - Μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα - Αναθεώρηση του 

συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ για τις αεροπορικές μεταφορές - 

Κοινοποίηση στο πλαίσιο του συστήματος αντιστάθμισης και μείωσης των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα για τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές (σύστημα CORSIA) 

(Κοινή συζήτηση - προσαρμογή στον στόχο του 55 % (μέρος 1)) 

19. Παρέμβαση ενός λεπτού, με θέμα τα «Σχολικά εγχειρίδια της Παλαιστίνης» 

20. Εφαρμογή του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (συζήτηση) 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-02-14-INT-1-188-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-02-14-INT-1-188-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-02-14-INT-1-188-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-02-15-INT-2-222-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-02-15-INT-2-222-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-03-07-INT-1-188-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-03-07-INT-1-188-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-03-08-INT-2-074-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-03-23-INT-1-313-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-03-23-INT-1-313-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-03-23-INT-1-313-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-03-23-INT-1-270-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-04-04-INT-1-175-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-04-05-INT-2-401-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-05-02-INT-1-214-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-05-02-INT-1-214-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-05-18-INT-1-293-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-05-18-INT-1-293-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-05-18-INT-1-293-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-06-06-INT-1-270-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-06-06-INT-1-270-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-06-06-INT-1-084-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-06-07-INT-2-257-2500_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-06-07-INT-2-257-2500_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-06-07-INT-2-257-2500_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-06-07-INT-2-257-2500_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-06-07-INT-2-257-2500_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-06-07-INT-2-257-2500_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-06-22-INT-1-314-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-06-22-INT-1-205-0000_EL.html
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21. Παρέμβαση ενός λεπτού, με θέμα «Να προστατεύσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, 

όχι μόνο ως Ευρωπαίοι, αλλά και ως Χριστιανοί» 

22. Η ΕΕ και η υπεράσπιση της πολυμέρειας (συζήτηση)  
 
 

II. Προτάσεις ψηφίσματος στην Ολομέλεια του ΕΚ 
 

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τα συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου της 24ης και 25ης Μαρτίου 2022, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων 

εξελίξεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία και των κυρώσεων της ΕΕ εναντίον της Ρωσίας 

και της υλοποίησης αυτών 

2. ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τα συμπεράσματα της συνόδου του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης-25ης Μαρτίου 2022, συμπεριλαμβανομένων των 

τελευταίων εξελίξεων του πολέμου κατά της Ουκρανίας και των κυρώσεων της ΕΕ κατά της 

Ρωσίας και της εφαρμογής τους 

 

III. Τοποθετήσεις/ομιλίες/εκθέσεις/γνωμοδοτήσεις στις Επιτροπές  
Κατά τη διάρκεια του τρίτου χρόνου της θητείας της, η κα Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου 

πραγματοποίησε 2 Εκθέσεις, 2 Γνωμοδοτήσεις, 31 ομιλίες, και συντόνισε 2 Δημόσιες 

Ακροάσεις, ως κάτωθι: 

● Εκθέσεις 

1. Έκθεση σχετικά με τις εμπορικές παραμέτρους και επιπτώσεις της νόσου COVID-19 

2. Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζομένους ύστερα από αίτηση της Ελλάδας – 

EGF/2021/008 EL/Attica electrical equipment manufacturing 

 

● Γνωμοδοτήσεις: 

1.  Γνωμοδότηση με θέμα «Η ΕΕ και η υπεράσπιση της πολυμέρειας» 

2. Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-07-04-INT-1-242-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-07-04-INT-1-242-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-07-05-INT-2-409-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2022-0200_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2022-0200_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2022-0200_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2022-0200_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2022-0197_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2022-0197_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2022-0197_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2022-0197_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/DEVE-AD-680970_EL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0185_EL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0185_EL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0185_EL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0185_EL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0185_EL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/DEVE-AD-700592_EL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/DEVE-AD-700592_EL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/DEVE-AD-700592_EL.pdf
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την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου 

 

● Δημόσια Ακρόαση: 

1. Συντονισμός της Δημόσιας Ακρόασης που διοργανώθηκε, από κοινού, από την Επιτροπή 

Διεθνούς Εμπορίου (INTA) και την Επιτροπή Ανάπτυξης (DEVE), με θέμα «Καταπολέμηση 

της παιδικής εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες» 

2. Συντονισμός της Κοινής Ακρόασης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA) και της 

Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (DROI), με θέμα «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και 

το εμπόριο στο πλαίσιο των μη-αυτόνομων και κατεχόμενων εδαφών» 

 

● Ομιλίες και παρεμβάσεις:  

1. Παρέμβαση κατά την έκτακτη διάσκεψη της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων 

(AFET), όπου πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων με τον Dimiter Tzantchev, 

νεοδιορισθέντα επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Ισραήλ (σύμφωνα με τη δήλωση 

περί πολιτικής ευθύνης του ΥΕ/ΑΠ) 

2. Παρέμβαση κατά τη διάσκεψη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (ΙΝΤΑ), σχετικά με την 

αναθεώρηση του Σχεδίου Δράσης 15 βημάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή 

των Κεφαλαίων Εμπορίου και Βιώσιμης Ανάπτυξης (TSDs) στις Εμπορικές Συμφωνίες  

3. Παρέμβαση κατά τη διάσκεψη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (ΙΝΤΑ), σχετικά με  την 

εμπορική διάσταση της συνόδου κορυφής της G7 

4. Παρέμβαση κατά τη διάσκεψη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (ΙΝΤΑ), σχετικά με τις 

συνεχιζόμενες προετοιμασίες της διάσκεψης της Επιτροπής Εμπορικών Διαπραγματεύσεων 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), σε επίπεδο Υπουργών και Γενικού 

Συμβουλίου του ΠΟΕ  

5. Παρέμβαση κατά τη διάσκεψη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (ΙΝΤΑ), σχετικά με την 

πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της Ένωσης, 

στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και τις διαδικασίες που υποστηρίζουν τις 

διαπραγματεύσεις, σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών της Ένωσης στις 

αγορές δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/DEVE-AD-700592_EL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/DEVE-AD-700592_EL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/DEVE-AD-700592_EL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/DEVE-AD-700592_EL.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/deve-inta_20211130-1645-COMMITTEE-DEVE-INTA_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/deve-inta_20211130-1645-COMMITTEE-DEVE-INTA_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/deve-inta_20211130-1645-COMMITTEE-DEVE-INTA_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/deve-inta_20211130-1645-COMMITTEE-DEVE-INTA_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/deve-inta_20211130-1645-COMMITTEE-DEVE-INTA_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/droi-inta-committee-meeting_20220316-0900-COMMITTEE-DROI-INTA
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/droi-inta-committee-meeting_20220316-0900-COMMITTEE-DROI-INTA
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/droi-inta-committee-meeting_20220316-0900-COMMITTEE-DROI-INTA
https://asimakopoulou.gr/en/category/parliamentary-debates/
https://asimakopoulou.gr/en/category/parliamentary-debates/
https://www.youtube.com/watch?v=s4fUoqdOjDg&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=s4fUoqdOjDg&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=s4fUoqdOjDg&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=D0ZbCVqmMB4
https://www.youtube.com/watch?v=D0ZbCVqmMB4
https://www.youtube.com/watch?v=0YdiJ7I0IH4
https://www.youtube.com/watch?v=0YdiJ7I0IH4
https://www.youtube.com/watch?v=0YdiJ7I0IH4
https://www.youtube.com/watch?v=0YdiJ7I0IH4
https://www.youtube.com/watch?v=BF8EsuXEjc8
https://www.youtube.com/watch?v=BF8EsuXEjc8
https://www.youtube.com/watch?v=BF8EsuXEjc8
https://www.youtube.com/watch?v=BF8EsuXEjc8
https://www.youtube.com/watch?v=BF8EsuXEjc8
https://www.youtube.com/watch?v=BF8EsuXEjc8
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6. Παρέμβαση κατά τη διάσκεψη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (ΙΝΤΑ), σχετικά με την 

εμπορική διάσταση της πολιτικής της «Ανανεωμένης Εταιρικής Σχέσης με τη Νότια 

Γειτονία»  

7. Παρέμβαση κατά την διάσκεψη της Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της 

Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ένωσης 

για τη Μεσόγειο (PAUfM) 

8. Παρέμβαση κατά τη διάσκεψη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA), σχετικά με την 

πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της Ένωσης στον 

τομέα των δημοσίων συμβάσεων και τις διαδικασίες που υποστηρίζουν τις διαπραγματεύσεις, 

σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών της Ένωσης στις αγορές δημοσίων 

συμβάσεων τρίτων χωρών 

9. Παρέμβαση κατά τη διάσκεψη της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET), 

όπου πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων με τον Philippe Lazzarini, Γενικό Επίτροπο της 

UNRWA 

10. Παρέμβαση κατά τη διάσκεψη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA) για την εμπορική 

διάσταση της πολιτικής της "Ανανεωμένης Εταιρικής Σχέσης με τη Νότια Γειτονία" 

11. Παρέμβαση κατά τη διάσκεψη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA), παρουσία της 

Sabine Weyand, Γενικής Γραμματέως της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής,  με θέμα «Η κατάσταση των διεθνών εμπορικών διαπραγματεύσεων» 

12. Παρέμβαση κατά τη διακοινοβουλευτική διάσκεψη της Επιτροπής για την Τεχνητή 

Νοημοσύνη στην Ψηφιακή Εποχή (AIDA), με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Ψηφιακή 

Δεκαετία»  

13. Παρέμβαση κατά τη διάσκεψη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (ΙΝΤΑ), με θέμα «Το 

Σύστημα Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων» 

14. Ομιλία κατά την ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων με τη Melinda French Gates, Συμπρόεδρο 

του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates, που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Ανάπτυξης 

(DEVE) 

15. Ομιλία με θέμα «H Στρατηγική της ΕΕ για τη συνεργασία στον Ινδοειρηνικό, στον τομέα του 

εμπορίου και των επενδύσεων» 

https://www.youtube.com/watch?v=gok6Up4Vp6g
https://www.youtube.com/watch?v=gok6Up4Vp6g
https://www.youtube.com/watch?v=gok6Up4Vp6g
https://www.youtube.com/watch?v=PffE1hGfJ3w
https://www.youtube.com/watch?v=PffE1hGfJ3w
https://www.youtube.com/watch?v=PffE1hGfJ3w
https://www.youtube.com/watch?v=gok6Up4Vp6g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=gok6Up4Vp6g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ADBaraVmwCA
https://www.youtube.com/watch?v=ADBaraVmwCA
https://www.youtube.com/watch?v=ADBaraVmwCA
https://www.youtube.com/watch?v=F2E2lY8TqhU&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=F2E2lY8TqhU&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=F2E2lY8TqhU&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=F2E2lY8TqhU&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=5O-rXDH6Yck
https://www.youtube.com/watch?v=5O-rXDH6Yck
https://www.youtube.com/watch?v=5O-rXDH6Yck
https://twitter.com/AnnaAsimakopoul/status/1465337710902710275
https://twitter.com/AnnaAsimakopoul/status/1465337710902710275
https://twitter.com/AnnaAsimakopoul/status/1465337710902710275
https://twitter.com/AnnaAsimakopoul/status/1465337710902710275
https://twitter.com/AnnaAsimakopoul/status/1465337710902710275
https://twitter.com/AnnaAsimakopoul/status/1465337710902710275
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16. Ομιλία στη διάσκεψη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA), με θέμα «Παρουσίαση από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Πρώτης Ετήσιας Έκθεσης για τον έλεγχο των άμεσων ξένων 

επενδύσεων (FDI) στην EE» 

17. Παρέμβαση κατά τη δημόσια ακρόαση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA), με θέμα 

«Εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις ΕΕ-Αφρικής» 

18. Παρέμβαση κατά τη διάσκεψη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA), με θέμα 

«Προστασία της Ένωσης και των κρατών μελών της έναντι του οικονομικού εξαναγκασμού 

από τρίτες χώρες» 

19. Ομιλία Παρέμβαση κατά τη διάσκεψη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA), με θέμα 

«Εφαρμόζοντας ένα σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (GSP) και 

καταργώντας τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου» 

20. Παρέμβαση κατά τη διάσκεψη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA), με θέμα 

«Στρεβλώσεις που προκαλούνται από ξένες επιδοτήσεις στην ενιαία αγορά» 

21. Παρέμβαση κατά τη διάσκεψη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA), με θέμα «Η ΕΕ 

και η υπεράσπιση του πολυμερούς συστήματος» 

22. Παρέμβαση κατά τη διάσκεψη της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET), 

με θέμα «Η ΕΕ και η υπεράσπιση του πολυμερούς συστήματος» 

23. Παρέμβαση κατά τη διάσκεψη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA), με θέμα «Το 

πολυμερές σύστημα» 

24. Παρέμβαση κατά τη διάσκεψη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA), με θέμα 

«Ανταλλαγή απόψεων με τον κ Valdis Dombrovskis, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής» 

25. Ομιλία Παρέμβαση κατά τη διάσκεψη της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων 

(AFET), με θέμα «Ανταλλαγή απόψεων με τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για την 

ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, κ. Sven Koopmans» 

26. Παρέμβαση κατά τη διάσκεψη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (ΙΝΤΑ), όπου 

πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων, σχετικά με τις πτυχές που συνδέονται με το εμπόριο 

και τις επενδύσεις στο σχέδιο Global Gateway 

https://www.youtube.com/watch?v=tvgHzJ8SAeM
https://www.youtube.com/watch?v=tvgHzJ8SAeM
https://www.youtube.com/watch?v=tvgHzJ8SAeM
https://www.youtube.com/watch?v=dvN1BYPnR1s
https://www.youtube.com/watch?v=dvN1BYPnR1s
https://www.youtube.com/watch?v=VKnTMRacO_I
https://www.youtube.com/watch?v=VKnTMRacO_I
https://www.youtube.com/watch?v=VKnTMRacO_I
https://www.youtube.com/watch?v=dKIex8jBCFU
https://www.youtube.com/watch?v=dKIex8jBCFU
https://www.youtube.com/watch?v=dKIex8jBCFU
https://www.youtube.com/watch?v=dKIex8jBCFU
https://www.youtube.com/watch?v=yvpgddMa1VU&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=yvpgddMa1VU&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=j4B2JTnPwlo
https://www.youtube.com/watch?v=j4B2JTnPwlo
https://www.youtube.com/watch?v=KmShi_BX6kw
https://www.youtube.com/watch?v=KmShi_BX6kw
https://www.youtube.com/watch?v=0VdAW05Ipqw&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=0VdAW05Ipqw&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=nzKpgYJm49k
https://www.youtube.com/watch?v=nzKpgYJm49k
https://www.youtube.com/watch?v=nzKpgYJm49k
https://www.youtube.com/watch?v=3KVRsgyRqw0
https://www.youtube.com/watch?v=3KVRsgyRqw0
https://www.youtube.com/watch?v=3KVRsgyRqw0
https://www.youtube.com/watch?v=SSLoG-U9GIM
https://www.youtube.com/watch?v=SSLoG-U9GIM
https://www.youtube.com/watch?v=SSLoG-U9GIM
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27. Παρέμβαση κατά τη διάσκεψη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (ΙΝΤΑ), με θέμα τη 

«Στρατηγική για την περιοχή του Ινδοειρηνικού στον τομέα του εμπορίου και των 

επενδύσεων» 

28. Παρέμβαση κατά τη διάσκεψη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (ΙΝΤΑ), όπου 

πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο έργο του 

Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ, με τους εκτελεστικούς αντιπροέδρους της 

Επιτροπής, κ.κ. Margrethe Vestager και Valdis Dombrovskis 

29. Παρέμβαση κατά τη διάσκεψη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (ΙΝΤΑ), με θέμα την 

«Επανεξέταση του Σχεδίου Δράσης 15 σημείων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη — 

Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή, σχετικά με την επανεξέταση του ανεπίσημου 

εγγράφου για τη βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής των κεφαλαίων για το εμπόριο 

και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ» 

30. Παρέμβαση κατά την κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, με θέμα 

ημερήσιας διάταξης: Προσιτή, βιώσιμη και ασφαλής ενέργεια για την Ευρώπη 

31. Παρέμβαση κατά τη διάσκεψη της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 

(ECON), όπου πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ 

 
IV. Γραπτές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
Κατά τη διάρκεια του τρίτου χρόνου της θητείας της, η κα Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου κατέθεσε 

26 ερωτήσεις, με αίτημα γραπτής απάντησης, προς την Επιτροπή, ως κάτωθι. 

Τα κείμενα των ερωτήσεων παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ.  

1. Clarifying Turkey’s role as a transit country for irregular migration along the Belarusian-

Lithuanian border 

2. Το ενδεχόμενο αναστολής της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας, λόγω των 

προκλητικών δηλώσεων Ερντογάν, αναφορικά με τα Βαρώσια 

3. Εγκατάσταση Αφγανών προσφύγων στην Αλβανία, πιθανές επιπτώσεις της στην ελληνική 

μειονότητα και κίνδυνος δημιουργίας προσφυγικών ροών προς την Ελλάδα 

4. Σχέδιο διακοπής λειτουργίας του Euronews Greek 

https://www.youtube.com/watch?v=GcYN82RmgWE
https://www.youtube.com/watch?v=GcYN82RmgWE
https://www.youtube.com/watch?v=GcYN82RmgWE
https://www.youtube.com/watch?v=GcYN82RmgWE
https://www.youtube.com/watch?v=GcYN82RmgWE
https://www.youtube.com/watch?v=SG9PmRk26iU
https://www.youtube.com/watch?v=SG9PmRk26iU
https://www.youtube.com/watch?v=SG9PmRk26iU
https://www.youtube.com/watch?v=SG9PmRk26iU
https://www.youtube.com/watch?v=sDcFRlqoFag&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=sDcFRlqoFag&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=sDcFRlqoFag&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=sDcFRlqoFag&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=sDcFRlqoFag&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=StV0LM5xRtM
https://www.youtube.com/watch?v=StV0LM5xRtM
https://www.youtube.com/watch?v=StV0LM5xRtM
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003582_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003582_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003794_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003794_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004062_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004062_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004498_EL.html


 

 
 

12 

5.  

6. Χρήση απαγορευμένων ουσιών σε φυτοφάρμακα στην Τουρκία και εισαγωγή τους στον 

ΕΟΧ 

7. Παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία στο Αιγαίο από τουρκικά αλιευτικά 

8. Αυξήσεις τιμής και έλλειψη μαγνησίου σε παγκόσμιο επίπεδο 

9. Γήρανση, δαπάνες υγείας, στρατηγικές πρόληψης και συμπληρωματικής θεραπείας 

ασθενειών 

10. Το Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου 

11. EU Innovation Fund – rare earth and permanent magnet supply chains 

12. Καταστροφή και καταπάτηση εκκλησιαστικών περιουσιών από το τουρκικό κράτος στην 

Τένεδο, κατά παράβαση της Συνθήκης της Λωζάνης. 

13. Προκλητική έκθεση στο αλβανικό Προεδρικό Μέγαρο που προσβάλλει βάναυσα την 

Ιστορία και τις σχέσεις καλής γειτονίας 

14. Cumulative impact assessment of the combined effects of the Fit for 55 package  

15. Αντίποινα από τρίτες χώρες κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 

Ευρώπη 

16. EU funding to the Union of Agricultural Work Committees (UAWC) 

17.  Βεβήλωση της Παναγίας Σουμελά με τουρκική άδεια! 

18.  Βεβήλωση της Παναγίας Σουμελά 

19.  Μετατροπή της Παναγίας Σουμελά σε σκηνικό χολιγουντιανής ταινίας 

20. Εκτροχιασμός στις τιμές των λιπασμάτων 

21. Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι από τη συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των ζωοτροφών 

22. Ο αντισημιτισμός στην έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για το Ισραήλ 

23. Νέα βεβήλωση της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη 

24. Αναγκαστικές εκτοπίσεις Ουκρανών πολιτών 

25. Μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο 

26. Ο γονιδιακός έλεγχος του κληρονομικού καρκίνου και η πλήρης ένταξή του στα εθνικά 

συστήματα υγείας 

27. Επανέναρξη της ενωσιακής χρηματοδότησης προς την Παλαιστινιακή Αρχή 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004609_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004609_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004634_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004662_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004682_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004682_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004923_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004923_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-005102_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-005163_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-005163_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-005226_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-005226_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-005620_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-005697_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-005697_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000307_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000524_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000524_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000553_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000553_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000680_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000680_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000712_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000760_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000932_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001502_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001622_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001630_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001926_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001926_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-002351_EL.html
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V. Τοποθετήσεις/ομιλίες σε διεθνείς οργανισμούς και συνέδρια 
 

Κατά τη διάρκεια του τρίτου χρόνου της θητείας της, η κα Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου 

πραγματοποίησε ομιλίες σε 45 εκδηλώσεις και συνέδρια, παρουσιάζοντας και υποστηρίζοντας 

τις θέσεις τόσο της ΝΔ όσο και του ΕΛΚ, αναφορικά με τους τομείς αρμοδιότητάς της, ως κάτωθι:  

1. Ομιλία στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στο πάνελ: «Το Συνέδριο για το Μέλλον 

της Ευρώπης: Ο δρόμος προς τα εμπρός;» (02/07/2021) 

2. Διαδικτυακή ομιλία στην εκδήλωση του Δήμου Ιωαννιτών, με τίτλο «Το μέλλον της 

Ευρώπης: Τι πρέπει να διατηρηθεί; Τι πρέπει να αλλάξει;», με τους πρεσβευτές του Δήμου 

για το ευρωπαϊκό έργο «ΜΕΛΛΟΝ της Ευρώπης: Οραματιστείτε ένα λαμπρό μέλλον για 

νέους, μετανάστες, ηλικιωμένους, παιδιά σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο» (23/09/2021) 

3. Διαδικτυακή ομιλία στην εκδήλωση «Σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ: Τι σημαίνει επαναπροσδιορισμός 

στην πράξη;», που διοργανώθηκε από την EURACTIV (27/09/2021) 

4. Ομιλία στην κοινή εκδήλωση της EURACTIV και του Συμβουλίου Βιομηχανικής 

Τεχνολογίας Πληροφοριών (ITI), με θέμα «Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα για το 

Διατλαντικό Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας;» (12/10/2021) 

5. Ομιλία στην ειδική διάσκεψη για το θέμα του Αντισημιτισμού, που διοργανώθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Εβραϊκή Ένωση (EJA) (13/10/2021) 

6. Ομιλία στην εκδήλωση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Εμπορικών και Βιομηχανικών 

Επιμελητηρίων (Eurochambres), με θέμα «Η αναβίωση της Ευρώπης» (14/10/2021) 

7. Ομιλία στη διαδικτυακή συνάντηση με εκπαιδευτικούς των Εκπαιδευτηρίων «ΠΛΑΤΩΝ» 

(Κατερίνη Πιερίας), στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, με θέμα την 

«Ευαισθητοποίηση των νέων για τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία» 

(20/10/2021) 

8. Ομιλία στο «Πρώτο Ανοιχτό Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης», με θέμα «Τεχνητή 

νοημοσύνη: Εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά, στην Ενέργεια και στην 

Επιχειρηματικότητα», που διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Επενδυτών και Διαδικτύου 

(ΣΕΔ), σε συνεργασία με τον Όμιλο AICatalyst (22/10/2021) 

9. Ομιλία στην ημερίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, με θέμα «Διάσκεψη 

για το μέλλον της Ευρώπης» (26/10/2021) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p85jbC7zfKk
https://www.youtube.com/watch?v=p85jbC7zfKk
https://asimakopoulou.gr/category/synedria-omilies/
https://asimakopoulou.gr/category/synedria-omilies/
https://asimakopoulou.gr/category/synedria-omilies/
https://asimakopoulou.gr/category/synedria-omilies/
https://www.euractiv.com/section/global-europe/video/eu-us-relations-what-does-a-re-set-mean-in-practice/
https://www.euractiv.com/section/global-europe/video/eu-us-relations-what-does-a-re-set-mean-in-practice/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/video/media-partnership-whats-next-for-the-transatlantic-trade-and-technology-council/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/video/media-partnership-whats-next-for-the-transatlantic-trade-and-technology-council/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/video/media-partnership-whats-next-for-the-transatlantic-trade-and-technology-council/
https://www.eurochambres.eu/event/reviving-europe-online-events-series/
https://www.eurochambres.eu/event/reviving-europe-online-events-series/
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10. Ομιλία στο σεμινάριο, με θέμα την «Πράσινη πολιτική πρώτων υλών», που διοργανώθηκε 

από τη Διακομματική Ομάδα για την Κλιματική Αλλαγή, τη Βιοποικιλότητα και την 

Αειφόρο Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (27/10/2021) 

11. Ομιλία στην εκδήλωση "Global Trade Series 2021", που διοργανώθηκε από τον Διεθνή 

Αμερικανικό Όμιλο (AIG), σε συνεργασία με το Afore Consulting (27/10/2021) 

12. Παρέμβαση στο πάνελ, με θέμα «Εμπορικές πτυχές της νέας βιομηχανικής στρατηγικής» 

της Επιτροπής Εμπορίου για τα Κεραμικά (EPCF), που διοργανώθηκε σε συνεργασία με 

την Ceramie Unie (28/10/2021) 

13. Παρουσίαση και συντονισμός της πρώτης συζήτησης στρογγυλής τραπέζης "The 

Aluminium Effect", με θέμα «Ο Μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα της ΕΕ- 

Η περίπτωση του αλουμινίου», με την European Aluminium (29/10/2021) 

14. Ομιλία στο συνέδριο, με θέμα «Αξιοποίηση και διαχείριση λιμνών: δύο λέξεις, πολλές 

έννοιες και ερμηνείες», στο πλαίσιο της παρουσίασης του Συμφώνου των Δημάρχων για 

το Κλίμα-Ενέργεια, που συνδιοργανώθηκε από το «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» 

(30/10/2021) 

15. Χαιρετισμός στον Ψηφιακό Μαραθώνιο Αγάπης «Η λύση είσαι εσύ», για την υποστήριξη 

των πυρόπληκτων στον Δήμο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας, ο οποίος 

συνδιοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης & 

Ψυχικής Υγείας ΑΡΓΩ, το Δίκτυο Νέων CONNECT YOUR CITY και την Τράπεζα 

Ρουχισμού Fabric Republic (06/11/2021) 

16. Ομιλία στην κλειστή συζήτηση για την ψηφιακή αγορά και τις ψηφιακές υπηρεσίες (DMA/ 

DSA), που διοργανώθηκε από το AmCham Greece (12/11/2021) 

17. Ομιλία, με θέμα «Η οπτική γωνία του νομοθέτη για την ιχνηλασιμότητα, την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη (CSR) και τη δέουσα επιμέλεια», στο πλαίσιο του «Φόρουμ για τη 

βιώσιμη γούνα» (16/11/2021) 

18. Ομιλία, με θέμα «Στρατηγικές Εξαρτήσεις, Συνεργασίες και Εμπόριο», στο πλαίσιο της 

8ης Ετήσιας Διάσκεψης Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ομάδας Ενδιαφερομένων για 

την Καινοτομία στις Πρώτες Ύλες (17/11/2021) 

19. Ομιλία, με θέμα «Green anodes: Κάνοντας την Ευρώπη ηγέτη στις μπαταρίες χαμηλών 

εκπομπών άνθρακα» (23/11/2021) 

https://asimakopoulou.gr/d-t-ta-ioannina-einai-etoima-na-ypostirixoyn-tin-ylopoiisi-ton-stochon-tis-prasinis-symfonias-tha-vriskomai-dipla-stin-prospatheia-ayti/
https://asimakopoulou.gr/d-t-ta-ioannina-einai-etoima-na-ypostirixoyn-tin-ylopoiisi-ton-stochon-tis-prasinis-symfonias-tha-vriskomai-dipla-stin-prospatheia-ayti/
https://asimakopoulou.gr/d-t-ta-ioannina-einai-etoima-na-ypostirixoyn-tin-ylopoiisi-ton-stochon-tis-prasinis-symfonias-tha-vriskomai-dipla-stin-prospatheia-ayti/
https://asimakopoulou.gr/d-t-ta-ioannina-einai-etoima-na-ypostirixoyn-tin-ylopoiisi-ton-stochon-tis-prasinis-symfonias-tha-vriskomai-dipla-stin-prospatheia-ayti/
https://asimakopoulou.gr/d-t-ekklisi-gia-tin-prostasia-kai-tin-e/
https://asimakopoulou.gr/d-t-ekklisi-gia-tin-prostasia-kai-tin-e/
https://asimakopoulou.gr/d-t-ekklisi-gia-tin-prostasia-kai-tin-e/
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20. Ομιλία στο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα, με θέμα «Επόμενες γενιές 

– το βλέμμα στο μέλλον» (27/11/2021) 

21. Ομιλία στο διαδικτυακό φόρουμ, που διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο 

Εξαγωγέων, με θέμα «Εξαγωγές: δύναμη ανάπτυξης και προοπτικής για την Ελλάδα» 

(02/12/2021) 

22. Ομιλία στην εκδήλωση της HELP HELLAS για τους “ανώνυμους” εθελοντές, στο πλαίσιο 

της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού (06/12/2021) 

23. Ομιλία στο πάνελ, με θέμα «Η πορεία των διατλαντικών σχέσεων», στο πλαίσιο της 32ης 

Ελληνικής Οικονομικής Συνόδου Κορυφής, που διοργανώθηκε από το "AmCham Greece" 

(07/12/2021) 

24. Ομιλία στο σεμινάριο, με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο διοργανώθηκε από τη κα 

Μαίρη Δεληγιάννη, δικηγόρο και επικεφαλής της ομάδας Data Protection & Cybersecurity 

στη δικηγορική εταιρεία Ζέπος & Γιαννόπουλος, σε συνεργασία με τη Νομική Βιβλιοθήκη 

(15/12/2021) 

25. Χαιρετισμός στην Τελετή Έναρξης της 42ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος (18/12/2021) 

26. Ομιλία στο πάνελ, με θέμα «Το μέλλον της εργασίας - Αναζητώντας το ταλέντο», στο 

πλαίσιο του Συνεδρίου με τίτλο “Digital economy forum 2021: digitalisation, no longer a 

choice, but a necessity”, που διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) (20/12/2021) 

27. Ομιλία στον ανοιχτό διάλογο του Enikos.gr στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της 

Ευρώπης με θέμα «οι στόχοι και η σημασία του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022» 

(07/01/2022) 

28. Ομιλία στο πάνελ «Γυναίκες και Άγιο Όρος», με τίτλο «Η Διεθνής Διάσταση του Αγίου 

Όρους, Λίκνο Πολιτισμού και Πνευματικότητας» στο πλαίσιο του 3ου Διεθνούς 

Συνεδρίου Θρησκευτικής Διπλωματίας (13/01/2022) 

29. Παρέμβαση στη συζήτηση που διοργανώθηκε από την ιστοσελίδα ENIKOS gr, στο 

πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, όπου συμμετείχαν η Διευθύντρια 

σύνταξης της ιστοσελίδας ENIKOS gr, κα Στεφανία Κασίμη, η κα Άννα Μισέλ 

Ασημακοπούλου, ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Κώστας Αρβανίτης και  3 πολίτες με 

https://asimakopoulou.gr/d-t-i-eyropi-kai-i-ellada-stin-proti-gr/
https://asimakopoulou.gr/d-t-i-eyropi-kai-i-ellada-stin-proti-gr/
https://asimakopoulou.gr/d-t-i-eyropi-kai-i-ellada-stin-proti-gr/
https://asimakopoulou.gr/d-t-i-eyropi-kai-i-ellada-stin-proti-gr/
https://www.youtube.com/watch?v=RVJ-IaJzE1Q
https://www.youtube.com/watch?v=RVJ-IaJzE1Q
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θέμα «COVID-19 και Ευρώπη: Οι προκλήσεις και οι αλλαγές που φέρνει για την πανδημία 

COVID-19»  (26/01/2022) 

30. Παρέμβαση, με θέμα «Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο - Η Ευρώπη έχει 

δύναμη;» στο εργαστήριο του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ, που διοργανώθηκε σε 

συνεργασία με το Ινστιτούτο Konrad-Adenauer-Stiftung (10/02/2022) 

31. Συντονισμός του πάνελ, με θέμα «Προστατεύοντας το μέλλον της πολιτικής μας ενάντια 

στις φρικαλεότητες. Δεν ξεχνάμε. Ποτέ ξανά!», στο πλαίσιο του «Διεθνούς Συνεδρίου για 

το Ολοκαύτωμα, τις Γενοκτονίες και τις Μαζικές Φρικαλεότητες. Να θυμόμαστε το 

παρελθόν για να προστατεύσουμε το μέλλον» (25/02/2022) 

32. Ομιλία στην εκδήλωση του Πρότυπου Λυκείου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, με θέμα 

«Γυναίκες σε θέσεις ευθύνης» (08/03/2022) 

33. Ομιλία στην ημερίδα του Τομέα Επικοινωνίας και Στρατηγικού Σχεδιασμού της Δ.Ε.Ε.Π. 

Ανατολικής Αττικής, με θέμα «Η θέση της γυναίκας στην σύγχρονη πολιτική σκηνή» 

(13/03/2022)  

34. Ομιλία στη διαδικτυακή εκδήλωση Τοπικής Οργάνωσης ΝΔ Αγ. Παρασκευής, «H Ελλάδα 

και η κρίση στην Ουκρανία» (23/03/2022) 

35. Ομιλία στο Διατλαντικό Συνέδριο που διοργανώθηκε από την AmCham EU, στο πάνελ με 

θέμα «Διατλαντικές αξίες και η σημασία τους για το μέλλον της σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ». 

(24/03/2022) 

36. Ομιλία στη διαδικτυακή εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ελλάδας, με θέμα 

«Νέοι στα νησιά: ευκαιρίες, προκλήσεις, προσδοκίες», και συγκεκριμένα στο πάνελ 3 με 

θέμα «Νέοι, εκπαίδευση και ψηφιακή μετάβαση», στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (30/03/2022) 

37. Ομιλία στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, με θέμα ημερήσιας 

διάταξης: Προσιτή, βιώσιμη και ασφαλής ενέργεια για την Ευρώπη (08/04/2022) 

38. Οργάνωση και συντονισμός του δευτέρου μέρους του σεμιναρίου για τον Μηχανισμό 

Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), με θέμα «Εφαρμογή της πρότασης CBAM 

σε πραγματικές αλυσίδες αξίας» (16/05/2022) 
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39. Ομιλία στην εκδήλωση του Κέντρου Martens και του Ιδρύματος Hanns Seidel «Ένα νέο 

ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο στον απόηχο των νέων αβεβαιοτήτων στην Ευρώπη» 

(18/05/2022) 

40. Ομιλία στο πλαίσιο του προγράμματος "Digital Enlightenment Policy Boot Camp", με 

θέμα «Η τέχνη του διαλόγου» (21/05/2022) 

41. Ομιλία σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, στο πλαίσιο του «Young 

Leadership Program» (02/06/2022) 

42. Ομιλία στο Advocacy in Action Dinners, στο πλαίσιο του AJCGlobal's 2022 Forum 

Advocacy (12/06/2022) 

43. Ομιλία στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους του Politico, με θέμα: 

“Europe’s supply chain conundrum” (16/06/2022) 

44. Ομιλία στην εκδήλωση της ΝΟΔΕ Παρισίου, με θέμα: «Η Ελλάδα αλλάζει! Ο ρόλος της 

ελληνικής Διασποράς στην προώθηση της νέας εικόνας της χώρας μας στην Ευρώπη» 

(20/06/2022) 

45. Ομιλία στην εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από το Konrad Adenauer Stiftung (KAS) 

και από την Γραμματεία Παραγωγικών Τομέων ΝΔ, με θέμα: «Επιχειρείτε! #innovation» 

(24/6/2022) 
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VI. Θεσμικές επαφές  
 

Κατά τη διάρκεια του τρίτου χρόνου της θητείας της, η κα Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου 

πραγματοποίησε 120 συναντήσεις εργασίας με θεσμικούς παράγοντες για θέματα των τομέων 

αρμοδιοτήτων της, ως κάτωθι: 

1. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, Επικεφαλής της Γενικής 

Γραμματείας του Πρωθυπουργού (06/07/2021) 

2. Δείπνο προς τιμήν του Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, κ. Γιόσι Αμράνι, στην Αθηναϊκή 

Λέσχη, που οργάνωσε η κα Ασημακοπούλου (06/07/2021) 

3. Συνέντευξη με την κα Karina Danielle, για το κοινό Podcast του Πάνελ για την Επιστήμη 

και την Τεχνολογία (STOA) και του ΟΟΣΑ (OECD), με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη 

και τη Δεοντολογία (07/07/2021) 

4. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Στεφανόπουλο, Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Εταιρειών 

Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα (07/07/2021) 
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5. Συνάντηση εργασίας με τον κ. David Harris, Εκτελεστικό Διευθυντή της Αμερικανικής 

Εβραϊκής Επιτροπής (AJC) (07/07/2021) 

6. Συνάντηση εργασίας με την κα Claire Bury, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια, αρμόδια 

για τη βιωσιμότητα των τροφίμων, στη Γενική Διεύθυνση «Υγεία και Ασφάλεια 

Τροφίμων» (SANTE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με θέμα «Το Σουσάμι» (08/07/2021) 

7. Συνάντηση εργασίας με τον καθηγητή και πρώην Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

κ. Γιώργο Μητακίδη (09/07/2021) 

8. Συνάντηση με την κα Έφη Βαγενά, Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και 

Τεχνοηθικής και τον Δρ. Χαράλαμπο Τσέκερη, Αντιπρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής 

Βιοηθικής και Τεχνοηθικής (12/07/2022) 

9. Συνέντευξη στο Think Tank «Φίλοι της Ευρώπης», με θέμα «Τι Ευρώπη θέλεις;», για την 

ομάδα εστίασης "Debating Europe" (12/07/2021) 

10. Συνάντηση με τον κ. Χαΐτογλου, ιδιοκτήτη της βιομηχανίας τροφίμων ΑΦΟΙ 

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. και τον κ. Χατζηχριστοδούλου, Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Πιερίας, 

για την υπόθεση του σουσαμιού (15/07/2021) 

11. Συνάντηση με τον κ. Φίλιππο Φόρτωμα, Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας 

(18/07/2021) 

12. Συνάντηση με την κα Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ 

(19/07/2021) 

13. Συνάντηση με τον κ. Νίκο Λειβαδάρα, Δήμαρχο Σύρου – Ερμούπολης, τον κ. Γεώργιο 

Λεονταρίτη, Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων και τον κ. Γιάννη Ρούσσο, Πρόεδρο του 

Εμπορικού Επιμελητηρίου Κυκλάδων (19/07/2021) 

14. Συνάντηση εργασίας στη ΝΟΔΕ Κυκλάδων, με τον κ. Χρήστο Καφτηράνη, Πρόεδρο της 

ΝΟΔΕ Κυκλάδων, τον κ. Βαγγέλη Κυριαζόπουλο, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και την κα Βίκυ Λοΐζου, Γενική Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και 

Ανάπτυξης (24/07/2021) 

15. Συνάντηση με τον κ. Brad Schneider, Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, για τη 10η Περιφέρεια του Ιλινόις (02/09/2021) 

16. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Μαργαρίτη Σχοινά, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (07/09/2021) 
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17. Συνάντηση με τον κ. Χρήστο Σκούρα, Διευθυντή Διεθνών και Θεσμικών Υποθέσεων της 

Enterprise Greece, τον κ. Γιώργο Φιλιόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) της 

Enterprise Greece, και την κα Βάσω Κύρκου, Γενική Διευθύντρια Επικοινωνιών, 

Μάρκετινγκ και Σχέσεων Ενδιαφερόμενων Μερών της Enterprise Greece (14/09/2021) 

18. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Mark Thompson, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Talga, με 

εξειδίκευση στην Ανοικτή Στρατηγική Αυτονομία και Παραγωγή Υλικών Μπαταρίας 

(20/09/2021) 

19. Συνάντηση εργασίας με τον κ. John Sarbanes, Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των 

ΗΠΑ για την 3η περιφέρεια του Μέριλαντ (20/09/2021) 

20. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Jeoffrey Houvenaeghel, Υπεύθυνο Προγραμμάτων και 

Εκδηλώσεων στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ασθενών Αλλεργίας και Νοσημάτων των 

Αεραγωγών (EFA) (20/09/2021) 

21. Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους του οργανισμού "EU Travel Tech", σχετικά με το 

Digital Markets Αct (DMA) και το the Digital Services Act (DSA) (20/09/2021) 

22. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Zachary McGuinness, Σύμβουλο στην Εταιρία ACUMEN 

Public Affairs (21/09/2021) 

23. Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της Ένωσης Βιομηχανίας Υπολογιστών και 

Επικοινωνιών (CCIA), σχετικά με το Digital Markets Αct (DMA) και το Digital Services 

Act (DSA) (21/09/2021) 

24. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Στέλιο Κονταδάκη, Γραμματέα Οργανωτικού της Νέας 

Δημοκρατίας (24/09/2021) 

25. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Αλέξανδρο Ιωαννίδη, Επικεφαλής της Οργανικής Μονάδας 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε. 

(28/09/2021) 

26. Συνάντηση εργασίας με τον Ευρωβουλευτή, κ. David Lega, Μέλος του ΕΛΚ (Σουηδία) 

(28/09/2021) 

27. Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Παναγιώτη 

Θεοδωρικάκο (05/10/2021) 

28. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Νίκο Θεοδωρόπουλο, Γραμματέα Ελλήνων της Διασποράς 

της Νέας Δημοκρατίας (07/10/2021) 
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29. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Παύλο Μαρινάκη, Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και 

Πρόεδρο της Οργάνωσης Νέων της Νέας Δημοκρατίας  (ΟΝΝΕΔ) (22/10/2021) 

30. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Βασίλειο Τσιάνο, Διευθυντή Εταιρικής Ανάπτυξης της 

εταιρείας "Neo Performance Materials" (25/10/2021) 

31. Συνάντηση εργασίας με τον Πρέσβη, κ. Ιωάννη Βράιλα, Μόνιμο Αντιπρόσωπο της 

Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (25/10/2021) 

32. Συνάντηση εργασίας με την κα Monika Pronczuk, δημοσιογράφο στην εφημερίδα New 

York Times (27/10/2021) 

33. Συνάντηση εργασίας με την Heidi Hautala, Ευρωβουλευτή (Φινλανδία), μέλος της Ομάδας 

των Πράσινων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, με θέμα «Σύστημα Γενικευμένων 

Δασμολογικών Προτιμήσεων (GSP)» (08/11/2021) 

34. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Γιάννη Σμυρλή, Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών 

Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Enterprise Greece (10/11/2021) 

35. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Χρήστο Σκούρα, Προϊστάμενο Γραμματείας στην Ένωση 

Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης του Εμπορίου (10/11/2021) 

36. Συνάντηση εργασίας με τα μέλη της Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην 

Ψηφιακή Εποχή (AIDA), με θέμα την αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις ΗΠΑ 

(11/11/2021) 

37. Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ορυκτών Πόρων 

(EUMICON) (16/11/2021) 

38. Συνάντηση εργασίας με την κα Nicole Malliotakis, Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων 

των Ηνωμένων Πολιτειών για την 11η περιφέρεια της Νέας Υόρκης (17/11/2021) 

39. Συνάντηση εργασίας με την ελληνική αντιπροσωπεία του ΕΛΚ και με την κα Roberta 

Metsola, Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (23/11/2021) 

40. Συνάντηση εργασίας την κα Liz Boyles, Σύμβουλο Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου 

(24/11/2021) 

41. Συνάντηση εργασίας με το Δίκτυο Ελλήνων στις Βρυξέλλες "ARGO", με τη συμμετοχή 

του κ. Άδωνι Γιωργιάδη, Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (24/11/2021) 

42. Συνάντηση εργασίας με τα μέλη της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 

Καταναλωτών του ΕΚ (IMCO) (24/11/2021) 
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43. Συνάντηση εργασίας την κα Dolors Montserrat, Ευρωβουλευτή του ΕΛΚ (Ισπανία) 

(25/11/2021) 

44. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Ανδρέα Κατσανιώτη, Υφυπουργό Απόδημου Ελληνισμού 

(26/11/2021) 

45. Συνάντηση εργασίας με τον Πρέσβη, κ. Χριστόδουλο Λάζαρη, Πρόεδρο της Διεθνούς 

Συμμαχίας για τη μνήμη του Ολοκαυτώματος και Επικεφαλής της Ελληνικής 

Αντιπροσωπείας (26/11/2021) 

46. Συνάντηση εργασίας με την κα Νίκη Κεραμέως, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

στη Μόνιμη Εθνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (29/11/2021) 

47. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Denis Redonnet, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με θέμα τη «Νέα Πράξη κατά των Μέτρων Εξαναγκασμού (ACI)» 

(01/12/2021) 

48. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Kent Walker, Αντιπρόεδρο της Google, που διοργανώθηκε 

από την κα Eva Maydell, Ευρωβουλευτή του ΕΛΚ,  (01/12/2021) 

49. Συνάντηση εργασίας με τον Dr. Stefan Schulte, Πρόεδρο του Εκτελεστικού Συμβουλίου 

Fraport AG, με θέμα «Ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών» (07/12/2021) 

50. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Maciej Kuziemski, Σύμβουλο του Προγράμματος 

«Δεδομένων» του Ιδρύματος “DITCHLEY” (13/12/2021) 

51. Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Ελλάδα 

(15/12/2021) 

52. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Γιόσι Αμράνι, Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα 

(22/12/2021) 

53. Συνάντηση εργασίας με τον πρώην Επίτροπο Εμπορίου, κ. Phil Hogan (12/01/2022) 

54. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, Επικεφαλής της Γενικής 

Γραμματείας του Πρωθυπουργού (19/01/2022) 

55. Συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο 

(20/01/2022) 

56. Συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου 

και Ανάπτυξης, κ. Σωτήρη Μουσούρη (21/01/2022) 

57. Συνάντηση εργασίας με μέλη του «Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) 

WomenHellas» και του «Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) Hellas» (21/01/2022) 



 

 
 

24 

58. Συνάντηση εργασίας με τη Γενική Διευθύντρια της Digital Europe, κα Cecilia Bonefeld-

Dahl (26/01/2022) 

59. Συνάντηση εργασίας με την Αναπληρώτρια Επικεφαλής του Transnational Medicine 

Institute του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Ζυρίχης (ETH Zurich) 

και Καθηγήτρια Βιοηθικής, κα Έφη Βαγενά (27/01/2022) 

60. Συνάντηση εργασίας με την Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος (28/01/2022) 

61. Συνάντηση εργασίας με την Ευρωβουλευτή του ΕΛΚ, κα Miriam Lexmann (02/02/2022) 

62. Συνάντηση εργασίας με τη δημοσιογράφο εμπορικών θεμάτων στο POLITIKO, κα 

Barbara Moens, με θέμα τον ρόλο της ΕΕ στην Αφρική και τις προτεραιότητες της 

Γαλλικής Προεδρίας για το Εμπόριο ΕΕ-Αφρικής. (03/02/2022) 

63. Συνάντηση εργασίας με την Υπεύθυνη για τις χώρες ΑΚΕ (της Αφρικής, της Καραϊβικής 

και του Ειρηνικού) στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε., κα Ευτυχία 

Μπακοπούλου (07/02/2022) 

64. Συνάντηση εργασίας με τον Επικεφαλής της Οργανικής Μονάδας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ε.Ε., κ. Αλέξανδρο 

Ιωαννίδη (08/02/2022) 

65. Συνάντηση εργασίας με την Ευρωβουλευτή του ΕΛΚ από τη Λιθουανία, κα Rasa 

Juknevičienė (08/02/2022) 

66. Συνάντηση εργασίας με τον Ευρωβουλευτή από την Ομάδα των Ευρωπαίων 

Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ERC) από τις Κάτω Χώρες, κ Michiel Hoogeveen, 

σχετικά με την Πράξη κατά των Μέτρων Εξαναγκασμού (ACI) (09/02/2022) 

67. Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα του HYDROGEN EUROPE, κ. Γιώργο 

Χατζημαρκάκη (09/02/2022) 

68. Συνάντηση εργασίας με τη Σύμβουλο Ψηφιακής Πολιτικής του ΕΛΚ, κα Eline Chivot 

(09/02/2022) 

69. Συνάντηση εργασίας με τον Πρέσβη της Ταϊβάν στις Βρυξέλλες, κ. Ming-Yen Tsai 

(17/02/2022) 

70. Συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Κώστα Φραγκογιάννη 

(18/02/2022) 
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71. Συνάντηση εργασίας με τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG 

Trade), με θέμα « Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WTO), τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας και το TRIPS waiver» (02/03/2022) 

72. Συνάντηση εργασίας με τον Αναπληρωτή Eπικεφαλής της Μονάδας Κλιματικής Αλλαγής, 

Αειφόρου Ενέργειας και Πυρηνικής Ασφάλειας στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών 

Συνεργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  κ. Γεώργιο Παντούλη (02/03/2022) 

73. Συνάντηση εργασίας με τον πρώην Επίτροπο για το Εμπόριο, κ. Phil Hogan (02/03/2022) 

74. Συνάντηση εργασίας με τον Εκδότη και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εφημερίδας 

«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», κ. Θεόδωρο Λουλούδη, και τη Διευθύντρια εκδηλώσεων του 

Περιφερειακού Συνεδρίου Ανάπτυξης (RGC), κα Έλενα Κυπαρίσση (08/03/2022) 

75. Συνάντηση εργασίας με τον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, κ. Yossi Amrani 

(09/03/20220) 

76. Συνάντηση εργασίας με την καθηγήτρια Βιοηθικής, κα Έφη Βαγενά (11/03/2022) 

77. Συνάντηση εργασίας με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, Πρέσβη κ. 

Σπύρο Λαμπρίδη (15/03/2022) 

78. Συνάντηση εργασίας με τον καθηγητή, κ. Eviatar Matania, με θέμα «Διαδίκτυο και 

Τεχνολογία: Η παγκόσμια μάχη για την τεχνητή νοημοσύνη στον κυβερνοχώρο», που 

διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ηγεσίας (ELNET) (16/03/2022) 

79. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Ηλία Σπυρτούνια, Γενικό Διευθυντή του Ελληνο-

Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, και την κα Κατερίνα Τζαγκαρουλάκη, Senior 

Executive Officer (24/03/2022) 

80. Συνάντηση εργασίας με την Αντιπροσωπεία του Δήμου Αλίμου στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες (29/03/2022) 

81. Συνάντηση εργασίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Vodafone Ελλάδος, κ. Χάρη 

Μπρουμίδη (30/03/2022) 

82. Συνάντηση εργασίας υψηλού επιπέδου, με θέμα «Οι στόχοι της Ψηφιακής Δεκαετίας 2030 

της ΕΕ και η κατάσταση της διευκόλυνσης ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF)» 

(30/03/2022) 

83. Συνάντηση εργασίας με την κα Νιόβη Κυριαζάκου, Διευθύντρια της Οργάνωσης "Femmes 

d' Europe" (30/03/2022) 

84. Συνάντηση εργασίας με τη δημοσιογράφο του Politico, κα Suzanne Lynch (05/04/2022) 
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85. Συνάντηση εργασίας με την ευρωβουλευτή του ΕΛΚ, κα Dolors Montserrat (05/04/2022) 

86. Συνάντηση εργασίας με τον Πρέσβη της Νέας Ζηλανδίας στη Ρώμη, κ. Anthony Simpson 

(06/04/2022) 

87. Συνάντηση εργασίας με τον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, κ. Yossi Amrani 

(13/04/2022) 

88. Συνάντηση εργασίας με την κα Sabine Weyand, Γενική Διευθύντρια της Γενικής 

Διεύθυνσης Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (21/04/2022) 

89. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Karim Lesina, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και Υπεύθυνο για 

τις Εξωτερικές Υποθέσεις της Millicom (03/05/2022) 

90. Συνάντηση εργασίας με την κα Claudia Selli, Αντιπρόεδρο των Κυβερνητικών Θεμάτων 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην AT&T και Υπεύθυνη του Γραφείου της AT&T για τις 

Διεθνείς Εξωτερικές και Κανονιστικές Υποθέσεις (04/05/2022) 

91. Συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιώργο Πατούλη, στο 

Στρασβούργο (04/05/2022) 

92. Συνάντηση εργασίας με την Ευρωβουλευτή του ΕΛΚ, κα Dolors Montserrat (05/05/2022) 

93. Συνάντηση εργασίας με τον Αντιπεριφερειάρχη Αθηνών, κ. Γιώργο Δημόπουλο 

(05/05/2022) 

94. Συνάντηση Εργασίας με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννη Στουρνάρα 

(06/05/2022) 

95. Συνάντηση Εργασίας με τη Βουλευτή Χανίων, κ. Ντόρα Μπακογιάννη (06/05/2022) 

96. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Σωτήριο Ρίζο, πρώην Πρόεδρο του Συμβουλίου της 

Επικρατείας (09/05/2022) 

97. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Λουκά Φουρλά, Ευρωβουλευτή του ΕΛΚ (17/05/2022) 

98. Συνάντηση εργασίας με τον Πρέσβη, κ. Ιωάννη Βράιλα, Μόνιμο Αντιπρόσωπο της 

Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (20/05/2022) 

99. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Βασίλη Γρηγορίου, Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος 

Ερευνών (ΕΙΕ) (23/05/2022) 

100. Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή 

(25/05/2022) 
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101. Συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων, κ. Μωυσή Ελισάφ, τον Γραμματέα της 

Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Παύλο Μαρινάκη, και τον Γραμματέα 

Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας, κ. Στέλιο Κονταδάκη (27/05/2022) 

102. Συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη  

(27/05/2022) 

103. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Νίκο Λισυγάκη, Public Affairs Manager της FREE NOW 

και της BEAT (30/05/2022) 

104. Συνάντηση εργασίας με τον Ευρωβουλευτή της ομάδας των Πρασίνων, κ. Reinhard 

Butikofer (30/05/2022) 

105. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Ben Pott, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Επικεφαλής 

Δημοσίων Υποθέσεων EMEA στην Τράπεζα New York Mellon (02/06/2022) 

106. Συνάντηση εργασίας με την κα Ειρήνη Κωνσταντινίδου, εκπρόσωπο της Κεντρικής 

Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (03/06/2022) 

107. Συνάντηση εργασίας με την κα Liz Boyles, Σύμβουλο Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου 

(08/06/2022) 

108. Συνάντηση εργασίας με τον κ. José Manuel Fernandes, Ευρωβουλευτή του ΕΛΚ και 

συντονιστή της Επιτροπής Προϋπολογισμών (09/06/2022) 

109. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Ted Deutch, εκπρόσωπο του CEO της Αμερικανο-Εβραϊκής 

Επιτροπής (AJC) (14/06/2022) 

110. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Markus Ferber, Ευρωβουλευτή της Ομάδας του ΕΛΚ 

(15/06/2022) 

111. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Marc Poulain, Διευθυντή Διεθνούς Εμπορίου της Γαλλικής 

Ένωσης Μεγάλων Επιχειρήσεων (AFEP) (17/06/2022) 

112. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Jeff Bullwinkel, Γενικό Σύμβουλο και Διευθυντή 

Εταιρικών, Εξωτερικών και Νομικών Υποθέσεων, Microsoft Europe (21/06/2022) 

113. Συνάντηση εργασίας με τα μέλη της Αμερικανο-Εβραϊκής Επιτροπής (AJC), με θέμα: «Το 

μέλλον του NATO» (21/06/2022) 

114. Συνάντηση εργασίας με την κα Φανή Ζαριφοπούλου, Επικεφαλής της ομάδας εργασίας 

του ΕΛΚ, για τον Προϋπολογισμό και τις Διαρθρωτικές Πολιτικές (21/06/2022) 

115. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, Επικεφαλής της Γενικής 

Γραμματείας του Πρωθυπουργού (27/06/2021) 



 

 
 

28 

116. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Ολύμπιο Παπαδημητρίου, Πρόεδρο του Συνδέσμου 

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), με  την κ. Τζέννη Παπαδονικολάκη, 

Επικεφαλής Δημοσίων Σχέσεων της ΣΦΕΕ και τον κ. Μιχάλη Χειμώνα, Γενικό Διευθυντή 

της ΣΦΕΕ (28/06/2022) 

117. Συνάντηση εργασίας με τον Δρ. Θεοφάνη Κανέλλο, Διευθυντή επιχειρηματικής ανάπτυξης 

και εμπορικών συμμαχιών στην Zoetis International, και με τον Καθηγητή Χημείας, κ. 

Σέρκο A. Χαρουτουνιάν (28/06/2022) 

118. Συνάντηση εργασίας με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ηγεσίας (ELNET) (29/06/2022) 

119. Συνάντηση εργασίας με τους Πρέσβεις Αλγερίας, Αιγύπτου, Ισραήλ, Ιορδανίας, Λιβάνου, 

Μαρόκο, Παλαιστίνης και Τυνησίας, που διοργανώθηκε από το ΕΛΚ (30/06/2022) 

120. Συνάντηση με την Πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας, κα Jacinda Ardern (30/06/2022) 

 

Η κα Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου συμμετείχε, επίσης, σε 9 αποστολές στο εξωτερικό, όπου 

και πραγματοποίησε συνολικά 47 θεσμικές συναντήσεις. Συγκεκριμένα:  

ΗΠΑ (Ουάσιγκτον), 23/08/2021- 31/08/2021 

1. Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής (AJC) 

(23/08/2021) 

2. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Andy Manatos, Διευθύνοντα Σύμβουλο στην εταιρία 

Manatos & Manatos (23/08/2021) 

3. Συνάντηση με τον κ. Matthew Palmer, Αναπληρωτή Βοηθό Γραμματέα, του Γραφείου 

Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ 

(24/08/2021) 

4. Συνάντηση με την κα Allison Schwier, Σύμβουλο Επιστήμης & Τεχνολογίας του 

Υπουργού Εξωτερικών, στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ (24/08/2021) 

5. Συνάντηση με τον κ. Kevin Boyd, Ανώτερο Σύμβουλο Πολιτικής στην Μέση Ανατολή 

και την Αφρική, στο Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ (24/08/2021) 

6. Συνάντηση με τον κ. Gus Bilirakis, Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των 

Ηνωμένων Πολιτειών, για την 9η και τη 12η περιφέρεια της Φλόριντας (31/08/2021) 

7. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Haim Regev, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του 

Ισραήλ στην ΕΕ, με την κα Michal Philosoph, Επικεφαλής του Τμήματος Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου στην Αντιπροσωπεία του Ισραήλ στην ΕΕ,  και τον κ. Andrea Cucchini, 

Υπεύθυνο Διασύνδεσης με το ΕΚ στην Αντιπροσωπεία του Ισραήλ στην ΕΕ 

(31/08/2021) 

 

ΒΕΡΟΛΙΝΟ, Συνεδριάσεις του Προεδρείου του ΕΛΚ (EPP Bureau Meeting), 08/09/2021 – 

09/09/2021 

1. Παρακολούθηση των συνεδριάσεων του Προεδρείου του ΕΛΚ, με θέμα «Ο ρόλος των 

κοινοβουλίων στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής», με τη συμμετοχή του Dr. 

Wolfgang Schäuble, Προέδρου της Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας 

(08/09/2021) 

2. Παρακολούθηση της ειδικής παρέμβασης της Καγκελαρίου, κας Angela Merkel, 

(09/09/2021) 

3. Παρακολούθηση της ειδικής παρέμβασης του κ. Markus Soder, Προέδρου της 

Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης Βαυαρίας (CSU) (09/09/2021) 

4. Παρακολούθηση της ειδικής παρέμβασης του κ. Armin Laschet, Προέδρου της 

Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) (09/09/2021) 

5. Παρακολούθηση των συνεδριάσεων του Προεδρείου του ΕΛΚ, με θέμα «Το μέλλον 

της Ευρώπης» (09/09/2021) 

 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, 11/10/2021 

1. Συνάντηση εργασίας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της νεοσυσταθείσας 

ΟΝΝΕΔ Λουξεμβούργου (11/10/2021) 

 

Η.Π.Α, Αποστολή της Ακαδημίας των Μελών του ΕΛΚ, 31/10/2021 – 03/11/2021 

1. Συνάντηση εργασίας με στελέχη της Google, με θέμα τις εμπορικές σχέσεις και τον 

ψηφιακό φόρο (01/11/2021) 

2. Συνάντηση εργασίας με την ομάδα του Τμήματος Δημοσιονομικών Υποθέσεων (FAD) 

του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF) (01/11/2021) 

3. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Cass Sunstein, Καθηγητή “Robert Walmsley” στο 

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ (01/11/2021) 
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4. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Jeffrey Anderson, Καθηγητή στο Edmund A. Walsh 

School of Foreign Service στο Πανεπιστήμιο Georgetown, με θέμα «Το μέλλον της 

Ευρώπης, η αποβιομηχάνιση και ο λαϊκισμός» (01/11/2021) 

5. Συνάντηση εργασίας με την κα Emily Margarethe Haber, Πρέσβη της Γερμανίας στις 

ΗΠΑ, και τον κ. Philippe Etienne, Πρέσβη της Γαλλίας στις ΗΠΑ, με θέμα «Ευρώπη 

και Αμερική: κύριες προκλήσεις για το μέλλον» (01/11/2021) 

6. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Michael Bailey, Καθηγητή και Διευθυντή στο Κέντρο 

Επιστήμης Δεδομένων, στο Πρόγραμμα Δημόσιας Πολιτικής για την Ασφάλεια και 

την Αναδυόμενη Τεχνολογία του Πανεπιστημίου Georgetown, με θέμα «Η 

ψηφιοποίηση και οι πολιτικές προκλήσεις» (01/11/2021) 

7. Συμμετοχή στη συζήτηση με ειδικούς από το Atlantic Council, για θέματα εμπορίου 

και τεχνολογίας (01/11/2021) 

8. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Rob Stien, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και Διευθυντή 

Δημόσιας Πολιτικής της εταιρείας έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογίας InterDigital 

(02/11/2021) 

9. Συνάντηση εργασίας με το Συμβούλιο Βιομηχανίας Τεχνολογίας Πληροφοριών (ITIC) 

(02/11/2021) 

10. Συνάντηση εργασίας στο Hudson Institute, με θέμα «Κίνα: Προκλήσεις στις Σχέσεις 

με τη Δύση, αναφορικά με την Τεχνολογία και το Διατλαντικό Εμπόριο» και «Η 

πολιτική των ΗΠΑ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα» (02/11/2021) 

11. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Dan Hamilton, Καθηγητή στο Austrian Marshall Plan 

Foundation και πρώην Εκτελεστικό Διευθυντή του Κέντρου Διατλαντικών Σχέσεων 

στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, με θέμα «Ομοιότητες και διαφορές σε ένα 

μεταβαλλόμενο πολιτικό τοπίο» (02/11/2021) 

12. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Nicolas Jabko, Αναπληρωτή Καθηγητή Πολιτικής 

Επιστήμης, και τον κ. Thomas Rid, Καθηγητή Στρατηγικών Σπουδών στη Σχολή 

Προηγμένων Διεθνών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Johns Hopkins (02/11/2021) 

13. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Bruce Jones, Διευθυντή και Ανώτερο Συνεργάτη στο 

Έργο Διεθνούς Τάξης και Στρατηγικής του Προγράμματος Εξωτερικής Πολιτικής του 

Brookings Institution, με την κα Constanze Stelzenmüller, Εμπειρογνώμονα σε 

Θέματα Γερμανικής, Ευρωπαϊκής και Υπερατλαντικής Εξωτερικής Πολιτικής και 
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Στρατηγικής Ασφάλειας του Brookings Institution, και την κα Célia Belin, Συνεργάτη 

Εξωτερικής Πολιτικής του Κέντρου για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη του 

Brookings Institution, με θέμα «Μεγάλες Προκλήσεις Μπροστά μας» (02/11/2021)  

14. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Grzegorz Ekiert, Καθηγητή Διακυβέρνησης και 

Διευθυντή του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών Minda de Gunzburg, του 

Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, και την Elaine Papoulias, Εκτελεστική Διευθύντρια του 

Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών Minda de Gunzburg, του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, 

καθώς και τον κ. Laurence A. Tisch, Καθηγητή Ιστορίας, του Πανεπιστημίου 

Χάρβαρντ, με θέμα «Το μέλλον της Ευρώπης» (03/11/2021) 

15. Συνάντηση εργασίας με την κα Jody Freeman, Καθηγήτρια Νομικής στη Νομική 

Σχολή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, και την κα Carrie Jenks, Εκτελεστική 

Διευθύντρια του Προγράμματος Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Δικαίου (EELP) 

στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ (03/11/2021) 

16. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Daniel Ziblatt, Καθηγητή Δημόσιας Διακυβέρνησης στο 

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, καθώς και με φοιτητές (03/11/2021) 

17. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Kai Wucherpfennig, Επικεφαλής για την Ανοσολογία 

και Ιολογία Καρκίνου στο Ινστιτούτο Καρκίνου Dana-Farber, με θέμα «Το μέλλον της 

ιατρικής» (03/11/2021) 

18. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Stephen Elledge, Καθηγητή Γενετικής και Ιατρικής του 

«Gregor Mendel» στο Τμήμα Γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Χάρβαρντ, με θέμα «Το μέλλον της έρευνας για τον καρκίνο» (03/11/2021) 

 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ , 21/02/2022- 22/02/2022 

1.    Συνάντηση εργασίας με τον πρώτο Πρόεδρο του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου 

της Hedayah, Δρ. Ali Al Nuaimi, στο πλαίσιο της αποστολής του ΕΛΚ στα Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα (21/02/2022) 

2.    Συνάντηση εργασίας με τον Πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα, κ. Andrea Matteo Fontana, στο πλαίσιο της αποστολής του ΕΛΚ 

στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (22/02/2022) 
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3.  Συνάντηση εργασίας με τον Ομιλητή για το 17ο Νομοθετικό Κεφάλαιο στο 

Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο (FNC), κ. Saqer Ghobash, στο πλαίσιο της 

αποστολής του ΕΛΚ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (22/02/2022) 

4. Συνάντηση εργασίας με τη Μόνιμη Αντιπρόσωπο των ΗΑΕ στον Διεθνή Οργανισμό 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA), κα Nawal Al Hosani, και την 

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια, στον Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (IRENA), κα Gauri Singh, στο πλαίσιο της αποστολής του ΕΛΚ στα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (22/02/2022) 

5. Συνάντηση εργασίας με την Υπουργό Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας, κα 

Sheikh Abdulla Bin Zayed AlNahyan, στο πλαίσιο της αποστολής του ΕΛΚ στα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (22/02/2022) 

 

ΤΣΕΧΙΑ (Πράγα), 27/04/2022 - 29/04/2022 

1. Συμμετοχή στις εργασίες του Προεδρείου του ΕΛΚ στην Πράγα 

2. Παρακολούθηση των συνεδριάσεων του ΕΛΚ, με θέμα «Αγώνας για την Ελευθερία και 

την Δημοκρατία- Παρελθόν και Παρόν», με τη συμμετοχή του κ. Petro O. Poroshenko, 

πρώην Προέδρου της Ουκρανίας, και του Prince Karel of Schwarzenberg, πρώην 

Προέδρου του TOP 09, Διευθυντή του Προεδρικού Γραφείου του Václav Havel και πρώην 

Υπουργού Εξωτερικών της Τσεχίας (27/04/2022) 

3. Παρακολούθηση των συνεδριάσεων του του ΕΛΚ, με θέμα «Σταθερότητα για την 

Ευρώπη», με τη συμμετοχή του κ. Günther Oettinger, Πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου για 

την Ενέργεια, τον Προϋπολογισμό και την Ψηφιακή Κοινωνία, του κ. Philip R. Lane, 

Επικεφαλής Οικονομολόγου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην Διοικητή 

της Ιρλανδικής Κεντρικής Τράπεζας, και του κ. Lapo Pistelli, Διευθυντή Δημοσίων 

Υποθέσεων στην ΕΝΙ και πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών της Ιταλίας (28/04/2022) 

4. Παρακολούθηση των συνεδριάσεων του ΕΛΚ, με θέμα «Η Στιγμή του Κιέβου- Το Σημείο 

Καμπής για τον Ρόλο της Ευρώπης στον Κόσμο;», με τη συμμετοχή της κας Ottilia 

Maunganidze, Υπεύθυνης Ειδικών Έργων του Ινστιτούτου Μελετών Θεμάτων Ασφαλείας, 

του κ. Illia Ponomarenko, Δημοσιογράφου Άμυνας και Ασφάλειας στο Kyiv Independent, 

του κ. Alfredo Ramirez, Αντιστράτηγου, πρώην Διοικητή του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Στρατού (Eurocorps), του Jiří Šedivý, Διευθύνοντα Συμβούλου του Ευρωπαϊκού 
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Οργανισμού Άμυνας (EDA), πρώην Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης της Τσεχίας και 

Υπουργού Άμυνας, και του κ. David Van Weel, Βοηθού Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ 

για Αναδυόμενες Προκλήσεις Ασφάλειας (28/04/2022) 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Ρότερνταμ),  31/05/2022 - 01/06/2022 

1. Συμμετοχή στο συνέδριο του ΕΛΚ και στις διασκέψεις των «Study Days» του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στο Ρότερνταμ 

2. Παρακολούθηση της συνεδρίασης του ΕΛΚ, με θέμα «ΕΕ Έτος Νεολαίας: Το Μέλλον την 

Ευρώπης - ένα έργο για κάθε γενιά», με τη συμμετοχή του κ. Alain Lamasoure, Πρώην 

Υπουργού Προϋπολογισμού και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας και πρώην 

Προέδρου της Επιτροπής Προϋπολογισμών του ΕΚ, καθώς και της κας Lindia Pereira, 

Ευρωβουλευτή, Προέδρου του Youth of the European People’s Party (YEPP) (31/05/2022) 

3. Παρακολούθηση της συνεδρίασης του ΕΛΚ, με θέμα «Ψεύτικες Ειδήσεις, 

Παραπλανητικές Αφηγήσεις, Κυβερνητικός και Πληροφορικός Πόλεμος - Ένα Νέο 

Ψηφιακό Θέατρο Πολέμου», με τη συμμετοχή του κ. Lutz Gullner, Επικεφαλής του 

Τμήματος Στρατηγικών Επικοινωνιών και Ανάλυσης Πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, του κ. Μαργαρίτη Σχοινά, Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και Επιτρόπου για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, και του 

κ. Arnaud Steinkuhler, Διευθύνοντα Συμβούλου της Auxipress (31/05/2022) 

  

ΗΠΑ (Νέα Υόρκη ), 10/06/2022- 14/06/2022 

1. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Ted Deutch, εκπρόσωπο του CEO της Αμερικανο-Εβραϊκής 

Επιτροπής (AJC) 

 

ΓΑΛΛΙΑ (Παρίσι), 17/06/2022- 18/06/2022 

1. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Marc Poulain, Διευθυντή Διεθνούς Εμπορίου της Γαλλικής 

Ένωσης Μεγάλων Επιχειρήσεων (AFEP) 

2. Συμμετοχή στην εκδήλωση της ΝΟΔΕ Παρισίου, με θέμα «Η Ελλάδα αλλάζει: Ο ρόλος 

της ελληνικής Διασποράς στην προώθηση της νέας εικόνας της χώρας μας στην Ευρώπη» 

3. Συνάντηση εργασίας με Έλληνες επιχειρηματίες 
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VII. Αρθρογραφία και συνεντεύξεις σε έντυπα και σε διαδικτυακά μέσα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατά τη διάρκεια του τρίτου χρόνου της θητείας της, η κα Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου 

δημοσίευσε 61 συνεντεύξεις/άρθρα σε έντυπα και διαδικτυακά μέσα, για θέματα πολιτικής 

επικαιρότητας, σχετικά με τους τομείς ευθύνης της, ως κάτωθι: 

 

1. Στην εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ: «Η πανδημία μάς δίδαξε πως η Ευρώπη χρειάζεται 

περισσότερη αλληλεγγύη και περισσότερη ενότητα» (05/072021) 

2. Συνέντευξη για το κοινό Podcast του Πάνελ για την Επιστήμη και την Τεχνολογία (STOA) 

και του ΟΟΣΑ (OECD), με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Δεοντολογία 

(07/07/2021) 

3. Interview at Bloomberg TV with Francine Lacqua (07/07/2021) 

4. Άρθρο στο iefimerida: “Δύο χρόνια κυβέρνηση Μητσοτάκη: Έβαλε την Ελλάδα στο 

επίκεντρο της Ε.Ε.” (14/07/2021) 

5. Interview with “Debating Europe”: “Is the EU too passive in conflicts in its 

neighbourhood?” (27/07/2021) 

6. Interview in the final episode of a series on AI by the OECD’s Global Parliamentary 

Network & STOA “Artificial intelligence: Managing the ethical challenges” (30/07/2021) 

7. Στην εφημερίδα lifo.gr: «Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη αλληλεγγύη και ενότητα» 

(30/07/2021) 

https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-to-paron-i-pandimia-mas-dida/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-to-paron-i-pandimia-mas-dida/
https://soundcloud.com/oecd/ai-podcast-3
https://soundcloud.com/oecd/ai-podcast-3
https://soundcloud.com/oecd/ai-podcast-3
https://www.youtube.com/watch?v=ynKspNk3VS0
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-iefimerida-dyo-chronia-kyvernisi-mits/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-iefimerida-dyo-chronia-kyvernisi-mits/
https://www.youtube.com/watch?v=YZ8qF5XfojM
https://www.youtube.com/watch?v=YZ8qF5XfojM
https://soundcloud.com/oecd/ai-podcast-3
https://soundcloud.com/oecd/ai-podcast-3
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8. Στην ιστοσελίδα bigpost.gr: «40 χρόνια στους κόλπους της ευρωπαϊκής οικογένειας, για 

τη χώρα μας, σημαίνουν … εξέλιξη και ασφάλεια» (06/09/2021) 

9. Στην εφημερίδα Politico Pro Morning Trade on Open Strategic Autonomy: EU’s upcoming 

Anticoercion Instrument, EU-US Trade & Technology Council and EU-China relations 

(07/09/2021) 

10. Στην ιστοσελίδα thepresident.gr: «Το 2015, η Ευρώπη ακολούθησε τις εξελίξεις στο 

μεταναστευτικό και το πλήρωσε. Αυτή τη φορά, πρέπει να προηγηθεί των εξελίξεων, 

αντιλαμβανόμενη ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά.» (07/09/2021) 

11. Στην εφημερίδα The Parliament Magazine: “IPI and other associated measures aim to deter 

malpractice and level the playing field for the European Union in the new geopolitical trade 

game. This is not only necessary and pragmatic, but also the most intelligent course of 

action.” (08/09/2021) 

12. Σε ειδικό ένθετο της εφημερίδας ΜΑΓΝΗΣΙΑ για την Οικονομία: “«Παράθυρο» στην 

εξωστρέφεια και τις εξαγωγές των ελληνικών επιχειρήσεων, η πλατφόρμα 

«Access2Markets»” (13/09/2021) 

13. Στην ιστοσελίδα peripteron.eu: «Τα μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη 

ΔΕΘ, σηματοδοτούν την εκκίνηση για την επόμενη ημέρα της Ελλάδας, στον δρόμο της 

ανάπτυξης και της αναβαθμισμένης ευρωπαϊκής της θέσης» (22/09/2021) 

14. Στη μηνιαία εφημερίδα «Ο Προφήτης της Νέας Σμύρνης»: «Οι ελληνικές ΜμΕ μπορούν 

να κερδίσουν περισσότερο έδαφος στις εξαγωγές, μέσω της πλατφόρμας Access2Markets» 

(27/09/2021) 

15. Στην εφημερίδα euractiv: “A chance for a transatlantic reset” (27/09/2021) 

16. Στην εφημερίδα lifo.gr: «Ανάπτυξη και ισχυρή οικονομία σημαίνουν γεωπολιτική ισχύ και 

εθνική ασφάλεια» (01/10/2021) 

17. Στην εφημερίδα «δ»: «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διατηρεί την εμπιστοσύνη των 

Ελλήνων πολιτών» (05/10/2021) 

18. Στην εφημερίδα iefimerida.gr: «Η Ελλάδα προηγείται και πάλι των εξελίξεων στην 

Ευρώπη με την αμυντική συμφωνία» (07/10/2021) 

19. Στον ραδιοφωνικό σταθμό alphafm.gr: “Μόνιμο «δίχτυ προστασίας» των καταναλωτών 

ενέργειας, η ελληνική πρόταση για το Μεταβατικό Ταμείο Αντιστάθμισης στην Ε.Ε.” 

(12/10/2021) 

https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-sto-bigpost-gr-40-chronia-stoys-kolpo/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-sto-bigpost-gr-40-chronia-stoys-kolpo/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/en/interview-to-politico-pro-morning-trade-on-open-strategic-autonomy-eus-upcoming-anti-coercion-instrument-eu-us-trade-technology-council-and-eu-china-relations/
https://asimakopoulou.gr/en/interview-to-politico-pro-morning-trade-on-open-strategic-autonomy-eus-upcoming-anti-coercion-instrument-eu-us-trade-technology-council-and-eu-china-relations/
https://asimakopoulou.gr/en/interview-to-politico-pro-morning-trade-on-open-strategic-autonomy-eus-upcoming-anti-coercion-instrument-eu-us-trade-technology-council-and-eu-china-relations/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-thepresident-gr-to-2015-i-eyropi-akoloythise-t/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-thepresident-gr-to-2015-i-eyropi-akoloythise-t/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-thepresident-gr-to-2015-i-eyropi-akoloythise-t/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/en/op-ed-in-the-parliament-magazine-ipi-and-other-associated-measures-aim-to-deter-malpractice-and-level-the-playing-field-for-the-european-union-in-the-new-geopolitical-trade-game-this-is-not-only-n/
https://asimakopoulou.gr/en/op-ed-in-the-parliament-magazine-ipi-and-other-associated-measures-aim-to-deter-malpractice-and-level-the-playing-field-for-the-european-union-in-the-new-geopolitical-trade-game-this-is-not-only-n/
https://asimakopoulou.gr/en/op-ed-in-the-parliament-magazine-ipi-and-other-associated-measures-aim-to-deter-malpractice-and-level-the-playing-field-for-the-european-union-in-the-new-geopolitical-trade-game-this-is-not-only-n/
https://asimakopoulou.gr/en/op-ed-in-the-parliament-magazine-ipi-and-other-associated-measures-aim-to-deter-malpractice-and-level-the-playing-field-for-the-european-union-in-the-new-geopolitical-trade-game-this-is-not-only-n/
https://asimakopoulou.gr/arthro-se-eidiko-entheto-tis-efimeridas/
https://asimakopoulou.gr/arthro-se-eidiko-entheto-tis-efimeridas/
https://asimakopoulou.gr/arthro-se-eidiko-entheto-tis-efimeridas/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-peripteron-eu-ta-metra-poy-exiggeile-o/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-peripteron-eu-ta-metra-poy-exiggeile-o/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-peripteron-eu-ta-metra-poy-exiggeile-o/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sti-miniaia-efimerida-o-profiti/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sti-miniaia-efimerida-o-profiti/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sti-miniaia-efimerida-o-profiti/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/en/op-en-in-euractiv-a-chance-for-a-transatlantic-reset/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-lifo-gr-anaptyxi-kai-ischyri-oikon/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-lifo-gr-anaptyxi-kai-ischyri-oikon/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-stin-d-i-kyvernisi-tis-n/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-stin-d-i-kyvernisi-tis-n/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-iefimerida-gr-i-ellada-proigeitai-kai-p/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-iefimerida-gr-i-ellada-proigeitai-kai-p/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-alphafm-gr-monimo-dichty-prostasias/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-alphafm-gr-monimo-dichty-prostasias/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-alphafm-gr-monimo-dichty-prostasias/
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20. Στην εφημερίδα «Σημερινή των Σερρών»: «Η ενεργειακή κρίση είναι για την ΕΕ μια νέα 

πρόκληση και μια νέα ευκαιρία» (19/10/2021) 

21. Στην ιστοσελίδα dailypost.gr: «Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας – ΗΠΑ: Ένα ακόμη βήμα 

για να κατακτήσει η χώρα τη γεωπολιτική θέση που της αρμόζει, στη Μεσόγειο, την 

Ευρώπη και τον κόσμο» (20/10/2021) 

22. Συμμετοχή στο αφιέρωμα του Kontra Channel “KONTRA NEWS10”, με τον Γιώργο 

Μελιγγώνη, με θέμα «40 χρόνια - Η Ελλάδα στην Ευρώπη» Μέρος 1/2 & Μέρος 2/2 

(20/10/2021) 

23. Στην εφημερίδα Νέοι Ορίζοντες: «Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID: Μια 

ελληνική πρόταση που εφαρμόστηκε σε 43 χώρες και 4 ηπείρους» (22/10/2021) 

24. Στην εφημερίδα Κυριακάτικη Realnews: «Η Ευρώπη, με την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή 

των εξελίξεων, δείχνει τον δρόμο για τη στρατηγική του μέλλοντος» (24/10/2021) 

25. Στην εφημερίδα «ΜτΚ» : «Η ΕΕ οφείλει να διαφυλάξει το κύρος της, να σταθεί αντάξια 

των περιστάσεων και να εξασφαλίσει τη σταθερότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική 

Μεσόγειο» (31/10/2021) 

26. Στην ιστοσελίδα paratiritis-news.gr: «Η ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Φαρμάκων (ΕΜΑ), κλειδί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση υγειονομικών κρίσεων, 

στο μέλλον» (06/11/2021) 

27. Στην ιστοσελίδα newsbeast.gr: «Στη Διάσκεψη Κορυφής για την κλιματική αλλαγή, η 

Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην Ευρώπη» (07/11/2021) 

28. Στην εφημερίδα alithianews.gr: «Η Ελλάδα κατακτά αλματωδώς το ψηφιακό μέλλον της, 

αξιοποιώντας στο μέγιστο τις δυνατότητες της Ψηφιακής Μετάβασης και της τεχνητής 

νοημοσύνης» (12/11/2021) 

29. Στην εφημερίδα theparliamentmagazine.eu: “European Prostate Cancer Awareness Day: 

EU needs to recognise severity of threat posed by prostate cancer” (17/11/2021) 

30. Στην ιστοσελίδα in.gr: «Η αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής 

Δικονομίας, καθοριστικό βήμα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας κατά των 

γυναικών» (18/11/2021) 

31. Στην εφημερίδα KARFITSA: «Η επιτυχής αντιμετώπιση της πρόσφατης μεταναστευτικής 

κρίσης στον Έβρο, από την Ελλάδα, οδηγός για τη θεσμοθέτηση αυστηρών και μόνιμων 

μηχανισμών προστασίας των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (20/11/2021) 

https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-efimerida-simerini-ton-se/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-efimerida-simerini-ton-se/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dailypost-gr-stratigikos-dialogos-el/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dailypost-gr-stratigikos-dialogos-el/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dailypost-gr-stratigikos-dialogos-el/
https://www.youtube.com/watch?v=dwOTPFEhBUQ
https://www.youtube.com/watch?v=dwOTPFEhBUQ
https://www.youtube.com/watch?v=Npv4euo2w9c
https://www.youtube.com/watch?v=Npv4euo2w9c
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://www.neoiorizontes.gr/am-asimakopoyloy-eyropaiko-psifiako-pistopoiitiko-covid-mia-elliniki-protasi-poy-efarmostike-se-43-chores-kai-4-ipeiroys/
https://www.neoiorizontes.gr/am-asimakopoyloy-eyropaiko-psifiako-pistopoiitiko-covid-mia-elliniki-protasi-poy-efarmostike-se-43-chores-kai-4-ipeiroys/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-realnews-i-eyropi-me-tin-ellada-sti/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-realnews-i-eyropi-me-tin-ellada-sti/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sti-mtk-i-ee-ofeilei-na-diafy/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sti-mtk-i-ee-ofeilei-na-diafy/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sti-mtk-i-ee-ofeilei-na-diafy/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-paratiritis-news-gr-i-enischysi-toy-roloy-to/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-paratiritis-news-gr-i-enischysi-toy-roloy-to/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-paratiritis-news-gr-i-enischysi-toy-roloy-to/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-newsbeast-gr-sti-diaskepsi-koryfis-gia/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-newsbeast-gr-sti-diaskepsi-koryfis-gia/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-efimerida-alithianews-gr-i-ellada-kata/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-efimerida-alithianews-gr-i-ellada-kata/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-efimerida-alithianews-gr-i-ellada-kata/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/en/op-ed-in-theparliamentmagazine-eu-european-prostate-cancer-awareness-day-eu-needs-to-recognise-severity-of-threat-posed-by-prostate-cancer/
https://asimakopoulou.gr/en/op-ed-in-theparliamentmagazine-eu-european-prostate-cancer-awareness-day-eu-needs-to-recognise-severity-of-threat-posed-by-prostate-cancer/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-in-gr-i-anatheorisi-toy-poinikoy/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-in-gr-i-anatheorisi-toy-poinikoy/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-in-gr-i-anatheorisi-toy-poinikoy/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-karfitsa-i-epitychis-antimetopisi/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-karfitsa-i-epitychis-antimetopisi/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-karfitsa-i-epitychis-antimetopisi/


 

 
 

37 

32. Στην εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ: «Η δια ζώσης λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

με την εφαρμογή των σύγχρονων Ψηφιακών Δεξιοτήτων, κλειδί για την ενίσχυση των 

δημοκρατικών διαδικασιών στη μετά-covid εποχή» (21/11/2021) 

33. Στην ιστοσελίδα thepresident.gr: «Ομάδα Ευρώπη, ένα θετικό βήμα για την προστασία 

των συνόρων της ΕΕ και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του μεταναστευτικού 

ζητήματος» (30/11/2021) 

34. Στην ιστοσελίδα dete.gr: «Η 3η δόση του εμβολίου, μας δίνει περισσότερη ελπίδα και 

μεγαλύτερη αισιοδοξία» (07/12/2021) 

35. Στην ιστοσελίδα borderlex.net: “Critical raw materials – a trade policy for sustainable 

supply chains.” (13/12/2021) 

36. Στην εφημερίδα ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

κ Άδωνι Γεωργιάδη, με θέμα «Ευρωπαϊκή Πράξη για τις ψηφιακές αγορές: Ένα ακόμη 

βήμα για την ΕΕ και την Ελλάδα προς μια πιο δίκαιη και ασφαλή ψηφιακή αγορά» 

(09/01/2022) 

37. Στην ιστοσελίδα Μaxitisartasgr: «Ας είναι το 2022 η χρονιά που θα σηματοδοτήσει την 

αρχή του τέλους της πανδημίας» (12/01/2022) 

38. Στην ιστοσελίδα MagnesiaNews.gr: «20 χρόνια Ευρώ στην Ελλάδα: Απολογισμός και 

προκλήσεις» (09/01/2022) 

39. Στην ιστοσελίδα Aparaskevi-imagesgr: «Στην εθνική αποστολή της ΝΔ στο 

Ευρωκοινοβούλιο, εργαζόμαστε, ώστε οι εθνικές μας θέσεις, αλλά και τα αιτήματα των 

Ελλήνων πολιτών να γίνονται γνωστά και να βρίσκουν την απήχηση που χρειάζονται» 

(12/01/2022) 

40. Στην ιστοσελίδα Politicagr: «Η Όμικρον προβληματίζει και την Ε.Ε. - Το Κοινοβούλιο 

πενθεί για την απώλεια του Ντ. Σασόλι» (12/01/2022) 

41. Στην ιστοσελίδα Παρόν της Κυριακής: «20 χρόνια ευρώ στην Ελλάδα: Απολογισμός και 

προκλήσεις.» (18/01/2022) 

42. Στην ιστοσελίδα Dimokratiki.gr: «Δεν χρειάζεται να πανικοβαλλόμαστε αλλά και να μην 

εφησυχάζουμε»! (23/01/2022) 

43. Στην ιστοσελίδα iefimerida «Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης είναι ευκαιρία» 

(03/02/2022) 

https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-efimerida-to-paron-i-dia-z/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-efimerida-to-paron-i-dia-z/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-efimerida-to-paron-i-dia-z/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-thepresident-gr-omada-eyropi-ena-thetik/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-thepresident-gr-omada-eyropi-ena-thetik/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-thepresident-gr-omada-eyropi-ena-thetik/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/en/joint-op-ed-in-borderlex-net-critical-raw-materials-a-trade-policy-for-sustainable-supply-chains/
https://asimakopoulou.gr/en/joint-op-ed-in-borderlex-net-critical-raw-materials-a-trade-policy-for-sustainable-supply-chains/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/koino-arthro-sto-vima-tis-kyriakis-me-to/
https://asimakopoulou.gr/koino-arthro-sto-vima-tis-kyriakis-me-to/
https://asimakopoulou.gr/koino-arthro-sto-vima-tis-kyriakis-me-to/
https://asimakopoulou.gr/koino-arthro-sto-vima-tis-kyriakis-me-to/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://www.maxitisartas.gr/single_page.php?catid=2&id=22612
https://www.maxitisartas.gr/single_page.php?catid=2&id=22612
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://magnesianews.gr/arthra/20-chronia-eyro-stin-ellada-apologismos-kai-prokliseis-2.html
https://magnesianews.gr/arthra/20-chronia-eyro-stin-ellada-apologismos-kai-prokliseis-2.html
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-sto-aparaskevi-images-gr-stin-ethniki-apost/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-sto-aparaskevi-images-gr-stin-ethniki-apost/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-sto-aparaskevi-images-gr-stin-ethniki-apost/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-sto-aparaskevi-images-gr-stin-ethniki-apost/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://www.politica.gr/ellada/a-m-asimakopoulou-h-omikron-problimatizei-kai-tin-e-e-to-koinoboulio-penthei-gia-tin-apoleia-tou-nt-sasoli/
https://www.politica.gr/ellada/a-m-asimakopoulou-h-omikron-problimatizei-kai-tin-e-e-to-koinoboulio-penthei-gia-tin-apoleia-tou-nt-sasoli/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-p-20-chronia-eyro-stin-ellad/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-p-20-chronia-eyro-stin-ellad/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://www.dimokratiki.gr/23-01-2022/anna-misel-asimakopoyloy-den-chreiazetai-na-panikovallomaste-alla-kai-na-min-efisychazoyme/
https://www.dimokratiki.gr/23-01-2022/anna-misel-asimakopoyloy-den-chreiazetai-na-panikovallomaste-alla-kai-na-min-efisychazoyme/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-sto-iefimerida-i-diaskepsi-gia-to-me/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-sto-iefimerida-i-diaskepsi-gia-to-me/
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44. Στο WorldEnergyNs: «Οι προκλήσεις του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής 

Άνθρακα στον τομέα του αλουμινίου» (04/02/2022) 

45. Στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»: «Στόχοι και προτεραιότητες της Γαλλικής 

Προεδρίας» (07/02/2022) 

46. Στην ιστοσελίδα pagenews.gr: «Ενεργειακή κρίση, πανδημία, ΕΝΦΙΑ, κατώτατος μισθός, 

συνέδριο ΝΔ» (09/02/2022) 

47. Στην εφημερίδα Ο Προφήτης της Νέας Σμύρνης: «Έφτασε η ώρα, η ΕΕ να θέσει τις 

«κόκκινες γραμμές» της απέναντι στην παραβατικότητα της Τουρκίας ξεκάθαρα και 

αυστηρά» (28/02/2022) 

48. Στην εφημερίδα «Ελεύθερη Θράκη»: «Και στα δύσκολα η Ελλάδα μπορεί να 

πρωταγωνιστεί.» (03/03/2022) 

49. Στο pagenews.gr: «Οι γυναίκες της Ουκρανίας και της Ρωσίας ενδυναμώνουν την πίστη 

στη δύναμή μας» (17/03/2022) 

50. Στην εφημερίδα «60+ η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων»: «Τα μεγάλα στοιχήματα της 

Ευρώπης» (24/03/2022) 

51. Στο newsbeast.gr: «Η στρατηγική πυξίδα δείχνει ξεκάθαρα την κατεύθυνση προς μια κοινή 

Ευρωπαϊκή Αμυντική Πολιτική» (29/03/2022) 

52. Euronews: Συνέντευξη στη Shona Murray (06/04/2022) 

53. Στο «ΠΑΡΟΝ της Κυριακής»: «Στόχος της Ε.Ε. να μη μετατραπεί η επισιτιστική ασφάλεια 

σε μια νέα κρίση για την Ευρώπη» (10/04/2022) 

54. Op-ed in Brussels Morning Newspaper: “The time has come to go forward with Free Trade 

Agreements.” (15/05/2022) 

55. Στην εφημερίδα «Το Παρόν» με θέμα: «Η πορεία για μια άλλη νέα Ελλάδα, που αλλάζει 

και πρωταγωνιστεί, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να ανακοπεί ποτέ ξανά από νέες 

αυταπάτες» (23/05/2022) 

56. Στο emea_gr: «Όσο πιο αυστηρές οι κυρώσεις τόσο πιο σαφές το μήνυμα στη Ρωσία του 

Πούτιν» (26/05/2022) 

57. Στην εφημερίδα «Πολιτικά»: «Σχεδόν μισό αιώνα μετά, η Νέα Δημοκρατία παραμένει 

ΝΕΑ και δημιουργεί μια ΝΕΑ Ελλάδα σε μια ΝΕΑ Ευρώπη.» (02/06/2022) 

58. Στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα»: «Η Ευρώπη πρέπει να πει με πράξεις «φτάνει πια» στην 

Τουρκία» (07/06/2022) 

https://www.worldenergynews.gr/index.php?id=531694
https://www.worldenergynews.gr/index.php?id=531694
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-efimerida-eleytheros-typos/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-efimerida-eleytheros-typos/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://www.pagenews.gr/2022/02/09/ora-oikonomias/anna-misel-asimakopoulou-sto-pagenews-gr-energeiaki-krisi-pandimia-enfia-katotatos-misthos-synedrio-nd/
https://www.pagenews.gr/2022/02/09/ora-oikonomias/anna-misel-asimakopoulou-sto-pagenews-gr-energeiaki-krisi-pandimia-enfia-katotatos-misthos-synedrio-nd/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-profiti-n-smyrnis-eftase-i/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-profiti-n-smyrnis-eftase-i/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-profiti-n-smyrnis-eftase-i/
https://elthraki.gr/2022/06/%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84/
https://elthraki.gr/2022/06/%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-pagenews-gr-oi-gynaikes-tis-oykrania/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-pagenews-gr-oi-gynaikes-tis-oykrania/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-stin-efimerida-60-i-efimeri/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-stin-efimerida-60-i-efimeri/
https://www.newsbeast.gr/apopseis/arthro/8460839/i-stratigiki-pyxida-deichnei-xekathara-tin-katefthynsi-pros-mia-koini-evropaiki-amyntiki-politiki
https://www.newsbeast.gr/apopseis/arthro/8460839/i-stratigiki-pyxida-deichnei-xekathara-tin-katefthynsi-pros-mia-koini-evropaiki-amyntiki-politiki
https://sw-ke.facebook.com/AnnaMichelleAsimakopoulou/videos/%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AE-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF-euronews-english-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF-shona-murray-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CE%B9%CF%82/1617226885301148
https://www.newshub.gr/el/apopseis/stochos-tis-e-e-na-mi-metatrapei-i-episitistiki-asfaleia-se-mia-nea-krisi-gia-tin-eyropi
https://www.newshub.gr/el/apopseis/stochos-tis-e-e-na-mi-metatrapei-i-episitistiki-asfaleia-se-mia-nea-krisi-gia-tin-eyropi
https://asimakopoulou.gr/en/op-ed-in-brussels-morning-newspaper-the-time-has-come-to-go-forward-with-free-trade-agreements/
https://asimakopoulou.gr/en/op-ed-in-brussels-morning-newspaper-the-time-has-come-to-go-forward-with-free-trade-agreements/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://www.paron.gr/2022/05/22/anna-misel-asimakopoyloy-sto-quot-p-quot-i-poreia-gia-mia-alli-nea-ellada-poy-allazei-kai-protagonistei-den-prepei-na-epitrepsoyme-na-anakopei-pote-xana-apo-nees-aytapates/
https://www.paron.gr/2022/05/22/anna-misel-asimakopoyloy-sto-quot-p-quot-i-poreia-gia-mia-alli-nea-ellada-poy-allazei-kai-protagonistei-den-prepei-na-epitrepsoyme-na-anakopei-pote-xana-apo-nees-aytapates/
https://www.paron.gr/2022/05/22/anna-misel-asimakopoyloy-sto-quot-p-quot-i-poreia-gia-mia-alli-nea-ellada-poy-allazei-kai-protagonistei-den-prepei-na-epitrepsoyme-na-anakopei-pote-xana-apo-nees-aytapates/
https://emea.gr/kato-kyria/665542/anna-misel-asimakopoulou-oso-pio-afstires-oi-kyroseis-toso-pio-safes-to-minyma-sti-rosia-tou-poutin/
https://emea.gr/kato-kyria/665542/anna-misel-asimakopoulou-oso-pio-afstires-oi-kyroseis-toso-pio-safes-to-minyma-sti-rosia-tou-poutin/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-dete-gr-i-3i-dosi-toy-emvolioy-mas-d/
https://www.protothema.gr/politics/article/1251666/asimakopoulou-i-europi-prepei-na-pei-me-praxeis-ftanei-pia-stin-tourkia/
https://www.protothema.gr/politics/article/1251666/asimakopoulou-i-europi-prepei-na-pei-me-praxeis-ftanei-pia-stin-tourkia/
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59. Στο «parapolitika.gr»: «Η Ελλάδα δεν θα ανεχθεί άλλες συκοφαντίες ως προς την 

ελευθερία του Τύπου» (08/06/2022) 

60. Στο «PowerGame»: «Χαμηλή η εκπροσώπηση των γυναικών πολιτικών στον Ευρωπαϊκό 

Νότο» (15/06/2022) 

61. Στο «tomanifesto»: «Συκοφαντίες χωρίς σύνορα η έκθεση για την ελευθερία του Τύπου 

στην Ελλάδα» (16/06/2022) 

 
VIII. Τηλεοπτικές συνεντεύξεις και συνεντεύξεις σε διαδικτυακά ΜΜΕ και 

ραδιόφωνα 

Κατά τη διάρκεια του τρίτου χρόνου της θητείας της, η κα Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου 

συμμετείχε σε 221 τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και διαδικτυακές εκπομπές, ως κάτωθι.  

Αποσπάσματα από αυτές, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα https://asimakopoulou.gr/category/op-

eds/   

Α/Α ΚΑΝΑΛΙ ΕΚΠΟΜΠΗ Ημ/νία 
Κανάλια εθνικής εμβέλειας 
 
1 Action 24 TV X2, με τον Γιάννη Πολίτη 06/07/2021 

2 Παραπολιτικά 90.1 FM “Μέχρι Τέλους”, με τον Γιώργο 
Κουβαρά και τον Γιώργο Πιέρρο 

06/07/2021 

3 MEGA TV “Mega Σαββατοκύριακο”, με 
τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη 
Στέλλα Γκαντώνα 

11/07/2021 

4 ΑΝΤ1 TV “Καλοκαίρι Μαζί”, με τον Νίκο 
Ρογκάκο και τον Γιώργο 
Γρηγοριάδη 

12/07/2021 

5 KONTRA CHANNEL TV Δελτίο Ειδήσεων, με τον Γιώργο 
Μελιγγώνη 

13/07/2021 

6 Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ “Το GPS της επικαιρότητας”, με 
τον Θάνο Σαφιάκα 

14/07/2021 

7 Παραπολιτικά 90,1 FM “Επιστροφή στην 
Κανονικότητα”, με τον Θανάση 
Φουσκίδη, τον Δημήτρη Κουνιά 
και τον Γιώργο Νόκο 

14/07/2021 

https://www.parapolitika.gr/politiki/article/1195128/anna-misel-asimakopoulou-i-ellada-den-tha-anehthei-alles-sukofadies-os-pros-tin-eleutheria-tou-tupou/
https://www.parapolitika.gr/politiki/article/1195128/anna-misel-asimakopoulou-i-ellada-den-tha-anehthei-alles-sukofadies-os-pros-tin-eleutheria-tou-tupou/
https://www.powergame.gr/women-in-power/261509/anna-misel-asimakopoulou-chamili-i-ekprosopisi-ton-gynaikon-politikon-ston-evropaiko-noto/
https://www.powergame.gr/women-in-power/261509/anna-misel-asimakopoulou-chamili-i-ekprosopisi-ton-gynaikon-politikon-ston-evropaiko-noto/
https://tomanifesto.gr/sykofanties-choris-synora-i-ekthesi-gia-tin-eleytheria-toy-typoy-stin-ellada/
https://tomanifesto.gr/sykofanties-choris-synora-i-ekthesi-gia-tin-eleytheria-toy-typoy-stin-ellada/
https://asimakopoulou.gr/category/op-eds/
https://asimakopoulou.gr/category/op-eds/
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8 RealFM 97.8 “Μy real Europe”, με τον 
Ανδρέα Μπελιμπασάκη 

19/07/2021 

9 ANT1 TV “Καλοκαίρι Μαζί”, με τον 
Παναγιώτη Στάθη, τον Γιώργο 
Γρηγοριάδη και την Ηρώ Ράντου 

26/08/2021 

10 MEGA TV “Mega Σαββατοκύριακο”, με 
τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη 
Στέλλα Γκαντώνα 

29/08/2021 

11 KONTRA CHANNEL TV  KONTRA NEWS, με τον 
Γιώργο Μελιγγώνη 

10/09/2021 

12 KONTRA CHANNEL TV “Επί του πιεστηρίου”, με τον 
Γιώργο Σιαδήμα και τον 
Βασίλης Σκουρή 

14/09/2021 

13 Παραπολιτικά 90,1 FM “Mea Culpa”, με τον 
Κωνσταντίνο Μπογδάνο 

15/09/2021 

14 ΑΝΤ1 TV “Καλημέρα Ελλάδα”, με τον 
Γιώργο Παπαδάκη 

16/09/2021 

15 Παραπολιτικά 90,1 FM “Μαγκαζίνο Σαββατοκύριακο”, 
με τον Τηλέμαχο Σαντοριναίο 

26/09/2021 

16 Action 24 TV “Brainstorming”, με τον 
Σταμάτη Ζαχαρό και την 
Κατερίνα Δούκα 

28/09/2021 

17 KONTRA CHANNEL TV “Επί του πιεστηρίου”, με τον 
Γιώργο Σιαδήμα και τον Βασίλη 
Σκουρή 

29/09/2021 

18 Παραπολιτικά 90.1 FM “Επιστροφή στην 
κανονικότητα”, με τον Γιώργο 
Νόκο, τον Θανάση Φουσκίδη 
και τον Δημήτρη Κουνιά 

29/09/2021 

19 ACTION24 TV “Briefing”, με τον Γιώργο 
Πιέρρο 

6/10/2021 

20 Παραπολιτικά 90,1 FM “Μπρα ντε φερ”, με τον 
Δημήτρη Τάκη και την Χριστίνα 
Κοραή 

8/10/2021 

21 ΕΡΤ 1 “ΕΡΤ Σαββατοκύριακο”, με τον 
Γιάννη Σκάλκο και τον Κώστα 
Λασκαράτο 

10/10/2021 
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22 ΑΝΤ1 TV “Καλημέρα Ελλάδα”, με τον 
Γιώργο Παπαδάκη 

14/10/2021 

23 Παραπολιτικά 90,1 FM “Επιστροφή στην 
Κανονικότητα”, με τον Δημήτρη 
Κουνιά και τον Γιώργο Νόκο 

19/10/2021 

24 Blue Sky TV “Ραντεβού με την 
επικαιρότητα”, με τον Μπάμπη 
Καούκη 

21/10/2021 

25 ΣΚΑΪ TV “Αταίριαστοι”, με τον Χρήστο 
Κούτρα και τον Γιάννη Ντσούνο 

26/10/2021 

26 OPEN TV  “Ώρα Ελλάδος”, με τον Άκη 
Παυλόπουλο και την Ευλαμπία 
Ρέβη 

10/11/2021 

27 MEGA TV “Mega Σαββατοκύριακο”, με 
τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη 
Στέλλα Γκαντώνα 

14/11/2021 

28 ΑΝΤ1 TV “Καλημέρα Ελλάδα”, με τον 
Γιώργο Παπαδάκη 

19/11/2021 

29 ΒΟΥΛΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ “Βουλής Βήμα”, με την Αλεξία 
Κουλούρη 

26/11/2021 

30 Παραπολιτικά 90.1 FM  “Επιστροφή στην 
κανονικότητα”, με τον Θανάση 
Φουσκίδη, τον Δημήτρη Κουνιά 
και τον Γιώργο Νόκο 

29/11/2021 

31 ΣΚΑΪ TV “ΣΗΜΕΡΑ”, με τον Δημήτρη 
Οικονόμου και τη Μαρία 
Αναστασοπούλου 

3/12/2021 

32 ΣΚΑΪ 100,3 FM Ενημερωτική Εκπομπή, με την 
Έλενα Παπαδημητρίου και τον 
Σταύρο Ιωαννίδη 

02/01/2022 

33 Παραπολιτικά 90,1 FM “Επιστροφή στην 
κανονικότητα”, με τον Θανάση 
Φουσκίδη και τον Δημήτρη 
Κουνιά 

04/01/2022 

34 AΝΤ1 TV “Καλημέρα Ελλάδα”, με τον 
Γιώργο Παπαδάκη 

14/01/2022 

35 ACTION24 TV “Briefing”, με τον Γιώργο 
Πιέρρο 

18/01/2022 
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36 Ελλάδα FM 94.3 “Μεσημεριανό Μαγκαζίνο”, με 
τον Σπύρο Παπαδάκη 

20/01/2022 

37 ΕΡΤ 1 TV “Συμβαίνει στην Ευρώπη”, με 
τον Γιώργο Παπαγεωργίου και 
την Κλειώ Νικολάου 

29/01/2022 

38 MEGA TV “Mega Σαββατοκύριακο”, με τον 
Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα 
Γκαντώνα 

06/02/2022 

39 ΕΡΤ TV “...Από τις έξι”, με τον Δημήτρη 
Κοτταρίδη και τον Γιάννη 
Πιτταρά 

08/02/2022 

40 Παραπολιτικά 90.1 FM “Μέχρι Τέλους”, με τον Γιώργο 
Κουβαρά και τον Γιώργο Πιέρρο 

08/02/2022 

41 ΑΝΤ1 TV “Καλημέρα Ελλάδα”, με τον 
Γιώργο Παπαδάκη 

10/02/2022 

42 ΣΚΑΪ TV “ΣΗΜΕΡΑ”, με τον Δημήτρη 
Οικονόμου και τη Μαρία 
Αναστασοπούλου 

11/02/2022 

43 ACTION 24 TV Briefing, με τον Γιώργο Πιέρρο 16/02/2022 

44 ΣΚΑΪ TV “ΣΗΜΕΡΑ”, με τον Δημήτρη 
Οικονόμου και τη Μαρία 
Αναστασοπούλου 

25/02/2022 

45 ΕΡΤ TV “ΕΡΤ Σαββατοκύριακο”, με τον 
Γιάννη Σκάλκο, τον Κώστα 
Λασκαράτο και τη Νίνα 
Κασιμάτη 

27/02/2022 

46 OPEN TV Έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, 
με τη Λίνα Δρούγκα 

01/03/2022 

47 ACTION 24 TV, “Briefing”, με τον Γιώργο 
Πιέρρο 

03/03/2022 

48 ΑΝΤ1 TV “Καλημέρα Ελλάδα”, με τον 
Γιώργο Παπαδάκη 

04/03/2022 

49 Παραπολιτικά 90.1 FM “Μπρα ντε φερ”, με τον Δημήτρη 
Τάκη και τη Χριστίνα Κοραή 

09/03/2022 

50 989 Alpha Radio “Καλή Παρέα”, με τον Δημήτρη 
Αλφιέρη 

09/03/2022 
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51 OPEN TV “Ώρα Ελλάδας”, με τον Άκη 
Παυλόπουλο και την Ευλαμπία 
Ρέβη 

11/03/2022 

52 ΣΚΑΪ 100,3 FM “portosalte@skai.gr”, με τον 
Άρη Πορτοσάλτε 

12/03/2022 

53 Παραπολιτικά 90.1 FM “Πρωινή Πτήση ΣΚ”, με τον 
Τηλέμαχο Σαντοριναίο 

13/03/2022 

54 KONTRA CHANNEL TV “Επί του πιεστηρίου”, με τον 
Γιώργο Σιαδήμα και τον Βασίλη 
Σκουρή 

17/03/2022 

55 ΣΚΑΪ TV  “ΣΗΜΕΡΑ”, με τον Δημήτρη 
Οικονόμου και τη Μαρία 
Αναστασοπούλου 

28/03/2022 

56 KONTRA TV “KONTRA NEWS 10”, με τον 
Γιώργο Μελιγγώνη 

30/03/2022 

57 ΑΝΤ1 TV “Καλημέρα Ελλάδα”, με τον 
Γιώργο Παπαδάκη 

08/04/2022 

58 ACTION 24 TV “Tonight”, με τον Γιώργο Πιέρρο 08/04/2022 

59 ΕΡΤ, Πρώτο Πρόγραμμα, 91,6 FM “ΤΟ GPS ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ”, με τον 
Θάνο Σιαφάκα 

11/04/2022 

60 ΣΚΑΪ TV “ΣΗΜΕΡΑ”, με τον Δημήτρη 
Οικονόμου και τη Μαρία 
Αναστασοπούλου 

14/04/2022 

61 ΕΡΤ 1 TV “Συμβαίνει στην Ευρώπη”, με 
τον Γιώργο Παπαγεωργίου και 
την Κλειώ Νικολάου 

30/04/2022 

62 TRT TV Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, με 
την Άρτεμη Καλαμογιώργου 

03/05/2022 

63 ACTION 24 TV “Tonight”, με τον Γιώργο Πιέρρο 05/05/2022 

64 Ράδιο Παραπολιτικά 90.1 FM “Επιστροφή στην 
Κανονικότητα”, Θανάσης 
Φουσκίδης, Δημήτρης Κουνιάς, 
Γιώργος Νόκος 

10/05/2022 

65 Παραπολιτικά 90.1 FM “Μέχρι τέλους”, με τον Γιώργο 
Κουβαρά και τον Γιώργο Πιέρρο 

16/05/2022 
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66 ΣΚΑΪ TV “ΣΗΜΕΡΑ”, με τον Δημήτρη 
Οικονόμου και τη Μαρία 
Αναστασοπούλου 

25/05/2022 

67 Παραπολιτικά 90.1 FM “Μπρα ντε φερ”, με τον Δημήτρη 
Τάκη και τη Χριστίνα Κοραή 

25/05/2022 

68 ACTION 24 TV “Tonight”, με τον Γιώργο Πιέρρο 27/05/2022 

69 Ertnews .gr Ενημερωτική εκπομπή, με τον 
Θάνο Σιαφάκα 

30/05/2022 

70 Παραπολιτικά 90.1  FM “Επιστροφή στην 
κανονικότητα”, με τον Θανάση 
Φουσκίδη, τον Δημήτρη Κουνιά, 
τον Γιώργο Νόκο 

31/05/2022 

71 thecaller.gr Συνέντευξη στην Ξένια Γώγου, 
με θέμα: «Αγνοήσαμε ως 
Ευρώπη τα σημάδια του Πούτιν, 
τώρα υπάρχουν από τον 
Ερντογάν» 

02/06/2022 

72 ΑΝΤ1 TV “Καλημέρα Ελλάδα”, με τον 
Γιώργο Παπαδάκη 

07/06/2022 

73 OPEN TV “Ώρα Ελλάδoς”, με τον Άκη 
Παυλόπουλο και την Ευλαμπία 
Ρέβη 

03/06/2022 

74 «24 ώρες Ευρώπη»  Εκπομπή, με την Ιωάννα 
Δεμεντή 

07/06/2022 

75 Star fm 97. 1 “Ήρθε η Ώρα”, με την Όλγα 
Λαθύρη 

08/06/2022 

76 KONTRA CHANNEL “KONTRA24”, με τη Νατάσα 
Γιάμαλη 

08/06/2022 

77 Ertnews .gr Εκπομπή, με τον Θάνο Σιαφάκα 19/06/2022 

78 Παραπολιτικά 90,1 FM “Επιστροφή στην 
κανονικότητα”, με τον Θανάση 
Φουσκίδη, τον Δημήτρη Κούνια 
και τον Γιώργο Νόκο 

23/06/2022 

Περιφερειακά κανάλια  
1 ATLAS TV, Θεσσαλονίκη 

Δελτίο Ειδήσεων, με την 
Κατερίνα Σμιρλή 

06/07/2021 
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2 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, Σέρρες Δελτίο Ειδήσεων, με τον 
Δημήτρη Κώττα 

13/07/2021 

3 ΙTV Ιωάννινα Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, με 
τον Βλάση Ντόκα 

14/07/2021 

4 Ράδιο POLITICA 89,8 FM, Ηράκλειο Κρήτης  Συνέντευξη, με τον Νίκο 
Παπαδάκη  

06/09/2021 

5 Ηλέκτρα TV, Κόρινθος “Δεύτερη Ματιά”, με τον Σπύρο 
Παπαδάκη 

07/09/2021 

6 Τηλεόραση "Κόσμος" 
“Ο κόσμος σήμερα”, με τη 
Νεκταρία Μπίλλη 

07/09/2021 

7 ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ TV, Αλεξανδρούπολη Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, με 
τον Χρήστο Νέδο 

10/09/2021 

8 IonianChannel  Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, με 
τον Γιάννη Πομώνη 

10/09/2021 

9 Radiomax 93.6 fm, Aλεξανδρούπολη “Ξυπνήστε γιατί χανόμαστε”, με 
τον Δημήτρη Κολιό 

15/09/2021 

10 Αlpha radio Καβάλας 88.6 FM “Ενημέρωση το μεσημέρι”, με 
τη Σίσσυ Ακοκαλίδου 

15/09/2021 

11 ΚΟΣΜΟΣ 93.8 FM Ρόδου “Τρίτη Σελίδα”, με τον Γιώργο 
Καντή 

20/09/2021 

12 ALFA Τηλεόραση Αν. Μακεδονίας Θράκης Δελτίο Ειδήσεων, με την 
Κυριακή Μπασκάκη 

20/09/2021 

13 My Radio 89,6 FM (Ραδιοφωνικός σταθμός της 
Κορίνθου) 

“Μία στις Τρεις”, με τον Θύμιο 
Τσαρπό 

20/09/2021 

14 ΒΗΜΑ TV, Ιωάννινα Δελτίο Ειδήσεων, με τον 
Παναγιώτη Μπούρχα 

21/09/2021 

15 Sferikos 99,3 FM, Δημοτικό Ραδιόφωνο 
Αλεξανδρούπολης 

Ενημερωτική εκπομπή, με την 
Όλια Γκαντανίδου 

22/09/2021 

16 Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων “Σημεία των καιρών”, με τη 
Βίκυ Μιχέλη 

22/09/2021 

17 TRT TV “Κεντρική Ελλάδα 
Καλησπέρα”, με τον Σωτήρη 
Πολύζο 

27/09/2021 

18 ΈΨΙΛΟΝ TV Αν. Μακεδονίας - Θράκης, Δράμα Δελτίο Ειδήσεων, με τον Μάριο 
Χμεϊντάν 

28/09/2021 
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19 ΕΡΤ Ορεστιάδας 103.5 FM “Μικρόφωνο στον Έβρο”, με τη 
Μαρία Μανάκα 

29/09/2021 

20 BLVRADIO, Εύβοια Χαλκίδα “Μικροσκόπιο”, με τον Μάκη 
Θεοδόση 

29/09/2021 

21 Ραδιοφωνική Λέσχη 97,6 FM Τρικάλων “Ώρα για λέσχη”, με τον Λάζαρο 
Μάμαλη 

04/10/2021 

22 STAR Β. Ελλάδος, Δράμα “Παρεμβάσεις”, με την Κική 
Χεριστανίδου 

05/10/2021 

23 Flash radio 99.4, Θεσσαλονίκη “Άναψε Φλάς”, με τον Βαγγέλη 
Στολάκη 

06/10/2021 

24 IoanninaTV Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, με 
τον Βλάση Ντόκα 

07/10/2021 

25 IONION FM 95.5, Πύργος Ηλείας “Ραδιουργίες εκ προμελέτης”,  
με τον Δημήτρη Στρουμπάκο 

08/10/2021 

26 Κόσμος Τηλεόραση, Ρόδος “Ο Κοσμος Σήμερα”, με τη 
Νεκταρία Μπίλλη 

08/10/2021 

27 Κανάλι 1, Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά 90.4 
FM 

“Πρωινό Μαγκαζίνο”, με τον 
Κωνσταντίνο Μαργαρίτη και 
τον Χάρη Παυλίδη 

08/10/2021 

28 ΕΝΑ CHANNEL TV, Καβάλα Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, με 
τον Απόστολο Ατζεμιδάκη 

12/10/2021 

29 Ράδιο Επιλογές 101 FM, Πολύκαστρο, Κιλκίς “Το προφίλ της ημέρας”,  με τον 
Γιάννη Παπαγεωργόπουλο 

13/10/2021 

30 Δέλτα Τηλεόραση Θράκης, Αλεξανδρούπολη Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, με 
τη Χριστίνα Κουματζίδου 

18/10/2021 

31 Ioannina TV Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, με 
τον Βλάση Ντόκα 

20/10/2021 

32 Radio North 98.00 FM, Θεσσαλονίκη “Βόρειος Αντίκτυπος”, με τον 
Βαγγέλη Μωυσή και την Ειρήνη 
Γκέλη 

22/10/2021 

33 Ράδιο Ε103 FM, Σέρρες “Αρχίζουν από Ε”, με τη 
Μαρκέλλα Μικέλη 

22/10/2021 

34 Team 102 FM, Ρέθυμνο “Πρώτη Γραμμή”, με τον Γιάννη 
Καλαϊτζάκη 

26/10/2021 

35 SUPER B TV, Πάτρα “60 Λεπτά”, με τον Ανδρέα 
Χριστόπουλο 

26/10/2021 
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36 REAL 107.1 FM Θεσσαλονίκης “Θεσσαλονίκη μου Καλημέρα”, 
με τη Μαρία Σαμολαδά 

27/10/2021 

37 SUPER B TV, Πάτρα “60 Λεπτά”, με τον Ανδρέα 
Χριστόπουλο 

01/11/2021 

38 REAL 10.7 FM  Θεσσαλονίκης “Θεσσαλονίκη μου, Καλημέρα”, 
με τη Μαρία Σαμολαδά 

01/11/2021 

39 Ράδιο Παλμός 99.5, Ρόδος Συνέντευξη, με τη Μαρία 
Χονδρογιάννη 

09/11/2021 

40 Star Κεντρικής Ελλάδας “Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων”, με 
τη Λένα Παρασκευά 

09/11/2021 

41 ΑΤΛΑΣ Τηλεόραση, Θεσσαλονίκη Συνέντευξη, με τον Σάκη Μόσχη 10/11/2021 

42 IONIAN TV “European Steps”, με τον Γιάννη 
Πομώνη 

11/11/2021 

43 ΚΟΣΜΟΣ TV, Ρόδος “Ο Κόσμος Σήμερα”, με τη 
Νεκταρία Μπίλλη 

15/11/2021 

44 ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ 91.8 F, Βόλος “Ουδέν Κρυπτόν”, με τον 
Γιάννη Αναστασίου 

16/11/2021 

45 ΑΧΕΛΩΟΣ 9.84 fm, Αγρίνιο  “Πρωινά Μαντάτα”, με τον 
Παντελή Κούτσικο 

17/11/2021 

46 IoanninaTV Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, με 
τον Βλάση Ντόκα 

19/11/2021 

47 TRT TV “Κεντρική Ελλάδα 
Καλησπέρα”, με τον Σωτήρη 
Πολύζο 

23/11/2021 

48 Star FM 93.3, Γρεβενά “Αντισταθείτε”, με τον Χρήστο 
Μίμη 

24/11/2021 

49 Αlpha fm 94.7, Καστοριά Ενημερωτική εκπομπή, με τον 
Αντώνη Παραρά 

24/11/2021 

50 Τηλεόραση ΑΡΤ     “Λόγος και Αντίλογος”, με την 
Ελευθερία Κοσμοπούλου 

30/11/2021 

51 Best radio Fm 97.3, Καλαμάτα “Πρωϊνή Ενημέρωση”, με την 
Δέσποινα Ηλιοπούλου 

01/12/2021 

52 Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης 91.5 FM “ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ”, με τον 
Δημήτρη Μανιατάκο 

02/12/2021 
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53   
Prisma 91,6 FM, Πρέβεζα 

“Απογευματινό Μαγκαζίνο”, με 
τον Παναγιώτη Κουνιάκη 

03/12/2021 

54 Ραδιοφωνική Λέσχη Τρικάλων 97,6 FM “Και μαζί... Και χώρια”, με τον 
Ηλία Βλαχογιάννη και τον 
Χρήστο Σιμορέλη 

04/12/2021 

55 WEST channel TV, Κοζάνη Κεντρικό Δελτίο, με τον 
Δημήτρη Βακρατσά 

Ειδήσεων 
08/12/2021 

56 ASTRA TV, Βόλος “Συμβαίνει τώρα”, με τη Βάσω 
Σαμακοβλή 

08/12/2021 

57 Thraki Νet Τηλεόραση, Αλεξανδρούπολη Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, με 
τον Βασίλη Νέδο 

08/12/2021 

63 Flash 99.4 FM 
“Άναψε Φλας”, με τον Βαγγέλη 
Στολάκη 

05/01/2022 

64 Κόσμος Τηλεόραση “Ο Κόσμος Σήμερα”, με τους 
Κλεάνθη Λοΐζο και τη Νεκταρία 
Μπίλλη 

05/01/2022 

65 ART TV “Χωρίς χρώμα”, με τον Γιώργο 
Βαθιώτη 

05/01/2022 

66 IoanninaTV Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, με 
τον Βλάση Ντόκα 

07/01/2022 

67 Mesogeios TV, Καλαμάτα Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, με 
τον Θάνο Τζιούβελη 

11/01/2022 

68 Maximum FM 93.6 “Ξυπνήστε γιατί χανόμαστε”, με 
τον Δημήτρη Κολιό 

11/01/2022 

69 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ “Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας”, 
με τον Γιάννη Κολλάτο 

12/01/2022 

70 
 

Politica 89.8 FM “Δημοσίως”, με τον Νίκο 
Παπαδάκη 

12/01/2022/ 

71 BHMA TV Δελτίο Ειδήσεων, με τον 
Παναγιώτη Μπούρχα 

17/01/2022 

72 ΔΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ “Ξυπνάμε μαζί, ξεκινάμε μαζί”, 
με την Δήμητρα Μακρή 

18/01/2022 

73 ΕΨΙΛΟΝ Τηλεόραση Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, με 
τον Μάριο Χμεϊντάν 

20/01/2022 

74 Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων “Σημεία των καιρών”, με τη Βίκυ 
Μιχέλη 

01/02/2022 
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75 Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης 91.5 FM “ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ”, με τον 
Δημήτρη Μανιατάκο 

03/02/2022 

76 STAR Κεντρικής Ελλάδας “Μεσημβρινά Γεγονότα”, με την 
Θώμη Παληού 

03/02/2022 

77 TV100, Θεσσαλονίκη “ENTER”, με τον Δημήτρη 
Βενιέρη 

03/02/2022 

78 ΙΟΝΙΑΝ ΤV, Πατρα “EUROPEAN STEPS”, με τον 
Βαγγέλη Καποδίστρια 

03/02/2022 

79 Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης 91.5 FM “ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ”, με τον 
Δημήτρη Μανιατάκο 

04/02/2022 

80 ΕΡΤ Κομοτηνής 98.1 FM “Καθημερινές Ιστορίες”, με τη 
Μαρία Νικολάου 

08/02/2022 

81 Ερμής Ράδιο 91.8 FM, Ζάκυνθος Ενημερωτική εκπομπή, με την 
Αγγελική Ξενόφου 

08/02/2022 

82 THRAKI NET TV, Αλεξανδρούπολη Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, με 
τη Μαρίνα Κονδύλη 

08/02/2022 

83 Ράδιο ΚΟΣΜΟΣ 93.8 FM “Τρίτη Σελίδα”, με τον Κλεάνθη 
Λοΐζο 

08/02/2022 

84 Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων “Σημεία των καιρών”, με τη Βίκυ 
Μιχέλη 

08/02/2022 

85 Sky 100.0 FM, Ρόδος Ενημερωτική εκπομπή, με τη 
Μαρία Χονδρογιάννη 

15/02/2022 

86 ALFA Τηλεόραση Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης 

Εκπομπή, σχετικά με την επέτειο 
για τα 40 χρόνια από την ένταξη 
της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, με την Κυριακή 
Μπασκάκη 

17/02/2022 

87 TRT TV “Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα”, 
με τον Σωτήρη Πολύζο 

17/02/2022 

88 SUPER TV, Κόρινθος Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, με 
τον Θεοδόση Πιπέρη 

17/02/2022 

89 ΕΝΑ CHANNEL TV, Καβάλα “ΕΝΑ LIVE NEWS”, με τη 
Μαρία Παπάζογλου 

17/02/2022 

90 Βήμα Τηλεόραση, Ιωάννινα Δελτίο Ειδήσεων, με τον 
Παναγιώτη Μπούρχα 

24/02/2022 

91 BEST TV, Καλαμάτα “Τι λες Τώρα”, με τη Δέσποινα 
Ηλιοπούλου 

28/02/2022 
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92 Ραδιοφωνική Λέσχη 97.6 FM, Τρίκαλα “Ώρα για Λέσχη”, με τον Λάζαρο 
Μάμαλη 

01/03/2022 

93 KΟΣΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, Ρόδος “Ο Κόσμος Σήμερα”, με τη 
Νεκταρία Μπίλλη 

02/03/2022 

94 ΚΑΝΑΛΙ ΕΝΑ 90,4 FM ΠΕΙΡΑΙΑ “ΠΡΟΠΑΝΤΟΣ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ”, 
με τον Νίκο Μπαρδούνια 

02/03/2022 

95 Blue Sky TV “Παρεμβάσεις”, με τον Σωτήρη 
Ξενάκη 

02/03/2022 

96 Ellada 94.3 FM, Αττική “Μαγκαζίνο”, με τον Σπύρο 
Παπαδάκη 

08/03/2022 

97 Αχελώος 9,84 FM, Αγρίνιο “Πρωϊνά Μαντάτα”, με τον 
Παντελή Κούτσικο 

09/03/2022 

98 My Radio 89,6 FM, Κόρινθος Εκπομπή, με τον Θύμιο Τσαρπού 09/03/2022 

99 IoanninaTV Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, με 
τον Βλάση Ντόκα 

10/03/2022 

100 Τhessaliatv “Μαγκαζίνο Θεσσαλίας”, με τον 
Γιάννη Κολλάτο 

15/03/2022 

101 EPSILON TV Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης, Δράμα  

Δελτίο Ειδήσεων, με τον Μάριο 
Χμεϊντάν 

16/03/2022 

102 Ράδιο Έβρος 97.1 FM, Ορεστιάδα “Πρωινή Περιπολία”, με τον 
Γιάννη Βαβαλικούδη και τον 
Χάρη Κανταρίδη 

22/03/2022 

103 Ράδιο Politica 89,8 (Ηράκλειο Κρήτης), “Δημοσίως”, με τον Νίκο 
Παπαδάκη 

23/03/2022 

104 IoanninaTV Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, με 
τον Βλάση Ντόκα 

23/03/2022 

105 IONIAN ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Πάτρα) Έκτακτη ενημερωτική εκπομπή 
για τον πόλεμο στην Ουκρανία, 
με τον Γιάννη Πομώνη, 

24/03/2022 

106 ATLAS TV (Θεσσαλονίκη) “Οι Απέναντι”, με τον Χρήστο 
Τσαλικίδη και τον Σταύρο 
Οραήλογλου 

30/03/2022 

107 Planet Radio 90.6 FM (Ιεράπετρα) “Πρωϊνή Ενημέρωση”, με τον 
Ιάκωβο Πιτροπάκη 

05/04/2022 

108 Flash 99,4 fm (Θεσσαλονίκη) “Άναψε Φλας”, με τον Βαγγέλη 
Στολάκη 

06/04/2022 
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109 BEST TV (Καλαμάτα) “ΔΙΑΛΟΓΟΙ”, με τον Θέμη 
Κανελλόπουλο 

07/04/2022 

110 STATUS 94.2 FM (Αλεξανδρούπολη) Ενημερωτική εκπομπή, με τον 
Σταύρο Αποστολίδη 

13/04/2022 

111 ΒΗΜΑ Τηλεόραση (Ιωάννινα) “Βήμα στον Πολίτη”, με την 
Βίλιαν Στασινού 

13/04/2022 

112 KOΣΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ρόδος) “Ο Κόσμος Σήμερα”, με τη 
Νεκταρία Μπίλλη 

13/04/2022 

113 Ηλέκτρα 98.8 FM (Κόρινθος) “Τα δέοντα στη μαμά σας”, με 
τον Γιώργο Γουγά 

14/04/2022 

114 Ιoannina TV ITV ΕΙΔΗΣΕΙΣ, με τον Βλάση 
Ντόκα 

26/04/2022 

115 Sferikos 99.3 FM, (Φέρες Αλεξανδρούπολης) Ενημερωτική εκπομπή, με την 
Όλια Γκαντανίδου 

28/04/2022 

116 Politica 89,8 FM (Ηρακλείου Κρήτης) “Δημοσίως”, με τον Νίκο 
Παπαδάκη 

29/04/2022 

117 Κόσμος 93.8 fm (Ρόδος) “Τρίτη Σελίδα”, με τον Γιώργο 
Καντή 

04/05/2022 

118 Πρακτορείο 104,9 FM (Θεσσαλονίκη) Εκπομπή “Επί της ουσίας” με τον 
Νίκο Γιώτη 

04/05/2022 

119 ΒΗΜΑ TV (Ιωάννινα) Δελτίο Ειδήσεων, με τον 
Παναγιώτη Μπούρχα 

04/05/2022 

120 Status FM 107,7 (Θεσσαλονίκη) “Status Press”, με τον Δημήτρη 
Βενιέρη και τη Βιργινία 
Δημαρέση 

05/05/2022 

121 ATLAS TV (Θεσσαλονίκη) “Οι Απέναντι”, με τον Χρήστο 
Τσαλικίδη και τον Σταύρο 
Οραήλογλου 

09/05/2022 

122 ΕΡΤ Ορεστιάδας “Μικρόφωνο στον Έβρο”, με τη 
Μαρία Μανάκα 

09/05/2022 

123 STAR Κεντρικής Ελλάδας Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, με 
τη Λένα Παρασκευά 

09/05/2022 

124 High TV (Αττική) “Κάτω οι Μάσκες”, με τον Μάκη 
Θεοδόση 

12/05/2022 

125 ΚΑΝΑΛΙ ΕΝΑ 90,4 FM ΠΕΙΡΑΙΑ “Προπαντός Ψυχραιμία”, με τον 
Νίκο Μπαρδούνια 

18/05/2022 
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126 ΑΧΕΛΩΟΣ 9.84 fm (Αγρίνιο) “Πρωινά Μαντάτα”, με τον 
Παντελή Κούτσικο 

19/05/2022 

127 ΕΝΑ CHANNEL (Καβάλα) Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, με 
τον Απόστολο Ατζεμιδάκη 

19/05/2022 

128 Ερμής Ράδιο 91.8 FM (Ζάκυνθος) Ενημερωτική εκπομπή, με την 
Αγγελική Ξενόφου 

20/05/2022 

129 Sky 100.0 fm (Ρόδος) “60΄ Ενημέρωση”, με τον Τώνη 
Μαρτίνη 

24/05/2022 

130 Ράδιο ΕΚΦΡΑΣΗ 97 fm (Κως) “Πρωινό με Έκφραση”, με την 
Καλλιόπη Δανελάκη 

24/05/2022 

131 ΒΗΜΑ TV (Ιωάννινα) Δελτίο Ειδήσεων, με τον 
Παναγιώτη Μπούρχα 

26/05/2022 

132 ΕΠΙΛΟΓΕΣ TV (Σέρρες) Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, με 
την Αφροδίτη Σπυρίδων 

29/05/2022 

133 Radio North 98 “Βόρειος Αντίκτυπος”, 
με την Ειρήνη Γκέλη 

01/06/2022 

134 Ράδιο Αίγιο 99.3 “Πρωινή Ενημέρωση”,  
με την Πέπη Σπηλιωτοπούλου 

02/06/2022 

135 KOΣΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ρόδος) “Ο Κόσμος Σήμερα”, με την 
Νεκταρία Μπίλλη 

02/06/2022 

136 Ράδιο Πρέβεζα 93 Fm “Ενημέρωση”, με τον Γιάννη 
Βασιλειάδη 

08/06/2022 

137 TRT TV “Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα”, 
με τον Σωτήρη Πολύζο 

15/06/2022 

138 ONE TV “One news”, με τη Μάιρα 
Μπάρμπα 

17/06/2022 

139 EPSILON TV “Προσχήματα”, με τον Μιχάλη 
Μπότα 

26/06/2022 

140 Ράδιο Κρήτη 101,5fm Ενημερωτική Εκπομπή, με τον 
Μανώλη Αργυράκη 

29/06/2022 

 ΜΜΕ εξωτερικού  
1 Διαδικτυακή συνέντευξη στην Bloomberg TV, με 

τη Francine Lacqua 
https://www.youtube.com/watch
?v=ynKspNk3VS0 

07/07/2021 
 

2 Συνέντευξη με τη δημοσιογράφο, κα Sarah Anne 
Aarup, για το Politico 
 
 

https://asimakopoulou.gr/en/inte
rview-to-politico-pro-morning-
trade-on-open-strategic-
autonomy-eus-upcoming-anti-
coercion-instrument-eu-us-

01/09/2021 
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trade-technology-council-and-
eu-china-relations 

3 Euronews 
Συνέντευξη στη Shona Murray 

06/04/2022 

 

IX. Δελτία Τύπου 

Κατά τη διάρκεια του τρίτου χρόνου της θητείας της, η κα Ασημακοπούλου εξέδωσε 38 Δελτία 

Τύπου τα οποία διανεμήθηκαν από το ΑΠΕ -ΜΠΕ, και αναδημοσιεύτηκαν σε περισσότερα από 

200 ΜΜΕ, ως κάτωθι: 

1. Δ.Τ. 15/07/2021: “Ερώτηση προς την ΕΕ για τον ρόλο της Τουρκίας, ως χώρας διέλευσης 

παράτυπης μετανάστευσης, κατά μήκος των συνόρων Λευκορωσίας-Λιθουανίας”  

2. Δ.Τ. 28/07/2021: “Ερώτηση προς τον κ. Ζ. Μπορέλ για το ενδεχόμενο αναστολής της 

Τελωνειακής Ένωσης Ε.Ε. – Τουρκίας, λόγω των προκλητικών δηλώσεων Ερντογάν, 

αναφορικά με τα Βαρώσια”  

3. Δ.Τ. 16/08/2021: “Επιστολή προς τον κ. Ζ. Μπορέλ, με θέμα τις καταχρηστικές κρατήσεις 

και απελάσεις Ελλήνων Ποντιακής καταγωγής από τις Τουρκικές αρχές”  

4. Δ.Τ. 03/09/2021: “Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα την εγκατάσταση 

Αφγανών προσφύγων στην Αλβανία, τις πιθανές επιπτώσεις της στην Ελληνική 

Μειονότητα και τον κίνδυνο δημιουργίας προσφυγικών ροών προς την Ελλάδα”  

5. Δ.Τ. 15/09/2021: “Πληροφορίες και λεπτομερή στοιχεία, για τους παράνομους 

αεροψεκασμούς των τουρκικών αεροσκαφών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στον Νομό 

Έβρου, θα ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις τουρκικές αρχές” 

6. Δ.Τ. 22/09/2021: “Κατάθεση τροπολογίας, για την κλιματική κρίση και το περιβάλλον στη 

Μεσόγειο, που αναδεικνύει τη σημασία της πρωτοβουλίας του πρωθυπουργού, Κυριάκου 

Μητσοτάκη, για την περαιτέρω συνεργασία των κρατών της Ένωσης”  

7. Δ.Τ. 04/10/2021: “Κατεπείγουσα κοινοβουλευτική ερώτηση των ευρωβουλευτών της ΝΔ 

προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το σχέδιο διακοπής λειτουργίας της ελληνικής 

υπηρεσίας του Euronews”  

8. Δ.Τ. 06/10/2021 “Μετά την πρόταση για το Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό, η ΕΕ θα 

πρέπει να αποδεχθεί και την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για αποτελεσματική και 

βιώσιμη αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.”  

https://asimakopoulou.gr/erotisi-gia-ton-rolo-tis-toyrkias-os-cho/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-gia-ton-rolo-tis-toyrkias-os-cho/
https://asimakopoulou.gr/d-t-erotisi-pros-ton-k-z-mporel-gia-to-e/
https://asimakopoulou.gr/d-t-erotisi-pros-ton-k-z-mporel-gia-to-e/
https://asimakopoulou.gr/d-t-erotisi-pros-ton-k-z-mporel-gia-to-e/
https://asimakopoulou.gr/epistoli-pros-ton-k-z-mporel-me-thema-ti/
https://asimakopoulou.gr/epistoli-pros-ton-k-z-mporel-me-thema-ti/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-m/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-m/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-m/
https://asimakopoulou.gr/d-t-plirofories-kai-leptomeri-stoiche/
https://asimakopoulou.gr/d-t-plirofories-kai-leptomeri-stoiche/
https://asimakopoulou.gr/d-t-plirofories-kai-leptomeri-stoiche/
https://asimakopoulou.gr/d-t-katathesi-tropologias-gia-tin-klim/
https://asimakopoulou.gr/d-t-katathesi-tropologias-gia-tin-klim/
https://asimakopoulou.gr/d-t-katathesi-tropologias-gia-tin-klim/
https://asimakopoulou.gr/katepeigoysa-koinovoyleytiki-erotis/
https://asimakopoulou.gr/katepeigoysa-koinovoyleytiki-erotis/
https://asimakopoulou.gr/katepeigoysa-koinovoyleytiki-erotis/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-stin-olomeleia-toy-ek-meta/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-stin-olomeleia-toy-ek-meta/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-stin-olomeleia-toy-ek-meta/
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9. Δ.Τ. 12/10/2021: “Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα τη χρήση 

απαγορευμένων ουσιών σε φυτοφάρμακα στην Τουρκία και την εισαγωγή τους στον 

ΕΟΧ” 

10. Δ.Τ. 13/10/2021: “Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα την παράνομη, 

λαθραία και άναρχη αλιεία στο Αιγαίο, από Τουρκικά αλιευτικά”  

11. Δ.Τ. 19/10/2021: “Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα τις παγκόσμιες 

αυξήσεις τιμών και την έλλειψη εφοδιασμού μαγνησίου”  

12. Δ.Τ. 30/11/2021: “Τα Ιωάννινα είναι έτοιμα να υποστηρίξουν την υλοποίηση των στόχων 

της Πράσινης Συμφωνίας – Θα βρίσκομαι δίπλα στην προσπάθεια αυτή”  

13. Δ.Τ. 17/11/2021: “Η επανένωση των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων με τις 

οικογένειές τους, συνιστά ζήτημα ευρωπαϊκής αξιοπρέπειας”  

14. Δ.Τ. 17/11/2021: “Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα την καταστροφή και την 

καταπάτηση εκκλησιαστικών περιουσιών της Τενέδου από το τουρκικό κράτος”  

15. Δ.Τ. 18/11/2021: “Έκκληση για την προστασία και την ενίσχυση των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων γούνας της Καστοριάς”  

16. Δ.Τ. 19/11/2021: “Κοινή ερώτηση Μ. Κεφαλογιάννη και Α.Μ. Ασημακοπούλου προς την 

ΕΕ «Προκλητική έκθεση στο Αλβανικό Προεδρικό Μέγαρο που προσβάλλει βάναυσα την 

Ιστορία και τις σχέσεις καλής γειτονίας»” 

17. Δ.Τ. 01/12/2021: “Η πολιτική της «Μηδενικής Ανοχής» εξακολουθεί να είναι ο μόνος 

δρόμος για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας”  

18. Δ.Τ. 02/12/2021:  “H Ελλάδα θα κερδίσει το στοίχημα της εξωστρέφειας”  

19. Δ.Τ. 16/12/2021: “Είναι δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών να λένε «Καλά 

Χριστούγεννα»”  

20. Δ.Τ. 20/12/2021: “Η Ευρώπη και η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, με στόχο 

τη διασφάλιση ενός ευοίωνου μέλλοντος για την εργασία στην ψηφιακή εποχή”  

21. Δ.Τ. 28/01/2022: “Επανεκλογή στη θέση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Διεθνούς 

Εμπορίου” 

22. Δ.Τ. 07/02/2022: “Ερώτηση Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

για τη βεβήλωση της Παναγίας Σουμελά”  

https://asimakopoulou.gr/d-t-erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitro/
https://asimakopoulou.gr/d-t-erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitro/
https://asimakopoulou.gr/d-t-erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitro/
https://asimakopoulou.gr/4518/
https://asimakopoulou.gr/4518/
https://asimakopoulou.gr/d-t-erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitrop/
https://asimakopoulou.gr/d-t-erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitrop/
https://asimakopoulou.gr/d-t-ta-ioannina-einai-etoima-na-ypostirixoyn-tin-ylopoiisi-ton-stochon-tis-prasinis-symfonias-tha-vriskomai-dipla-stin-prospatheia-ayti/
https://asimakopoulou.gr/d-t-ta-ioannina-einai-etoima-na-ypostirixoyn-tin-ylopoiisi-ton-stochon-tis-prasinis-symfonias-tha-vriskomai-dipla-stin-prospatheia-ayti/
https://asimakopoulou.gr/d-t-i-epanenosi-ton-asynodeyton-anili/
https://asimakopoulou.gr/d-t-i-epanenosi-ton-asynodeyton-anili/
https://asimakopoulou.gr/d-t-erotisi-stin-eyropaiki-epitropi-me/
https://asimakopoulou.gr/d-t-erotisi-stin-eyropaiki-epitropi-me/
https://asimakopoulou.gr/d-t-ekklisi-gia-tin-prostasia-kai-tin-e/
https://asimakopoulou.gr/d-t-ekklisi-gia-tin-prostasia-kai-tin-e/
https://asimakopoulou.gr/koini-erotisi-m-kefalogianni-kai-a-m-a/
https://asimakopoulou.gr/koini-erotisi-m-kefalogianni-kai-a-m-a/
https://asimakopoulou.gr/koini-erotisi-m-kefalogianni-kai-a-m-a/
https://asimakopoulou.gr/d-t-i-politiki-tis-midenikis-anochis/
https://asimakopoulou.gr/d-t-i-politiki-tis-midenikis-anochis/
https://asimakopoulou.gr/d-t-h-ellada-tha-kerdisei-to-stoichima-ti/
https://asimakopoulou.gr/d-t-einai-dikaioma-ton-eyropaion-poli/
https://asimakopoulou.gr/d-t-einai-dikaioma-ton-eyropaion-poli/
https://asimakopoulou.gr/d-t-i-eyropi-kai-i-ellada-stin-proti-gr/
https://asimakopoulou.gr/d-t-i-eyropi-kai-i-ellada-stin-proti-gr/
https://asimakopoulou.gr/d-t-anaforika-me-tin-epaneklogi-sti-thes/
https://asimakopoulou.gr/d-t-anaforika-me-tin-epaneklogi-sti-thes/
https://asimakopoulou.gr/d-t-erotisi-annas-misel-asimakopoylo/
https://asimakopoulou.gr/d-t-erotisi-annas-misel-asimakopoylo/
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23. Δ.Τ. 15/02/2022: “Ομιλία στην Ολομέλεια του Ε.Κ.: «Ελάτε να δώσουμε μαζί τη μάχη για 

την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, μια δίκαιη μάχη με συμβολικό χαρακτήρα 

για ολόκληρη την Ευρώπη»”  

24. Δ.Τ. 16/02/2022: “Ομιλία στην Ολομέλεια του Ε.Κ. για τις νέες προκλητικές ενέργειες της 

Τουρκίας: «Ποια είναι η «κόκκινη γραμμή» για να αντιμετωπίσει επιτέλους η ΕΕ πιο 

γενναία και αποτελεσματικά τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας;»”  

25. Δ.Τ. 08/03/2022: “Ελάχιστο καθήκον μας να αφιερώσουμε τη φετινή Ημέρα της Γυναίκας 

σε όλες τις γυναίκες της Ουκρανίας”  

26. Δ.Τ. 09/03/2022: “Να μην αφήσουμε την Τουρκία να γίνει «κερκόπορτα» για να 

παρακαμφθούν οι κυρώσεις της ΕΕ στη Ρωσία”  

27. Δ.Τ. 24/03/2022: “Η αντιμετώπιση των προβλημάτων από τον πόλεμο στην Ουκρανία 

είναι ένας αγώνας δρόμου, τον οποίο θα πρέπει να διανύσουμε όχι με βήμα σημειωτόν, 

αλλά τροχάδην” 

28. Δ.Τ. 05/04/2022: “Ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Να δώσουμε προτεραιότητα στη 

Μαριούπολη»”  

29. Δ.Τ. 20/04/2022: “Προσβλητική η εικόνα της εκ νέου βεβήλωσης της Αγίας Σοφίας στην 

Κωνσταντινούπολη, με την καταστροφή της ιστορικής αυτοκρατορικής πύλης”  

30. Δ.Τ. 29/04/2022: “Βόζεμπεργκ – Ασημακοπούλου προς ΕΕ με θέμα: «Με την Τουρκία ως 

εδώ»”  

31. Δ.Τ. 29/04/2022: “Επιστολή Ελλήνων και Κυπρίων ευρωβουλευτών του ΕΛΚ για 

βεβήλωση Αγίας Σοφίας – UNESCO”  

32. Δ.Τ. 03/05/2022: “Παρέμβαση στην Ολομέλεια του ΕΚ: «Μετά τα γεγονότα στην 

Ουκρανία, οφείλουμε να δίνουμε μεγάλη προσοχή στα φαινόμενα τουρκικής 

προκλητικότητας»” 

33. Δ.Τ. 19/05/2022: “Παρέμβαση στην Ολομέλεια του ΕΚ για την περαιτέρω ανάπτυξη και 

σύσφιξη των διατλαντικών σχέσεων: «Ιστορική μας ευθύνη να παλέψουμε, ούτως ώστε η 

Δημοκρατία να κυριαρχήσει απέναντι σε δυνάμεις αυταρχισμού, αναθεωρητισμού και 

οπισθοδρόμησης»”  

34. Δ.Τ. 25/05/2022: “Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα τον γονιδιακό έλεγχο 

του κληρονομικού καρκίνου και την πλήρη ένταξή του στα εθνικά συστήματα υγείας”  

https://asimakopoulou.gr/d-t-omilia-stin-olomeleia-toy-e-k-elat/
https://asimakopoulou.gr/d-t-omilia-stin-olomeleia-toy-e-k-elat/
https://asimakopoulou.gr/d-t-omilia-stin-olomeleia-toy-e-k-elat/
https://asimakopoulou.gr/omilia-stin-olomeleia-gia-tis-nees-pro/
https://asimakopoulou.gr/omilia-stin-olomeleia-gia-tis-nees-pro/
https://asimakopoulou.gr/omilia-stin-olomeleia-gia-tis-nees-pro/
https://asimakopoulou.gr/d-t-elachisto-kathikon-mas-na-afierosoy/
https://asimakopoulou.gr/d-t-elachisto-kathikon-mas-na-afierosoy/
https://asimakopoulou.gr/d-t-na-min-afisoyme-tin-toyrkia-na-gin/
https://asimakopoulou.gr/d-t-na-min-afisoyme-tin-toyrkia-na-gin/
https://asimakopoulou.gr/d-t-i-antimetopisi-ton-provlimaton-ap/
https://asimakopoulou.gr/d-t-i-antimetopisi-ton-provlimaton-ap/
https://asimakopoulou.gr/d-t-i-antimetopisi-ton-provlimaton-ap/
https://asimakopoulou.gr/omilia-sto-eyropaiko-koinovoylio-na/
https://asimakopoulou.gr/omilia-sto-eyropaiko-koinovoylio-na/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-prosvlitiki-i-eikona-ti/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-prosvlitiki-i-eikona-ti/
https://asimakopoulou.gr/d-t-vozempergk-asimakopoyloy-pros-ee/
https://asimakopoulou.gr/d-t-vozempergk-asimakopoyloy-pros-ee/
https://asimakopoulou.gr/epistoli-ellinon-kai-kyprion-eyrovoy/
https://asimakopoulou.gr/epistoli-ellinon-kai-kyprion-eyrovoy/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-stin-olomeleia-toy-ek-meta-2/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-stin-olomeleia-toy-ek-meta-2/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-stin-olomeleia-toy-ek-meta-2/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-stin-olomeleia-toy-ek-gia-ti-5/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-stin-olomeleia-toy-ek-gia-ti-5/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-stin-olomeleia-toy-ek-gia-ti-5/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-stin-olomeleia-toy-ek-gia-ti-5/
https://asimakopoulou.gr/d-t-erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitro-2/
https://asimakopoulou.gr/d-t-erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitro-2/
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35. Δ.Τ. 07/06/2022: “Είναι καθήκον της Ευρώπης προς την Ελλάδα να πει με πράξεις “φτάνει 

πια” στην Τουρκία”  

36. Δ.Τ. 08/06/2022: “Η Ελλάδα δεν θα ανεχθεί άλλες συκοφαντίες και θα συνεχίσει να 

αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, ως προς την ελευθερία του τύπου” 

37. Δ.Τ. 23/06/2022: “Η εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα 

πρέπει να είναι οδηγός μας για την αντιμετώπιση κρίσεων στο μέλλον”  

38. Δ.Τ. 24/06/2022: “Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των νικητών του 8ου 

Μαθητικού Διαγωνισμού Ταινίας Μικρού Μήκους”  

 

X. Ενημερωτικά Δελτία (newsletter) 

Κατά τη διάρκεια του τρίτου χρόνου της θητείας της, η κα Ασημακοπούλου προώθησε 45 μηνιαία 

και θεματικά ενημερωτικά δελτία (newsletter), σχετικά με τις δράσεις της στους τομείς 

αρμοδιότητάς της στο ΕΚ, ως κάτωθι: 

1. Ο δεύτερος χρόνος της θητείας μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο! (02/07/2021) 

2. Αρθρογραφία Β’ τριμήνου του 2021 (13/07/2021) 

3. Καλό καλοκαίρι! (23/07/2021) 

4. Ερώτηση προς τον κ. Ζ. Μπορέλ για το ενδεχόμενο αναστολής της Τελωνειακής Ένωσης 

Ε.Ε. – Τουρκίας (29/07/2021) 

5. For a reinforced EU-Israeli alliance (03/09/2021) 

6. Επιστροφή στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες - Το Αφγανιστάν στο επίκεντρο των 

συζητήσεων (07/09/2021) 

7. Εσωκομματικές Εκλογές - Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021 (27/09/2021) 

8. 47 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας (04/10/2021) 

9. Αρθρογραφία Γ΄ τριμήνου του 2021 (08/10/2021) 

10. Upcoming Events - Save the Date! (11/10/2021) 

11. Οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ (13/10/2021) 

12. Άρθρο στο DailyPost.gr για τον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ (22/10/2021) 

13. Αύριο ψηφίζουμε στις εσωκομματικές μας εκλογές! (23/10/2021) 

14. Η Ευρώπη με την Ελλάδα, στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων (25/10/2021) 

15. Unity And Solidarity For Unaccompanied Children (17/11/2021) 

https://asimakopoulou.gr/d-t-einai-kathikon-tis-eyropis-pros-tin/
https://asimakopoulou.gr/d-t-einai-kathikon-tis-eyropis-pros-tin/
https://asimakopoulou.gr/d-t-i-ellada-den-tha-anechthei-alles-syk/
https://asimakopoulou.gr/d-t-i-ellada-den-tha-anechthei-alles-syk/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-stin-olomeleia-toy-ek-i-ef/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-stin-olomeleia-toy-ek-i-ef/
https://asimakopoulou.gr/d-t-episkepsi-sto-eyropaiko-koinovoyli/
https://asimakopoulou.gr/d-t-episkepsi-sto-eyropaiko-koinovoyli/
https://asimakopoulou.gr/o-deyteros-chronos-tis-thiteias-moy-sto-e/
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=83bca8fc63
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=18778615ee
http://eepurl.com/hER-if
http://eepurl.com/hER-if
http://eepurl.com/hHvvnv
http://eepurl.com/hHJHyn
http://eepurl.com/hHJHyn
http://eepurl.com/hJi2UH
http://eepurl.com/hJWqsj
http://eepurl.com/hKkFjT
http://eepurl.com/hKvpST
http://eepurl.com/hKKs2j
http://eepurl.com/hLtpeX
http://eepurl.com/hLy6Rj
http://eepurl.com/hLD3Q9
http://eepurl.com/hNChAv
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16. Από το Προσυνέδριο της ΝΔ στα Ιωάννινα (30/11/2021) 

17. Ολομέλεια Νοεμβρίου 2021 (09/12/2021) 

18. Joint op-ed in Borderlex: “Critical raw materials – a trade policy for sustainable supply 

chains” (15/12/2021) 

19. Είναι δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών να λένε «Καλά Χριστούγεννα» (16/12/2021) 

20. “Το ΕΛΚ ρωτά, οι Έλληνες απαντούν για την Ε.Ε.”, μια πανελλαδική δημοσκόπηση της 

Ευρωβουλευτού Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου (17/12/2021) 

21. Καλά Χριστούγεννα! (25/12/2021) 

22. Καλή Χρονιά και Χρόνια Πολλά! (31/12/2021) 

23. Αρθρογραφία Δ’ τριμήνου του 2021 (14/01/2022) 

24. Η Roberta Metsola, νέα Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (18/01/2022) 

25. Οι προτεραιότητες της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(12/02/2022) 

26. Ολομέλεια Φεβρουαρίου 2022 (18/02/2022) 

27. Καλή Σαρακοστή! (07/03/2022) 

28. Ημέρα της Γυναίκας #IWD2022 (08/03/2022) 

29. Να μην αφήσουμε την Τουρκία να γίνει «κερκόπορτα» για να παρακαμφθούν οι κυρώσεις 

της ΕΕ στη Ρωσία (09/03/2022) 

30. 14ο Συνέδριο της ΝΔ  | Διεξαγωγή Προσυνεδρίων και Προσυνεδριακών Συζητήσεων 

(21/03/2022) 

31. Χρόνια Πολλά Ελλάδα μας! (25/03/2022) 

32. Ολομέλεια Μαρτίου 2022 (28/03/2022) 

33. Να δώσουμε  προτεραιότητα στη Μαριούπολη (05/04/2022) 

34. Αρθρογραφία Α’ τριμήνου του 2022  (11/04/2022) 

35. AskAnnaMichelle | Στείλτε μου τις ερωτήσεις σας! (15/04/2022) 

36. Upcoming Events - Save the Date! (18/04/2022) 

37. Καλή Ανάσταση! (20/04/2022) 

38. 14ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας (29/04/2022) 

39. Παρέμβαση στο ΕΚ για τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα (05/05/2022) 

40. AskAnnaMichelle | Απαντώ στις ερωτήσεις σας για τις γαλλικές εκλογές. (06/05/2022) 

41. Χρόνια Πολλά Ευρώπη! (09/05/2022) 

http://eepurl.com/hOGdjX
http://eepurl.com/hPAagT
http://eepurl.com/hPZmFX
http://eepurl.com/hPZmFX
http://eepurl.com/hQaKlL
https://asimakopoulou.gr/to-elk-rota-oi-ellines-apantoyn-gia-ti/
https://asimakopoulou.gr/to-elk-rota-oi-ellines-apantoyn-gia-ti/
https://us15.campaign-archive.com/?e=9c6e9f0596&u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=0ba3f25959
https://mailchi.mp/c1593573a094/qk9k456r89?e=9c6e9f0596
https://asimakopoulou.gr/newsletter-arthrografia-d-triminoy-toy-2021/
https://asimakopoulou.gr/newsletter-i-roberta-metsola-nea-proedros-toy-eyropaikoy-ko/
https://asimakopoulou.gr/newsletter-oi-proteraiotites-tis-gallikis-pro/
https://asimakopoulou.gr/newsletter-oi-proteraiotites-tis-gallikis-pro/
https://us15.campaign-archive.com/?e=7642505395&u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=c7a2525f10
https://us15.campaign-archive.com/?e=9c6e9f0596&u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=8610b3cf0c
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=a122a4da12
https://us15.campaign-archive.com/?e=9c6e9f0596&u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=6aecb40189
https://us15.campaign-archive.com/?e=9c6e9f0596&u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=6aecb40189
https://us15.campaign-archive.com/?e=9c6e9f0596&u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=4f8ded6303
https://us15.campaign-archive.com/?e=9c6e9f0596&u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=4f8ded6303
https://us15.campaign-archive.com/?e=9c6e9f0596&u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=3b70ec7bd0
https://us15.campaign-archive.com/?e=7642505395&u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=91fc930a22
https://us15.campaign-archive.com/?e=9c6e9f0596&u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=c68895f729
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=50cded2668
https://us15.campaign-archive.com/?e=9c6e9f0596&u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=480ca6f82c
https://us15.campaign-archive.com/?e=9c6e9f0596&u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=b390f106dd
https://us15.campaign-archive.com/?e=9c6e9f0596&u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=f5f9003705
https://us15.campaign-archive.com/?e=9c6e9f0596&u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=e840273704
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=4dba590268
https://us15.campaign-archive.com/?e=9c6e9f0596&u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=24eccb016a
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=9be315746d
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42. Βγαίνουμε από το 14o Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δυνατότεροι! (12/05/2022) 

43.  EPP Congress 2022 (07/06/2022) 

44. Ολομέλεια Ιουνίου 2022 (10/06/2022)  

45. Μίνι-Ολομέλεια Ιουνίου 2022 (25/06/2022) 

 

XI. Αναφορές προόδου στο ndko-report@parliament.gr 

Κατά τη διάρκεια του τρίτου χρόνου της θητείας της, η κα Ασημακοπούλου συνέταξε  25 Δελτία 

Δράσης, για την ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, σχετικά με τις δράσεις 

της στο ΕΚ, ως κάτωθι: 

1. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #36 για την περίοδο από 28/06/2021 ως 11/07/2021 

2. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #37 για την περίοδο από 12/07/2021 ως 05/09/2021 

3. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #38 για την περίοδο από 06/09/2021 ως 19/09/2021 

4. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #39 για την περίοδο από 20/09/2021 ως 03/10/2021 

5. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #40 για την περίοδο από 04/10/2021 ως 17/10/2021 

6. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #41 για την περίοδο από 18/10/2021 ως 31/10/2021 

7. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #42 για την περίοδο από 01/11/2021 ως 14/11/2021 

8. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #43 για την περίοδο από 15/11/2021 ως 28/11/2021 

9. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #44 για την περίοδο από 29/11/2021 ως 12/12/2021 

10. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #45 για την περίοδο από 01/01/2022 ως 09/01/2022 

11. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #46 για την περίοδο από 10/01/2022 ως 23/01/2022 

12. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #47 για την περίοδο από 24/01/2022 ως 06/02/2022 

13. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #48 για την περίοδο από 07/02/2022 ως 20/02/2022 

14. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #49 για την περίοδο από 21/02/2022 ως 06/03/2022 

15. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #50 για την περίοδο από 07/03/2022 ως 20/03/2022 

16. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #51 για την περίοδο από 21/02/2022 ως 06/03/2022 

17. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #52 για την περίοδο από 07/03/2022 ως 20/03/2022 

18. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #53 για την περίοδο από 20/03/2022 ως 03/04/2022 

19. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #54 για την περίοδο από 04/04/2022 ως 31/04/2022 

20. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #55 για την περίοδο από 02/05/2022 ως 15/05/2022 

21. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #56 για την περίοδο από 16/05/2022 ως 29/05/2022 

22. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #57 για την περίοδο από 30/05/2022 ως 12/06/2022 

https://us15.campaign-archive.com/?e=9c6e9f0596&u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=e8dbe3085b
https://us15.campaign-archive.com/?e=9c6e9f0596&u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=b50273d9fe
https://us15.campaign-archive.com/?e=9c6e9f0596&u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=b50273d9fe
https://us15.campaign-archive.com/?e=9c6e9f0596&u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=ab714beeae
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=68e863dfec
mailto:ndko-report@parliament.gr
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23. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #58 για την περίοδο από 13/06/2022 ως 26/06/2022 

24. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #59 για την περίοδο από 13/06/2022 ως 26/06/2022 

25. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #60 για την περίοδο από 27/06/2022 ως 10/07/2022 

XII. Παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα  

Η κα Ασημακοπούλου διαθέτει την ιστοσελίδα www.asimakopoulou.gr, καθώς και τους εξής 

λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 

✔ Twitter: @AnnaAsimakopoul  ✔ Facebook: @AnnaMichelleAsimakopoulou 

 ✔ Instagram: anna_michelle_nd  ✔ Youtube: annamichelleasimakopoulou 

✔ Linkedin: Anna Michelle Asimakopoulou 

Κατά τη διάρκεια του τρίτου χρόνου της θητείας της, η κα Ασημακοπούλου δημιούργησε  13 

παραγωγές της σειράς #EUBackstage, με στόχο να γνωρίσουν οι συμπολίτες μας διάφορες 

πτυχές των εργασιών του ΕΚ, μέσα από το πρίσμα της δραστηριότητάς της, ως Ευρωβουλευτής, 

ως κάτωθι:  

1. Διαδικασία Νομοθέτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2. Επιστροφή στις Βρυξέλλες 

3. Πώς γυρίζουμε #EUbackstage video στο γραφείο 

4. H δημόσια ακρόαση της Facebook Whistle-Βlower, Frances Haugen ζωντανά από το ΕΚ 

5. Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Νοεμβρίου 2021) 

6. EU Backstage with EVP Commissioner, Valdis Dombroskis 

7. Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Μάρτιος 2022) 

8. Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Μίνι Ολομέλεια Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου (Μαρτίου 2022) 

9. Συνάντηση εργασίας με το ΕΛΚ στην Πράγα 

10. Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Μαΐου 2022) 

11. Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ιουνίου 2022) 

12. Από το Στρασβούργο: «Λίγο πριν ψηφίσουμε την Ετήσια Έκθεση 2021 για την Τουρκία» 

13. Μίνι-Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ιουνίου 2022) 

http://www.asimakopoulou.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=7av7qxluciM
https://www.youtube.com/watch?v=LbYMhjX1Fuo
https://www.youtube.com/watch?v=Rk7Yd87clrc&list=PL6AGnofVk5PyyFU4EgJ8E6TrtDpFwSvUm&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=o7m5xyp5s9M&list=PL6AGnofVk5PyyFU4EgJ8E6TrtDpFwSvUm&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=f6SfPFgEDbg&list=PL6AGnofVk5PyyFU4EgJ8E6TrtDpFwSvUm&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=s5Y8ZB4BUSU&list=PL6AGnofVk5PyyFU4EgJ8E6TrtDpFwSvUm&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=-Y6OKLDgu64&list=PL6AGnofVk5PyyFU4EgJ8E6TrtDpFwSvUm&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=mMkUwkDymI0&list=PL6AGnofVk5PyyFU4EgJ8E6TrtDpFwSvUm&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=mMkUwkDymI0&list=PL6AGnofVk5PyyFU4EgJ8E6TrtDpFwSvUm&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=i6H3XqRCQhA&list=PL6AGnofVk5PyyFU4EgJ8E6TrtDpFwSvUm&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=qTKWdz1Klew
https://www.youtube.com/watch?v=7vOJVQYrZEo
https://www.youtube.com/watch?v=sGQ_P-1U32Y&list=PL6AGnofVk5PyyFU4EgJ8E6TrtDpFwSvUm&index=52
https://www.youtube.com/watch?v=7vOJVQYrZEo
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Κατά τη διάρκεια του τρίτου χρόνου της θητείας της,  σε 7 σύντομα video της σειράς 

#AskAnnaMichelle, η κα Ασημακοπούλου απάντησε σε ερωτήσεις πολιτών, σχετικά με 

ευρωπαϊκά θέματα, ως κάτωθι: 

1. Η νέα Ευρωπαϊκή πλατφόρμα, Access2Markets! 

2. Ο απόηχος των Γερμανικών εκλογών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

3. Οι προτεραιότητες της Γαλλικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

4. Ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας 

5. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλο το φάσμα της ζωής μας 

6. Ερωτήσεις για τις πρόσφατες γαλλικές εκλογές 

7. Ερωτήσεις  για τα Ελληνοτουρκικά  

#MEPCAST: Μια σειρά συζητήσεων της κας Ασημακοπούλου με ειδικούς επιστήμονες και 

εμπειρογνώμονες, κατά τις οποίες αναλύονται θέματα ευρωπαϊκής επικαιρότητας. 

1. MEPcast | Greece’s pandemic recovery and the War in Ukraine effect on growth with the 
EPRS. 

2. ΜEPcast with EVP Commissioner, Valdis Dombrovskis 
  

https://www.youtube.com/watch?v=P0Rd8rmAwRs
https://www.youtube.com/watch?v=BSFpewhE8dc
https://www.youtube.com/watch?v=kNULfhwvxuA&list=PL6AGnofVk5Pyz5AYJ3a4IYa-jtCx3an3T&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=kgLTp6buesw&list=PL6AGnofVk5Pyz5AYJ3a4IYa-jtCx3an3T&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=YZhpD5OLr_A&list=PL6AGnofVk5Pyz5AYJ3a4IYa-jtCx3an3T&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Nv9QsmJIc1g
https://www.youtube.com/watch?v=N_SkTgswtwA
https://www.youtube.com/watch?v=QO74fA8C9m8
https://www.youtube.com/watch?v=QO74fA8C9m8
https://www.youtube.com/watch?v=Yn8N7FNdf8U
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XIII. Στοχευμένες καμπάνιες ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης 

 

“Το ΕΛΚ ρωτά, οι Έλληνες απαντούν για την Ε.Ε.”, μια πανελλαδική δημοσκόπηση της 

Ευρωβουλευτού, Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου  

Πρόκειται για μια έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε με τη 

χρηματοδότηση του ΕΛΚ, σχετικά 

με τις απόψεις των Ελλήνων και 

Ελληνίδων πολιτών για τα όργανα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για 

άλλα Ευρωπαϊκά θέματα. 

Διερευνήθηκε, επίσης, η γνώμη 

τους για την Τεχνητή Νοημοσύνη, 

καθώς η προετοιμασία για την ψηφιακή εποχή αποτελεί, σήμερα, μια από τις κορυφαίες 

προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Συγκεκριμένα, σε αυτήν την πανελλαδική δημοσκόπηση, για την ψηφιακή πολιτική της Ε.Ε. 

και του ΕΛΚ, συμμετείχαν 1.000 άτομα, άνω των 17 ετών, από όλη την Ελλάδα, τα οποία 

ερωτήθηκαν κατά την περίοδο, από 02 έως 09 Νοεμβρίου 2021. 

Η καμπάνια προωθήθηκε, μέσω 7 ΜΜΕ εθνικής εμβέλειας. 

● Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης εδώ. 

● Το βίντεο της  καμπάνιας στα Ελληνικά/στα Αγγλικά  

● Το σχετικό newsletter 

 

Καμπάνια ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο 

Ως μέλος της Ομάδας των Ευρωβουλευτών κατά του Καρκίνου (ΜΕPs Αgainst Cancer), η κα 

Ασημακοπούλου πραγματοποίησε καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολιτών για τον καρκίνο και 

ιδιαίτερα για εκείνον του μαστού και των ωοθηκών, με ποικίλες δράσεις. Προσκάλεσε σε 

https://asimakopoulou.gr/wp-content/uploads/2021/12/AsimakopoulouEPP_National-Opinion-poll_site.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gArpOeV7UX0
https://www.youtube.com/watch?v=mTVLykX86yU
http://eepurl.com/hQDGin
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συνάντηση εργασίας στις Βρυξέλλες, εκπροσώπους του Συλλόγου Γυναικών Γλυφάδας με 

Καρκίνο του Μαστού «Μαζί για τη ζωή».  

Επίσης, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας, 

κ. Ευάγγελο Φιλόπουλο, κατέθεσε Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα τον 

γονιδιακό έλεγχο του κληρονομικού καρκίνου, από κοινού με τον Πρόεδρο της Ομάδας των 

Ευρωβουλευτών κατά του Καρκίνου (ΜΕPs Αgainst Cancer) και μέλος της Ειδικής Επιτροπής για 

την Καταπολέμηση του Καρκίνου (BECA), Κύπριο Ευρωβουλευτή, κ. Λουκά Φουρλά.  

 

Τέλος, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής 

ενημερωτικής καμπάνιας του Ευρωπαϊκού 

Λαϊκού Κόμματος, η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής 

επέλεξε να προωθήσει το έργο και την 

συνεισφορά του Συλλόγου Γυναικών Γλυφάδας 

με Καρκίνο του Μαστού «Μαζί για τη ζωή», 

προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τις γυναίκες 

για τον καρκίνο και τη σημασία της πρόληψης 

και έγκαιρης διάγνωσης. 

 

● Η Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

● Το Δελτίο Τύπου της Ερώτησης προς τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

Πρόγραμμα Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 

Το πρόγραμμα Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPAS) στόχο έχει την 

αναβάθμιση της γνώσης των νέων που προέρχονται από διαφορετικά εκπαιδευτικά, κοινωνικά και 

γεωγραφικά περιβάλλοντα, γύρω από τον ευρωπαϊκό κοινοβουλευτισμό, τις αξίες της πολιτικής 

δημοκρατίας στην Ευρώπη, καθώς και για τον ρόλο και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, το οποίο εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες. Κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους 

της θητείας της, η κα Ασημακοπούλου, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακηρύξει το 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001926_EL.html
https://asimakopoulou.gr/d-t-erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitro-2/
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2022 ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, πραγματοποίησε 7 συναντήσεις και 5 χαιρετισμούς στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». 

1. Οργάνωση της διαδικτυακής συζήτησης με μαθητές και καθηγητές του 3ου ΓΕΛ Άργους 

(18/02/2022) 

2. Συνάντηση με μαθητές του ΓΕΛ Αυλωναρίου (09/03/2022) 

3. Συνάντηση ΑΑ με μαθητές και καθηγητές του 3ου ΓΕΛ Παλαιού Φαλήρου (23/03/2022) 

4. Συνάντηση με μαθητές του 1ου ΓΕΛ Μεταμόρφωσης (13/04/2022) 

5. Χαιρετισμός (δια επιστολής) στην εκδήλωση του 2ου ΓΕΛ Νέας Μάκρης και του 

Μουσείου Μαραθωνίου Δρόμου για την Ημέρα της Ευρώπης (09/05/2022) 

6. Χαιρετισμός στους μαθητές του Γενικού Λυκείου Μούδρου στα πλαίσια της εκδήλωσης 

για την Ημέρα της Ευρώπης (9/5). Θέμα της διαδικτυακής εκδήλωσης: "Από το όνειρο της 

ενωμένης Ευρώπης στον εφιάλτη του πολέμου" (13/05/2022) 

7. Χαιρετισμός στο ΓΕΛ Τυρνάβου, σε εκδήλωση για την Ημέρα της Ευρώπης (16/05/2022) 

8. Συνάντηση με μαθητές του ΓΕΛ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, από την Περαία Θεσσαλονίκης, για την 

Ημέρα της Ευρώπης (09/05/2022) 

9. Συνάντηση με μαθητές του 3ου ΓΕΛ Άργους και του 2ου ΓΕΛ Ναυπλίου για την Ημέρα 

της Ευρώπης(09/05/2022) 

10. Συνάντηση με μαθητές του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων, για την Ημέρα της Ευρώπης, 

με κεντρικό θέμα την Πράσινη Συμφωνία (09/05/2022) 

11. Χαιρετισμός στην Εκδήλωση του ΓΕΛ Καλαμπακίου Δράμας & του ΓΕΛ Κρηνίδων, με 

θέμα «Βία κατά των γυναικών» (17/05/2022) 

12. Χαιρετισμός στους μαθητές του 3ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για 

την ημέρα της Ευρώπης (18/05/2022) 

Ομάδες επισκεπτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Η κα Ασημακοπούλου υποδέχτηκε στις Βρυξέλλες συνολικά 4 ομάδες επισκεπτών από όλη την 

Ελλάδα. Ειδικότερα, η Ευρωβουλευτής διοργάνωσε χωριστή συνάντηση με την κάθε ομάδα 

επισκεπτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά την οποία παρουσίασε το έργο της στο 

Ευρωκοινοβούλιο, ενημέρωσε τους επισκέπτες για τον τρόπο λειτουργίας του, καθώς και για τον 

ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη. Οι επισκέπτες, που συνολικά ξεπέρασαν τους 120 πολίτες, 

είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με την Ελληνίδα Ευρωβουλευτή για ευρωπαϊκά θέματα, αλλά 
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και να εκφράσουν τις ανησυχίες και τις απορίες τους για το μέλλον της Ευρώπης και τη θέση της 

Ελλάδας. Ακόμη, γνώρισαν με τρόπο βιωματικό τα Ευρωπαϊκά Όργανα και τον τρόπο λήψης 

αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

 

Meet MYMEP  

Η κα Ασημακοπούλου υποδέχθηκε στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους νικητές του 

8ου Μαθητικού Διαγωνισμού Ταινίας 

Μικρού Μήκους, με θέμα «Ολοκαύτωμα και 

Έλληνες Εβραίοι», που διοργανώθηκε από το 

Εβραϊκό Μουσείο και τη Γενική Γραμματεία 

Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων. Οι παραπάνω μαθητές 

του ΓΕΛ Αγίου Μύρωνα, από το Ηράκλειο 

της Κρήτης, οι οποίοι διακρίθηκαν με την 

ταινία τους «Θάλασσα Μνήμη», είχαν την ευκαιρία, έπειτα από πρόσκληση της Ευρωβουλευτού, 

να ταξιδέψουν στις Βρυξέλλες για τρεις ημέρες και να επισκεφθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

με στόχο να ενημερωθούν βιωματικά για τη λειτουργία του. Το πρόγραμμα των μαθητών 

περιλάμβανε επίσκεψη στο «Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας» και στο Parlamentarium, το Κέντρο 

Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ξενάγηση στους χώρους του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, αλλά και δια ζώσης συζήτηση με την Ευρωβουλευτή. 
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● Το Δελτίο Τύπου της Επίσκεψης 

 

Συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα Αξιολόγησης για το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη  

Η κα Ασημακοπούλου συμμετείχε στην Εθνική Ομάδα Αξιολόγησης για το Βραβείο Ευρωπαίου 

Πολίτη 2022, που απονέμεται σε πολίτες, ομάδες ή οργανώσεις. Η Ευρωβουλευτής κλήθηκε να 

επιλέξει ανάμεσα σε 10 προτάσεις υποψήφιες για βραβείο, αλλά και να συσκεφθεί με τα λοιπά 

μέλη της Εθνικής Ομάδας Αξιολόγησης επί των τελικών πέντε υποψηφίων, που προάγουν την 

καλύτερη αμοιβαία κατανόηση και στενότερη σύνδεση μεταξύ των πολιτών των κρατών μελών, 

αλλά και διευκολύνουν τη διασυνοριακή ή διεθνή συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συγκεκριμένα, εκφράζουν τις αξίες που απορρέουν από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβάλλουν στην ενίσχυση ενός ευρωπαϊκού πνεύματος. Η κα 

Ασημακοπούλου στήριξε, επίσης, προτάσεις που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Ο 

φετινός εθνικός νικητής του Βραβείου Ευρωπαίου Πολίτη 2022 είναι το έργο “Doctors of the 

World - Greece: Emergency response to humanitarian crisis”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

https://asimakopoulou.gr/d-t-episkepsi-sto-eyropaiko-koinovoyli/
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Παραρτήματα 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ  
 

Παρακάτω παρατίθενται τα κείμενα των παρεμβάσεων της κας Ασημακοπούλου, κατά την 
περίοδο από 01/07/2021 έως 30/06/2022. 

Θέμα: Εφαρμογή του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (συζήτηση) (22/06/2022) 

Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είμαι πολύ χαρούμενη που ως Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετήσαμε 
και υλοποιούμε τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επιδεικνύοντας αλληλεγγύη, 
ενότητα και ετοιμότητα στην οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία. Είμαι περήφανη που ο 
Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωτοστάτησε στην πρόταση του 
συγκεκριμένου μηχανισμού και που η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες χώρες που κατέθεσαν μια 
ολοκληρωμένη πρόταση και ήδη λάβαμε έγκριση για το εθνικό μας σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. 

Η εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι ένα φωτεινό παράδειγμα και 
πρέπει να είναι οδηγός μας ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης άλλων κρίσεων, όπως ο πόλεμος 
στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση, για την οποία ήδη ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει επίσης 
καταθέσει μια πανευρωπαϊκή πρόταση για κοινή αντιμετώπιση. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη ότι όταν θέλουμε και όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε. Αυτός 
θα πρέπει να είναι και ο οδηγός μας για το μέλλον. 

Θέμα: Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων με θέμα τα «Σχολικά 
εγχειρίδια της Παλαιστίνης» (22/06/2022) 

Madam President, anti—Semitism is fundamentally incompatible with Europe’s core values. The 
EU has adopted a zero tolerance strategy dealing with it and has vowed to put an end to it. There 
is nothing more dangerous to the future than the poisoning of our children’s mind, which is why 
the anti-Semitism strategy covers education. 

Then how can it be that the Commission refuses to condition funding to the Palestinian Authority 
when the textbooks used in its schools contain anti-Semitic rhetoric and incitement to violence and 
hatred? 

Surely zero tolerance applies to the content of these textbooks, and surely conditionality of funding 
would incentivise removing it. The Commission’s decision not to condition the latest release of 
funding to the Palestinian Authority is a missed opportunity for the EU to purge this poisonous 
rhetoric. It’s a missed opportunity to combat anti-Semitism. It’s a missed opportunity to give 
Palestinian children an education. And it’s a missed opportunity for a more peaceful future. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-06-22-INT-1-205-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-06-22-INT-1-314-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-06-22-INT-1-314-0000_EN.html
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Θέμα: Αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ - Κοινωνικό 
Ταμείο για το Κλίμα - Μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα - Αναθεώρηση του 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ για τις αεροπορικές μεταφορές - 
Κοινοποίηση στο πλαίσιο του συστήματος αντιστάθμισης και μείωσης των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα για τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές (σύστημα CORSIA) (Κοινή 
συζήτηση - προσαρμογή στον στόχο του 55 % (μέρος 1)) (07/06/2022) 

 in writing. – Since 2008, Europe has lost nearly a third of its primary aluminium production 
capacity, at a time when global demand has surged. The CBAM is proposed to solve this, a way 
to end so-called Carbon Leakage. Yet, as we approach tomorrow’s vote, we find a solution that is 
liable to cause more problems than it solves. The CBAM is a creative idea with strong potential, 
but it’s untested and it’s results far from guaranteed. We must therefore proceed carefully. Overly 
ambitious timetables, ignoring the warnings about its effects on exports, and looking to broaden 
the scope at this early stage, risks a host of unintended consequences. Aluminium is a vital industry 
for Europe. In Greece, it contributes to nearly 5% of exports, and is a key foundation for wider 
value chains. Infinitely recyclable, and fundamental to the electric vehicle revolution, aluminium 
lies at the heart of the green transition. We need aluminium, and we need to produce it here in 
Europe. Amendments from my group, the EPP, seek to deliver the necessary balance and caution 
we need to see. We cannot afford to deliver a botched CBAM. The future of European industries 
like Aluminium is in its hands. 

Θέμα: Έκθεση του 2021 για την Τουρκία (συζήτηση) (06/06/2022) 

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν θα πρέπει να διδαχτούμε ένα και μόνο πράγμα 
από την εισβολή Πούτιν στην Ουκρανία, αυτό θα ήταν οπωσδήποτε η μηδενική ανοχή, διότι 
κάποιοι δυστυχώς εκλαμβάνουν την ανοχή ως αδυναμία. Η Τουρκία συνεχίζει μια τακτική 
τουλάχιστον επικίνδυνη, πράγμα που έχουμε επισημάνει πολλές φορές. Πατάει διαρκώς σε δύο 
«βάρκες», μία στην Ανατολή και μία στη Δύση, και θα πρέπει να κληθεί να επιλέξει, χωρίς 
αστερίσκους, χωρίς υποσημειώσεις, χωρίς πισωγυρίσματα, με τρόπο ξεκάθαρο και ευθύ. Δεν 
μπορεί η Τουρκία να συνεχίσει να απειλεί, να προκαλεί και να εκβιάζει. Δεν πρέπει να δείξουμε 
άλλη ανοχή. Η Τουρκία δεν μπορεί πάντα να είναι το «άτακτο παιδί» το οποίο ανεχόμαστε, 
ανεχόμαστε τα καμώματα του και προσπαθούμε να το νουθετήσουμε. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα μου, η Ελλάδα, απέναντι στις κλιμακούμενες τουρκικές 
προκλήσεις κάνει το καθήκον της και προς την Ευρώπη και προς τα νότια σύνορά της. Είναι η 
κατάλληλη στιγμή να κάνει και η Ευρώπη το καθήκον της απέναντι στην Ελλάδα και να πει με 
πράξεις «φτάνει πια». 

Θέμα: Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων με θέμα «Η Ελλάδα 
δεν θα ανεχθεί άλλες συκοφαντίες και θα συνεχίσει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, ως 
προς την ελευθερία του τύπου» (06/06/2022) 

Madam President, I stand before you today deeply insulted and frankly outraged by these 
slanderous allegations about lack of freedom of press in Greece. And I ask that instead of listening 
to these politically motivated accusations, which are fuelled by reports which claim that the press 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-06-07-INT-2-257-2500_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-06-07-INT-2-257-2500_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-06-07-INT-2-257-2500_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-06-07-INT-2-257-2500_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-06-07-INT-2-257-2500_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-06-07-INT-2-257-2500_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-06-06-INT-1-084-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-06-06-INT-1-270-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-06-06-INT-1-270-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-06-06-INT-1-270-0000_EN.html
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enjoys greater freedom in countries such as Burkina Faso and Chad, where there is military juntas, 
that you listen to the facts. 

And the fact is that Greece’s policy on freedom of the press is fully aligned with the Commission 
recommendations. The Mitsotakis government has fortified our legislative toolbox to protect 
journalists. It has created a special task force and a media registry, it’s providing financial support 
to local media – so we will not tolerate such slander! 

Greece will be a frontrunner in the European Media Freedom Act, and Greece – the cradle of 
democracy – will, on matters of freedom of the press, as always, lead by example. 

Θέμα: Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων με θέμα «Ιστορική μας 
ευθύνη να παλέψουμε, ούτως ώστε η Δημοκρατία να κυριαρχήσει απέναντι σε δυνάμεις 
αυταρχισμού, αναθεωρητισμού και οπισθοδρόμησης» (18/05/2022) 

Κυρία Πρόεδρε, μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία συντελούνται τεκτονικές αλλαγές 
στο διεθνές διπλωματικό και γεωστρατηγικό στερέωμα. Νέοι συσχετισμοί, νέες προκλήσεις, με 
απλά λόγια: είμαστε σε έναν νέο κόσμο. Και χρειαζόμαστε μία νέα διατλαντική στρατηγική 
συνεργασία. Η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, όπως και η ιστορική ομιλία του στο αμερικανικό Κογκρέσο, ανέδειξαν πιστεύω με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τις νέες απαιτήσεις αλλά και τις νέες προοπτικές μιας ενισχυμένης 
διατλαντικής συνεργασίας, δείχνοντας τον δρόμο που πρέπει να βαδίσει ολόκληρη η Ευρώπη. Η 
περαιτέρω ανάπτυξη και σύσφιξη των διατλαντικών μας σχέσεων συνιστά σήμερα μια κομβική 
στρατηγική επιλογή. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κοινό μας χρέος αλλά και ιστορική ευθύνη απέναντι στις 
μελλοντικές γενιές να παλέψουμε, ούτως ώστε η Δημοκρατία, που γεννήθηκε στην Ελλάδα και 
αποτελεί συνδετικό κρίκο της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να κυριαρχήσει απέναντι σε 
δυνάμεις αυταρχισμού, αναθεωρητισμού και οπισθοδρόμησης. 

Θέμα: Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων με θέμα «Μετά τα 
γεγονότα στην Ουκρανία, οφείλουμε να δίνουμε μεγάλη προσοχή στα φαινόμενα τουρκικής 
προκλητικότητας» (02/05/2022) 

Κύριε Πρόεδρε, γεγονότα όπως η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία δεν έρχονται ως κεραυνός 
εν αιθρία. Πάντοτε προηγούνται κάποια σημάδια· σημάδια που πολλές φορές δεν θέλουμε να τα 
δούμε κι ας είναι εμφανή και ξεκάθαρα. Μεγαλοϊδεατισμοί και αναθεωρητικές πρακτικές, απειλές 
και προκλήσεις, περιφρόνηση συνθηκών και παραβίαση κανόνων διεθνούς δικαίου, 
αμφισβητήσεις εθνικής κυριαρχίας, αιτήματα αποστρατικοποίησης, υβριδικές απειλές σε σύνορα 
γειτόνων, βεβηλώσεις μνημείων. 

Όλα αυτά είναι σημάδια· σημάδια που προϋπήρχαν της εισβολής Πούτιν και που πολλοί από εσάς, 
αξιότιμοι συνάδελφοι, είχατε εγκαίρως επισημάνει. Όπως κι εμείς, οι Έλληνες και οι Κύπριοι 
ευρωβουλευτές, πολλές φορές έχουμε επισημάνει εξόχως ανησυχητικά σημάδια που προέρχονται 
από την Τουρκία. Για παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα είχαμε και πάλι μπαράζ 
υπερπτήσεων πάνω από το Αιγαίο και εν μέσω του Αγίου Πάσχα. Γίναμε μάρτυρες ενός ακόμα 
επεισοδίου βεβήλωσης της Αγίας Σοφίας. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-05-18-INT-1-293-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-05-18-INT-1-293-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-05-18-INT-1-293-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-05-02-INT-1-214-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-05-02-INT-1-214-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-05-02-INT-1-214-0000_EL.html
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα μάτια όλου του κόσμου βρίσκονται στραμμένα πάνω μας. 
Θέλουν να δούνε αν μάθαμε το μάθημά μας, εάν, δηλαδή, πλέον δίνουμε προσοχή στα σημάδια. 
Ας μην τους απογοητεύσουμε. 

Θέμα: Έκβαση συνόδου κορυφής ΕΕ-Κίνας (1 Απριλίου 2022) (συζήτηση) (05/04/2022) 

Mr President, High Representative, in the Brussels bubble, as ‘masters of constructive ambiguity’, 
we characterise China simultaneously as a cooperation partner, an economic competitor and a 
systemic rival, and finding the balance in this often contradictory mix can be extremely 
challenging. 

Clearly, China cannot be labelled as a cooperation partner when it imposes sanctions on Members 
of this House. And dealing with China as an economic competitor requires the use of many tools, 
old and new, to deal with unfair practices with economic coercion, like the trade war against 
Lithuania. 

In the case of Putin’s unconscionable war in Ukraine, the EU has taken a very clear stance to 
support Ukraine, to stand up for our principles and values, and to impose very strong sanctions 
against Russia. China, meanwhile, continues to sit on the fence, to put it mildly. 

So, whilst China decides whether it is to act as a cooperation partner or a systemic rival when it 
comes to the war in Ukraine, the EU has to make its own decisions. Dialogue leading to diplomatic 
solutions is on the top of everybody’s wish list, but the EU must make it crystal clear to China that 
if it decides to act as a systemic rival towards the EU in the case of Ukraine, then secondary 
sanctions will be imposed on China. 

Anything less than that simply undermines the unity, the credibility and the strength of our Union. 

Θέμα: Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων με θέμα «Να δώσουμε 
προτεραιότητα στη Μαριούπολη» (04/04/2022) 

Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα καταδίκασε απερίφραστα —όπως όλοι— την εισβολή του Putin στην 
Ουκρανία και έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια και αμυντικό υλικό. Η Ελλάδα διατηρεί με την 
Ουκρανία θρησκευτικούς δεσμούς, στενούς δεσμούς φιλίας, καθότι στη Μαριούπολη, μέχρι πριν 
τον πόλεμο, περισσότεροι από 150.000 Έλληνες ζούσαν και δραστηριοποιούνταν εκεί. Η 
Μαριούπολη, σήμερα, είναι πλήρως κατεστραμμένη. Είναι μια πόλη-φάντασμα. Η ανοικοδόμηση 
της Ουκρανίας, η επιστροφή των κατοίκων και η αποκατάσταση των επιπτώσεων του πολέμου 
πρέπει να είναι για εμάς ένα αντικείμενο σχεδιασμού, από σήμερα κιόλας. Η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη, στην Ελλάδα, έχει δεσμευτεί να αποκαταστήσει το μαιευτήριο της Μαριούπολης. 
Είναι απαραίτητη, και σε αυτό το ζήτημα, μία κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση και, πράγματι, η 
δημιουργία αυτού του καταπιστευματικού Ταμείου Αλληλεγγύης, που συμφωνήθηκε στο 
Συμβούλιο, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι όμως αρκετό. Σήμερα, από την αίθουσα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας καλώ ως ευρωβουλευτής από την Ελλάδα —μια χώρα που 
βρέθηκε πάντοτε στη σωστή πλευρά της ιστορίας—– να δώσουμε προτεραιότητα στη 
Μαριούπολη. 

Θέμα: Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Μολδαβίας 
(συζήτηση) (23/03/2002) 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-04-05-INT-2-401-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-04-04-INT-1-175-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-04-04-INT-1-175-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-03-23-INT-1-270-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-03-23-INT-1-270-0000_EL.html
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Κύριε Πρόεδρε, στηρίζουμε σήμερα, και ορθώς, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
παροχή περισσότερης χρηματοδότησης στη Μολδαβία για την αντιμετώπιση των οικονομικών 
επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία. Όμως ο πόλεμος του Πούτιν δεν έχει επιπτώσεις μόνο 
για την Ουκρανία και τη Μολδαβία, αλλά για όλες τις χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Δυστυχώς 
κάθε μέρα που συνεχίζονται οι εχθροπραξίες χύνεται περισσότερο αίμα, προκαλείται 
περισσότερος ανθρώπινος πόνος, έχουμε περισσότερους πρόσφυγες και περισσότερες συνέπειες 
που αφορούν στην οικονομία, στην ενέργεια, στην ασφάλεια τροφίμων και σε πολλούς άλλους 
τομείς, συνέπειες που θα τις υποστούμε όλοι και όλες. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει και πρέπει να κάνει περισσότερα για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες 
αυτές. Πρέπει να επιδείξει περισσότερη ενότητα, περισσότερη αλληλεγγύη, αλλά και να διαθέσει 
περισσότερη χρηματοδότηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πόλεμος στην Ουκρανία 
προκάλεσε μεγάλα προβλήματα όλων των ειδών. Τα μεγάλα προβλήματα απαιτούν μεγάλες 
αποφάσεις και τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα απαιτούν μεγάλες οικονομικές παρεμβάσεις. 

Θέμα: Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων με θέμα «Η 
αντιμετώπιση των προβλημάτων από τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι ένας αγώνας δρόμου, 
τον οποίο θα πρέπει να διανύσουμε όχι με βήμα σημειωτόν, αλλά τροχάδην.» (23/03/2022) 

Κυρία Πρόεδρε, έναν ολόκληρο χρόνο χρειάστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει 
ουσιαστικά την κρίση στην Ευρωζώνη το 2009 και τέσσερις ολόκληρους μήνες χρειάστηκε για να 
αντιμετωπίσει ουσιαστικά τις υγειονομικές και οικονομικές συνέπειες της πανδημίας Covid-19 
του 2020. Σήμερα λοιπόν, περισσότερο από ποτέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιδράσει 
άμεσα προκειμένου να αντιμετωπίσει ουσιαστικά τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην 
Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στη διάθεσή της και τις πολιτικές και τα εργαλεία και, μετά 
το Ταμείο Ανάκαμψης, και την εμπειρία που χρειάζεται. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Δεν 
μπορούμε να περιμένουμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, δεν μπορούμε να περιμένουμε τις 
διαθέσεις του Πούτιν, δεν μπορούμε να περιμένουμε τις αποφάσεις της Κίνας. 

Αυτό που όλοι περιμένουμε αυτή τη στιγμή από την Ευρώπη είναι να κάνει ό,τι χρειάζεται για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου· να το κάνει τώρα, γιατί 
δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Έχουμε μπροστά μας μια νέα πρόκληση, έναν νέο αγώνα δρόμου, 
τον οποίο θα πρέπει να διανύσουμε όχι με βήμα σημειωτόν αλλά τροχάδην. Για την Ευρώπη και 
τους πολίτες. 

Θέμα: Εξωτερικές παρεμβάσεις σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην ΕΕ (συζήτηση) 
(08/03/2022) 

Madam President, we’re all acutely aware of the pressures our democratic models face from the 
rise of populism and disinformation, and there’s certainly no shortage of actors on the world stage 
that stand ready to exploit and probe these pressure points. 

In this important report, we see the same states mentioned again and again, notably Russia, China 
and Turkey. In the case of Turkey, we’ve highlighted, first, attempts of the Turkish Government 
to influence its diaspora in order to relay Ankara’s position and to divide European societies; 
second, the targeting of journalists, such as Erk Acarer in Berlin; and, third, foreign interference 
and disinformation campaigns against EU accession countries in the Western Balkans. 
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Turkey is a member of NATO and it’s still an EU candidate country, so it should be aligning its 
foreign policy with the EU’s. Yet, in the case of Ukraine, although Turkey did vote in favour of 
the United Nations General Assembly resolution, it’s unwilling to join the EU in imposing 
sanctions against Russia, it keeps its airspace open to Russia, and it could potentially become a 
backdoor to circumvent EU sanctions on trade. We must insist that Turkey not only ceases its 
interference in our democratic processes, but that it takes a clear stance in proactively defending 
Ukraine’s democracy. 

Θέμα: Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων με θέμα «Ελάχιστο 
καθήκον μας να αφιερώσουμε τη φετινή Ημέρα της Γυναίκας σε όλες τις γυναίκες της 
Ουκρανίας.» (07/03/2022) 

Κύριε Πρόεδρε, στη σκιά του πολέμου οφείλουμε να αφιερώσουμε τη φετινή Ημέρα της Γυναίκας 
στις γυναίκες της Ουκρανίας. Στις γυναίκες της Ουκρανίας που μαζί με τους άντρες πήραν τα 
όπλα και μπήκαν στη μάχη για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους, την ελευθερία τους και το 
βιος τους, που ενωμένες σαν γροθιά φτιάχνουν αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ και μπαίνουν 
μπροστά στα ρωσικά άρματα αποφασισμένες να αντισταθούν. Στις γυναίκες της Ουκρανίας, που 
γεννούν σε βομβαρδισμένες αποθήκες, που παρηγορούν τα παιδιά τους στα καταφύγια, που πήραν 
τον δρόμο της προσφυγιάς με τα παιδιά τους, αφήνοντας πίσω συγγενείς και φίλους με τον φόβο 
να σφίγγει την ψυχή τους. Στις γυναίκες της Ουκρανίας, που αντίκρισαν το αποτρόπαιο πρόσωπο 
του πολέμου ξανά και ξανά και δεν λύγισαν, όπως η Βαλεντίνα Ρομάνοβα, που γνώρισε τον 
πόλεμο το 1941, έχασε τους Εβραίους συγγενείς της στο Μπάμπι Γιαρ και τώρα ορθώνει το 
ανάστημά της στον Πούτιν, απαιτώντας να απομακρύνει τα στρατεύματά του. Ας αφιερώσουμε 
λοιπόν τη φετινή Ημέρα της Γυναίκας στις γυναίκες της Ουκρανίας, ως ένδειξη αλληλεγγύης και 
σεβασμού για τον αγώνα που δίνουν. Είναι το ελάχιστο καθήκον μας. 

Θέμα: Εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας - ετήσια έκθεση 
2021 - Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας – ετήσια έκθεση 2021 
(συζήτηση) (15/02/2022) 

Κυρία Πρόεδρε, στο ψήφισμά μας εκφράζουμε εκ νέου τη βαθιά μας ανησυχία για την εξωτερική 
πολιτική της κυβέρνησης Erdogan. Την εβδομάδα που μας πέρασε ακούσαμε απίστευτες αιτιάσεις 
Τούρκων αξιωματούχων για το καθεστώς των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, που όχι μόνο δεν 
συνάδουν με βασικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου, αλλά κινούνται στο όριο του παραλόγου. 
Προφανώς, η Ελλάδα τις απορρίπτει και προφανώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση τις καταδικάζει. 

Γίναμε, επίσης, μάρτυρες μιας νέας πράξης σπίλωσης και αλλοίωσης του θρησκευτικού 
χαρακτήρα μίας ακόμα ιστορικής ορθόδοξης εκκλησίας, της Μονής της Παναγίας Σουμελά. 
Διαβάζω στον Τύπο ότι μετά το διαφημιστικό σποτ στον προαύλιο χώρο της Μονής, οι τουρκικές 
αρχές έχουν τώρα αδειοδοτήσει το γύρισμα χολιγουντιανής ταινίας, αυτή τη φορά στο εσωτερικό 
της Μονής. 

Αναρωτιέμαι λοιπόν, κύριε Borrell, ποια είναι η «κόκκινη γραμμή»; Ποιο είναι το όριο, για να 
αντιμετωπίσει επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο γενναία και πιο αποτελεσματικά τις 
προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας εναντίον της, εναντίον των κρατών μελών, του Διεθνούς 
Δικαίου και των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών; 
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Θέμα: Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων με θέμα «Ελάτε να 
δώσουμε μαζί τη μάχη για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, μια δίκαιη μάχη με 
συμβολικό χαρακτήρα για ολόκληρη την Ευρώπη.» (14/02/2022) 

Κυρία Πρόεδρε, δίνουμε μαζί πολλές μάχες για να υπερασπιστούμε τις αρχές και αξίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τη δημοκρατία. Η Ευρώπη είναι λέξη 
ελληνική και ο μύθος της Ευρώπης είναι σύμβολο ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η δημοκρατία 
γεννήθηκε στην Ελλάδα και το μνημείο της Ακρόπολης είναι παγκόσμιο σύμβολο της 
δημοκρατίας. Στέκομαι ενώπιόν σας ως Ελληνίδα και Ευρωπαία πολίτης με βαθύτατη συναίσθηση 
ότι η σημερινή ομιλία μου είναι το ελάχιστο καθήκον μου στη διαχρονική και μακροχρόνια μάχη 
που δίνει η πατρίδα μου για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Το δίκαιο αίτημα της 
Ελλάδας αποκτά νέα δυναμική στη βρετανική κοινή γνώμη, αλλά και διεθνώς, μετά την επιστροφή 
του θραύσματος της ζωφόρου του Παρθενώνα από την Ιταλία. Από την Ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εδώ όπου χτυπά η καρδιά της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, σας ζητώ, 
αγαπητοί συνάδελφοι, να παλέψετε μαζί μας στη δίκαιη μάχη για αυτό το κορυφαίο σύμβολο του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού και της δημοκρατίας. 

Θέμα: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμπεριληπτική 
γλώσσα (Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων) (15/12/2021) 

Κυρία Πρόεδρε, εξομολογούμαι ότι, όταν εξελέγην ευρωβουλευτής, αγωνιούσα να υπερασπιστώ 
τις κοινές μας αρχές και αξίες, αλλά και τις πολιτικές ισότητας και καταπολέμησης των 
διακρίσεων εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν είχα βέβαια φανταστεί ότι θα γινόταν μια τέτοια 
συζήτηση όπως αυτή σήμερα στην Ολομέλεια, πολλώ δε μάλλον ότι μπορεί να χρειαστεί να 
υπερασπιστώ το δικαίωμά μου να λέω «Καλά Χριστούγεννα». Δεν χρειάζεται να αρνηθούμε την 
ιστορία μας, τις παραδόσεις μας και τη χριστιανική κληρονομιά της Ευρώπης για να 
καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις. 

Και δυστυχώς, το θεσμικό και πολιτικό ατόπημα της αρμόδιας Επιτρόπου της κας Ντάλι διχάζει 
το Κοινοβούλιο, αλλά και την κοινή γνώμη σε ένα θέμα στο οποίο θα έπρεπε να είμαστε όλοι 
ενωμένοι. Τέτοια ατοπήματα, αντί να μας βοηθούν να κάνουμε βήματα εμπρός, αντί να 
ενθαρρύνουν την πραγματικά προοδευτική αντιμετώπιση θεμάτων ισότητας και 
διαφορετικότητας, αποδυναμώνουν τον κοινό μας αγώνα, οδηγούν σε πόλωση και εντέλει σε 
οπισθοδρόμηση στην πορεία μας προς την «Ένωση Ισότητας». 

Κυρίες και Κύριοι, καλά Χριστούγεννα! 

Θέμα: Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις κρίσιμες πρώτες ύλες (συζήτηση)  (22/11/2021) 

in writing. – We have had plenty of opportunities in recent times to reconsider what is truly 
‘critical’. It is ‘critical’ to have a ‘Green Deal’ to deal with the inevitable consequences of climate 
change and global warming. It is ‘critical’ to deal with the transition to the digital age, after the 
fourth industrial revolution. It is ‘critical’ to deal with the consequences of COVID-19 and future 
pandemics. It is clear that we cannot deal with these ‘critical’ matters, without ‘critical raw 
materials.’ We need ‘critical raw materials’ like lithium for batteries, magnesium for light-weight 
vehicle concepts, permanent magnets for wind turbines, for electric vehicles, for communication 
devices. Very few people realise how many critical raw materials are in their mobile phones! It is 
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now ‘critical’ that we reduce our reliance on a handful of non-EU countries by supporting 
sustainable investments that involve European and global partners and SMEs as part of a long-
term international sourcing strategy. We need to take back control of critical materials’ supply 
chains. We need to control waste streams and exports of waste products. In summary, we need to 
realise that ‘critical raw materials’ are today more ‘critical’ than ever and more importantly, we 
need to act accordingly. 

Θέμα: Αποτελέσματα του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ (ΣΕΤ) 
(συζήτηση)EN (11/11/2021) 

Mr President, as Vice-Chair of the Committee on International Trade (INTA), I support the Trade 
and Technology Council as a positive development in transatlantic relations, and Pittsburgh was a 
good starting point. The question is now what can we expect from the TTC? We know it will deal 
with trade and technology, so that takes care of the two Ts. But the essence of what we can expect 
can be described best by using words starting with the letter C, so we can expect that the TTC will 
be a forum where we can converse and collaborate, where we can minimise conflict, where we can 
compare and converge approaches, where we can reach compromises and aim for consensus – 
where we can find a way to deal with China, even though we avoid using the name. 

But if I were to choose one word starting with the letter C to describe what a successful overall 
outcome would be of the TTC for the transatlantic relationship, I would choose the word 
‘compatibility’. After all, in trade and tech, as in life, compatibility is the essence of solid and long-
lasting relationships. 

Θέμα: Πολιτικές σχέσεις και συνεργασία ΕΕ-Ταϊβάν (συζήτηση)  (19/10/2021) 

in writing. – This is the first European Parliament report dedicated to the EU’s relations with 
Taiwan, and it is both important and timely. I believe it embodies a very balanced approach, and 
one that seeks to be proactive rather than provocative. There has always been a tacit understanding 
that the Bilateral Investment Agreement with Taiwan would follow once the China Agreement on 
Investment had been concluded. This was before the unprecedented move by China to impose 
unwarranted sanctions, not least against members of this Parliament, and we are now unable to 
proceed until this issue has been resolved. Therefore, there is a strong and convincing argument in 
favour of reassessing this time-schedule, and of opening negotiations on a Bilateral Investment 
Agreement with Taiwan sooner rather than later. This is important and timely as the EU aims to 
improve supply chain resilience for semi-conductors, which are critical to achieving our digital 
transition goals. As Taiwan will be investing in new manufacturing plants in the United States, we 
need to create the necessary framework and conditions to facilitate similar investments in the EU. 
The Bilateral Investment Agreement with Taiwan is clearly a step in the right direction on the path 
to Europe’s strategic autonomy. 

Θέμα: Ευρωπαϊκές λύσεις στην αύξηση των τιμών ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές: ο ρόλος της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια (συζήτηση) (06/10/2021 ) 

γραπτώς. – Η αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, που οφείλεται στη ραγδαία αύξηση 
των τιμών του φυσικού αερίου, όπως και των τιμών των δικαιωμάτων ρύπων, εντός του 
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Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, θέτει στο επίκεντρο το ζήτημα της 
ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη και στον κόσμο. Το φαινόμενο αυτό δεν πλήττει μόνο τους 
Ευρωπαίους καταναλωτές ενέργειας και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων κοινωνικών στρωμάτων, 
αλλά θέτει σε κίνδυνο και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας ως το 2050. Είναι, επομένως, ένα ζήτημα που απαιτεί πανευρωπαϊκή 
προσέγγιση και άμεση επίλυση.  

Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για τη σύσταση ενός 
Μεταβατικού Ταμείου Αντιστάθμισης, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αύξησης 
των τιμών στην ενέργεια. Σύμφωνα με τον αρμόδιο Έλληνα υπουργό, Κώστα Σκρέκα, το ταμείο 
αυτό, θα αντλεί έσοδα από τις δημοπρασίες, μέσω του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων 
Εκπομπών, τα οποία, στη συνέχεια, θα κατανέμονται στα κράτη μέλη, αναλογικά και με 
συγκεκριμένα κριτήρια. Η ΕΕ –και πολύ σωστά– αποδέχθηκε και υλοποίησε, τελικά, την πρόταση 
του Έλληνα πρωθυπουργού για το Πράσινο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό. Είναι πεποίθησή μου πως 
το ίδιο θα πρέπει να επαναλάβει και τώρα με την πρότασή του για την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής κρίσης, με αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
 

Παρακάτω παρατίθενται τα κείμενα των ερωτήσεων της κας Ασημακοπούλου, κατά την περίοδο 
από 01/07/2021 έως 30/06/2022. 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001926/2022 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του 
Κανονισμού (24/05/2022) 

Θέμα: Ο γονιδιακός έλεγχος του κληρονομικού καρκίνου και η πλήρης ένταξή του στα 
εθνικά συστήματα υγείας 

Για την καλύτερη αντιμετώπιση και πρόληψη του κληρονομικού καρκίνου του μαστού και των 
ωοθηκών οι εξετάσεις γενετικού ελέγχου καθίστανται απαραίτητες. Μάλιστα, σύμφωνα με 
έρευνες, το 10% των περιστατικών καρκίνου του μαστού οφείλεται σε κληρονομικούς 
παράγοντες, ενώ το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 25% για τις περιπτώσεις καρκίνου των ωοθηκών. 

Το πρόγραμμα «η ΕΕ για την υγεία» και πρωτοβουλίες όπως το «Cancer Diagnostic and Treatment 
for All» και το «Genomic for Public Health» στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στον εντοπισμό της 
γενετικής προδιάθεσης των ατόμων να αναπτύξουν καρκίνο. Ωστόσο, παρατηρούνται 
διαφορετικές πολιτικές μεταξύ των κρατών μελών, με αποτέλεσμα οι εξετάσεις γονιδιακού 
ελέγχου εμφάνισης καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών, είτε να μην καλύπτονται πλήρως από 
ορισμένα εθνικά συστήματα υγείας, είτε να συνοδεύονται από αυστηρά κριτήρια για τη διεξαγωγή 
τους. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Προτίθεται να προβεί σε ενέργειες για την προώθηση της πλήρους ένταξης του γονιδιακού 
ελέγχου στα εθνικά συστήματα υγείας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στην 
εν λόγω εξέταση; 
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2. Σχεδιάζει να προωθήσει την εναρμόνιση και τη χρηματοδότηση των πολιτικών των κρατών 
μελών στον τομέα αυτό; 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001630/2022 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του 
Κανονισμού (29/04/2022) 

Θέμα:  Μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο 

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα η τουρκική προκλητικότητα στην 
περιοχή του Βορειοανατολικού, Κεντρικού και Νοτιοανατολικού Αιγαίου, κατά παράβαση των 
κανόνων του διεθνούς δικαίου και της αδιαμφισβήτητης ελληνικής κυριαρχίας στην περιοχή. 

Ειδικότερα, τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη έχουν προβεί σε περισσότερες από 168 παραβιάσεις 
του ελληνικού εναέριου χώρου, συμπεριλαμβανομένων και 41 υπερπτήσεων που σημειώθηκαν 
από τα τουρκικά αεροσκάφη πάνω από μεγάλα ελληνικά νησιά όπως η Ρόδος, η Κως, η Σάμος, η 
Κάλυμνος αλλά και το Καστελόριζο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά πάγια τακτική, σε όλες τις 
περιπτώσεις, τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από 
αντίστοιχα ελληνικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. 

Η Ελληνική πλευρά επέδωσε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας στον Τούρκο πρέσβη αναφορικά με 
τις τουρκικές παραβιάσεις πάνω από ελληνικό έδαφος συμπεριλαμβανομένων και κατοικημένων 
περιοχών. 

Δεδομένου ότι, με αποκλειστικά μονομερή ευθύνη της Τουρκίας, οι ενέργειες αυτές δημιουργούν 
κλίμα ιδιαίτερης έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών και ότι οι θρασύτατες και σκόπιμες 
τουρκικές παραβιάσεις των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο εξελίσσονται σε 
καθημερινή πρακτική, ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Ποια πρόκειται να είναι η άμεση απάντησή της στην απαράδεκτη και σκόπιμη τουρκική 
προκλητική συμπεριφορά που παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα κράτους μέλους της ΕΕ, 
καταστρατηγεί κάθε έννοια διεθνούς νομιμότητας και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις 
ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Τουρκίας στο πλαίσιο της ενταξιακής της πορείας; 

2. Πώς επηρεάζεται η προώθηση της λεγόμενης «θετικής ατζέντας» στις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-
Τουρκίας; 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001622/2022 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του 
Κανονισμού (28/04/2022) 

Θέμα: Αναγκαστικές εκτοπίσεις Ουκρανών πολιτών 

Το 1949, η Σοβιετική Ένωση εκτόπισε διά της βίας 95.000 Εσθονούς, Λετονούς και Λιθουανούς, 
κάτι που σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνιστά 
έγκλημα κατά της ανθρωπότητας (απόφαση της 17ης Ιανουαρίου 2006 στην υπόθεση Kolk και 
Kislyiy κατά Εσθονίας). Δυστυχώς, η ιστορία επαναλαμβάνεται. 

Σύμφωνα με τον Ουκρανό Διαμεσολαβητή, πάνω από 400.000 Ουκρανοί πολίτες έχουν εκτοπιστεί 
βίαια στη Ρωσική Ομοσπονδία, κατά παράβαση του άρθρου 49 της τέταρτης σύμβασης της 
Γενεύης. 



 

 
 

76 

1. Ποια μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή για την ασφαλή επιστροφή των βίαια εκτοπισθέντων από 
το καθεστώς Πούτιν; 

2. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει για να διασφαλίσει ότι ο Πρόεδρος Πούτιν και οι σύμμαχοί του 
θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη για τα πολλαπλά και σοβαρά εγκλήματα πολέμου που έχουν 
διαπράξει στην Ουκρανία; 

Βουλευτής που στηρίζει την ερώτηση(1) 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001502/2022 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του 
Κανονισμού (20/04/2022) 

Θέμα: Νέα βεβήλωση της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα και ενώ οι απανταχού ορθόδοξοι χριστιανοί διανύουμε τη Μεγάλη 
Εβδομάδα και προετοιμαζόμαστε να εορτάσουμε το Άγιο Πάσχα, έλαβε χώρα νέο επεισόδιο 
βεβήλωσης του ιερού χώρου της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, με καταστροφή αυτή τη 
φορά της ιστορικής αυτοκρατορικής πύλης. 

Μετά την ουσιαστική αλλοίωση του χαρακτήρα της Αγίας Σοφίας από την τουρκική κυβέρνηση 
που τη μετέτρεψε παράνομα σε τζαμί, πιστοί αλλά και επισκέπτες γίνονται εκ νέου μάρτυρες 
προσβλητικών και θλιβερών εικόνων στην Αγία Σοφία, που αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο της 
Ορθοδοξίας με ισχυρή ιστορική αξία. 

Δεδομένων των ανωτέρω, και σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών ερωτήσεων, ερωτάται η 
Επιτροπή: 

1. Σε ποιες ενέργειες και σε ποια μέτρα έχει ήδη προβεί για την προστασία του ναού της Αγίας 
Σοφίας ως μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς; 

2. Πώς σκοπεύει να αντιδράσει αυτή τη φορά στις συνεχιζόμενες προσβλητικές ενέργειες 
βεβήλωσης του ιερού χώρου της Αγίας Σοφίας που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ενόψει 
μάλιστα της 45ης συνόδου της UNESCO που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2022; 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000932/2022 προς τον Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας Άρθρο 138 του Κανονισμού (08/03/2022) 

Θέμα: Ο αντισημιτισμός στην έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για το Ισραήλ 

Την 1η Φεβρουαρίου 2022, η Διεθνής Αμνηστία εξέδωσε έκθεση με τίτλο «Israel’s Apartheid 
against Palestinians – a cruel system of domination and a crime against humanity» (Το απαρτχάιντ 
του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων – σκληρό σύστημα κυριαρχίας και έγκλημα κατά της 
ανθρωπότητας), στην οποία προβάλλει τον ισχυρισμό ότι το απαρτχάιντ ενυπήρχε στην ίδρυση 
του κράτους του Ισραήλ το 1948 και έχει αναπτυχθεί και διατηρηθεί από διαδοχικές ισραηλινές 
κυβερνήσεις. 

1. Θεωρεί ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) ότι το Ισραήλ είναι κράτος 
απαρτχάιντ, δεδομένου ότι, μεταξύ άλλων, το Ισραήλ ιδρύθηκε βάσει του ψηφίσματος 181 των 
Ηνωμένων Εθνών, πάνω από το 10 % των μελών της Κνέσετ είναι Άραβες Ισραηλινοί, 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001622_EL.html#def1
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υπάρχουν Άραβες Ισραηλινοί δικαστές, μεταξύ άλλων στο Ανώτατο Δικαστήριο, και ένα 
αραβικό κόμμα συμμετέχει στη σημερινή κυβέρνηση; 

2. Λαμβανομένου υπόψη του νομικά μη δεσμευτικού ορισμού που παρέχει η διεθνής συμμαχία 
για τη μνήμη του Ολοκαυτώματος αναφορικά με τον αντισημιτισμό, θεωρεί ο ΑΠ/ΥΕ την εν 
λόγω έκθεση αντισημιτική, δεδομένου ότι εκφράζει τον ισχυρισμό ότι η ύπαρξη του Κράτους 
του Ισραήλ αποτελεί ρατσιστικό εγχείρημα (ήτοι κράτος απαρτχάιντ); 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000760/2022 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του 
Κανονισμού (23/02/2022) 

Θέμα: Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι από τη συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των ζωοτροφών 

Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση, λόγω των συνεχιζόμενων αυξήσεων των τιμών 
των ζωοτροφών. Οι ζωοτροφές καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο στο συνολικό κόστος· 
υπολογίζεται έως και 80%. Με τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου να 
καταρρίπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, όχι μόνο δεν υπήρξε μια έστω και μικρή αποκλιμάκωση, 
αλλά οι τιμές των ζωοτροφών εκτινάχθηκαν εκ νέου λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής 
τους. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκτυο IFCN, υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ των παγκόσμιων 
τιμών της ενέργειας, των τιμών των λιπασμάτων και των τιμών των ζωοτροφών, ενώ ήδη από το 
δεύτερο εξάμηνο του 2021 εμφανίζεται μείωση της παραγωγής γάλακτος σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος. 

Δεδομένου ότι: α) η αύξηση της τιμής των ζωοτροφών οδηγεί σε οικονομικό αδιέξοδο τις μικρές 
και μεσαίες οικογενειακές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ευνοώντας τις πολύ μεγάλες 
εκμεταλλεύσεις τύπου «mega dairies», που μπορούν να απορροφήσουν τα κόστη, και β) δεν 
φαίνεται να ισχύουν οι καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις του αρμόδιου επιτρόπου στο Συμβούλιο 
Υπουργών Γεωργίας του Ιουλίου 2021, περί υποχώρησης των τιμών των ζωοτροφών, ερωτάται η 
Επιτροπή: 

Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για τη σταθεροποίηση του κτηνοτροφικού τομέα είτε με τη μορφή 
οικονομικής στήριξης των μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων είτε με άλλους 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς, όπως την επιδότηση για την αγορά ζωοτροφών; 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000712/2022 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του 
Κανονισμού (18/02/2022) 

Θέμα: Εκτροχιασμός στις τιμές των λιπασμάτων 

Το συνεχιζόμενο ανοδικό ράλι των τιμών λιπασμάτων αναγκάζει τις εθνικές κυβερνήσεις να 
ενισχύσουν τα μέτρα προστασίας των αγροτών που έχουν ήδη λάβει. Ενδεικτικά, η τιμή της 
αμμωνίας, η οποία χρησιμοποιείται στην παραγωγή αζώτου, αυξήθηκε άνω των 910 USD ανά 
τόνο, τιμή που είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί τα τελευταία 13 χρόνια. 

Το έλλειμμα προσφοράς λιπασμάτων θα περιορίσει την ποσότητα και την ποιότητα της γεωργικής 
παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η χαμηλότερη παραγωγή θα δημιουργεί ανησυχίες 
σχετικά με τις αυξήσεις των τιμών των τροφίμων. 

Δεδομένου ότι: 
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Η αύξηση οφείλεται στο ρεκόρ υψηλών τιμών φυσικού αερίου (ετήσια αύξηση 595%) που 
αντιπροσωπεύουν το 80% του λειτουργικού κόστους του κλάδου, καθώς και στην απόφαση της 
Επιτροπής να επιβάλει δασμούς αντι-ντάμπινγκ στα λιπάσματα από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία και 

στις 2 Μαρτίου 2022 αναμένεται νέα εργαλειοθήκη για την ενίσχυση των μέτρων προστασίας από 
το ενεργειακό κόστος, 

ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Ποια η στρατηγική της για τη διαχείριση του ελλείμματος λιπασμάτων, ώστε η ΕΕ να μην 
αντιμετωπίζει ελλείψεις στη γεωργική παραγωγή; 

2. Σκοπεύει να επιτρέψει την επιδότηση για την αγορά λιπασμάτων που θεωρείται μέχρι σήμερα 
παράνομη κρατική ενίσχυση; 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000680/2022 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του 
Κανονισμού (16/02/2022) 

Θέμα: Μετατροπή της Παναγίας Σουμελά σε σκηνικό χολιγουντιανής ταινίας 

Η Τουρκία συνεχίζει την πάγια τακτική βεβήλωσης Ορθόδοξων ιερών προσκυνημάτων και 
μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως της Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα και της 
Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη. 

Μετά τους πρόσφατους χορούς τούρκων πολιτών στην Παναγία Σουμελά, τώρα, με άδεια και πάλι 
της τουρκικής κυβέρνησης, ξεκινούν στις 23 και 24 Φεβρουαρίου, από την εταιρεία παραγωγής 
ταινιών Sony Pictures, γυρίσματα κινηματογραφικής ταινίας που μετατρέπουν τον ιερό χώρο σε 
σκηνικό Χόλιγουντ, γεγονός που προσβάλλει για ακόμη μια φορά τις αρχές και τις αξίες της 
Χριστιανοσύνης και της Ορθοδοξίας. 

Σε συνέχεια λοιπόν και της προηγούμενης ερώτησής μας στις 8 Φεβρουαρίου 2022, ερωτάται εκ 
νέου η Επιτροπή: 

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, προκειμένου αφενός να προστατεύσει τα μνημεία 
πολιτιστικής κληρονομιάς που για άλλη μία φορά σπιλώνονται και αφετέρου να αποτρέψει την 
επανάληψη τέτοιων προκλητικών ενεργειών από την Τουρκία; 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000553/2022 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του 
Κανονισμού (08/02/2022) 

Θέμα: Βεβήλωση της Παναγίας Σουμελά 

Η βεβήλωση της Παναγίας Σουμελά, ενός ιερού χώρου με ιστορία 16 αιώνων, υποψήφιου να 
ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, και η ασέβεια που 
έδειξαν προς τη θρησκευτικότητά του Τούρκοι πολίτες οι οποίοι συμμετείχαν χορεύοντας σε 
διαφημιστικό σποτ, για σκοπούς τουριστικής προβολής, συνιστούν ασέβεια προς την ιερότητα του 
χώρου και ύβρη για τον Ποντιακό Ελληνισμό, αλλά και για τους απανταχού Ορθόδοξους 
Χριστιανούς. 

Οι προσβλητικές αυτές εικόνες έπονται ενεργειών των τουρκικών αρχών εις βάρος μνημείων 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως είναι η πρόσφατη μετατροπή σε τζαμιά της Αγίας 
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Σοφίας και της Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και της Αγίας Σοφίας στην 
Τραπεζούντα το 2013. 

Με αφορμή λοιπόν τη νέα προκλητική αυτή ενέργεια που πραγματοποιήθηκε με την άδεια των 
τουρκικών αρχών, ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Σκοπεύει να απευθύνει διάβημα διαμαρτυρίας προς τις τουρκικές αρχές ώστε να 
συμμορφωθούν με την υπόδειξη του ΕΚ όσον αφορά την ανάγκη διάσωσης και ανάδειξης της 
ταυτότητας των ελληνοχριστιανικών μνημείων στον ιστορικό Πόντο και την επαναλειτουργία 
του ιστορικού ναού της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντας ως μουσείου; 

2. Σκοπεύει να επισημάνει στην Τουρκία ότι ο σεβασμός προς την πολιτιστική κληρονομιά των 
μνημείων που βρίσκονται στην επικράτειά της αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ; 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000524/2022 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του 
Κανονισμού (07/02/2022) 

Θέμα: Βεβήλωση της Παναγίας Σουμελά με τουρκική άδεια! 

Μετά την μετατροπή της Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας(1) στην Κωνσταντινούπολη σε 
τζαμιά, έρχεται να προστεθεί και η χορήγηση άδειας για διοργάνωση ντίσκο πάρτι στην ιστορική 
Μονή της Παναγίας Σουμελά, κάτι που αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η βεβήλωση 
ορθοδόξων ιερών προσκυνημάτων αποτελεί πάγια τακτική στην Τουρκία. 

H Παναγιά Σουμελά, που αποτελεί τo κύριο ιστορικό προσκύνημα των Ελλήνων του Πόντου αλλά 
και ιερό προσκύνημα των απανταχού ορθοδόξων χριστιανών, βρίσκεται ήδη στην προσωρινή 
λίστα με τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και αναμένεται, μετά 
την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασής της, να συμπεριληφθεί στην οριστική λίστα. 

Επειδή η Τουρκική κυβέρνηση προβαίνει συστηματικά σε ενέργειες σπίλωσης και αλλοίωσης του 
χαρακτήρα θρησκευτικών και ιστορικών μνημείων παραβιάζοντας κατάφωρα τις ευρωπαϊκές 
αρχές και αξίες, ερωτάται η Επιτροπή: 

Σε ποιες ενέργειες διατίθεται να προβεί και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει προκειμένου να 
προστατευτούν μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως η Παναγιά Σουμελά; 

Question for written answer E-000307/2022 to the Commission Rule (25/01/2022) 

Subject: EU funding to the Union of Agricultural Work Committees (UAWC) 

On 5 January 2022, the Netherlands announced that it would cancel its contract with the Union of 
Agricultural Work Committees (UAWC) after an independent investigation confirmed that the 
NGO has ties to the EU-designated terror organisation Popular Front for the Liberation of Palestine 
(PFLP)(1). According to NGO-Monitor, the EU provided EUR 18.3 million to projects involving 
UAWC between 2011 and 2017(2). During a meeting of the European Parliament’s Committee on 
Foreign Affairs of 19 May 2020, Commissioner Várhelyi announced an internal review into 
allegations that some EU funds go to terror-linked or terror-supporting NGOs. However, the results 
have not yet been published. In light of the above, we would like to ask the following: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000524_EL.html#def1
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000307_EN.html#def1
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000307_EN.html#def2
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1. Is the EU still funding directly or indirectly UAWC or any of the other five Palestinian NGOs 
that Israel designated as terror groups in November 2021? 

2. When will the Commission release the findings of the internal review into EU funding to 
PFLP-linked NGOs? 

3. How will the Commission ensure that EU funding is not misused for terrorist purposes in the 
future? 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005697/2021 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του 
Κανονισμού (22/12/2021) 

Θέμα: Αντίποινα από τρίτες χώρες κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 
Ευρώπη 

Πρόσφατες εκθέσεις δείχνουν ότι παράγοντες από τρίτες χώρες, όπως η Κίνα, το Ιράν, η Ρωσία 
και η Τουρκία, επιδίδονται συχνά, είτε άμεσα είτε μέσω εντολοδόχων τους, σε εγκληματικές 
δραστηριότητες στην ΕΕ, όπως μεταξύ άλλων παράνομες παρακολουθήσεις, εκφοβισμοί, απειλές, 
επιθέσεις και δολοφονίες(1). Αυτό συνιστά σοβαρή απειλή για όσους έχουν αναζητήσει 
καταφύγιο στην Ευρώπη, καθώς και για τις θεμελιώδεις αξίες και την εσωτερική ασφάλεια της 
ΕΕ. 

Απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες για τη διερεύνηση αυτών των εγκλημάτων και τη δίωξη 
των δραστών, καθώς και για τη στήριξη των θυμάτων. Η ΕΕ έχει στη διάθεσή της μια σειρά 
εργαλείων και ο ρόλος της είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς η φύση αυτών των απειλών είναι 
τέτοια που κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί, ενεργώντας μεμονωμένα, να αντιδράσει 
αποτελεσματικά. 

1. Γνωρίζει η Επιτροπή την έκταση αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας και, εάν ναι, ποια 
μέτρα έχουν ληφθεί στην πράξη για την αντιμετώπισή της; 

2. Έχει ερευνήσει η Επιτροπή σε ποιο βαθμό εφαρμόζουν τα κράτη μέλη τη νομοθεσία της ΕΕ για 
την αντιμετώπιση αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας καθώς και εάν υπάρχουν νομοθετικά 
κενά που θα μπορούσαν να καλυφθούν για την αποτελεσματικότερη καταπολέμησή της; Εάν όχι, 
προτίθεται να ξεκινήσει επειγόντως μια τέτοια έρευνα; 

Question for written answer E-000307/2022 to the Commission Rule 138  (25/01/2022) 

Subject: Cumulative impact assessment of the combined effects of the Fit for 55 package 

The Commission’s Fit for 55 package is a crucial set of proposals aiming to enact the European 
Green Deal. The majority of the legislative proposals and policy initiatives come with impact 
assessments, which are very welcome for debates in Parliament. The implementation of these 
policies will entail significant socio‑economic consequences for the EU. 

While pointing out that industry is essential to decarbonisation and that we cannot achieve the EU 
climate goals without it, the impact studies also reveal huge challenges for EU industry, especially 
related to competitiveness and potential job losses. The assessments clearly show the 
unprecedented scale of the investment needed and also hint that in some cases a negative impact 
on gross domestic product is to be expected. EU legislation could thus impose several simultaneous 
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requirements that might substantially affect production methods and disrupt supply chain 
operations. 

1. In this context, does the Commission intend to present a cumulative impact assessment taking 
the combined effects of all the proposals of the Fit for 55 package into consideration? 

2. When it comes to the EU forest strategy, there are two staff working documents available, 
but no impact assessment. Does the Commission intend to present an impact assessment for this 
strategy? 

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005226/2021 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του 
Κανονισμού (22/11/2021) 

Θέμα: Προκλητική έκθεση στο αλβανικό Προεδρικό Μέγαρο που προσβάλλει βάναυσα την 
Ιστορία και τις σχέσεις καλής γειτονίας  

Η πρόσφατη έκθεση που πραγματοποιήθηκε στην εξωτερική περίφραξη του αλβανικού 
Προεδρικού Μεγάρου και στην οποία ξεναγήθηκε και ο Αλβανός Πρόεδρος Ίλιρ Μέτα 
προσβάλλει βάναυσα την ιστορική αλήθεια αλλά και τις σχέσεις καλής γειτονίας και προέρχεται 
από μία χώρα όπως η Αλβανία που τελεί σε καθεστώς υπό ένταξη χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στη συγκεκριμένη έκθεση παρουσιάζονται φωτογραφίες που συνοδεύονται από κατηγορίες κατά 
της Ελλάδας σχετικά με τη δήθεν «γενοκτονία των Τσάμηδων», ενώ εκτίθενται και αλυτρωτικοί 
χάρτες για δήθεν «κατοχή αλβανικών εδαφών από την Ελλάδα», χάρτες που εμφανίζουν 
σημαντικό μέρος της Ελλάδας σαν δήθεν αλβανικό. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Είναι σε γνώση της η παραπάνω έκθεση που παρουσιάζεται στην περίφραξη του αλβανικού 
Προεδρικού Μεγάρου; 

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, δεδομένου ότι η Αλβανία, μία υπό ένταξη χώρα, με τη 
συγκεκριμένη έκθεση προσβάλλει βάναυσα την ιστορική αλήθεια με τη δήθεν «γενοκτονία των 
Τσάμηδων», καθώς και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την εμφάνιση αλυτρωτικών χαρτών για 
δήθεν «κατοχή αλβανικών εδαφών» από την Ελλάδα; 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005163/2021/rev.1 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 
του Κανονισμού (22/11/2021) 

Θέμα: Καταστροφή και καταπάτηση εκκλησιαστικών περιουσιών από το τουρκικό κράτος 
στην Τένεδο, κατά παράβαση της Συνθήκης της Λωζάνης. 

Εκπρόσωποι του Ελληνισμού στην Τένεδο, κατήγγειλαν στη Βουλή των Ελλήνων, στις 20 και 
21/10/2021, ότι στο νησί καταπατείται η εκκλησιαστική περιουσία και καταστρέφεται η ελληνική 
πολιτιστική κληρονομιά, καθώς γκρεμίζονται ξωκλήσια και δεν επιστρέφονται στην Εκκλησία 
του νησιού οι ιδιοκτησίες της. Συγκεκριμένα, από τους 120 τίτλους που κατείχε η Εκκλησία του 
νησιού, ανάμεσά τους και σχολικά κτήρια, έχουν μέχρι σήμερα επιστραφεί οι 27 και από αυτούς 
τους 27 για τους 12 εκκρεμεί δικαστική διαμάχη. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-005226_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-005226_EL.html
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Η δραστηριότητα αυτή του τουρκικού κράτους, στην Τένεδο, συνιστά παραβίαση των διατάξεων 
της Συνθήκης της Λωζάνης, καθώς καταστρέφονται μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς, καταπατώνται και δεν επιστρέφονται οι εκκλησιαστικές περιουσίες, ενώ το 
ελληνικό στοιχείο πιέζεται και με τρόπο κεκαλυμμένο απειλείται με εξάλειψη. 

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η Επιτροπή: 

Σε ποιες ενέργειες δύναται να προβεί για την προστασία των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς 
στην Τένεδο; 

Ποια είναι η άποψή της σχετικά με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα του τουρκικού κράτους, η 
οποία συνιστά παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης; 

Question for written answer E-005102/2021 to the Commission Rule 138 (12/11/2021) 

Subject: EU Innovation Fund – rare earth and permanent magnet supply chains  

The EU Innovation Fund is designed to help create the right financial incentives for investment 
projects in the next generation of technologies needed for the EU’s green transition. 

Its purpose is to focus on highly innovative technologies with European value added that can bring 
about a significant reduction in carbon emissions. 

Electric vehicles will be a vital part of the EU’s green transition and clearly align with the 
Innovation Fund’s objectives. The permanent magnets that help power them will be key to the 
success of the electric vehicle revolution and represent a burgeoning new industry for Europe. 

A recent publication by the European Raw Materials Alliance noted the strategic role that rare 
earths play in the electric vehicle industry and highlighted the disadvantages that the EU currently 
faces when it comes to their supply. 

This demonstrates the intrinsic links between the EU’s joint policy objectives of securing critical 
raw materials and supporting the green transition. There are some projects across the EU that could 
support these links if funding were available. 

What consideration has the Commission given to extending the scope of the EU Innovation Fund 
to include rare earth and permanent magnet supply chains that are critical to European electric 
vehicle manufacturing? 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-004923/2021 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του 
Κανονισμού (28/10/2021) 

Θέμα: Το Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 

Το Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ συνεδρίασε για πρώτη φορά στο 
Πίτσμπουργκ, στις 29 Σεπτεμβρίου 2021, με σκοπό τον συντονισμό των προσεγγίσεων σε βασικά 
παγκόσμια τεχνολογικά, οικονομικά και εμπορικά ζητήματα. Παράλληλα, η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν 
καθιερώσει κοινό διάλογο για την πολιτική ανταγωνισμού στον τομέα της τεχνολογίας, ο οποίος 
θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων και στην ενίσχυση της συνεργασίας όσον 
αφορά την πολιτική ανταγωνισμού και την επιβολή των μέτρων στους τομείς της τεχνολογίας. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-005102_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004923_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004923_EL.html
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Ο ψηφιακός τομέας, το εμπόριο και ο ανταγωνισμός αποτελούν προτεραιότητες στις οποίες 
ξεκάθαρα στοχεύει η Επιτροπή. Το ίδιο ισχύει και σε άλλες δικαιοδοσίες, όπως αυτές των 
Ηνωμένων Πολιτειών, της Νότιας Κορέας, της Ινδίας και της Κίνας, οι οποίες λαμβάνουν μέτρα 
για τον περιορισμό της υπεροχής των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας. 

Όσον αφορά τη φορολογία, η συνεργασία με τρίτες χώρες είναι ζωτικής σημασίας. Το Συμβούλιο 
Εμπορίου και Τεχνολογίας αποτελεί θετικό οιωνό. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι 
συννομοθέτης σε ορισμένες από τις βασικές προτάσεις σε αυτούς τους τομείς, όπως στην πράξη 
για τις ψηφιακές αγορές και στην πρόταση για τις ξένες επιδοτήσεις. 

1. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
αυτόν τον διάλογο με τους ομολόγους της στις ΗΠΑ; 

2. Θα εξέταζε η Επιτροπή το ενδεχόμενο να καταστήσει παρατηρητές βουλευτές του ΕΚ σε 
φόρουμ όπως αυτό του Διεθνούς Δικτύου Ανταγωνισμού (ΔΔΑ) ή του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), προκειμένου να αποκτήσει καλύτερη γνώση για τους 
σκοπούς της κατάρτισης νομοθεσίας στον τομέα αυτόν; 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004682/2021 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του 
Κανονισμού (14/10/2021) 

Θέμα: Γήρανση, δαπάνες υγείας, στρατηγικές πρόληψης και συμπληρωματικής θεραπείας 
ασθενειών 

Με τον δείκτη των γεννήσεων κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως μία 
γηράσκουσα χώρα, μέχρι τουλάχιστον και το 2050. 

Ένα μεγάλο μέρος του ετήσιου προϋπολογισμού του ελληνικού δημοσίου για την υγειονομική 
περίθαλψη, ύψους περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ , αφορά τους πολίτες άνω των 65 ετών. 

Οι μη μεταδοτικές ασθένειες, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρκίνος, οι 
νευροεκφυλιστικές παθήσεις, η ευθραυστότητα των οστών, αποτελούν σημαντικές αιτίες 
προβλημάτων υγείας, υποβάθμισης της ποιότητας ζωής και πρόωρου θανάτου στην ΕΕ, με 
σημαντικό κοινωνικό κόστος και δαπάνη υπερβαίνουσα τα 115 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος 

Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών υγείας διατίθεται για ενδονοσοκομειακή 
περίθαλψη και φαρμακοθεραπεία, ενώ ελάχιστοι πόροι δαπανούνται για την πρόληψη. 

Πλήθος μελετών έχει αναδείξει τη σημασία της σωματικής άσκησης στην πρόληψη και 
συμπληρωματική θεραπεία του συνόλου των προαναφερθέντων νοσημάτων. Μάλιστα, η 
σωματική άσκηση θεωρείται ως εκ των πλέον αποτελεσματικών και ανέξοδων θεραπευτικών 
μέσων. 

Ερωτάται, συνεπώς, η Επιτροπή: 

1. Σκέπτεται, προωθώντας τη συνταγογράφηση της άσκησης, να εξασφαλίσει τη θωράκιση της 
υγείας των πολιτών και ταυτόχρονα να μειώσει τις δαπάνες υγείας; 

2. Εντοπίζει προστιθέμενη αξία στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου, με σαφείς 
μηχανισμούς και προγράμματα ενεργού γήρανσης μέσω άσκησης και πρόληψης ασθενειών, που 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004682_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004682_EL.html
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θα εστιάζει στην εκπαίδευση των εμπλεκομένων ιατρών καθώς και άλλων επαγγελματιών υγείας 
και γυμναστών, αλλά και στην δραστηριοποίηση της κοινωνίας των πολιτών; 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-004662/2021 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του 
Κανονισμού (13/10/2021) 

Θέμα: Αυξήσεις τιμής και έλλειψη μαγνησίου σε παγκόσμιο επίπεδο  

Η Κίνα παράγει περίπου το 87% του μαγνησίου παγκοσμίως και αποτελεί την πηγή του 95% των 
εισαγωγών μαγνησίου της ΕΕ. Το μαγνήσιο περιλαμβάνεται στον τέταρτο κατάλογο της 
Επιτροπής με κρίσιμες πρώτες ύλες για την ΕΕ. 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών να περιορίσει την εγχώρια κατανάλωση ενέργειας, η Κίνα 
σταμάτησε την παραγωγή σε 25 εργοστάσια μαγνησίου της χώρας, ενώ σε άλλα μείωσε την 
παραγωγή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απότομη αύξηση της τιμής του μαγνησίου, ενώ 
προβλέπεται ότι ελλείψεις εφοδιασμού θα πλήξουν τη βιομηχανία της ΕΕ στις αρχές Δεκεμβρίου 
του 2021. 

Το μαγνήσιο είναι ζωτική πρώτη ύλη για τη βιομηχανία αλουμινίου, αυτοκινήτων και χάλυβα. 
Ελλείψεις σε επίπεδο παραγωγής θα προκαλέσουν αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρες αλυσίδες 
αξίας. 

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί η Επιτροπή προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτές τις κρίσιμες 
ελλείψεις εφοδιασμού; Θα ξεκινήσει επείγουσες διαπραγματεύσεις με τους ομολόγους της στην 
Κίνα σχετικά με το θέμα αυτό; 

2. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να εξασφαλίσει μια ασφαλή και ανθεκτική εφοδιαστική αλυσίδα 
μαγνησίου για τη βιομηχανία της ΕΕ; 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004634/2021προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του 
Κανονισμού (13/10/2021) 

Θέμα: Παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία στο Αιγαίο από τουρκικά αλιευτικά 

Στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας, στις 11/10/2021, στο Λουξεμβούργο, ο αρμόδιος Έλληνας 
υπουργός ενημέρωσε τους ομολόγους του για την παράνομη, λαθραία και άναρχη (Π.Λ.Α.) αλιεία 
από τουρκικά αλιευτικά στα ελληνικά χωρικά ύδατα, στο Αιγαίο. 

Η δραστηριότητα αυτή πλήττει τον τομέα της αλιείας, αλλά και το φυσικό και υδάτινο περιβάλλον 
στο Αιγαίο. Συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι των ευρωπαίων αλιέων, καθώς υπονομεύει τη 
βιωσιμότητα των ιχθυοαποθεμάτων και πλήττει την ενιαία αγορά. 

Επιπλέον, συνιστά παραβίαση τόσο των ελληνικών όσο και των ευρωπαϊκών υδάτων, γεγονός που 
προσβάλλει τις αξίες της Ένωσης, τις σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά και την κυριαρχία των 
κρατών μελών. 

Η Π.Λ.Α. αλιεία, επομένως, δεν αποτελεί μόνο ένα διμερές ζήτημα, αλλά ζήτημα εφαρμογής του 
σχετικού κανονισμού και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας εν γένει. 

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η Επιτροπή: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004662_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004634_EL.html
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1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την αντιμετώπιση της Π.Λ.Α. αλιείας στο Αιγαίο 
και την εφαρμογή του σχετικού κανονισμού(; 

2. Πώς θα διασφαλίσει ότι φαινόμενα Π.Λ.Α. αλιείας και τουρκικής παραβατικότητας δεν θα 
επαναληφθούν στο μέλλον; 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-004609/2021/rev.1 προς την Επιτροπή Άρθρο 
138 του Κανονισμού (12/10/2021) 

Θέμα: Χρήση απαγορευμένων ουσιών σε φυτοφάρμακα στην Τουρκία και εισαγωγή τους 
στον ΕΟΧ 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, καθώς και σχετική έρευνα που διεξήχθη στην Τουρκία, σε 90 είδη 
ντομάτας, αγγουριών και πιπεριών που εξετάστηκαν, βρέθηκαν και αναλύθηκαν 620 διαφορετικά 
είδη φυτοφαρμάκων. 

Στο 15,6% των λαχανικών εντοπίστηκαν απαγορευμένες ουσίες, ενώ 56 διαφορετικά 
φυτοφάρμακα ανιχνεύθηκαν σε λαχανικά τον Αύγουστο, 96 τον Οκτώβριο και 139 τον Νοέμβριο 
του 2019. 

Το 77% των προϊόντων που ελέγχθηκαν καλύπτουν ένα ή και περισσότερα κριτήρια τοξικότητας 
της λίστας EU Pesticide Blacklist 2016, όπου κατηγοριοποιούνται όλα τα φυτοφάρμακα, ανάλογα 
με τις επιπτώσεις τους στην υγεία. 

Η Τουρκία συνεχίζει τη χρήση απαγορευμένων ουσιών σε φυτοφάρμακα, με αποτέλεσμα αυτές 
να εισέρχονται στα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ και να καταλήγουν στις τροφικές αλυσίδες, 
με πιθανές σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών, αλλά και στο περιβάλλον. 

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Ποια μέτρα θα μπορούσε να λάβει, προκειμένου η Τουρκία να ευθυγραμμιστεί με τη νομοθεσία 
της ΕΕ, ώστε να αποτραπεί η χρήση απαγορευμένων ουσιών στα φυτοφάρμακα; 

2. Πώς σχεδιάζει να αποτρέψει την εισαγωγή στον ΕΟΧ προϊόντων μολυσμένων με 
φυτοφάρμακα, όπως αυτά που παρουσιάζονται στην παραπάνω έρευνα; 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004498/2021 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του 
Κανονισμού (03/10/2021) 

Θέμα: Σχέδιο διακοπής λειτουργίας του Euronews Greek 

Οι δημοσιογράφοι και το προσωπικό του Euronews ενημερώθηκαν για ένα σχέδιο διακοπής 
λειτουργίας της ελληνικής υπηρεσίας μέχρι το τέλος του έτους. 

Το Euronews Greek ξεκίνησε το έργο του πριν από εννέα χρόνια και χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Με αμερόληπτη, ευρωπαϊκή δημοσιογραφική ενημέρωση και βαθιά γνώση των ευρωπαϊκών 
θεμάτων, η ελληνική υπηρεσία καλύπτει, τόσο τηλεοπτικά όσο και διαδικτυακά, σημαντικές 
ειδήσεις που αφορούν την Ελλάδα, την Κύπρο, τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004634_EL.html#def2
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004609_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004609_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004498_EL.html
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Παράλληλα, μεταδίδει όλα τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα του Euronews στην 
ελληνική γλώσσα, καθιστώντας τα πιο προσιτά σε Έλληνες και Κύπριους. 

Εάν προχωρήσει το σχέδιο αυτό, το Euronews Greek θα είναι η πρώτη γλωσσική υπηρεσία της 
ΕΕ που θα σιγήσει και 28 εργαζόμενοι (δημοσιογράφοι, τεχνικοί, διοικητικό προσωπικό) θα 
μείνουν άνεργοι. 

Δεδομένων των πρόσφατων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη γενικότερα, και η Ελλάδα 
και η Κύπρος ειδικότερα, όπως η μετανάστευση, η πανδημική κρίση, η κλιματική αλλαγή και οι 
εξελίξεις στο Κυπριακό, η φωνή της ελληνικής υπηρεσίας του Euronews είναι πιο πολύτιμη από 
ποτέ. 

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Είναι δική της απόφαση να σιωπήσει η ελληνική υπηρεσία του Euronews και μάλιστα στην 
επέτειο των 40 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση; 

2. Ακόμα κι αν αυτό δεν είναι απόφαση της Επιτροπής, τι σκοπεύει να πράξει προκειμένου να 
αποτρέψει αυτήν την αρνητική εξέλιξη; 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-004062/2021/rev.1 προς την Επιτροπή Άρθρο 
138 του Κανονισμού (03/09/2021) 

Θέμα: Εγκατάσταση Αφγανών προσφύγων στην Αλβανία, πιθανές επιπτώσεις της στην 
ελληνική μειονότητα και κίνδυνος δημιουργίας προσφυγικών ροών προς την Ελλάδα 

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, δηλώνει ότι η χώρα του είναι έτοιμη να υποδεχθεί 
Αφγανούς πρόσφυγες, ενώ έχουν ήδη ετοιμαστεί οι πρώτες δομές για την προσωρινή τους 
εγκατάσταση. 

Από την άλλη πλευρά, ο ακριβής αριθμός των προσφύγων που θα υποδεχθεί η Αλβανία, η διάρκεια 
παραμονής τους και οι περιοχές που θα φιλοξενηθούν παραμένουν άγνωστα, με υπαρκτό τον 
κίνδυνο δημιουργίας νέων προσφυγικών ροών προς την Ελλάδα. 

Με δεδομένες τις πιέσεις και τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων της που διαχρονικά υφίσταται η 
Ελληνική Εθνική Μειονότητα εντός της αλβανικής επικράτειας, ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των Αφγανών προσφύγων που θα υποδεχθεί η Αλβανία και σε 
ποιες περιοχές θα εγκατασταθούν; 

2. Γνωρίζει πώς διασφαλίζονται τα δικαιώματα της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας της 
Αλβανίας και τι εγγυήσεις υπάρχουν από τις αλβανικές αρχές ότι δεν θα δεχθεί περαιτέρω πιέσεις 
το ελληνικό στοιχείο στην περιοχή; 

3. Πώς διασφαλίζεται ότι δεν θα δημιουργηθούν νέες προσφυγικές ροές προς την Ελλάδα, μέσω 
των ελληνοαλβανικών συνόρων; 

Question for written answer E-003794/2021 to the Vice-President of the Commission / High 
Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Rule 138 (28/07/2021) 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004062_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004062_EL.html
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Θέμα: Ερώτηση της κας Ασημακοπούλου προς τον J. Borrell για το ενδεχόμενο αναστολής 
της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας, λόγω των προκλητικών δηλώσεων Ερντογάν, 
αναφορικά με τα Βαρώσια  

During a speech on 20 July 2021, President Erdoğan of Turkey unequivocally stated his intention 
to unilaterally reopen Varosha, in violation of the rules of international law. 

The Vice‑President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and 
Security Policy (VP/HR), Josep Borrell, stated that in the event ‘of renewed provocations and 
unilateral actions in breach of international law by Turkey’, the EU ‘will use the instruments and 
options at its disposal to defend its interests. 

A recent study of Parliament’s Committee on International Trade showed that a possible 
suspension of the EU‑Turkey customs union would result in greater costs for Turkey, with its 
exports being reduced by 43 % compared to 33 % for the EU. 

In the light of the above: 

Is the VP/HR prepared to use all of the instruments at his disposal to govern the EU‑Turkey 
customs union, including its total suspension, particularly given that the consequences of this 
would be worse for Turkey than the EU? 

Question for written answer E-003582/2021 to the Commission Rule 138 (14/07/2021) 

Subject: Clarifying Turkey’s role as a transit country for irregular migration along the 
Belarusian-Lithuanian border 

On 12 July 2021, Parliament’s Committee on Foreign Affairs heard evidence from Lithuania’s 
Interior Minister, Agne Bilotaite, who attested to the dramatic rise in irregular migration along the 
border between Belarus and Lithuania. There is strong evidence to suggest that this is being aided 
and abetted by the Belarusian Government, and represents the political instrumentalisation of 
migration and the weaponising of migrants. 

Migrants arrive in Belarus from Africa and the Middle East on commercial flights, often 
undocumented. According to reports from the Lithuanian Government, these flights depart from 
Baghdad and Istanbul. There is a daily flight between Istanbul and Minsk. 

Given Turkey’s track record of engaging in the same practice along its border with Greece, such 
links to Istanbul in this case raise clear cause for alarm. 

In view of this: 

1. Is the Commission concerned that the Turkish authorities are colluding to aid this process of 
state-sponsored irregular migration? 

2. Is the Commission conducting an investigation into these potential links? 

3. What actions will the Commission take if evidence of Turkey’s involvement emerges? 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003794_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003794_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003794_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003582_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003582_EN.html
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 
 

Παρακάτω παρατίθενται τα κείμενα των Δ.Τ. της κας Ασημακοπούλου, κατά την περίοδο από 
01/07/2021 έως 30/06/2022. 

 

Δ.Τ. 06/07/2022: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ! ΚΕΡΔΙΣΤΕ ένα ταξίδι για δύο άτομα στις Βρυξέλλες 
και επισκεφτείτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 

Είστε έτοιμοι να ανακαλύψετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; 

 

Τι συμπεριλαμβάνει το ταξίδι: 

Το ταξίδι ισχύει έως τις 30 Νοεμβρίου και συμπεριλαμβάνει: 

• 2 πτήσεις μετ΄ επιστροφής στις Βρυξέλλες 

• 2 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα στις Βρυξέλλες 

• Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συζήτηση με στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ακολουθήστε μας στο Facebook ή στο Instagram 

 

Δηλώστε συμμετοχή εδώ! 

Λήξη διαγωνισμού : 22/08/2022 

 

Δ.Τ. 05/07/2022: «Να προστατεύσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, όχι μόνο ως 
Ευρωπαίοι, αλλά και ως Χριστιανοί» 

 

Την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, από τις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις, 
ζήτησε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου. 

 

Η κα Ασημακοπούλου επισήμανε, για ακόμη μια φορά, την απόλυτη έλλειψη σεβασμού των 
τουρκικών αρχών στον ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, ενός Μνημείου 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και ενός από τα μεγαλύτερα σύμβολα του 
Χριστιανισμού, αναφέροντας τις συνεχιζόμενες καταστροφές που έχει υποστεί. 
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Η Ευρωβουλευτής υπενθύμισε παράλληλα και τη βεβήλωση της Παναγίας Σουμελά, του ιερού 
προσκυνήματος των Ελλήνων του Πόντου, αλλά και τη μετατροπή της Μονής της Χώρας, ενός 
εμβληματικού βυζαντινού μνημείου με μακρά ιστορία, σε ισλαμικό τέμενος, τονίζοντας πως 
«πρόκειται για μία πάγια τακτική της Τουρκίας που στρέφεται έναντι ορθόδοξων ιερών 
προσκυνημάτων». Υπογράμμισε, επίσης, ότι τέτοιες προκλητικές ενέργειες προσβάλλουν τον 
ευρωπαϊκό πολιτισμό, σπιλώνουν και αλλοιώνουν τις αρχές και αξίες της Χριστιανοσύνης και της 
Ορθοδοξίας και υπονομεύουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα. 

 

Η κα Ασημακοπούλου κατέληξε λέγοντας ότι «σήμερα, απέναντι σε αυτές τις προκλητικές 
ενέργειες, ζητώ από αυτό το βήμα τη στήριξή σας για να προστατεύσουμε την πολιτιστική μας 
κληρονομιά, όχι μόνο ως Ευρωπαίοι, αλλά και ως Χριστιανοί». 

 

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 

Οι νέες καταστροφές στον Ναό της Αγίας Σοφίας, στην Κωνσταντινούπολη, είναι μία ακόμη 
απόδειξη της απόλυτης έλλειψης σεβασμού που δείχνουν οι τουρκικές αρχές, σε ένα Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του 
Χριστιανισμού. 

 

Δυστυχώς, όμως, δεν είναι μόνο η καταστροφή του μαρμάρινου δαπέδου, των τοίχων ή της 
ιστορικής αυτοκρατορικής πύλης του Nαού και όλα αυτά μετά την επίσημη μετατροπή της σε 
Τζαμί. 

 

Είναι, επίσης, και η βεβήλωση της Παναγίας Σουμελά, του ιερού προσκυνήματος των Ελλήνων 
του Πόντου με disco party και γυρίσματα χολιγουντιανής ταινίας. 

 

Είναι και η μετατροπή της Μονής της Χώρας, ενός εμβληματικού βυζαντινού μνημείου με μακρά 
ιστορία σε ισλαμικό τέμενος. 

 

Πρόκειται για μία πάγια τακτική της Τουρκίας που στρέφεται έναντι ορθόδοξων ιερών 
προσκυνημάτων, που προσβάλλει τον πολιτισμό μας, σπιλώνει και αλλοιώνει τις αρχές και αξίες 
της Χριστιανοσύνης και της Ορθοδοξίας και υπονομεύει την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα. 
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 

Σήμερα, απέναντι σε αυτές τις προκλητικές ενέργειες, ζητώ από αυτό το βήμα τη στήριξή σας για 
να προστατεύσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, όχι μόνο ως Ευρωπαίοι, αλλά και ως 
Χριστιανοί. 

 

Ευχαριστώ. 

 

Δ.Τ. 24/06/2022: «Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των νικητών του 8ου Μαθητικού 
Διαγωνισμού Ταινίας Μικρού Μήκους» 

 

Τους νικητές του 8ου Μαθητικού Διαγωνισμού Ταινίας Μικρού Μήκους υποδέχθηκε στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου. 

 

Οι  μαθητές του ΓΕΛ Αγίου Μύρωνα, από το Ηράκλειο της Κρήτης, διακρίθηκαν στον 8ο 
Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινίας Μικρού Μήκους, με θέμα «Ολοκαύτωμα και Έλληνες Εβραίοι», 
που διοργανώθηκε από το Εβραϊκό Μουσείο και τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την ταινία «Θάλασσα Μνήμη». 

 

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία, έπειτα από πρόσκληση της Ευρωβουλευτού, να ταξιδέψουν στις 
Βρυξέλλες για τρεις ημέρες και να επισκεφθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στόχο να 
ενημερωθούν βιωματικά για τη δράση του. Το πρόγραμμα των μαθητών περιλάμβανε επίσκεψη 
στο «Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας», στο Parlamentarium – το Κέντρο Επισκεπτών Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου – αλλά και ξενάγηση στους χώρους του Κοινοβουλίου. 

 

Τέλος, η κα Ασημακοπούλου στη συζήτηση γνωριμίας που είχε με τους μαθητές, παρουσία του κ. 
Θεόδωρου Γεωργιτσόπουλου, National Press Advisor, τους συνεχάρη για τη διάκρισή τους στο 
διαγωνισμό, αλλά και απάντησε στις απορίες τους για την λειτουργία του Κοινοβουλίου. 

 

Δ.Τ. 23/06/2022: «Η εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα πρέπει 
να είναι οδηγός μας για την αντιμετώπιση κρίσεων στο μέλλον» 

 

Την εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως 
ένα φωτεινό παράδειγμα, που πρέπει να αποτελεί οδηγό για τον τρόπο αντιμετώπισης κρίσεων, 
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ανέδειξε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ 
Ασημακοπούλου, στο πλαίσιο της σχετικής συζήτησης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 

 

Η Ευρωβουλευτής εξέφρασε την ικανοποίησή της που η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και 
υλοποιεί τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επιδεικνύοντας αλληλεγγύη, ενότητα 
και ετοιμότητα, ως προς την οικονομική ανάκαμψη από την πανδημία. Αφού ανέφερε ότι η 
Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που κατέθεσαν μία ολοκληρωμένη πρόταση και ήδη έλαβε 
έγκριση για το εθνικό της Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δήλωσε υπερήφανη που ο 
Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωτοστάτησε στην πρόταση του συγκεκριμένου 
Μηχανισμού. 

 

Κλείνοντας, η κα Ασημακοπούλου υπογράμμισε ότι «η εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη ότι όταν θέλουμε και όταν είμαστε 
ενωμένοι, μπορούμε. Αυτός θα πρέπει να είναι ο οδηγός μας και για το μέλλον”. 

 

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 

Είμαι σήμερα πολύ χαρούμενη που, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, υιοθετήσαμε και υλοποιούμε τον 
Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επιδεικνύοντας αλληλεγγύη, ενότητα και 
ετοιμότητα, ως προς την οικονομική ανάκαμψη από την πανδημία. 

 

Είμαι περήφανη που ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωτοστάτησε στην 
πρόταση του συγκεκριμένου Μηχανισμού και που η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που 
κατέθεσαν μία ολοκληρωμένη πρόταση και ήδη λάβαμε έγκριση για το εθνικό μας Σχέδιο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 

Η εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι ένα φωτεινό παράδειγμα και 
πρέπει να είναι οδηγός μας για τον τρόπο αντιμετώπισης παρόμοιων κρίσεων, όπως ο πόλεμος 
στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση, για την οποία ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης, έχει επίσης καταθέσει μία πανευρωπαϊκή πρόταση κοινής αντιμετώπισης. 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
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Η εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη 
ότι όταν θέλουμε και όταν είμαστε ενωμένοι, μπορούμε. Αυτός θα πρέπει να είναι ο οδηγός μας 
και για το μέλλον. 

 

Ευχαριστώ. 

 

Δ.Τ. 08/06/2022: «Η Ελλάδα δεν θα ανεχθεί άλλες συκοφαντίες και θα συνεχίσει να αποτελεί 
παράδειγμα προς μίμηση, ως προς την ελευθερία του τύπου» 

 

Για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα μίλησε, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, τονίζοντας πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να αποτελεί 
παράδειγμα προς μίμηση και δεν θα ανεχθεί άλλες συκοφαντίες. 

 

Η Ευρωβουλευτής, αφού αναφέρθηκε στους ψευδείς ισχυρισμούς για την ελευθερία του τύπου 
στην Ελλάδα, που διατυπώνονται σε σχετική έρευνα, οι οποίοι είναι, όπως είπε, πολιτικά 
υποκινούμενοι, κάλεσε το σώμα της Ολομέλειας να εξετάσει τα πραγματικά γεγονότα. 

 

Η κα Ασημακοπούλου, στη συνέχεια, αναφερόμενη στην πλήρη εναρμόνιση της πολιτικής της 
Ελλάδας για την ελευθεροτυπία, με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπογράμμισε 
ορισμένες από τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως την ενίσχυση 
της νομοθετικής εργαλειοθήκης για την προστασία των δημοσιογράφων, τη δημιουργία ειδικού 
Task Force και του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης, καθώς και την 
οικονομική στήριξη στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Επιπλέον, επισήμανε ότι η Ελλάδα θα είναι 
πρωτοπόρος στην Ευρωπαϊκή Πράξη για την Ελευθερία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

 

Κλείνοντας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «η Ελλάδα, το λίκνο της δημοκρατίας, σε ό,τι έχει να κάνει 
με την ελευθερία του τύπου, όπως πάντα, θα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση». 

 

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε – Αγαπητοί συνάδελφοι, 
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Βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας, βαθύτατα προσβεβλημένη και ειλικρινά εξοργισμένη, εξαιτίας 
των συκοφαντικών ισχυρισμών, σχετικά με την έλλειψη ελευθεροτυπίας στην Ελλάδα. 

 

Και ζητώ, αντί να ακούτε εκείνες τις πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες, οι οποίες 
τροφοδοτούνται από εκθέσεις που ισχυρίζονται ότι ο τύπος απολαμβάνει μεγαλύτερη ελευθερία 
σε χώρες, όπως η Μπουρκίνα Φάσο και το Τσαντ, όπου υπάρχουν στρατιωτικές χούντες, να 
ακούσετε τα γεγονότα. 

 

Και η πραγματικότητα είναι πως η πολιτική της Ελλάδας για την ελευθεροτυπία είναι πλήρως 
εναρμονισμένη με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ενισχύσει τη νομοθετική μας εργαλειοθήκη για την προστασία των 
δημοσιογράφων, δημιουργεί ένα ειδικό Task Force και το Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών 
Μέσων Ενημέρωσης. Παρέχει οικονομική στήριξη στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Δεν θα 
ανεχθούμε, λοιπόν, τέτοιες συκοφαντίες. 

 

Η Ελλάδα θα είναι πρωτοπόρος στην Ευρωπαϊκή Πράξη για την Ελευθερία των Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης. 

 

Και η Ελλάδα, το λίκνο της δημοκρατίας, σε ό,τι έχει να κάνει με την ελευθερία του τύπου, όπως 
πάντα, θα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. 

 

Σας ευχαριστώ. 

Δ.Τ. 07/06/2022: «Είναι καθήκον της Ευρώπης προς την Ελλάδα να πει με πράξεις “φτάνει 
πια” στην Τουρκία» 

 

Το καθήκον της Ευρώπης να πει με πράξεις «φτάνει πια» στην Τουρκία ανέδειξε, στην Ολομέλεια 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, στο πλαίσιο της συζήτησης για την Έκθεση 
του 2021 για την Τουρκία. 

 

Η Ευρωβουλευτής, μίλησε για τη «μηδενική ανοχή», ως ένα μάθημα, το οποίο θα έπρεπε να έχει 
διδαχθεί η Ευρώπη από την εισβολή Πούτιν στην Ουκρανία. Στη συνέχεια, αφού επισήμανε ότι η 
Τουρκία συνεχίζει μία επικίνδυνη τακτική, πατώντας μονίμως σε δύο «βάρκες», μία της Δύσης 
και μία της Ανατολής, τόνισε πως η Τουρκία θα πρέπει να κληθεί να επιλέξει, με τρόπο ξεκάθαρο 
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και ευθύ. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να δείξει άλλη ανοχή στην Τουρκία που 
συνεχίζει να απειλεί, να εκβιάζει και να προκαλεί. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «η Τουρκία δεν 
μπορεί πάντα να είναι το “άτακτο παιδί” που ανεχόμαστε τα καμώματά του και προσπαθούμε να 
το νουθετήσουμε». 

 

Κλείνοντας, η κα Ασημακοπούλου, αφού δήλωσε ότι «η Ελλάδα, απέναντι στις κλιμακούμενες 
προκλήσεις της Τουρκίας, κάνει το καθήκον της προς την Ευρώπη και τα νότια σύνορά της», 
κατέληξε λέγοντας ότι «αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνει και η Ευρώπη το καθήκον της 
προς την Ελλάδα. Να πει με πράξεις στην Τουρκία “φτάνει πια”». 

 

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Εάν θα έπρεπε να διδαχθούμε ένα και μόνον πράγμα από την εισβολή Πούτιν στην Ουκρανία, 
αυτό θα ήταν οπωσδήποτε η μηδενική ανοχή. Και αυτό γιατί η ανοχή από κάποιους εκλαμβάνεται 
ως αδυναμία. 

 

Η Τουρκία συνεχίζει μια τακτική τουλάχιστον επικίνδυνη, την οποία πολλές φορές έχουμε 
επισημάνει. Πατάει μόνιμα σε δύο «βάρκες». Μία της Δύσης και μία της Ανατολής. Σήμερα 
λοιπόν η Τουρκία θα πρέπει να κληθεί να επιλέξει. Χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις, χωρίς 
πισωγυρίσματα, με τρόπο ξεκάθαρο και ευθύ. 

 

Δεν μπορεί η Τουρκία να συνεχίζει να απειλεί, να εκβιάζει και να προκαλεί. Δεν πρέπει να 
δείξουμε άλλη ανοχή. Η Τουρκία δεν μπορεί πάντα να είναι το «άτακτο παιδί» που ανεχόμαστε 
τα καμώματά του και προσπαθούμε να το νουθετήσουμε. 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 

Η χώρα μου η Ελλάδα, απέναντι στις κλιμακούμενες προκλήσεις της Τουρκίας κάνει το καθήκον 
της προς την Ευρώπη και τα νότια σύνορά της. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνει και η 
Ευρώπη το καθήκον της προς την Ελλάδα. Να πει με πράξεις, «φτάνει πια». 

 

Δ.Τ. 25/05/2022: «Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα τον γονιδιακό έλεγχο 
του κληρονομικού καρκίνου και την πλήρη ένταξή του στα εθνικά συστήματα υγείας» 
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Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα τον γονιδιακό έλεγχο του κληρονομικού 
καρκίνου, κατέθεσε μαζί με τον Πρόεδρο της Ομάδας των Ευρωβουλευτών κατά του Καρκίνου 
(ΜΕPs Αgainst Cancer) και μέλος της Ειδικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση του Καρκίνου 
(BECA), Κύπριο Ευρωβουλευτή, κ. Λουκά Φουρλά, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου. 

Η ερώτηση έγινε κατόπιν συνάντησης εργασίας με τον Σύλλογο Γυναικών Γλυφάδας με Καρκίνο 
του Μαστού «Μαζί για τη ζωή», που επισκέφθηκε προσφάτως τις Βρυξέλλες, έπειτα από 
πρόσκληση της κας Ασημακοπούλου, και κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με τον Πρόεδρο της 
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας, κ. Ευάγγελο Φιλόπουλο. 

Η κα Ασημακοπούλου, αφού τόνισε την αναγκαιότητα των εξετάσεων γενετικού ελέγχου για την 
καλύτερη αντιμετώπιση και πρόληψη του κληρονομικού καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών, 
επεσήμανε το γεγονός ότι παρατηρούνται διαφορετικές πολιτικές μεταξύ των κρατών μελών, με 
αποτέλεσμα οι εξετάσεις είτε να μην καλύπτονται πλήρως από ορισμένα εθνικά συστήματα υγείας 
είτε να συνοδεύονται από αυστηρά κριτήρια. 

Τέλος, η κα Ασημακοπούλου ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προθέσεις της, ως προς την 
προώθηση της πλήρους ένταξης του γονιδιακού ελέγχου στα εθνικά συστήματα υγείας, τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στην εν λόγω εξέταση, καθώς και την εναρμόνιση και 
χρηματοδότηση των πολιτικών των κρατών μελών στον τομέα αυτό. 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης: 

Θέμα: «Ο γονιδιακός έλεγχος του κληρονομικού καρκίνου και η πλήρης ένταξή του στα εθνικά 
συστήματα υγείας» 

Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

24 Μαΐου, 2022 

Για την καλύτερη αντιμετώπιση και πρόληψη του κληρονομικού καρκίνου του μαστού και των 
ωοθηκών οι εξετάσεις γενετικού ελέγχου καθίστανται απαραίτητες. Μάλιστα, σύμφωνα με 
έρευνες, το 10% των περιστατικών καρκίνου του μαστού οφείλεται σε κληρονομικούς 
παράγοντες, ενώ το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 25% για τις περιπτώσεις καρκίνου των ωοθηκών. 

Το πρόγραμμα «η ΕΕ για την υγεία» και πρωτοβουλίες όπως το «Cancer Diagnostic and Treatment 
for All» και το «Genomic for Public Health» στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στον εντοπισμό της 
γενετικής προδιάθεσης των ατόμων να αναπτύξουν καρκίνο. Ωστόσο, παρατηρούνται 
διαφορετικές πολιτικές μεταξύ των κρατών μελών, με αποτέλεσμα οι εξετάσεις γονιδιακού 
ελέγχου εμφάνισης καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών, είτε να μην καλύπτονται πλήρως από 
ορισμένα εθνικά συστήματα υγείας είτε να συνοδεύονται από αυστηρά κριτήρια για τη διεξαγωγή 
τους. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή: 
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● Προτίθεται να προβεί σε ενέργειες για την προώθηση της πλήρους ένταξης του 
γονιδιακού ελέγχου στα εθνικά συστήματα υγείας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης 
των πολιτών στην εν λόγω εξέταση; 

● Σχεδιάζει να προωθήσει την εναρμόνιση και την χρηματοδότηση των πολιτικών των 
κρατών μελών στον τομέα αυτό; 

Δ.Τ. 19/05/2022: Παρέμβαση στην Ολομέλεια του ΕΚ για την περαιτέρω ανάπτυξη και 
σύσφιξη των διατλαντικών σχέσεων: «Ιστορική μας ευθύνη να παλέψουμε, ούτως ώστε η 
Δημοκρατία να κυριαρχήσει απέναντι σε δυνάμεις αυταρχισμού, αναθεωρητισμού και 
οπισθοδρόμησης»  

 

Την ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη και σύσφιξη των διατλαντικών σχέσεων, μετά τα πρόσφατα 
γεγονότα στην Ουκρανία, ανέδειξε, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ 
Ασημακοπούλου.  

Η Ευρωβουλευτής, αφού αναφέρθηκε στις τεκτονικές αλλαγές σε διπλωματικό και 
γεωστρατηγικό επίπεδο, που έχει επιφέρει η εισβολή Πούτιν στην Ουκρανία, τόνισε πως οι νέοι 
συσχετισμοί και προκλήσεις, δημιουργούν την ανάγκη για μια νέα διατλαντική στρατηγική 
συνεργασία, λέγοντας ότι συνιστά σήμερα μια κομβική στρατηγική επιλογή. 

Υπογράμμισε δε ότι η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και η ιστορική ομιλία του στο Αμερικανικό Κογκρέσο ανέδειξαν με τον 
καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις και προοπτικές μιας ενισχυμένης διατλαντικής συνεργασίας, 
δείχνοντας τον δρόμο που πρέπει να βαδίσει ολόκληρη η Ευρώπη. 

Τέλος, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι κοινό μας χρέος, αλλά και ιστορική ευθύνη απέναντι στις 
μελλοντικές γενιές, να παλέψουμε, ούτως ώστε η Δημοκρατία, που γεννήθηκε στην Ελλάδα, και 
αποτελεί συνδετικό κρίκο της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να κυριαρχήσει απέναντι σε 
δυνάμεις αυταρχισμού, αναθεωρητισμού και οπισθοδρόμησης». 

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 

Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε, 

Μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία συντελούνται τεκτονικές αλλαγές στο διεθνές 
διπλωματικό και γεωστρατηγικό στερέωμα. 

Νέοι συσχετισμοί, νέες προκλήσεις, με απλά λόγια: είμαστε σε έναν νέο κόσμο. 

Και χρειαζόμαστε μια νέα διατλαντική στρατηγική συνεργασία. 

Η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως 
και η ιστορική ομιλία του στο Αμερικανικό Κογκρέσο, ανέδειξαν, πιστεύω, με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο τις νέες απαιτήσεις, αλλά και τις νέες προοπτικές, μιας ενισχυμένης διατλαντικής 
συνεργασίας, δείχνοντας το δρόμο που πρέπει να βαδίσει ολόκληρη η Ευρώπη. 
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Η περαιτέρω ανάπτυξη και σύσφιξη των διατλαντικών μας σχέσεων συνιστά σήμερα κομβική 
στρατηγική επιλογή. 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

Είναι κοινό μας χρέος, αλλά και ιστορική ευθύνη απέναντι στις μελλοντικές γενιές, να 
παλέψουμε, ούτως ώστε η Δημοκρατία, που γεννήθηκε στην Ελλάδα, και αποτελεί συνδετικό 
κρίκο της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να κυριαρχήσει απέναντι σε δυνάμεις 
αυταρχισμού, αναθεωρητισμού και οπισθοδρόμησης. 

Δ.Τ. 03/05/2022: Παρέμβαση στην Ολομέλεια του ΕΚ: «Μετά τα γεγονότα στην Ουκρανία, 
οφείλουμε να δίνουμε μεγάλη προσοχή στα φαινόμενα τουρκικής προκλητικότητας» 

Την ανάγκη να δοθεί πλέον η δέουσα «προσοχή στα σημάδια» της συνεχιζόμενης τουρκικής 
προκλητικότητας, μετά τα πρόσφατα γεγονότα στην Ουκρανία, ζήτησε, από το βήμα της 
Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου.  

Η κα Ασημακοπούλου σημείωσε πως γεγονότα, όπως η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, δεν 
έρχονται ποτέ ως «κεραυνός εν αιθρία». Προηγούνται πάντοτε κάποια «σημάδια», όπως είναι 
μεγαλοϊδεατισμοί, αναθεωρητικές πρακτικές, απειλές και προκλήσεις, περιφρόνηση συνθηκών, 
παραβίαση κανόνων διεθνούς δικαίου, στα οποία πολλές φορές η διεθνής κοινότητα δεν δίνει την 
απαραίτητη προσοχή. 

Η Ευρωβουλευτής κατήγγειλε, στη συνέχεια, το «μπαράζ» υπερπτήσεων της τελευταίας 
εβδομάδας από πλευράς Τουρκίας, αλλά και το νέο επεισόδιο βεβήλωσης της Αγίας Σοφίας με 
την καταστροφή, αυτήν τη φορά, της ιστορικής αυτοκρατορικής πύλης, υπενθυμίζοντας μάλιστα 
πως οι Έλληνες και οι Κύπριοι ευρωβουλευτές έχουν πολλές φορές επισημάνει παρόμοια και 
εξόχως ανησυχητικά «σημάδια», που προέρχονται από την Τουρκία. 

Κλείνοντας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τα μάτια όλου του κόσμου βρίσκονται πάνω μας. Θέλουν 
να δουν εάν μάθαμε το μάθημά μας. Εάν, δηλαδή, πλέον δίνουμε την απαραίτητη «προσοχή στα 
σημάδια». Ας μην τους απογοητεύσουμε». 

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Γεγονότα όπως η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, δεν έρχονται ποτέ ως «κεραυνός εν αιθρία». 

Πάντοτε, προηγούνται κάποια «σημάδια». «Σημάδια» που πολλές φορές δεν θέλουμε να τα δούμε 
και ας είναι εμφανή και ξεκάθαρα. 

Μεγαλοϊδεατισμοί και αναθεωρητικές πρακτικές, απειλές και προκλήσεις, περιφρόνηση 
συνθηκών και παραβίαση κανόνων διεθνούς δικαίου, αμφισβητήσεις εθνικής κυριαρχίας, 
αιτήματα αποστρατικοποίησης, υβριδικές απειλές σε σύνορα γειτόνων, βεβηλώσεις μνημείων, 
όλα αυτά είναι «σημάδια». 

«Σημάδια» που προϋπήρχαν της εισβολής Πούτιν και που πολλοί από εσάς, αξιότιμοι Συνάδελφοι, 
είχατε εγκαίρως επισημάνει. 
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Όπως και εμείς οι Έλληνες και οι Κύπριοι ευρωβουλευτές έχουμε πολλές φορές επισημάνει, 
εξόχως ανησυχητικά «σημάδια» που προέρχονται από την Τουρκία. 

Για παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα είχαμε «μπαράζ» υπερπτήσεων και εν μέσω του Αγίου 
Πάσχα, γίναμε μάρτυρες ενός ακόμα επεισοδίου βεβήλωσης ενός κορυφαίου συμβόλου του 
Ορθόδοξου Χριστιανισμού και μνημείου της UNESCO, της Αγίας Σοφίας με την καταστροφή, 
αυτήν τη φορά, της ιστορικής αυτοκρατορικής πύλης. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι 

Τα μάτια όλου του κόσμου βρίσκονται πάνω μας. Θέλουν να δουν εάν μάθαμε το μάθημά μας. 
Εάν, δηλαδή, πλέον δίνουμε την απαραίτητη … «προσοχή στα σημάδια». Ας μην τους 
απογοητεύσουμε. 

Ευχαριστώ. 

Δ.Τ. 29/04/2022: Επιστολή Ελλήνων και Κυπρίων ευρωβουλευτών του ΕΛΚ για βεβήλωση 
Αγίας Σοφίας – UNESCO  

Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της κλιμακούμενης τουρκικής προκλητικότητας, οι Έλληνες και 
Κύπριοι Ευρωβουλευτές του ΕΛΚ, με επιστολή τους προς τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO, 
Audrey Azoulay υπενθυμίζουν την πάγια τακτική της τουρκικής κυβέρνησης να βεβηλώνει και 
να επιδεικνύει ασέβεια σε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως συμβαίνει κατ’ 
επανάληψη με την Αγία Σοφία. 

Στην επιστολή που εστάλη κατόπιν πρωτοβουλίας του Αντιπροέδρου του ΕΛΚ Βαγγέλη 
Μεϊμαράκη, υπενθυμίζουν ότι η περαιτέρω βεβήλωση της Αγιάς Σοφιάς, με τον πρόσφατο 
βανδαλισμό της αυτοκρατορικής πύλης, είναι αποτέλεσμα της αλόγιστης απόφασης μετατροπής 
του παγκόσμιου και διαθρησκευτικού αυτού μνημείου σε τζαμί, όπως και της έλλειψης 
προστατευτικών μέτρων. 

Η νέα αυτή επιστολή έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης που είχε σταλεί τον Ιούλιο του 2020, 
και θέτει για ακόμη μια φορά προ των ευθυνών της την UNESCO. 

Η επιστολή έχει ως εξής: 

Honourable Director-General, 

We, the undersigned Members of the European Parliament, are following up on the letter we sent 
you on 16 July 2020, regarding the uptake of necessary measures to safeguard Hagia Sofia, a 
World Heritage Site of universal importance. 

As you already know, Hagia Sophia was declared a museum in 1934 by a decree issued by Kemal 
Ataturk. UNESCO has declared it a World Heritage Site in 1985. Following the Council of State 
of Turkey ruling, UNESCO issued an announcement on the 10th of July underlining that “Hagia 
Sophia, part of the property Historic Areas of Turkey, is inscribed on the World Heritage List as 
a museum. This inscription entails a number of legal commitments and obligations. Thus, a State 
must ensure that no modification is made to the outstanding universal value of the property 
inscribed on its territory. Any modification requires prior notification by the State concerned to 
UNESCO and then, if necessary, examination by the World Heritage Committee” 
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UNESCO furthermore recalled that “effective, inclusive and equitable participation of 
communities and other stakeholders concerned by the property is a necessary condition for the 
preservation of heritage and for the enhancement of its uniqueness and significance. This 
requirement serves the protection and transmission of the outstanding universal value of heritage 
and is inherent to the Spirit of the World Heritage Convention”. 

However, Turkey ignored UNESCO’s concerns and turned Hagia Sophia into a mosque on July 
2020. As a result, Hagia Sophia ceased to be a museum, and all religious icons and frescoes inside 
the temple were covered by white curtains. 

It goes without saying that not only the measures of safeguarding and protecting the site, but also 
the possible behaviour of the visitors, once its official use has changed, are no longer appropriate 
for a World Heritage Site. 

Following the above, on April 18, the Turkish Art History Association denounced the vandalism 
of the Hagia Sophia Imperial Gate, which is the largest gate of Hagia Sophia, is 7 meters high 
and is made of iron and wood. It is the main gateway to Hagia Sophia and was used only by the 
Emperor. The door is said to have been made of the wood of Noah’s Ark, which was made of oak. 

 In this regard, we call you to take proper action in order to safeguard this World Heritage Site, 
to protect international agreements and the UNESCO framework and to uphold our core European 
values and principles. 

Δ.Τ. 29/04/2022: Βόζεμπεργκ – Ασημακοπούλου προς ΕΕ με θέμα: «Με την Τουρκία ως εδώ»  

Κοινή κατεπείγουσα ερώτηση στην Κομισιόν και στον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, κ Ζοζέπ Μπορέλ, κατέθεσαν από τη σύνοδο του 
προεδρείου του ΕΛΚ στην Πράγα οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κα Ελίζα 
Βόζεμπεργκ – Βρυωνίδη και κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου για την κλιμάκωση της τουρκικής 
προκλητικότητας στο Αιγαίο τα τελευταία εικοσιτετράωρα. 

Οι Ελληνίδες Ευρωβουλευτές ενόψει της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 
Στρασβούργο στηλίτευσαν την κλιμακούμενη ένταση που προκαλεί η Τουρκία στο Αιγαίο, 
δυναμιτίζοντας τις σχέσεις καλής γειτονίας και υπονομεύοντας την πρόοδο που επήλθε κατά την 
πρόσφατη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο 
Ερντογάν. 

Στο πλαίσιο αυτό η κα. Βόζεμπεργκ και η κα. Ασημακοπούλου ζητούν από την ΕΕ άμεση 
αντίδραση για την κλιμάκωση της τουρκικής παραβατικότητας στο Αιγαίο και αξιολόγησης της 
λεγόμενης «θετική ατζέντας» στις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης: 

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα η τουρκική προκλητικότητα στην 
περιοχή του Βορειοανατολικού, Κεντρικού και Νοτιοανατολικού Αιγαίου κατά παράβαση των 
κανόνων του διεθνούς δικαίου και της αδιαμφισβήτητης ελληνικής κυριαρχίας στην περιοχή.  

Ειδικότερα, τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη έχουν προβεί σε περισσότερες από 168 παραβιάσεις του 
ελληνικού εναέριου χώρου συμπεριλαμβανομένων και 41 υπερπτήσεων που σημειώθηκαν από τα 
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τουρκικά αεροσκάφη πάνω από μεγάλα ελληνικά νησιά όπως η Ρόδος, Κως, Σάμος, Κάλυμνος, 
Καστελόριζο. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις, τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη 
αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες 
κατά πάγια τακτική. 

Μάλιστα η Ελληνική πλευρά επέδωσε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας στον Τούρκο πρέσβη αναφορικά 
με τις τουρκικές παραβιάσεις πάνω από ελληνικό έδαφος συμπεριλαμβανομένων και κατοικημένων 
περιοχών. 

Δεδομένου ότι με αποκλειστικά μονομερή ευθύνη της Τουρκίας, οι ενέργειες αυτές δημιουργούν 
κλίμα ιδιαίτερης έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών και ότι οι θρασύτατες και σκόπιμες τουρκικές 
παραβιάσεις των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο εξελίσσονται σε καθημερινή 
πρακτική πρόκλησης, ερωτάται η Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας:  

  – Ποιά πρόκειται να είναι η άμεση απάντησή της στην απαράδεκτη και σκόπιμη τουρκική 
προκλητικότητα, που παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα Κράτους – μέλους της Ε.Ε., 
καταστρατηγεί κάθε έννοια διεθνούς νομιμότητας και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις ευρωπαϊκές 
υποχρεώσεις της Τουρκίας στο πλαίσιο της ενταξιακής της πορείας; 

– Πώς επηρεάζεται η προώθηση της λεγόμενης «θετικής ατζέντας» στις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-
Τουρκίας; 

Δ.Τ. 20/04/2022: «Προσβλητική η εικόνα της εκ νέου βεβήλωσης της Αγίας Σοφίας στην 
Κωνσταντινούπολη, με την καταστροφή της ιστορικής αυτοκρατορικής πύλης»  

 

Γραπτή Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσαν από κοινού οι Ευρωβουλευτές της 
Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Ελίζα Βόζεμπεργκ – Βρυωνίδη 
και κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, με αφορμή το νέο επεισόδιο καταστροφής της ιστορικής 
αυτοκρατορικής πύλης της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. 

Οι Ελληνίδες Ευρωβουλευτές στην ερώτησή τους καταγγέλλουν τη βεβήλωση του ιερού χώρου 
της Αγίας Σοφίας, η οποία μάλιστα λαμβάνει χώρα τη στιγμή που οι απανταχού Ορθόδοξοι 
Χριστιανοί διανύουν τη Μεγάλη Εβδομάδα και προετοιμάζονται να γιορτάσουν το Άγιο Πάσχα. 

Χαρακτηρίζουν  «προσβλητική και θλιβερή» την εικόνα που αντικρίζουν οι πιστοί και οι 
επισκέπτες, ιδιαίτερα μετά την αλλοίωση του χαρακτήρα της Αγίας Σοφίας από την παράνομη 
μετατροπή της σε τζαμί, τονίζοντας ότι πρόκειται για παγκόσμιο σύμβολο της Ορθοδοξίας με 
ισχυρή ιστορική αξία. 

Τέλος, σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών ερωτήσεων, οι Ελληνίδες Ευρωβουλευτές ρωτούν 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ποιες ενέργειες και σε ποια μέτρα έχει ήδη προβεί για την προστασία 
του ναού της Αγίας Σοφίας, ως Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και πώς 
σκοπεύει να αντιδράσει στις συνεχιζόμενες προσβλητικές ενέργειες βεβήλωσης του ιερού αυτού 
χώρου, ενόψει μάλιστα της 45ης Συνόδου της UNESCO τον Ιούνιο του 2022. 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης: 
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Θέμα: «Νέα βεβήλωση της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη» 

Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

20 Απριλίου, 2022 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, και ενώ οι απανταχού Ορθόδοξοι Χριστιανοί διανύουμε την Μεγάλη 
Εβδομάδα και προετοιμαζόμαστε να εορτάσουμε το Άγιο Πάσχα, νέο επεισόδιο βεβήλωσης του 
ιερού χώρου της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη έλαβε χώρα, με την καταστροφή αυτή τη 
φορά της ιστορικής αυτοκρατορικής πύλης.   

Μετά την ουσιαστική αλλοίωση του χαρακτήρα της Αγίας Σοφίας από την τουρκική κυβέρνηση 
που την μετέτρεψε παράνομα σε τζαμί, οι πιστοί αλλά και οι επισκέπτες γίνονται εκ νέου μάρτυρες 
μίας τέτοιας προσβλητικής και θλιβερής εικόνας στην Αγία Σοφία, που αποτελεί παγκόσμιο 
σύμβολο της Ορθοδοξίας με ισχυρή ιστορική αξία. 

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών ερωτήσεων, ερωτάται και πάλι η 
Επιτροπή: 

–  Σε ποιες ενέργειες και σε ποια μέτρα έχει ήδη προβεί για την προστασία του ναού της Αγίας 
Σοφίας ως Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς; 

– Πώς σκοπεύει να αντιδράσει εκ νέου στις συνεχιζόμενες προσβλητικές ενέργειες βεβήλωσης 
του ιερού χώρου της Αγίας Σοφίας που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ενόψει μάλιστα της 
45ης συνόδου της UNESCO τον Ιούνιο του 2022; 

Δ.Τ. 05/04/2022: Ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Να δώσουμε προτεραιότητα στη 
Μαριούπολη»  

Να δοθεί προτεραιότητα στη Μαριούπολη ζήτησε, από την αίθουσα της Ολομέλειας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου.  

Στην παρέμβασή της, η κα Ασημακοπούλου, αφού αναφέρθηκε στους θρησκευτικούς και τους 
στενούς δεσμούς φιλίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ουκρανία, τόνισε ότι στη Μαριούπολη, 
πριν την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, ζούσαν περισσότεροι από 150.000 Έλληνες. 

Η Ευρωβουλευτής σημείωσε ότι η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, η επιστροφή των κατοίκων και 
η αποκατάσταση των επιπτώσεων του πολέμου πρέπει να είναι για την Ε.Ε. αντικείμενο 
σχεδιασμού, από σήμερα κιόλας, ενώ τόνισε πως είναι απαραίτητη, και σε αυτό το ζήτημα, μία 
κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Χαρακτήρισε δε τη δημιουργία ενός Καταπιστευματικού Ταμείου 
Αλληλεγγύης, ως «ένα βήμα  προς τη σωστή κατεύθυνση», όχι όμως αρκετό. 

Κλείνοντας, η Ευρωβουλευτής είπε χαρακτηριστικά: «Σήμερα, από την αίθουσα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, σας καλώ, ως Ευρωβουλευτής της Ελλάδας, μιας χώρας που πάντα βρέθηκε στη 
σωστή πλευρά της ιστορίας, να δώσουμε προτεραιότητα στη Μαριούπολη». 

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 



 

 
 

102 

Η Ελλάδα καταδίκασε απερίφραστα – όπως όλοι μας – την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία 
και έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια και αμυντικό υλικό. 

Η Ελλάδα διατηρεί με την Ουκρανία θρησκευτικούς δεσμούς και στενούς δεσμούς φιλίας, καθότι 
στη Μαριούπολη ζούσαν, μέχρι την έναρξη του πολέμου, περισσότεροι από 150.000 Έλληνες. 

Η Μαριούπολη σήμερα είναι πλήρως κατεστραμμένη, μια πόλη φάντασμα. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, η επιστροφή των κατοίκων και η αποκατάσταση των 
επιπτώσεων του πολέμου πρέπει να είναι για εμάς αντικείμενο σχεδιασμού, από σήμερα κιόλας. 
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δεσμευτεί μάλιστα, να ανακατασκευάσει το Μαιευτήριο της 
Μαριούπολης. 

Είναι απαραίτητη, και σε αυτό το ζήτημα, μία κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση. 

Πράγματι, η δημιουργία ενός Καταπιστευματικού Ταμείου Αλληλεγγύης, που συμφωνήθηκε στο 
πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι όμως 
αρκετό! 

Σήμερα, από την αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας καλώ, ως Ευρωβουλευτής της 
Ελλάδας, μιας χώρας που πάντα βρέθηκε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, να δώσουμε 
προτεραιότητα στη Μαριούπολη. 

Ευχαριστώ. 

Δ.Τ. 24/03/2022: «Η αντιμετώπιση των προβλημάτων από τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι 
ένας αγώνας δρόμου, τον οποίο θα πρέπει να διανύσουμε όχι με βήμα σημειωτόν, αλλά 
τροχάδην» 

Δύο παρεμβάσεις – ομιλίες, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, 
έκανε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ 
Ασημακοπούλου, στο πλαίσιο της συζήτησης για τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία.  

Στην πρώτη παρέμβασή της, με αφορμή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παροχή 
περισσότερης χρηματοδότησης προς τη Μολδαβία, τόνισε πως «ο πόλεμος του Πούτιν δεν έχει 
επιπτώσεις μόνο για την Ουκρανία ή τη Μολδαβία, αλλά για όλες τις χώρες της Ευρώπης» και 
κάλεσε την Ε.Ε. να κάνει περισσότερα για να τις αντιμετωπίσει, επιδεικνύοντας περισσότερη 
ενότητα, περισσότερη αλληλεγγύη και διαθέτοντας περισσότερη χρηματοδότηση. Η 
Ευρωβουλευτής κατέληξε, λέγοντας ότι «τα μεγάλα προβλήματα απαιτούν μεγάλες αποφάσεις. Και 
τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα απαιτούν μεγάλες οικονομικές παρεμβάσεις». 

Στη δεύτερη παρέμβασή της, η κα Ασημακοπούλου, αφού υπενθύμισε τις καθυστερήσεις της Ε.Ε. 
στην αντιμετώπιση της κρίσης στην Ευρωζώνη το 2009, αλλά και των υγειονομικών και 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας Covid-19 το 2020, υπογράμμισε ότι «η Ε.Ε. πρέπει να 
αντιδράσει άμεσα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην 
Ουκρανία», σημειώνοντας πως έχει στη διάθεσή της και τις πολιτικές και τα εργαλεία, και πλέον, 
μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει και την απαραίτητη εμπειρία για να το κάνει. Τέλος, ανέφερε 
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πως πρόκειται για έναν «αγώνα δρόμου, τον οποίο θα πρέπει να διανύσουμε όχι με βήμα σημειωτόν, 
αλλά τροχάδην». 

Ακολουθούν τα κείμενα των παρεμβάσεων στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Μολδαβίας 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Σήμερα, στηρίζουμε -και ορθώς- την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή 
περισσότερης χρηματοδότησης στη Μολδαβία για την αντιμετώπιση των οικονομικών 
επιπτώσεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία. 

Όμως, ο πόλεμος του Πούτιν δεν έχει επιπτώσεις μόνο για την Ουκρανία ή την Μολδαβία, αλλά 
για όλες τις χώρες της Ευρώπης, και όχι μόνο. 

Δυστυχώς, κάθε μέρα που συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, χύνεται περισσότερο αίμα, προκαλείται 
περισσότερος πόνος, έχουμε περισσότερους πρόσφυγες και περισσότερες συνέπειες που αφορούν 
στην οικονομία, στην ενέργεια, στην ασφάλεια τροφίμων και σε πολλούς άλλους τομείς. 

Συνέπειες που θα τις υποστούμε όλοι και όλες. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει και πρέπει να κάνει περισσότερα για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες. 

Πρέπει να επιδείξει περισσότερη ενότητα, περισσότερη αλληλεγγύη και να διαθέσει περισσότερη 
χρηματοδότηση. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία προκάλεσε μεγάλα προβλήματα όλων των ειδών. 

Τα μεγάλα προβλήματα απαιτούν μεγάλες αποφάσεις. 

Και τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα απαιτούν μεγάλες οικονομικές παρεμβάσεις. 

Ευχαριστώ. 

Αγορεύσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 172 του Κανονισμού) 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Έναν ολόκληρο χρόνο χρειάστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει ουσιαστικά την 
κρίση στην Ευρωζώνη το 2009. 

4 ολόκληρους μήνες χρειάστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει ουσιαστικά τις 
υγειονομικές και οικονομικές συνέπειες του Covid-19 το 2020. 

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να αντιδράσει ΆΜΕΣΑ προκειμένου 
να αντιμετωπίσει ουσιαστικά τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στη διάθεσή της και τις πολιτικές και τα εργαλεία, και πλέον μετά το 
Ταμείο Ανάκαμψης, έχει και την απαραίτητη εμπειρία. 

Δεν μπορούμε να περιμένουμε. 
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Δεν μπορούμε να περιμένουμε να τελειώσει ο πόλεμος, δεν μπορούμε να περιμένουμε τις 
διαθέσεις του Πούτιν, δεν μπορούμε να περιμένουμε τις αποφάσεις της Κίνας. 

Αυτό που όλοι περιμένουμε είναι η Ευρώπη να κάνει ό,τι χρειάζεται για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου. Και να το κάνει τώρα! Δεν έχουμε άλλο 
χρόνο για χάσιμο. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Έχουμε μπροστά μας μια νέα πρόκληση, έναν νέο «αγώνα δρόμου» τον οποίο θα πρέπει να 
διανύσουμε όχι με βήμα σημειωτόν, αλλά τροχάδην. Για την Ευρώπη και τους πολίτες της. 

Ευχαριστώ. 

Δ.Τ. 09/03/2022: «Να μην αφήσουμε την Τουρκία να γίνει «κερκόπορτα» για να 
παρακαμφθούν οι κυρώσεις της ΕΕ στη Ρωσία» 

«Πρέπει να επιμείνουμε, ώστε η Τουρκία όχι μόνο να σταματήσει την ανάμιξή της στις δημοκρατικές 
μας διαδικασίες, αλλά και να υιοθετήσει μια ξεκάθαρη στάση για την ενεργό υπεράσπιση της 
δημοκρατίας της Ουκρανίας», τόνισε κατά την παρέμβασή της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, για την «Έκθεση σχετικά με τις εξωτερικές παρεμβάσεις σε όλες τις δημοκρατικές 
διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση», η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου. 

Η κα Ασημακοπούλου επικεντρώθηκε στην περίπτωση της Τουρκίας, επισημαίνοντας την 
ανάμιξή της σε δράσεις που υπονομεύουν τις δημοκρατικές διαδικασίες. Συγκεκριμένα, 
αναφέρθηκε στις απόπειρες της τουρκικής κυβέρνησης να επηρεάσει τους απανταχού ομογενείς 
της, προκειμένου να διαδοθούν οι θέσεις της Άγκυρας και να διχαστούν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, 
στη στόχευση δημοσιογράφων, όπως ο Erk Acarer στο Βερολίνο και στις ξένες παρεμβάσεις και 
εκστρατείες παραπληροφόρησης, κατά των υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρών στα 
Δυτικά Βαλκάνια. 

Μιλώντας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η κα Ασημακοπούλου σημείωσε εμφατικά: «Η Τουρκία 
είναι μέλος του ΝΑΤΟ και εξακολουθεί να είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα στην ΕΕ και, ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να ευθυγραμμίσει την εξωτερική της πολιτική με αυτήν της ΕΕ. Ωστόσο, στην 
περίπτωση της Ουκρανίας, η Τουρκία, αν και ψήφισε υπέρ της πρόσφατης απόφασης της Γενικής 
Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, είναι απρόθυμη να ευθυγραμμιστεί με την ΕΕ, ως προς την 
επιβολή οικονομικών κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας. Διατηρεί τον εναέριο χώρο της ανοικτό στη 
Ρωσία και θα μπορούσε, δυνητικά, να αποτελέσει μια κερκόποτρα για να παρακαμφθούν οι 
εμπορικές κυρώσεις της ΕΕ». 

Ακολουθεί το κείμενο της τοποθέτησης: 

«Έχουμε, όλοι μας, πλήρη επίγνωση των πιέσεων που αντιμετωπίζουν τα μοντέλα Δημοκρατίας 
από την άνοδο του λαϊκισμού και της παραπληροφόρησης. 

Και στην παγκόσμια σκηνή δεν υπάρχει έλλειψη «παικτών», έτοιμων να εκμεταλλευτούν και να 
ενεργοποιήσουν αυτά τα σημεία πίεσης. 
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Σε αυτήν τη σημαντική έκθεση, βλέπουμε τα ίδια κράτη να αναφέρονται ξανά και ξανά, δηλαδή 
τη Ρωσία, την Κίνα και την Τουρκία. Στην περίπτωση της Τουρκίας επισημαίνονται τα εξής: 

1.  Απόπειρες της τουρκικής κυβέρνησης να επηρεάσει τους απανταχού ομογενείς της, 
προκειμένου να διαδοθούν οι θέσεις της Άγκυρας και να διχαστούν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. 

2. Στόχευση δημοσιογράφων, όπως ο Erk Acarer στο Βερολίνο. 

3. Ξένες παρεμβάσεις και εκστρατείες παραπληροφόρησης, κατά των υπό ένταξη στην ΕΕ χωρών 
στα Δυτικά Βαλκάνια. 

Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και εξακολουθεί να είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα στην 
ΕΕ και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ευθυγραμμίσει την εξωτερική της πολιτική με αυτήν της ΕΕ. 

Ωστόσο, στην περίπτωση της Ουκρανίας, η Τουρκία, αν και ψήφισε υπέρ της πρόσφατης 
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, είναι απρόθυμη να ευθυγραμμιστεί με 
την ΕΕ, ως προς την επιβολή οικονομικών κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας. Διατηρεί τον εναέριο 
χώρο της ανοικτό στη Ρωσία και θα μπορούσε, δυνητικά, να αποτελέσει μια κερκόποτρα για να 
παρακαμφθούν οι εμπορικές κυρώσεις της ΕΕ. Πρέπει να επιμείνουμε, ώστε η Τουρκία όχι μόνο 
να σταματήσει την ανάμιξή της στις δημοκρατικές μας διαδικασίες, αλλά και να υιοθετήσει μια 
ξεκάθαρη στάση για την ενεργό υπεράσπιση της δημοκρατίας της Ουκρανίας». 

Δ.Τ. 08/03/2022: «Ελάχιστο καθήκον μας να αφιερώσουμε τη φετινή Ημέρα της Γυναίκας σε 
όλες τις γυναίκες της Ουκρανίας»  

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και τον εν εξελίξει πόλεμο στην Ουκρανία, η 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ 
Ασημακοπούλου, με παρέμβασή της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
αναφέρθηκε στις γυναίκες της Ουκρανίας. 

Συγκεκριμένα, στην ομιλία της, η Ευρωβουλευτής μίλησε για τη γενναιότητά τους να μπουν στη 
μάχη για να υπερασπίσουν την πατρίδα και την ελευθερία τους, αλλά και για τις πρωτοφανείς 
συνθήκες που βιώνουν, καθώς γεννούν σε βομβαρδισμένες αποθήκες, παρηγορούν τα παιδιά τους 
στα καταφύγια ή παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς με τα παιδιά τους, αφήνοντας πίσω 
συγγενείς και φίλους. 

Τέλος, η κα Ασημακοπούλου, αφού αναφέρθηκε στις γυναίκες της Ουκρανίας που αντίκρυσαν το 
αποτρόπαιο πρόσωπο του πολέμου ξανά και ξανά και δεν λύγισαν, όπως η Valentina losifovna 
Romanova, κατέληξε στην πρότασή της να αφιερώσει το Σώμα τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα της 
Γυναίκας στις γυναίκες της Ουκρανίας, ως «ελάχιστο καθήκον», αλλά και ως ένδειξη 
αλληλεγγύης και σεβασμού στον αγώνα που δίνουν. 

Δ.Τ. 16/02/2022: «Ομιλία στην Ολομέλεια του Ε.Κ. για τις νέες προκλητικές ενέργειες της 
Τουρκίας: «Ποια είναι η «κόκκινη γραμμή» για να αντιμετωπίσει επιτέλους η ΕΕ πιο γενναία 
και αποτελεσματικά τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας;»  

Τις νέες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας ανέδειξε με παρέμβασή της, στην Ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, στο πλαίσιο της συζήτησης για την Κοινή 
Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, με την παρουσία του Ύπατου Εκπροσώπου της 
Ένωσης και Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέπ Μπορέλ. 

Στην ομιλία της, η Ευρωβουλευτής, αφού εξέφρασε τη βαθιά της ανησυχία για την εξωτερική 
πολιτική της Άγκυρας, έκανε λόγο για τις πρόσφατες αιτιάσεις Τούρκων αξιωματούχων, σχετικά 
με το καθεστώς των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, τις οποίες καταδικάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
και οι οποίες, όπως χαρακτήρισε, «κινούνται στο όριο του παραλόγου». 

Η κα Ασημακοπούλου κατήγγειλε την πρόσφατη βεβήλωση της Μονής της Παναγίας Σουμελά, 
με το διαφημιστικό σποτ που έλαβε χώρα στον αύλειο χώρο της Μονής, αλλά και τις νέες 
προκλητικές ενέργειες της κυβέρνησης Ερντογάν. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην αδειοδότηση 
γυρίσματος χολιγουντιανής ταινίας, αυτήν τη φορά, στο εσωτερικό της Μονής. 

Τέλος, η κα Ασημακοπούλου διερωτήθηκε ποια είναι η «κόκκινη γραμμή» και το όριο για να 
αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο γενναία και αποτελεσματικά τις προκλητικές ενέργειες 
της Τουρκίας, που προσβάλλουν όχι μόνο τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, αλλά και το Διεθνές 
Δίκαιο. 

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 

Ευχαριστώ κα Πρόεδρε, 

Στο ψήφισμά μας, εκφράζουμε εκ νέου τη βαθιά μας ανησυχία για την εξωτερική πολιτική της 
Κυβέρνησης Ερντογάν. 

Την εβδομάδα που μας πέρασε ακούσαμε απίστευτες αιτιάσεις Τούρκων αξιωματούχων για το 
καθεστώς των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, που όχι μόνο δεν συνάδουν με βασικές αρχές του 
Διεθνούς Δικαίου, αλλά κινούνται στο όριο του παραλόγου. Προφανώς, η Ελλάδα τις απορρίπτει 
και η ΕΕ τις καταδικάζει. 

Γίναμε επίσης μάρτυρες μιας νέας πράξης σπίλωσης και αλλοίωσης του θρησκευτικού χαρακτήρα, 
μίας ακόμα ιστορικής ορθόδοξης εκκλησίας, της Μονής της Παναγίας Σουμελά. 

Διαβάζω στον Τύπο ότι μετά το διαφημιστικό σποτ στον προαύλιο χώρο της Μονής οι τουρκικές 
αρχές έχουν αδειοδοτήσει γύρισμα χολιγουντιανής ταινίας, αυτή τη φορά, στο εσωτερικό της 
Μονής. 

Αναρωτιέμαι λοιπόν, κ. Μπορέλ, ποια είναι η «κόκκινη γραμμή», ποιο είναι το όριο, για να 
αντιμετωπίσει επιτέλους η ΕΕ πιο γενναία και αποτελεσματικά τις προκλητικές ενέργειες της 
Τουρκίας εναντίον της, εναντίον των κρατών μελών της, του διεθνούς δικαίου και των 
ευρωπαϊκών αξιών και αρχών. 

Ευχαριστώ. 

Δ.Τ. 15/02/2022: Ομιλία στην Ολομέλεια του Ε.Κ.: «Ελάτε να δώσουμε μαζί τη μάχη για την 
επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, μια δίκαιη μάχη με συμβολικό χαρακτήρα για 
ολόκληρη την Ευρώπη»  
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Το αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα ανέδειξε με ομιλία της, 
στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου. 

Η κα Ασημακοπούλου, αφού σημείωσε ότι η «Ευρώπη» είναι λέξη ελληνική και ότι η Δημοκρατία 
«γεννήθηκε» στην Ελλάδα, καθώς και ότι το μνημείο της Ακρόπολης είναι παγκόσμιο σύμβολό 
της, τόνισε πως η μάχη για την επανένωση των μαρμάρων του Παρθενώνα, του κορυφαίου αυτού 
μνημείου ευρωπαϊκού πολιτισμού και δημοκρατίας, είναι μια μάχη δικαίου, με συμβολική αξία 
για ολόκληρη την Ευρώπη. 

Χαρακτηρίζοντας ως «ελάχιστο καθήκον» της το να υπερασπιστεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου το δίκαιο αίτημα της Ελλάδας, για την επανένωση των γλυπτών, η κα 
Ασημακοπούλου υπογράμμισε πως η επιστροφή του θραύσματος της ζωφόρου του Παρθενώνα 
στην Ελλάδα, από την πλευρά της Ιταλίας, προσδίδει νέα δυναμική στο ζήτημα της επιστροφής 
των μαρμάρων τόσο στη βρετανική κοινή γνώμη όσο και διεθνώς. 

Τέλος, ζήτησε από τα μέλη του ΕΚ να δώσουν από κοινού αυτήν τη σημαντική μάχη, για ένα 
κορυφαίο σύμβολο του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και της Δημοκρατίας. 

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 

Ευχαριστώ Πρόεδρε, 

Δίνουμε μαζί πολλές μάχες για να υπερασπιστούμε τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό και τη Δημοκρατία. 

Η «Ευρώπη» είναι λέξη ελληνική. Ο μύθος της Ευρώπης είναι «σύμβολο» ευρωπαϊκού 
πολιτισμού. 

Η Δημοκρατία «γεννήθηκε» στην Ελλάδα και το μνημείο της Ακρόπολης είναι παγκόσμιο 
σύμβολο Δημοκρατίας. 

Στέκομαι ενώπιόν σας, ως Ελληνίδα και Ευρωπαία πολίτης, με βαθύτατη συναίσθηση ότι η 
σημερινή ομιλία μου είναι το ελάχιστο καθήκον μου στη διαχρονική και μακροχρόνια μάχη που 
δίνει η πατρίδα μου για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. 

Το δίκαιο αίτημα της Ελλάδας, αποκτά νέα δυναμική στη βρετανική κοινή γνώμη αλλά και 
διεθνώς, μετά την επιστροφή του θραύσματος της ζωφόρου του Παρθενώνα από την Ιταλία. 

Από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εδώ που χτυπά η «καρδιά» της Ευρωπαϊκής 
Δημοκρατίας, σας ζητώ, αγαπητοί Συνάδελφοι, να παλέψετε μαζί μας στη δίκαιη μάχη για αυτό 
το κορυφαίο σύμβολο του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και της Δημοκρατίας. 

Σας ευχαριστώ. 

Δ.Τ. 07/02/2022: «Ερώτηση Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
τη βεβήλωση της Παναγίας Σουμελά»  

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του 
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Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, με αφορμή την παροχή άδειας 
από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς της Τουρκίας για τη διοργάνωση ντίσκο πάρτι, στον 
προαύλιο χώρο της ιστορικής Μονής της Παναγίας Σουμελά. 

Η Ευρωβουλευτής καταγγέλλει την τουρκική κυβέρνηση ότι με τη βεβήλωση της Παναγίας 
Σουμελά, για άλλη μια φορά, όπως έκανε και με την Αγία Σοφία και τη Μονή της Χώρας, 
προβαίνει σε σπίλωση και αλλοίωση του χαρακτήρα θρησκευτικών και ιστορικών μνημείων, 
παραβιάζοντας κατάφωρα τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες και ρωτά την Επιτροπή σε ποιες 
ενέργειες διατίθεται να προβεί και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, προκειμένου να προστατευτούν 
τα παραπάνω μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Ακολουθεί ολόκληρη η ερώτηση: 

Θέμα: «Βεβήλωση της Παναγίας Σουμελά με τουρκική άδεια!» 

         Μετά την μετατροπή της Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη 
σε τζαμιά, έρχεται να προστεθεί και η χορήγηση άδειας για διοργάνωση ντίσκο πάρτι στην 
Παναγία Σουμελά καταδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η βεβήλωση ορθοδόξων ιερών 
προσκυνημάτων αποτελεί πάγια τακτική στην Τουρκία. 

         H Παναγιά Σουμελά, που αποτελεί το κύριο ιστορικό προσκύνημα των Ελλήνων του 
Πόντου αλλά και ιερό προσκύνημα των απανταχού ορθοδόξων χριστιανών, βρίσκεται ήδη  στην 
προσωρινή λίστα με τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και 
αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της να συμπεριληφθεί στην οριστική λίστα. 

         Επειδή η Τουρκική κυβέρνηση προβαίνει συστηματικά σε ενέργειες σπίλωσης και 
αλλοίωσης του χαρακτήρα θρησκευτικών και ιστορικών μνημείων παραβιάζοντας κατάφωρα τις 
Ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, ερωτάται η Επιτροπή σε ποιες ενέργειες διατίθεται να προβεί και 
ποια μέτρα πρόκειται να λάβει προκειμένου να προστατευτούν μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς, όπως η Παναγιά η Σουμελά; 

Δ.Τ. 28/01/2022: “Επανεκλογή στη θέση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορίου” 

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (INTA), για 
δεύτερη φορά, εκλέχθηκε η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, με την ομόφωνη στήριξη των μελών της Επιτροπής. 

«Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους μου, Ευρωβουλευτές, για την ομόφωνη τιμητική επανεκλογή 
μου στη θέση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Την ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, όπου το πολυμερές σύστημα εμπορίου απειλείται και 
οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των τρίτων χωρών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνονται, θα 
συνεχίσω να υπερασπίζομαι τα ελληνικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα, εστιάζοντας στην προώθηση 
των εμπορικών μας σχέσεων και στον εντοπισμό ευκαιριών για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η νέα 
γεωπολιτική πραγματικότητα επιτάσσει εγρήγορση και την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη θέσπιση 
νέων νομικών εργαλείων, για τη θωράκιση των συμφερόντων μας», είπε η κα Ασημακοπούλου 
σχετικά. 
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Σε επίπεδο νομοθετικού έργου, η δράση της κας Ασημακοπούλου, ως σκιώδους εισηγήτριας του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, την επόμενη περίοδο θα επικεντρωθεί στη θέσπιση της Νέας 
Πράξης κατά των Μέτρων Εξαναγκασμού (Anti-Coercion Instrument), ενός νέου νομικού 
εργαλείου για την αντιμετώπιση της χρήσης οικονομικού εξαναγκασμού από τρίτες χώρες σε 
βάρος των κρατών μελών και στην ανανέωση του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων για 
την κατάργηση ή μείωση δασμών ευάλωτων χωρών χαμηλού εισοδήματος (GSP). Επίσης, θα  
συνεχίσει να υπερασπίζεται το ελεύθερο εμπόριο και την πολυμερή προσέγγιση στα θέματα 
εμπορίου, μέσω της Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων. 

Δ.Τ. 20/12/2021: «Η Ευρώπη και η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, με στόχο τη 
διασφάλιση ενός ευοίωνου μέλλοντος για την εργασία στην ψηφιακή εποχή» 

Τη σημασία της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων ανέδειξε στην ομιλία της η Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, στο 
Digital Economy Forum 2021, που διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021. 

Συμμετέχοντας στο πάνελ, με θέμα «Το Μέλλον της Εργασίας – Αναζητώντας το Ταλέντο», η κα 
Ασημακοπούλου μίλησε για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στους κόλπους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με τις νέες μορφές εργασίας, τονίζοντας, παράλληλα, τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας στην ψηφιακή εποχή. 

Στην ομιλία της παρουσίασε τα ευρωπαϊκά προγράμματα, που χρηματοδοτούν την ανάπτυξη 
ψηφιακών δεξιοτήτων τόσο των νέων όσο και των ενηλίκων, ενόψει των προκλήσεων που 
προκύπτουν, από τις νέες μορφές εργασίας στην εποχή μας. 

Τέλος, αναφέρθηκε στο ολοένα και πιο επίκαιρο θέμα των ψηφιακών νομάδων (digital nomads). 
Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, με την 
ψήφιση του νόμου που θεσμοθετεί ειδική βίζα εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα πολιτών 
τρίτων χωρών, που εργάζονται εξ αποστάσεως, διασφαλίζοντας ένα ευοίωνο μέλλον για την 
εργασία στην ψηφιακή εποχή. 

Δ.Τ. 16/12/2021: “Είναι δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών να λένε «Καλά Χριστούγεννα».”  

Το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών να λένε «Καλά Χριστούγεννα» υπερασπίστηκε στην ομιλία 
της, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, στο πλαίσιο της συζήτησης, 
με θέμα τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη συμπεριληπτική γλώσσα 
στα επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Υπενθυμίζεται ότι το προτεινόμενο από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κείμενο, με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση μιας ουδέτερης, ως προς το φύλο, την καταγωγή και το 
θρήσκευμα, γλώσσας, προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, οδηγώντας στην απόσυρσή του. 
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Η κα Ασημακοπούλου χαρακτήρισε «πολιτικό και θεσμικό ατόπημα» της αρμόδιας Επιτρόπου, 
κας Ντάλι, την παρότρυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να αποφεύγεται η χρήση της λέξης 
«Χριστούγεννα» ή τυπικών ονομάτων της χριστιανικής παράδοσης, στα επίσημα έγγραφα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Ευρωβουλευτής επισήμανε, επίσης, ότι «δεν χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρνηθεί την 
ιστορία, τις παραδόσεις και τη χριστιανική κληρονομιά της Ευρώπης, για να καταπολεμήσει τις 
διακρίσεις», τονίζοντας, παράλληλα, ότι «τέτοια ατοπήματα αποδυναμώνουν τον κοινό αγώνα των 
κρατών-μελών, για προοδευτική αντιμετώπιση της ισότητας και της διαφορετικότητας, οδηγούν σε 
πόλωση και εν τέλει σε οπισθοδρόμηση στην πορεία προς την Ευρωπαϊκή «Ένωση Ισότητας». 

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 

Ευχαριστώ κα Πρόεδρε, 

Σας εξομολογούμαι πως όταν εξελέγην Ευρωβουλευτής, αγωνιούσα να υπερασπιστώ τις κοινές 
μας αρχές, αξίες και τις πολιτικές ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων, εδώ στο 
Ευρωκοινοβούλιο. 

Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα γινόταν μια συζήτηση, όπως η σημερινή, στην Ολομέλεια του 
Ευρωκοινοβουλίου, πολλώ δε μάλλον ότι μπορεί να χρειαστεί να υπερασπιστώ το δικαίωμά μου 
να λέω «Καλά Χριστούγεννα». 

Δε χρειάζεται να αρνηθούμε την ιστορία μας, τις παραδόσεις μας και τη χριστιανική κληρονομιά 
της Ευρώπης, για να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις. 

Δυστυχώς, το πολιτικό και θεσμικό «ατόπημα» της αρμόδιας Επιτρόπου, της κας Ντάλι, διχάζει 
το Κοινοβούλιο, αλλά και την κοινή γνώμη, για θέματα τα οποία θα έπρεπε όλοι να είμαστε 
ενωμένοι! 

Τέτοια ατοπήματα, αντί να μας βοηθούν να κάνουμε βήματα μπροστά, αντί να ενθαρρύνουν την 
πραγματικά προοδευτική αντιμετώπιση της ισότητας και της διαφορετικότητας, αποδυναμώνουν 
τον κοινό μας αγώνα, οδηγούν σε πόλωση και εν τέλει σε οπισθοδρόμηση, στην πορεία μας προς 
την «Ένωση Ισότητας». 

Κυρίες και Κύριοι, Καλά Χριστούγεννα! 

Δ.Τ. 02/12/2021:  “H Ελλάδα θα κερδίσει το στοίχημα της εξωστρέφειας”  

«Η εμπορική πολιτική είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και μαζί με την Ενιαία 
Αγορά, έχουν συντελέσει καταλυτικά στο να αποκτήσει η ΕΕ μια ισχυρή εμπορική παρουσία στη 
διεθνή σκηνή». Αυτό επεσήμανε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, μιλώντας στο Virtual Forum του 
Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων. 

Αναφερόμενη στη σημαντική αύξηση των εξαγωγών της Ελλάδας, εν μέσω πανδημίας, η 
Ευρωβουλευτής τόνισε ότι «η εξωστρέφεια είναι ζωτικής σημασίας για τις μελλοντικές οικονομικές 
προοπτικές της ΕΕ», ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η Ελλάδα θα κερδίσει το στοίχημα της 
εξωστρέφειας». 
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Η Ευρωβουλευτής αναφέρθηκε επίσης και στα αποτελέσματα της πανελλαδικής καμπάνιας, για 
την παρουσίαση και προώθηση της πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Access2Markets», 
η οποία υλοποιήθηκε το 2021, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τα επαγγελματικά και 
βιομηχανικά επιμελητήρια της χώρας, και απέσπασε τα εύσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως 
«καλή πρακτική-πρότυπο», για παρόμοιες δράσεις σε άλλα κράτη-μέλη. 

Η διαδικτυακή πύλη «Access2Markets» είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, που δημιούργησε 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες – ειδικά  τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις – να εκμεταλλευτούν το δίκτυο εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ και να αποκτήσουν 
την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στις αγορές, τα προϊόντα και τα μέσα που χρειάζονται, για να 
αναπτυχθούν και να παραμείνουν ανταγωνιστικές. 

Ακολουθεί η τοποθέτηση της κας Ασημακοπούλου: 

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων – Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2021 

VIRTUAL FORUM-“ΕΞΑΓΩΓΕΣ: ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ” 

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, Αγαπητή Χριστίνα, Εκλεκτοί Συμμετέχοντες στο Virtual Forum του 
Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, 

Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση να απευθύνω αυτό τον σύντομο χαιρετισμό. 

Οι εξαγωγές αποτελούν, όντως, δύναμη ανάπτυξης και προοπτικής για την Ελλάδα και φυσικά, 
για ολόκληρη την Ευρώπη. 

Η εμπορική πολιτική αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα που έχουν εκχωρήσει τα κράτη-μέλη 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και μαζί με την Ενιαία Αγορά έχουν συντελέσει 
καταλυτικά στο να  αποκτήσει η ΕΕ μια ισχυρή εμπορική παρουσία στη διεθνή σκηνή. 

Το εμπόριο αποτελεί μια θετική ατζέντα που συμβάλει στην κοινωνική ευημερία.Οι εξαγωγές της 
Ε.Ε., παγκοσμίως, υποστηρίζουν 38 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη και 
δημιουργούν προστιθέμενη αξία 2,3 τρισεκατομμυρίων ευρώ. 

 Η Ε.Ε. έχει καταφέρει να βρίσκεται στο επίκεντρο του πιο ολοκληρωμένου παγκόσμιου δικτύου 
εμπορικών συμφωνιών, που περιλαμβάνει περισσότερες από 40 συμφωνίες, με πάνω από 70 
χώρες. 

Επιπλέον, προσφέρει προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά σε χώρες χαμηλού και μεσαίου 
εισοδήματος στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων. 

Και ας μην ξεχνάμε,ότι το διεθνές εμπόριο διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο και στην αντιμετώπιση της 
πανδημίας, σχετικά με την προμήθεια ζωτικής σημασίας ιατρικού εξοπλισμού, φαρμακευτικών 
προϊόντων και τροφίμων σε όλη την Ευρώπη. 

Η Ε.Ε. κατά την πρόσφατη αναθεώρηση της εμπορικής της πολιτικής έθεσε, ως πυλώνα της 
«Ανοικτής Στρατηγικής Αυτονομίας», την εξωστρέφεια. Η εξωστρέφεια είναι ζωτικής σημασίας 
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για τις μελλοντικές οικονομικές προοπτικές της Ε.Ε., δεδομένου ότι το 85% της παγκόσμιας 
ανάπτυξης θα πραγματοποιηθεί εκτός Ευρώπης, τα επόμενα 10 χρόνια. 

Η Ελλάδα φαίνεται ότι κερδίζει το στοίχημα της εξωστρέφειας. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 
καταδεικνύουν ότι οι «ελληνικές εξαγωγές παραμένουν στην «πρώτη γραμμή», όπως έχει σχολιάσει 
η πολύπειρη και αγαπητή σε όλους μας, κα. Σακελλαρίδη. 

Τον περασμένο Σεπτέμβριο οι εξαγωγές σημείωσαν πολύ μεγάλη άνοδο, καθώς αυξήθηκαν κατά 
1,11 δις. ευρώ ή κατά 43,2% και ανήλθαν σε 3,70 δισ. ευρώ, έναντι 2,58 δισ. ευρώ, κατά τον ίδιο 
μήνα του έτους 2020. Οι εξαγωγές καταγράφουν σημαντική αύξηση, εν μέσω πανδημίας, και οι 
ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, παρά τις δύσκολες συνθήκες, διατηρούν τη δυναμική τους και 
διευρύνουν την προοπτική εξέλιξής τους. 

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της εποχής, εκπόνησε το 
Εθνικό Σχέδιο Εξωστρέφειας, το οποίο παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, 
τον περασμένο Σεπτέμβριο, με σκοπό τη δημιουργία πλούτου με περισσότερες και καλά 
αμειβόμενες θέσεις εργασίας, καθώς οι εξωστρεφείς κλάδοι της οικονομίας είναι κλάδοι με 
καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. 

Ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
συνεργάζομαι συστηματικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό να δοθούν τα κατάλληλα μέσα 
στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ιδίως στις Μικρομεσαίες, για την ενίσχυση των εξαγωγικών τους  
δυνατοτήτων. Παρόλο που οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 99% των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, μόνο το 25% αυτών εξάγει σε άλλη χώρα. Και στην 
Ελλάδα, που περίπου το 99,9%  των επιχειρήσεων είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, η 
συντριπτική τους πλειοψηφία είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επειδή, ως γνωστόν, οι 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις δυσκολεύονται πολύ να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και 
χρηματοδοτικά εργαλεία, για να αναπτύξουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εργάζεται συστηματικά, προκειμένου να τις διευκολύνει. Ένα εξαιρετικά χρήσιμο 
εργαλείο, που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες να 
εκμεταλλευτούν το δίκτυο εμπορικών συμφωνιών της Ε.Ε. και να αποκτήσουν την καλύτερη 
δυνατή πρόσβαση στις αγορές, τα προϊόντα και τα μέσα που χρειάζονται, για να αναπτυχθούν και 
να παραμείνουν ανταγωνιστικές, είναι η διαδικτυακή πύλη Access2Markets. 

Από τις αρχές του 2021, ξεκινήσαμε μια πανελλαδική καμπάνια για την παρουσίαση και 
προώθηση της πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Access2Markets, σε συνεργασία με τις 
Περιφέρειες και τα επαγγελματικά και βιομηχανικά επιμελητήρια της χώρας. Παράλληλα, 
προωθήσαμε το δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο για την Access2Markets, που διεξήχθη στα 
ελληνικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 14 Απριλίου. Η καμπάνια αυτή, χαρακτηρίστηκε 
«καλή πρακτική-πρότυπο» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο σεμινάριο σημειώθηκε 
πανευρωπαϊκό ρεκόρ συμμετοχής, με την Ελλάδα να ξεπερνάει σε αριθμό συμμετεχόντων ακόμη 
και μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Είμαι σίγουρη, ότι οι ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μπορούν να έχουν πρωταγωνιστικό 
ρόλο στον τομέα της εξωστρέφειας, αρκεί να δουλέψουμε όλοι μαζί και συστηματικά, 
αξιοποιώντας και τα νέα τεχνολογικά εργαλεία που έχουμε τώρα στη διάθεσή μας. 
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Όπως γνωρίζει η κα Πρόεδρος, είμαι πάντα στη διάθεση των Ελλήνων εξαγωγέων, οπουδήποτε 
μπορώ να τους φανώ χρήσιμη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου. 

Σας εύχομαι καλή συνέχεια στις εργασίες του συνεδρίου. 

Δ.Τ. 01/12/2021: “Η πολιτική της «Μηδενικής Ανοχής» εξακολουθεί να είναι ο μόνος δρόμος 
για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας”  

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ 
Ασημακοπούλου, προήδρευσε στη δημόσια ακρόαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την 
αντιμετώπιση της παιδικής εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Στην ακρόαση συμμετείχαν εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών (Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, 
Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών), εκπρόσωποι της Κοινωνίας των 
Πολιτών, κυβερνητικά στελέχη από κράτη της Αφρικής, καθώς και ο Υπουργός Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας της Ακτής Ελεφαντοστού, κ. Adama Kamara. 

Η κα Ασημακοπούλου επανέλαβε την έκκληση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κας 
Von der Leyen, για την υιοθέτηση πολιτικής «μηδενικής ανοχής» στην παιδική εργασία, με στόχο 
την εξάλειψή της, έως το 2025. 

Σημείωσε δε ότι η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από κοινού με τις στρατηγικές 
εμπορικές συμφωνίες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ως εργαλεία, για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των βασικών αιτιών της παιδικής εργασίας. Τέλος, η κα Ασημακοπούλου τόνισε ότι 
η νέα νομοθεσία της ΕΕ για την Εταιρική Δέουσα Επιμέλεια, θα συμβάλλει στο να παραμείνουν 
τα προϊόντα της παιδικής εργασίας, εκτός των παγκόσμιων εμπορικών αλυσίδων εφοδιασμού μας. 

Δ.Τ. 19/11/2021: Κοινή ερώτηση Μ. Κεφαλογιάννη και Α.Μ. Ασημακοπούλου προς την ΕΕ 
«Προκλητική έκθεση στο Αλβανικό Προεδρικό Μέγαρο που προσβάλλει βάναυσα την 
Ιστορία και τις σχέσεις καλής γειτονίας» 

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης ως πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής επιτροπής Σύνδεσης 
και Σταθερότητας ΕΕ-Αλβανίας και η ευρωβουλευτής Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου με ερώτησή 
τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιδρούν έντονα και εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους σε 
προκλητική έκθεση που παρουσιάστηκε στην εξωτερική περίφραξη του Αλβανικού Προεδρικού 
Μεγάρου και στην οποία ξεναγήθηκε ο Αλβανός πρόεδρος Ιλίρ Μέτα. 

Στη συγκεκριμένη έκθεση παρουσιάζονται απαράδεκτες φωτογραφίες και χάρτες με αντικείμενο 
τη δήθεν «γενοκτονία των τσάμηδων» αλλά και την «κατοχή» από την Ελλάδα αλβανικών 
εδαφών. Μία έκθεση που προσβάλλει βάναυσα την Ιστορική αλήθεια και τις σχέσεις καλής 
γειτονίας από μία, υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρα. 

Αναλυτικά η ερώτηση: 

Η πρόσφατη έκθεση που πραγματοποιήθηκε στην εξωτερική περίφραξη του Αλβανικού 
προεδρικού μεγάρου και στην οποία ξεναγήθηκε και ο Αλβανός πρόεδρος Ίλιρ Μέτα προσβάλλει 
βάναυσα την ιστορική αλήθεια αλλά και τις σχέσεις καλής γειτονίας από μία χώρα όπως η 
Αλβανία που τελεί στο καθεστώς της υπό ένταξης χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Στη συγκεκριμένη έκθεση παρουσιάζονται φωτογραφίες που συνοδεύονται από κατηγορίες κατά 
της Ελλάδας σχετικά με τη δήθεν «γενοκτονία των τσάμηδων». Ενώ εκτίθενται και αλυτρωτικοί 
χάρτες για δήθεν «κατοχή αλβανικών εδαφών από την Ελλάδα». Χάρτες που εμφανίζουν 
σημαντικό μέρος της Ελλάδας σαν δήθεν αλβανικό. 

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 

● Είναι σε γνώση της η παραπάνω έκθεση που παρουσιάζεται στην περίφραξη του 
Αλβανικού προεδρικού μεγάρου; 

● Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί που η Αλβανία μία υπό ένταξη χώρα με τη 
συγκεκριμένη έκθεση προσβάλλει βάναυσα την ιστορική αλήθεια με τη δήθεν 
«γενοκτονία των τσάμηδων» και τις σχέσεις καλής γειτονία με την εμφάνιση 
αλυτρωτικών χαρτών για δήθεν «κατοχή αλβανικών εδαφών» από την Ελλάδα; 

Δ.Τ. 18/11/2021: “Έκκληση για την προστασία και την ενίσχυση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων γούνας της Καστοριάς”  

Την ανάγκη προστασίας και ενίσχυσης των μικρομεσαίων (ΜμΕ) επιχειρήσεων γούνας στην 
περιοχή της Καστοριάς υπογράμμισε η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και Αντιπρόεδρος 
της Διεθνούς Επιτροπής Εμπορίου τoυ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα Άννα Μισέλ 
Ασημακοπούλου, σε ομιλία της στο 4ο Φόρουμ Βιώσιμης Γούνας, που διοργάνωσε πρόσφατα, 
στις Βρυξέλλες, η Διεθνής Ομοσπονδία Γούνας. 

Ενόψει της επικείμενης νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη Βιώσιμη Εταιρική Διακυβέρνηση 
(Sustainable Corporate Governance), η κα Ασημακοπούλου τόνισε ότι θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη οι ιδιαιτερότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας των ΜμΕ στον κλάδο της γουνοποιίας και να 
αποφευχθούν πρόσθετες γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
ακόμη και σε ενδεχόμενο κλεισίματος των εν λόγω επιχειρήσεων. 

«Πρέπει να είμαστε έξυπνοι στο πώς νομοθετούμε στο μέλλον, ώστε να μπορούμε να 
προστατεύσουμε τις ΜμΕ μας, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας» 
ανέφερε χαρακτηριστικά η Ευρωβουλευτής. 

Η κα Ασημακοπούλου αναφέρθηκε εκτενώς στον κλάδο της γουνοποιίας στην Ελλάδα, λέγοντας 
ότι «έχει μακρά ιστορία στην επεξεργασία και εμπορία γούνας. Η περιοχή της Καστοριάς είναι ένα 
σημαντικό και ιστορικό κέντρο επεξεργασίας, με την παραγωγή να τεκμηριώνεται, για πρώτη φορά, 
κατά τη βυζαντινή εποχή. Σε αυτήν την περιοχή, υπάρχουν 2.000 επιχειρήσεις που εργάζονται στον 
τομέα της γούνας. Πολλές από αυτές είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, που βασίζονται σε 
γενιές σκληρής δουλειάς. Μια ενιαία προσέγγιση θα επιβαρύνει υπερβολικά αυτές τις επιχειρήσεις, 
καθώς δεν διαθέτουν τους πόρους των μεγάλων πολυεθνικών. Χρειαζόμαστε ευελιξία για τις ΜμΕ». 

Δ.Τ. 17/11/2021: “Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα την καταστροφή και την 
καταπάτηση εκκλησιαστικών περιουσιών της Τενέδου από το τουρκικό κράτος”  

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, με αφορμή σχετική ερώτηση 
του Αντιπροέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, στη βάση της πρόσφατης 
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καταγγελίας εκπροσώπων του Ελληνισμού στην Τένεδο, ότι καταστρέφονται εκκλησίες και 
στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς στο νησί, καταπατείται η εκκλησιαστική περιουσία και δεν 
επιστρέφονται στην Εκκλησία του νησιού οι ιδιοκτησίες της, από το τουρκικό κράτος. 

Στην ερώτησή της, η κα Ασημακοπούλου αναφέρει, συγκεκριμένα, ότι από τους 120 τίτλους που 
κατείχε η Εκκλησία του νησιού, ανάμεσά τους και σχολικά κτήρια, έχουν επιστραφεί, μέχρι 
σήμερα οι 27 και από αυτούς τους 27, για τους 12 εκκρεμεί δικαστική διαμάχη. Υπογραμμίζει με 
έμφαση, επίσης, ότι η δραστηριότητα αυτή του τουρκικού κράτους, στην Τένεδο, συνιστά ευθεία 
παραβίαση των διατάξεων της Συνθήκης της Λωζάνης, καθώς καταστρέφονται μνημεία της 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, καταπατώνται και δεν επιστρέφονται οι εκκλησιαστικές 
περιουσίες, ενώ το ελληνικό στοιχείο πιέζεται και με τρόπο κεκαλυμμένο απειλείται με εξάλειψη.    

Κατόπιν αυτών, η κα Ασημακοπούλου ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ποιες ενέργειες 
προτίθεται να προβεί για την προστασία των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της Τενέδου, 
αλλά και για να επιστραφούν από το τουρκικό κράτος στην Εκκλησία του νησιού, οι ιδιοκτησιακοί 
τίτλοι που δικαιωματικά της ανήκουν. 

Ακολουθεί ολόκληρη η ερώτηση: 

Θέμα: «Σχετικά με την καταστροφή και καταπάτηση εκκλησιαστικών περιουσιών της Τενέδου, 
από το τουρκικό κράτος, σε αντίθεση με τη Συνθήκη της Λωζάνης». 

Εκπρόσωποι του Ελληνισμού στην Τένεδο, κατήγγειλαν στη Βουλή των Ελλήνων, στις 20 και 
21/10/2021, ότι στο νησί καταπατείται η εκκλησιαστική περιουσία και καταστρέφεται η ελληνική 
πολιτιστική κληρονομιά, καθώς γκρεμίζονται ξωκλήσια και δεν επιστρέφονται στην Εκκλησία 
του νησιού οι ιδιοκτησίες της. Συγκεκριμένα, από τους 120 τίτλους που κατείχε η Εκκλησία του 
νησιού, ανάμεσά τους και σχολικά κτήρια, έχουν επιστραφεί, μέχρι σήμερα, οι 27 και από αυτούς 
τους 27, για τους 12 εκκρεμεί δικαστική διαμάχη. 

Η δραστηριότητα αυτή του τουρκικού κράτους, στην Τένεδο, συνιστά παραβίαση των  διατάξεων 
της Συνθήκης της Λωζάνης, καθώς καταστρέφονται μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς, καταπατώνται και δεν επιστρέφονται οι εκκλησιαστικές περιουσίες, ενώ το 
ελληνικό στοιχείο πιέζεται και με τρόπο κεκαλυμμένο απειλείται με εξάλειψη.    

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η Επιτροπή: 

● Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την προστασία των μνημείων πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Τενέδου; 

● Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να επιστραφούν από το τουρκικό κράτος 
στην Εκκλησία του νησιού, οι ιδιοκτησιακοί τίτλοι που δικαιωματικά της ανήκουν; 

Δ.Τ. 17/11/2021: “Η επανένωση των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων με τις οικογένειές 
τους, συνιστά ζήτημα ευρωπαϊκής αξιοπρέπειας.” 

Ενημερωτικό σημείωμα σε όλους τους Ευρωβουλευτές απέστειλε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας 
και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, με αφορμή την 
επίσημη έκθεση, με τίτλο «Υποστηριζόμενη ανεξάρτητη διαβίωση και προστασία των 
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ασυνόδευτων παιδιών στην Ελλάδα», που δημοσιεύτηκε από τη Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης, η 
οποία αποτυπώνει το χαμηλό επίπεδο αλληλεγγύης που επιδεικνύουν μέχρι σήμερα τα κράτη-μέλη 
της Ένωσης, στο ζήτημα της προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων. Συγκεκριμένα, 
η κα Ασημακοπούλου επικαλείται στοιχεία της έκθεσης, τα οποία αναφέρουν ότι για το 2020, τα 
3/4 όλων των αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης ασυνόδευτων παιδιών στην Ελλάδα 
απορρίφθηκαν από άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, επισήμανε στην 
ενημέρωσή της ότι η προστασία των ασυνόδευτων παιδιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτο καθήκον 
όλων των κρατών-μελών. Κατόπιν αυτών και με δεδομένη την πρόοδο που έχει σημειώσει η 
ελληνική κυβέρνηση στα ζητήματα της ασφάλειας και της διαχείρισης της μετεγκατάστασης των 
ασυνόδευτων ανηλίκων, με δίκαιο και βιώσιμο τρόπο, η κα Ασημακοπούλου καλεί τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα και τους Ευρωβουλευτές να κινητοποιηθούν και να βοηθήσουν στην προστασία 
και μετεγκατάστασή τους στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ένωσης. Τέλος, η κα Ασημακοπούλου 
επανέλαβε αυτό που είχε τονίσει και πριν από δύο χρόνια σε ομιλία της, για την επείγουσα 
ανθρωπιστική κατάσταση στα ελληνικά νησιά, σχετικά με τα ασυνόδευτα παιδιά: «Αν δεν μπορεί 
να συμφωνήσει η Ευρώπη για το πώς να διαχειριστεί ασυνόδευτα ανήλικα, τότε δεν ανησυχώ για 
την ενότητά μας. Ανησυχώ για την αξιοπρέπειά μας». Διαβάστε εδώ ολόκληρο το ενημερωτικό 
σημείωμα εδώ. 

Δ.Τ. 30/11/2021: “Τα Ιωάννινα είναι έτοιμα να υποστηρίξουν την υλοποίηση των στόχων της 
Πράσινης Συμφωνίας – Θα βρίσκομαι δίπλα στην προσπάθεια αυτή.”  

Χαιρετισμό σε συνέδριο στα Ιωάννινα, με θέμα: «Αξιοποίηση και Διαχείριση Λιμνών – Δύο 
λέξεις, πολλές έννοιες και ερμηνείες», απηύθυνε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, εστιάζοντας στις 
καταστροφικές επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη, όπως οι ακραίες πλημμύρες και οι 
πυρκαγιές, οι οποίες καθιστούν επιτακτική την ανάληψη άμεσης δράσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεταβαλλόμενο κλίμα θα επηρεάσει κάθε πτυχή της ζωής μας και 
αναπόφευκτα τις επόμενες γενιές, η κα Ασημακοπούλου επισήμανε ότι από τον Δεκέμβριο του 
2019 έχει τεθεί σε εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο 
θα διαδραματίσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσω «έξυπνων» πολιτικών, όπως προστατευόμενες 
περιοχές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθαρές μεταφορές, διαχείριση αποβλήτων και υδάτων 
και τόσα άλλα. 

Η κα Ασημακοπούλου υπογράμμισε ότι η πόλη των Ιωαννίνων βρίσκεται ανάμεσα στις πάνω από 
10.000 τοπικές και περιφερειακές αρχές, σε περισσότερες από 50 χώρες, που δηλώνουν έτοιμες 
να αναλάβουν δράση, για να υποστηρίξουν την υλοποίηση των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας. 

Η κα Ασημακοπούλου χαιρέτισε, επίσης, την πρωτοβουλία για το Σύμφωνο των Δημάρχων για το 
Κλίμα και την Ενέργεια, καθώς και την πρωτοβουλία για το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες. 
Παράλληλα, συνεχάρη τους συντελεστές του Συνεδρίου, τον Πρόεδρο του Δικτύου Πόλεων με 
Λίμνες και Δήμαρχο Δωρίδος, κ. Καπεντζώνη, τον Δήμαρχο Ιωαννιτών, κ. Ελισάφ και τον 
Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, κ. Φίλιο, για το έργο τους, 
διαβεβαιώνοντας ότι θα βρίσκεται δίπλα τους, στην προσπάθεια επέκτασης του Δικτύου και 
προβολής των επιτευγμάτων του. 
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Ακολουθεί το κείμενο του χαιρετισμού της: 

Φίλες και φίλοι, 

Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες και Δήμαρχο Δωρίδος, κ. 
Καπεντζώνη, τον Δήμαρχο Ιωαννιτών, κ. Ελισάφ και τον Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 
Παμβώτιδας, κ. Φίλιο, για την πρόσκληση τους. 

Λυπάμαι που ανειλημμένες  υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να είμαι σήμερα και αύριο μαζί σας, 
ώστε να παρακολουθήσω τις εργασίες του Συνεδρίου, και να βρεθώ στα αγαπημένα μου Γιάννενα. 

Προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος, δικτύωση και Τοπική Αυτοδιοίκηση, αυτές οι 3 
πτυχές του σημερινού σας Συνεδρίου, είναι, πράγματι, βασικά συστατικά για την επιτυχή 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και σας συγχαίρω για την αναγκαία και επίκαιρη 
πρωτοβουλία σας! 

Αναμφίβολα, οι καταστροφικές επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη, όπως οι ακραίες 
πλημμύρες και οι πυρκαγιές, καθιστούν επιτακτική την ανάληψη άμεσης δράσης. 

Εάν δεν ενεργήσουμε τώρα, μέχρι τα μέσα αυτού του αιώνα θα αναγκαστούμε να ζήσουμε σε έναν 
κόσμο πολύ διαφορετικό από αυτόν που ξέρουμε. Το μεταβαλλόμενο κλίμα θα επηρεάσει κάθε 
πτυχή της ζωής μας, την υγεία μας, την ασφάλειά μας, την κοινωνία μας ολόκληρη. Και το ίδιο 
θα επηρεαστούν και οι επόμενες γενεές. 

Τον Δεκέμβριο του 2019, εγκαινιάσαμε την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, για 
τη μετάβαση σε μια πιο δίκαιη, υγιή και ευημερούσα κοινωνία. 

Οι φιλόδοξοι στόχοι που έχει θέσει η Ε.Ε. με την Πράσινη Συμφωνία, να γίνει δηλαδή η Ευρώπη 
μια κλιματικά ουδέτερη περιοχή, έως το 2050, αλλά και να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, κατά τουλάχιστον 55%, έως το 2030, αποτελούν μια τεράστια πρόκληση. 
Προαπαιτούν, όμως, αποτελεσματικές και αποφασιστικές συνέργειες, με ενέργειες από όλους τους 
φορείς, κοινωνικούς, βιομηχανικούς και κυβερνητικούς. 

Στο ΕΛΚ πιστεύουμε ότι τα χωριά, οι πόλεις και οι περιφέρειες θα διαδραματίσουν κυρίαρχο 
ρόλο, για την επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων. 

Ως το πλησιέστερο στους πολίτες επίπεδο διακυβέρνησης και ως φορέας που υλοποιεί 
συγκεκριμένα έργα επί τόπου, η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο πρωταγωνιστής της πράσινης 
μετάβασης, για μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική Ευρώπη. 

Οι πόλεις και οι περιφέρειες είναι αυτές που δείχνουν πώς μπορούμε να φτάσουμε στην κλιματική 
ουδετερότητα, μέσω «έξυπνων» πολιτικών, όπως προστατευόμενες περιοχές, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, καθαρές μεταφορές, διαχείριση αποβλήτων και υδάτων και τόσα άλλα που θα 
συζητηθούν στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου. 

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, που θα παρουσιάσετε 
σήμερα, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο σε αυτήν τη μάχη. 

Περισσότερες από 10.000 τοπικές και περιφερειακές αρχές, σε πάνω από 50 χώρες, ανάμεσά τους 
και τα Γιάννενα, δεσμεύονται να αναλάβουν δράση και να συνεργαστούν, για να υποστηρίξουν 
την υλοποίηση των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας. 



 

 
 

118 

Είμαι πεπεισμένη, ότι χωρίς συνεργασία σε κάθε επίπεδο, δεν θα μπορέσουμε ούτε να επιτύχουμε 
τους στόχους για το κλίμα ούτε να εξασφαλίσουμε την ανάκαμψη. 

Πρωτοβουλίες όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων, αλλά και το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, σε 
μικρότερη κλίμακα, είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων, προς όφελος 
κάθε πολίτη. 

Για αυτό και επικροτώ το έργο σας που, μέσω των συνεργασιών, έμπρακτα εξερευνεί και προτείνει 
λύσεις για την προστασία και την ανάδειξη των λιμνών και των παραλίμνιων περιοχών. 

Ως Ευρωβουλευτής, σας διαβεβαιώνω ότι βρίσκομαι πλάι σας, για τη διερεύνηση μέσων στήριξης 
και χρηματοδότησης από την ΕΕ, που θα κινητοποιήσουν τις απαραίτητες δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις, για την επέκταση του δικτύου σας και για την προβολή των επιτευγμάτων σας. 

Αγαπητοί σύνεδροι, φίλες και φίλοι, σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας 
και καλή διαμονή στην όμορφη πατρίδα μου! 

Δ.Τ. 19/10/2021: “Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα τις παγκόσμιες 
αυξήσεις τιμών και την έλλειψη εφοδιασμού μαγνησίου” 

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσαν 25 Ευρωβουλευτές, με πρωτοβουλία της 
Αντιπροέδρου της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κας Άννας 
Μισέλ Ασημακοπούλου, με αφορμή την απόφαση της Κίνας να αναστείλει την παραγωγή σε 25 
μονάδες παραγωγής μαγνησίου και να θέσει άλλες σε καθεστώς μειωμένης παραγωγικής 
ικανότητας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον περιορισμό της εγχώριας κατανάλωσης 
ενέργειας. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα καλύπτει περίπου το 87% της παγκόσμιας παραγωγής μαγνησίου 
και αποτελεί πηγή του 95% των εισαγωγών μαγνησίου στην ΕΕ, η κα Ασημακοπούλου τονίζει 
στην ερώτησή της ότι η ραγδαία άνοδος της τιμής του μαγνησίου, καθώς και οι ελλείψεις 
εφοδιασμού, αναμένεται να πλήξουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία, μέχρι και τις αρχές Δεκεμβρίου. 

Κατόπιν αυτών και με δεδομένο ότι το μαγνήσιο είναι ένα απαραίτητο υλικό για τις βιομηχανίες 
του αλουμινίου, των αυτοκινήτων και του χάλυβα, οι Ευρωβουλευτές ρωτούν την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, σε ποιες ενέργειες θα προβεί για να αντιμετωπίσει αυτές τις ελλείψεις εφοδιασμού, εάν 
θα προχωρήσει σε επείγουσες διαπραγματεύσεις με τους ομολόγους της στη Λαϊκή Δημοκρατία 
της Κίνας για το θέμα αυτό και τέλος, πώς σκοπεύει να εξασφαλίσει μια ασφαλή και ανθεκτική 
αλυσίδα εφοδιασμού μαγνησίου, για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης: 

Θέμα: Παγκόσμιες αυξήσεις τιμών και έλλειψη προσφοράς μαγνησίου 

Η Κίνα ευθύνεται για περίπου το 87% της παγκόσμιας παραγωγής μαγνησίου και αποτελεί πηγή 
του 95% των εισαγωγών μαγνησίου στην ΕΕ. Το μαγνήσιο συμπεριλαμβάνεται στον «Τέταρτο 
κατάλογο πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας της ΕΕ» της Επιτροπής. 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας, η Κίνα 
ανέστειλε την παραγωγή σε είκοσι πέντε μονάδες παραγωγής μαγνησίου της, ενώ άλλες 
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λειτουργούν με μειωμένη παραγωγική ικανότητα. Το αποτέλεσμα ήταν η άνοδος στην τιμή του 
μαγνησίου, ενώ οι ελλείψεις εφοδιασμού αναμένεται να πλήξουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία μέχρι 
και τις αρχές Δεκεμβρίου. 

Το μαγνήσιο είναι ένα απαραίτητο υλικό για τις βιομηχανίες του αλουμινίου, των αυτοκινήτων 
και του χάλυβα. Οι ελλείψεις στο επίπεδο της παραγωγής θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε 
ολόκληρες τις αξιακές αλυσίδες. 

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί η Επιτροπή για να αντιμετωπίσει αυτές τις ελλείψεις 
εφοδιασμού; Θα προχωρήσει η Επιτροπή σε επείγουσες διαπραγματεύσεις με τους 
ομολόγους της στη ΛΔΚ για το θέμα αυτό; 

2. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να εξασφαλίσει μια ασφαλή και ανθεκτική αλυσίδα 
εφοδιασμού μαγνησίου για την ευρωπαϊκή βιομηχανία; 

Δ.Τ. 13/10/2021: “Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα την παράνομη, λαθραία 
και άναρχη αλιεία στο Αιγαίο, από Τουρκικά αλιευτικά.”  

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, με αφορμή το Συμβούλιο 
Γεωργίας και Αλιείας που πραγματοποιήθηκε την 11η Οκτωβρίου 2021, στο Λουξεμβούργο, στο 
οποίο ο αρμόδιος Έλληνας υπουργός, κ. Σπήλιος Λιβανός, ενημέρωσε τους ομολόγους του, 
σχετικά με την παράνομη, λαθραία και άναρχη (Π.Λ.Α.) αλιεία από τουρκικά αλιευτικά, στα 
ελληνικά χωρικά ύδατα και συγκεκριμένα στο Αιγαίο. 

Η κα Ασημακοπούλου σημειώνει στην ερώτησή της, ότι μία τέτοια δραστηριότητα πλήττει τον 
τομέα της αλιείας, αλλά και το φυσικό και υδάτινο περιβάλλον στο Αιγαίο. Πρόκειται, μάλιστα, 
για παραβίαση όχι μόνο των ελληνικών, αλλά και των ευρωπαϊκών υδάτων, η οποία προσβάλλει 
τις αξίες της Ένωσης και κυρίως, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την κυριαρχία των κρατών-
μελών. 

Επιπλέον, τόνισε πως η Π.Λ.Α. αλιεία δεν αποτελεί μόνο ένα διμερές ζήτημα, αλλά ζήτημα 
εφαρμογής του Κανονισμού 1005/2008 και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας εν γένει. 

Κατόπιν αυτών, η κα Ασημακοπούλου ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ποιες ενέργειες 
προτίθεται να προβεί για την αντιμετώπιση της Π.Λ.Α. αλιείας στο Αιγαίο και την εφαρμογή του 
σχετικού Κανονισμού, αλλά και πώς θα διασφαλίσει ότι φαινόμενα Π.Λ.Α. αλιείας και τουρκικής 
παραβατικότητας, δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον. 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης: 

Θέμα: «Σχετικά με την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία στο Αιγαίο, από τουρκικά 
αλιευτικά» 

Στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας, στις 11/10/2021, στο Λουξεμβούργο, ο αρμόδιος Έλληνας 
υπουργός ενημέρωσε τους ομολόγους του, για την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (Π.Λ.Α. 
αλιεία), από τουρκικά αλιευτικά, στα ελληνικά χωρικά ύδατα, στο Αιγαίο. 
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Η δραστηριότητα αυτή, πλήττει τον τομέα της αλιείας, αλλά και το φυσικό και υδάτινο 
περιβάλλον, στο Αιγαίο. Συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό προς τους Ευρωπαίους αλιείς, καθώς 
υπονομεύει τη βιωσιμότητα των ιχθυοαποθεμάτων και πλήττει την ενιαία αγορά.Επιπλέον, 
συνιστά παραβίαση τόσο των ελληνικών όσο και των ευρωπαϊκών υδάτων, γεγονός που 
προσβάλλει τις αξίες της Ένωσης, τις σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά και την κυριαρχία των 
κρατών-μελών. 

Η Π.Λ.Α. αλιεία, επομένως, δεν αποτελεί μόνο ένα διμερές ζήτημα, αλλά ζήτημα εφαρμογής του 
σχετικού Κανονισμού και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας εν γένει.Κατόπιν τούτων, ερωτάται η 
Επιτροπή: 

● Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την αντιμετώπιση της Π.Λ.Α. αλιείας στο 
Αιγαίο και την εφαρμογή του σχετικού Κανονισμού; 

● Πώς θα διασφαλίσει ότι φαινόμενα Π.Λ.Α. αλιείας και τουρκικής παραβατικότητας, δεν 
θα επαναληφθούν στο μέλλον; 

Δ.Τ. 12/10/2021: “Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα τη χρήση 
απαγορευμένων ουσιών σε φυτοφάρμακα στην Τουρκία και την εισαγωγή τους στον ΕΟΧ” 

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, με αφορμή δημοσιεύματα, 
αλλά και σχετική έρευνα που διεξήχθη στην Τουρκία, κατά την οποία, αφού εξετάστηκαν 90 είδη 
ντομάτας, αγγουριών και πιπεριών, εντοπίστηκαν 620 διαφορετικά είδη φυτοφαρμάκων. 

Η κα Ασημακοπούλου σημειώνει, ότι στο 15,6% των λαχανικών που εξετάστηκαν, εντοπίστηκαν 
απαγορευμένες ουσίες. Επιπλέον, το 77% των προϊόντων που ελέγχθηκαν, καλύπτουν ένα ή και 
περισσότερα κριτήρια τοξικότητας της λίστας EU Pesticide Blacklist 2016, στην οποία 
κατηγοριοποιούνται όλα τα φυτοφάρμακα, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στην υγεία. Μάλιστα, 
η Τουρκία συνεχίζει τη χρήση απαγορευμένων ουσιών σε φυτοφάρμακα, με αποτέλεσμα να 
εισέρχονται στα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ και να καταλήγουν στις αλυσίδες τροφίμων της 
ΕΕ, με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών, αλλά και στο περιβάλλον. 

Κατόπιν αυτών, η κα Ασημακοπούλου ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ποιες ενέργειες 
προτίθεται να προβεί, προκειμένου να αποτρέψει την χρήση απαγορευμένων ουσιών σε 
φυτοφάρμακα στη Τουρκία, καθώς και πώς σχεδιάζει να αποτρέψει την είσοδο στον ΕΟΧ 
προϊόντων, μολυσμένων με φυτοφάρμακα, όπως αυτά που παρουσιάζονται στην παραπάνω 
έρευνα. 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης: 

Θέμα: «Σχετικά με τη χρήση απαγορευμένων ουσιών σε φυτοφάρμακα στην Τουρκία και την 
εισαγωγή τους στον ΕΟΧ». 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, καθώς και σχετική έρευνα που διεξήχθη στην Τουρκία, σε 90 είδη 
ντομάτας, αγγουριών και πιπεριών, που εξετάστηκαν, βρέθηκαν και αναλύθηκαν 620 διαφορετικά 
είδη φυτοφαρμάκων. 



 

 
 

121 

Στο 15,6% των λαχανικών εντοπίστηκαν απαγορευμένες ουσίες, ενώ 56 διαφορετικά 
φυτοφάρμακα ανιχνεύθηκαν σε λαχανικά τον Αύγουστο, 96 τον Οκτώβριο και 139 τον Νοέμβριο 
του 2019. 

Το 77% των προϊόντων που ελέγχθηκαν, καλύπτουν ένα ή και περισσότερα κριτήρια τοξικότητας 
της λίστας EU Pesticide Blacklist 2016, όπου κατηγοριοποιούνται όλα τα φυτοφάρμακα, ανάλογα 
με τις επιπτώσεις τους στην υγεία. 

Η Τουρκία συνεχίζει τη χρήση απαγορευμένων ουσιών σε φυτοφάρμακα, με αποτέλεσμα να 
εισέρχονται στα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ και να καταλήγουν στις τροφικές αλυσίδες, με 
πιθανές σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών, αλλά και στο περιβάλλον. 

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η Επιτροπή: 

● Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να αποτρέψει τη χρήση 
απαγορευμένων ουσιών σε φυτοφάρμακα στην Τουρκία; 

● Πώς σχεδιάζει να αποτρέψει την είσοδο στον ΕΟΧ προϊόντων, μολυσμένων με 
φυτοφάρμακα, όπως αυτά που παρουσιάζονται στην παραπάνω έρευνα; 

Δ.Τ. 06/10/2021: “Μετά την πρόταση για το Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό, η ΕΕ θα 
πρέπει να αποδεχθεί και την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για αποτελεσματική και 
βιώσιμη αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.”  

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με θέμα τις Ευρωπαϊκές λύσεις στην 
αύξηση των τιμών ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, έκανε η Αντιπρόεδρος 
της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, για την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, περιγράφοντάς την, ως ζήτημα που απαιτεί πανευρωπαϊκή 
προσέγγιση και άμεση επίλυση. 

Η κα Ασημακοπούλου τονίζει στην παρέμβασή της, ότι η αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού 
ρεύματος, που οφείλεται στη ραγδαία αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, όπως και στην 
αύξηση των τιμών των δικαιωμάτων ρύπων, εντός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας 
Δικαιωμάτων Εκπομπών, δεν πλήττει μόνο τους Ευρωπαίους καταναλωτές ενέργειας και ιδιαίτερα 
των πιο ευάλωτων κοινωνικών στρωμάτων, αλλά θέτει σε κίνδυνο και τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, ως το 2050. 

Κατόπιν αυτών, η κα Ασημακοπούλου ζητά από την Ε.Ε, όπως πρόσφατα αποδέχθηκε και 
υλοποίησε την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού για το Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό, το 
ίδιο να κάνει και τώρα, με την πρότασή του στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της 
ΕΕ, για τη σύσταση ενός Μεταβατικού Ταμείου Αντιστάθμισης, που θα αντλεί έσοδα από τις 
δημοπρασίες, μέσω του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, τα οποία, στη συνέχεια, 
θα κατανέμονται στα κράτη-μέλη, αναλογικά και με συγκεκριμένα κριτήρια. 

Τέλος, η κ. Ασημακοπούλου διατυπώνει την πεποίθησή της πως η συγκεκριμένη πρόταση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη αντιμετωπίζει το φαινόμενο της ενεργειακής κρίσης, με αποτελεσματικό 
και βιώσιμο τρόπο. 
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Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης: 

Παρέμβαση της Ευρωβουλευτού, κας Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου, στην Ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με θέμα: «Ευρωπαϊκές λύσεις στην αύξηση των τιμών ενέργειας για 
τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές: ο ρόλος της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια» 

Η αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, που οφείλεται στη ραγδαία αύξηση των τιμών του 
φυσικού αερίου, όπως και των τιμών των δικαιωμάτων ρύπων, εντός του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, θέτει στο επίκεντρο το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας στην 
Ευρώπη και στον κόσμο. 

Το φαινόμενο αυτό, δεν πλήττει μόνο τους Ευρωπαίους καταναλωτές ενέργειας και ιδιαίτερα των 
πιο ευάλωτων κοινωνικών στρωμάτων, αλλά θέτει σε κίνδυνο και τους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, ως το 2050. Είναι, επομένως, 
ένα ζήτημα που απαιτεί πανευρωπαϊκή προσέγγιση και άμεση επίλυση. 

Η ελληνική κυβέρνηση, έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για τη σύσταση ενός 
Μεταβατικού Ταμείου Αντιστάθμισης, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αύξησης 
των τιμών στην ενέργεια. Σύμφωνα με τον αρμόδιο Έλληνα Υπουργό, Κώστα Σκρέκα, το ταμείο 
αυτό, θα αντλεί έσοδα από τις δημοπρασίες, μέσω του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων 
Εκπομπών, τα οποία, στη συνέχεια, θα κατανέμονται στα κράτη-μέλη, αναλογικά και με 
συγκεκριμένα κριτήρια. 

Η Ε.Ε. – και πολύ σωστά – αποδέχθηκε και υλοποίησε, τελικά, την πρόταση του Έλληνα 
Πρωθυπουργού για το Πράσινο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό. Είναι πεποίθησή μου πως το ίδιο θα 
πρέπει να επαναλάβει και τώρα, με την πρότασή του για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, 
με αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο. 

Δ.Τ. 04/10/2021: “Κατεπείγουσα κοινοβουλευτική ερώτηση των ευρωβουλευτών της ΝΔ 
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το σχέδιο διακοπής λειτουργίας της ελληνικής 
υπηρεσίας του Euronews” 

Κατεπείγουσα κοινοβουλευτική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το σχέδιο διακοπής 
λειτουργίας της ελληνικής υπηρεσίας του Euronewsμέχρι το τέλος του έτους, κατέθεσαν οι 
ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου του ΕΛΚ Βαγγέλη 
Μεϊμαράκη.   

Στην ερώτηση αυτή, οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν τη δεκαετή αδιάκοπη και έγκυρη 
ενημέρωση που παρέχει το Euronews Greek, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση,  και επισημαίνουν ότι εάν εφαρμοστεί το σχέδιο διακοπής το ελληνικό τμήμα του 
Euronews θα είναι η πρώτη γλωσσική υπηρεσία της ΕΕ που θα σιγήσει με αποτέλεσμα 28 
εργαζόμενοι να μείνουν άνεργοι. Κατόπιν αυτών, οι ευρωβουλευτές ρωτούν την Επιτροπή εάν η 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι δική της απόφαση και εάν όχι τί προτίθεται να κάνει για να την 
αποτρέψει. 

Ακολουθεί ολόκληρη η κοινοβουλευτική ερώτηση: 
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Οι δημοσιογράφοι και το προσωπικό του Euronews ενημερώθηκαν για ένα σχέδιο διακοπής 
λειτουργίας της ελληνικής υπηρεσίας μέχρι το τέλος του έτους.   Το Euronews Greek ξεκίνησε το 
έργο του πριν από εννέα χρόνια και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.   Με 
αμερόληπτη, ευρωπαϊκή δημοσιογραφική ενημέρωση και βαθιά γνώση των ευρωπαϊκών θεμάτων, 
η ελληνική υπηρεσία καλύπτει, τόσο τηλεοπτικά όσο και διαδικτυακά, σημαντικές ειδήσεις με 
διεθνή απήχηση που αφορούν την Ελλάδα, την Κύπρο, τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική 
Μεσόγειο.   Παράλληλα, μεταδίδει όλα τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα του 
Euronews στην ελληνική γλώσσα, καθιστώντας τα πιο προσιτά σε Έλληνες και Κύπριους σε όλο 
τον κόσμο.   Εάν προχωρήσει το σχέδιο αυτό, το EuronewsGreek θα είναι η πρώτη γλωσσική 
υπηρεσία της ΕΕ που θα σιγήσει και 28 εργαζόμενοι (δημοσιογράφοι, τεχνικοί, διοικητικό 
προσωπικό) θα μείνουν άνεργοι.   Δεδομένων των πρόσφατων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η 
Ευρώπη γενικότερα, και η Ελλάδα και η Κύπρος ειδικότερα, όπως η μετανάστευση, η πανδημική 
κρίση, η κλιματική αλλαγή, η διεύρυνση στα Βαλκάνια και οι εξελίξεις στο Κυπριακό, η φωνή 
της ελληνικής υπηρεσίας του Euronews είναι πιο πολύτιμη από ποτέ.   Κατόπιν τούτων, ερωτάται 
η Επιτροπή:   

1. Είναι δική της απόφαση να αποσιωπήσει την ελληνική υπηρεσία του Euronews και μάλιστα 
στην επέτειο των 40 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση; 

2. Ακόμα κι αν αυτό δεν είναι απόφαση της Επιτροπής, τί σκοπεύει να πράξει προκειμένου να 
αποτρέψει αυτήν την αρνητική εξέλιξη; 

Δ.Τ. 22/09/2021: “Κατάθεση τροπολογίας, για την κλιματική κρίση και το περιβάλλον στη 
Μεσόγειο, που αναδεικνύει τη σημασία της πρωτοβουλίας του πρωθυπουργού, Κυριάκου 
Μητσοτάκη, για την περαιτέρω συνεργασία των κρατών της Ένωσης”  

Τροπολογία στο σχέδιο σύστασης της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο 
κατέθεσε τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, με αφορμή την υπογραφή της Διακήρυξης 
της Αθήνας, για την κλιματική κρίση και το περιβάλλον στη Μεσόγειο. 

Η κα Ασημακοπούλου, ως μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης 
για τη Μεσόγειο, στην τροπολογία της (9α), αναδεικνύει τη σημασία της πρωτοβουλίας του 
πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την υπογραφή της Διακήρυξης της Αθήνας. Η 
Διακήρυξη υπογράφηκε από τους εννέα ηγέτες των χωρών του νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κροατίας, Κύπρου, Μάλτας, Πορτογαλίας και Σλοβενίας, τους 
οποίους ο Πρωθυπουργός υποδέχτηκε στην Αθήνα, στο πλαίσιο των εργασιών της 8ης Συνόδου 
Κορυφής ΕUMED 9, με θέμα την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης στην περιοχή της 
Μεσογείου.  

Κατόπιν αυτών και με δεδομένες τις πιέσεις για την έγκαιρη αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, 
η κα Ασημακοπούλου προτείνει, μέσω της τροπολογίας αυτής, τη συνεργασία των κρατών στη 
διαδικασία μετάβασης, από τη χρήση ορυκτών καυσίμων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 



 

 
 

124 

τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με παράλληλη προστασία της βιοποικιλότητας, των 
δασών και του υδάτινου οικοσυστήματος, ως βάση για την περαιτέρω συνεργασία των κρατών 
της Ένωσης για τη Μεσόγειο. 

Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας: 

Θέμα: «Τροπολογία 9α του Σχεδίου Σύστασης» 

Προς: Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/ 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο 

21 Σεπτεμβρίου, 2021 

(9a) Welcomes the Athens Declaration on Climate Change signed at the Summit of the EU Med 
Group, which brought together nine EU Member States in Athens on Friday 17th September; Notes 
the declaration’s pledge to work closely together to build synergies promoting the necessary 
transition from fossil fuels to Renewable Energy Sources and low-carbon energy technologies, as 
well as its special references to the positive significance of biodiversity, forests and the marine 
environment; Believes that such initiatives can be the basis for further and extended cooperation 
amongst Member States of the UfM 

Χαιρετίζει τη Διακήρυξη της Αθήνας για την Κλιματική Αλλαγή που υπογράφηκε στο πλαίσιο των 
εργασιών της 8ης ΕUMED 9, στην οποία συμμετείχαν εννέα κράτη μέλη της ΕΕ στην Αθήνα την 
Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου. Σημειώνει τη δέσμευση της Διακήρυξης για στενή συνεργασία, για την 
οικοδόμηση συνεργειών που προωθούν την αναγκαία μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στις ενεργειακές τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
καθώς και τις ειδικές αναφορές της στη θετική σημασία της βιοποικιλότητας, των δασών και του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος. Πιστεύει ότι οι πρωτοβουλίες αυτές μπορούν να αποτελέσουν τη βάση 
για περαιτέρω και διευρυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΟΕΜ. 

Δ.Τ. 15/09/2021: “Πληροφορίες και λεπτομερή στοιχεία, για τους παράνομους 
αεροψεκασμούς των τουρκικών αεροσκαφών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στον Νομό 
Έβρου, θα ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις τουρκικές αρχές.” 

«Η ΕΕ δεν διαθέτει λεπτομερή στοιχεία και θα πρέπει να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες, σχετικά 
με το θέμα αυτό, από τις τουρκικές αρχές.». Αυτό απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ερώτηση 
που κατέθεσε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα 
Μισέλ Ασημακοπούλου, με αφορμή τους παράνομους αεροψεκασμούς των τουρκικών 
αεροσκαφών, στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στον Νομό Έβρου. 

   Η κα Ασημακοπούλου στην ερώτησή της, είχε τονίσει την ανάγκη διερεύνησης των 
περιστατικών παράνομων αεροψεκασμών από τουρκικά ψεκαστικά αεροσκάφη, σε 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις που βρίσκονται στην τουρκική πλευρά του ποταμού Έβρου, με  
φυτοφάρμακα απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία, λόγω εγγύτητας, καταλήγουν, 
σε μεγάλο ποσοστό, σε καλλιέργειες στην ελληνική πλευρά. 
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      Επίσης, είχε τονίσει τον πιθανό κίνδυνο που διατρέχουν τα αγροτικά προϊόντα, που 
καλλιεργούνται στην ελληνική πλευρά, «να αξιολογούνται, ως μη αποδεκτά προς εξαγωγή, από τις 
τελωνειακές αρχές στις χώρες υποδοχής, με ανάλογες δυσμενείς επιπτώσεις για το εμπόριο». 

    Αναφορικά με το δεύτερο σκέλος της ερώτησης της Ευρωβουλευτή, σχετικά με την 
απαγόρευση παράνομων αεροψεκασμών και αν η διενέργειά τους μπορεί να επηρεάσει  τη 
συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ – Τουρκίας, η  απάντηση της 
Επιτροπής είναι ότι «μια πιθανή επέκταση της Τελωνειακής Ένωσης σε νέους τομείς, θα απαιτούσε 
από την Τουρκία να εναρμονίσει τη νομοθεσία της με το κεκτημένο της ΕΕ, σε αυτούς τους τομείς.». 

    Κατόπιν της απάντησης που έλαβε η κα Ασημακοπούλου, προτίθεται να  επανέλθει στο 
θέμα, αναμένοντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα λεπτομερή στοιχεία και τις πληροφορίες από 
τις τουρκικές αρχές. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης: 

Απάντηση της κ. Κυριακίδου, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (14/09/2021) 

1. Η ΕΕ δεν διαθέτει λεπτομερή στοιχεία για τα πρόσφατα περιστατικά που αναφέρει το 
αξιότιμο μέλος του Κοινοβουλίου και θα πρέπει να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το θέμα αυτό από τις τουρκικές αρχές. Η ΕΕ δεν έχει την εξουσία να 
εμποδίσει τον αεροψεκασμό φυτοφαρμάκων στο τουρκικό έδαφος. Ωστόσο, η χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων από την Τουρκία και οι συνέπειές της, όσον αφορά τις 
εξαγωγές τροφίμων στην ΕΕ, συζητούνται τακτικά με τις τουρκικές αρχές. Τα 
οπωροκηπευτικά που εισάγονται από την Τουρκία πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της 
ΕΕ για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
396/2005. Το επίπεδο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της ΕΕ που περιέχονται στον εν 
λόγω κανονισμό, παρακολουθείται κατά τους ελέγχους των εισαγωγών από τις αρχές των 
κρατών μελών της ΕΕ. Επιπλέον, η ΕΕ επαληθεύει την αποτελεσματική εφαρμογή του 
προαναφερόμενου κανονισμού, καθώς και της οδηγίας 2002/63/ΕΚ της Επιτροπής, κατά 
τη διενέργεια ελέγχων στη χώρα καταγωγής. Τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων 
παρακολουθούνται στενά, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ελλείψεις που 
εντοπίζονται και να παρέχεται βοήθεια στην Τουρκία, για να βελτιώσει το συνολικό 
σύστημα επίσημων ελέγχων της. 

2. Η Τελωνειακή Ένωση ΕΕ – Τουρκίας καλύπτει τα βιομηχανικά προϊόντα και τα 
μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, ενώ το εμπόριο γεωργικών προϊόντων καλύπτεται από 
χωριστή διμερή συμφωνία. Μια πιθανή επέκταση της Τελωνειακής Ένωσης σε νέους 
τομείς, θα απαιτούσε από την Τουρκία να εναρμονίσει τη νομοθεσία της με το κεκτημένο 
της ΕΕ, σε αυτούς τους τομείς. 

Δ.Τ. 03/09/2021: “Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα την εγκατάσταση 
Αφγανών προσφύγων στην Αλβανία, τις πιθανές επιπτώσεις της στην Ελληνική Μειονότητα 
και τον κίνδυνο δημιουργίας προσφυγικών ροών προς την Ελλάδα”  

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, με αφορμή τις δηλώσεις του 
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πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ότι η χώρα του είναι έτοιμη να υποδεχθεί Αφγανούς 
πρόσφυγες, ενώ έχουν ήδη ετοιμαστεί οι πρώτες δομές, για την προσωρινή τους εγκατάσταση. 

Η κα Ασημακοπούλου σημειώνει στην ερώτησή της, ότι ο ακριβής αριθμός των προσφύγων που 
θα υποδεχθεί η Αλβανία, η διάρκεια παραμονής τους και οι περιοχές που θα φιλοξενηθούν, 
παραμένουν άγνωστα, με υπαρκτό τον κίνδυνο δημιουργίας νέων προσφυγικών ροών προς την 
Ελλάδα. 

Κατόπιν αυτών και με δεδομένες τις πιέσεις και τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων που διαχρονικά 
υφίσταται η Ελληνική Εθνική Μειονότητα, εντός της αλβανικής επικράτειας, η κα 
Ασημακοπούλου ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των Αφγανών 
προσφύγων που θα υποδεχθεί η Αλβανία, σε ποιες περιοχές θα εγκατασταθούν, πώς 
διασφαλίζονται τα δικαιώματα της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και πώς 
διασφαλίζεται ότι δεν θα δημιουργηθούν νέες προσφυγικές ροές προς την Ελλάδα, μέσω των 
ελληνοαλβανικών συνόρων. 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης: 

Θέμα: «Σχετικά με την εγκατάσταση Αφγανών προσφύγων στην Αλβανία, τις πιθανές επιπτώσεις 
της στην Ελληνική Μειονότητα και τον κίνδυνο δημιουργίας προσφυγικών ροών προς την 
Ελλάδα» 

Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

3 Σεπτεμβρίου, 2021 

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, δηλώνει ότι η χώρα του είναι έτοιμη να υποδεχθεί 
Αφγανούς πρόσφυγες, ενώ έχουν ήδη ετοιμαστεί οι πρώτες δομές, για την προσωρινή τους 
εγκατάσταση. 

Από την άλλη πλευρά, ο ακριβής αριθμός των προσφύγων που θα υποδεχθεί η Αλβανία, η διάρκεια 
παραμονής τους και οι περιοχές που θα φιλοξενηθούν, παραμένουν άγνωστα, με υπαρκτό τον 
κίνδυνο δημιουργίας νέων προσφυγικών ροών προς την Ελλάδα. 

Με δεδομένες τις πιέσεις και τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων της που διαχρονικά υφίσταται η 
Ελληνική Εθνική Μειονότητα, εντός της αλβανικής επικράτειας, ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των Αφγανών προσφύγων που θα υποδεχθεί η Αλβανία 
και σε ποιες περιοχές θα εγκατασταθούν; 

2. Πώς διασφαλίζονται τα δικαιώματα της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας της Αλβανίας 
και τι εγγυήσεις υπάρχουν από τις αλβανικές αρχές ότι δεν θα δεχθεί περαιτέρω πιέσεις 
το ελληνικό στοιχείο στην περιοχή; 

3. Πώς διασφαλίζεται ότι δεν θα δημιουργηθούν νέες προσφυγικές ροές προς την Ελλάδα, 
μέσω των ελληνοαλβανικών συνόρων; 

Δ.Τ. 16/08/2021: “Επιστολή προς τον κ. Ζ. Μπορέλ, με θέμα τις καταχρηστικές κρατήσεις 
και απελάσεις Ελλήνων Ποντιακής καταγωγής από τις Τουρκικές αρχές”  
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Επιστολή προς τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, κ. Μπορέλ κατέθεσε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας 
και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου με αφορμή την 
καταχρηστική κράτηση και εντολή απέλασης εναντίον του Προέδρου της Παμποντιακής 
Ομοσπονδίας Ελλάδας, κ. Γιώργου Βαρυθυμιάδη. 

Η κα Ασημακοπούλου σημειώνει στην επιστολή της, ότι o κ. Βαρυθυμιάδης -όντας ιδιαίτερα 
δραστήριος σε ζητήματα αναγνώρισης της ποντιακής γενοκτονίας και με γνωστό σχετικό 
συγγραφικό έργο- μετέβη στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να παραστεί ως εκπρόσωπος του 
Ποντιακού Ελληνισμού, στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στη Παναγία Σουμελά 
Τραπεζούντας. 

Επίσης, αναφερόμενη στην απέλαση του κ. Βαρυθυμιάδη, γνωστοποιεί ότι στο «στόχαστρο» του 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φαίνεται ότι βρίσκονται και άλλοι ποντιακής καταγωγής Έλληνες, ενώ 
τονίζει ότι η στάση της Τουρκίας εγείρει εύλογα ερωτήματα σχετικά με την προστασία του 
δικαιώματος των Ευρωπαίων πολιτών στην ελευθερία μετακίνησης. 

         Καταλήγει λέγοντας στον κ. Μπορέλ: «Ήρθε η ώρα να πάψετε να αδρανείτε σε σχέση με 
τις καταχρηστικές και ανυπόστατες κρατήσεις και απελάσεις Ελλήνων Ποντιακής καταγωγής από 
τις Τουρκικές αρχές, και να συνδράμετε με το θεσμικό σας ρόλο στον δίκαιο αγώνα για την 
αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.» 

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής στα Ελληνικά. Σημειώνουμε ότι η επιστολή απεστάλη και 
σε όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου: 

Θέμα: «Καταχρηστικές κρατήσεις και απελάσεις Ελλήνων Ποντιακής καταγωγής από τις 
Τουρκικές αρχές» 

Προς: Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Ζοζέπ Μπορέλ 

13 Αυγούστου, 2021 

Στις 13 Αυγούστου, 2021, κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Δένδια, η 
Ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα πραγματοποίησε έκτακτο διάβημα διαμαρτυρίας προς το 
τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφορικά με την καταχρηστική κράτηση και εντολή απέλασης 
εναντίον του Προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, κ. Γιώργου Βαρυθυμιάδη. Ο 
κ. Βαρυθυμιάδης μετέβη στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να παραστεί ως εκπρόσωπος του 
Ποντιακού Ελληνισμού, στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στη Παναγία Σουμελά 
Τραπεζούντας. Ο κ. Βαρυθυμιάδης είναι ιδιαίτερα δραστήριος σε ζητήματα αναγνώρισης της 
ποντιακής γενοκτονίας και έχει γνωστό σχετικό συγγραφικό έργο. 

Στο «στόχαστρο» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φαίνεται ότι βρίσκονται οι ποντιακής καταγωγής 
Έλληνες καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν είναι μόνο ο Πρόεδρος της Παμποντιακής 
Ομοσπονδίας, κ. Γιώργος Βαρυθυμιάδης, που απελάθηκε από την Τουρκία. 

Πληροφορίες της ιστοσελίδας pontosnews.gr αναφέρουν ότι οι τουρκικές Αρχές απαγόρευσαν και 
την είσοδο ενός Πόντιου από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ταξίδευε οδικώς και αυτός με προορισμό 



 

 
 

128 

την Τραπεζούντα και την Παναγία Σουμελά. Σε αντίθεση με τον κ. Βαρυθυμιάδη, ο συγκεκριμένος 
δεν έχει καμία σχέση με τον οργανωμένο ποντιακό χώρο. 

Στις 14 Ιουλίου, 2021, η καθηγήτρια Μουσικολογίας, κ. Ροζαλία Ελευθεριάδου θεωρήθηκε -
επίσης για αδιευκρίνιστο λόγο- persona non grata, έμεινε για 24 ώρες στα κρατητήρια του 
αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης και τελικά επέστρεψε στην Ελλάδα χωρίς να ολοκληρώσει 
το ταξίδι της στον Πόντο. 

Κρατούμενη μέχρι την απέλασή της έμεινε στο ίδιο αεροδρόμιο και η -επίσης ποντιακής 
καταγωγής- Δρ. Μυροφόρα Ευσταθιάδου. Έφτασε στην Κωνσταντινούπολη στις 28 Μαΐου 2021, 
μαζί με τον ανήλικο γιο της και λόγω του σαββατοκύριακου έμεινε για 48 ώρες σε περιορισμό, 
μέχρι την απέλασή της. 

Τα ονόματα αυτά έρχονται να προστεθούν σε αυτά του Προέδρου των «Μωμόγερων», κ. Κώστα 
Αλεξανδρίδη, του δρομέα, κ. Γιώργου Ζαχαριάδη και του συγγραφέα, κ. Μιχάλη Καϊκουνίδη, που 
επίσης δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στην Τουρκία. Ο πρώτος απελάθηκε τον Ιανουάριο του 2020 
και οι δύο τελευταίοι τον Ιούλιο του ίδιου έτους. 

Είναι προφανές ότι οι παραπάνω ενέργειες ουδόλως συνάδουν με την υποψηφιότητα της Τουρκίας 
ως υπό ένταξη Χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ούτε με τη στρατηγική της «θετικής ατζέντας» 
απέναντι στην Τουρκία. Η απέλαση του κ. Βαρυθυμιάδη, δημιουργεί επίσης εύλογα ερωτήματα 
σχετικά με την προστασία του δικαιώματος των Ευρωπαίων πολιτών στην ελευθερία μετακίνησης. 

Με αφορμή το τελευταίο αυτό συμβάν, υπενθυμίζουμε την αναγκαιότητα αναγνώρισης της 
Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, που έγινε κυρίως μεταξύ 1914-1919, την ίδια χρονική 
περίοδο με τη Γενοκτονία των Αρμενίων, η οποία αναγνωρίστηκε στην 100η επέτειό της από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 2015. 

Υπενθυμίζω ότι στις 19 Μαΐου 2021, με αφορμή της 102η επέτειο της Γενοκτονίας του Ποντιακού 
Ελληνισμού, με επιστολή της ομάδας των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, με επικεφαλής 
τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κ. Βαγγέλη Μεϊμαράκη προς τον Πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. David Sassoli, έχουμε επισημάνει ότι η αναγνώριση της 
Γενοκτονίας των Ποντίων αποτελεί χρέος και καθήκον προς την Ευρωπαϊκή ιστορία και καλούμε 
για σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το συντομότερο δυνατόν. 

Η απέλαση του Προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας, κ. Γιώργου Βαρυθυμιάδη τονώνει την 
απόφασή μας να συνεχίσουμε δυναμικά τον αγώνα για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας 
των αδελφών μας Ποντίων. 

Αξιότιμε κ. Μπορέλ, ήρθε η ώρα να πάψετε να αδρανείτε σε σχέση με τις καταχρηστικές και 
ανυπόστατες κρατήσεις και απελάσεις Ελλήνων Ποντιακής καταγωγής από τις Τουρκικές αρχές, 
και να συνδράμετε με το θεσμικό σας ρόλο στον δίκαιο αγώνα για την αναγνώριση της 
Γενοκτονίας των Ποντίων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Με τιμή, 

Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου 
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Δ.Τ. 28/07/2021: “Ερώτηση προς τον κ. Ζ. Μπορέλ για το ενδεχόμενο αναστολής της 
Τελωνειακής Ένωσης Ε.Ε. – Τουρκίας, λόγω των προκλητικών δηλώσεων Ερντογάν, 
αναφορικά με τα Βαρώσια”  

Ερώτηση προς τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, κ. Μπορέλ κατέθεσε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας 
και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου με αφορμή την 
πρόσφατη δήλωση προθέσεων του Πρόεδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με 
την επαναλειτουργία μονομερώς των Βαρωσίων, κατά παράβαση των κανόνων του Διεθνούς 
Δικαίου. 

Η κα Ασημακοπούλου σημειώνει στην ερώτησή της, ότι ο ίδιος ο κ. Μπορέλ πρόσφατα δήλωσε 
σχετικά, πως σε περίπτωση νέων προκλήσεων και μονομερών ενεργειών, εκ μέρους της Τουρκίας, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιήσει τα μέσα και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της, για 
να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της. 

Επίσης, αναφερόμενη στην πρόσφατη μελέτη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, η οποία κατέδειξε ότι μια ενδεχόμενη αναστολή της Τελωνειακής Ένωσης Ε.Ε. – 
Τουρκίας, θα έχει μεγαλύτερο κόστος για την Τουρκία, με μείωση των εξαγωγών της κατά 43%, 
σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση (33%), ρωτά τον κ. Μπορέλ: «αν προτίθεται να εξαντλήσει 
όλα τα μέσα που παρέχονται από την Τελωνειακή Ένωση Ε.Ε. – Τουρκίας, φτάνοντας μέχρι και στη 
συνολική αναστολή της, δεδομένου ότι θα υπάρξουν δυσμενέστερες συνέπειες για την Τουρκία, σε 
σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.» 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης: 

Θέμα: «Σχετικά με το ενδεχόμενο αναστολής της Τελωνειακής Ένωσης Ε.Ε. – Τουρκίας, λόγω 
των προκλητικών δηλώσεων Ερντογάν, αναφορικά με τα Βαρώσια» 

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην από 20/07/2021 ομιλία του, δήλωσε 
απερίφραστα την πρόθεσή του να προβεί, μονομερώς, σε επαναλειτουργία των Βαρωσίων, κατά 
παράβαση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου. 

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, κ. Μπορέλ, 
δήλωσε, σχετικά, ότι σε περίπτωση νέων προκλήσεων και μονομερών ενεργειών, εκ μέρους της 
Τουρκίας, η Ε.Ε. θα χρησιμοποιήσει τα μέσα και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της, για να 
υπερασπιστεί τα συμφέροντά της. 

Επειδή, η πρόσφατη μελέτη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
κατέδειξε ότι μια ενδεχόμενη αναστολή της Τελωνειακής Ένωσης Ε.Ε. – Τουρκίας, θα έχει 
μεγαλύτερο κόστος για την Τουρκία, με μείωση των εξαγωγών της κατά 43%, σε σχέση με την 
Ε.Ε. (33%),ερωτάσθε: 

Προτίθεστε να εξαντλήσετε όλα τα μέσα που παρέχονται από την Τελωνειακή Ένωση Ε.Ε. – 
Τουρκίας, φτάνοντας μέχρι και στη συνολική αναστολή της, δεδομένου ότι θα υπάρξουν 
δυσμενέστερες συνέπειες για την Τουρκία, σε σχέση με την Ε.Ε.; 
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Δ.Τ. 15/07/2021: “Ερώτηση προς την ΕΕ για τον ρόλο της Τουρκίας, ως χώρας διέλευσης 
παράτυπης μετανάστευσης, κατά μήκος των συνόρων Λευκορωσίας-Λιθουανίας”  

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποσαφήνιση του ρόλου της Τουρκίας, ως χώρας 
διέλευσης παράτυπης μετανάστευσης, κατά μήκος των συνόρων Λευκορωσίας-Λιθουανίας, 
κατέθεσε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ 
Ασημακοπούλου. 

Η κα Ασημακοπούλου αναφέρθηκε στα στοιχεία που παρουσίασε η Υπουργός Εσωτερικών της 
Λιθουανίας, κα Agne Bilotaite, στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων του Ε.Κ. 
Σημείωσε, πως σύμφωνα με αυτά, υπάρχει «δραματική αύξηση της παράτυπης μετανάστευσης, κατά 
μήκος των συνόρων μεταξύ Λευκορωσίας και Λιθουανίας» και τόνισε πως αυτό – σύμφωνα με τις 
ενδείξεις – «υποκινείται και υποστηρίζεται από την κυβέρνηση της Λευκορωσίας, ως πολιτική 
εργαλειοποίησης των μεταναστών».  Αναφέρθηκε, επίσης, στις εκθέσεις της λιθουανικής 
κυβέρνησης, σύμφωνα με τις οποίες «οι μετανάστες φθάνουν στη Λευκορωσία με εμπορικές πτήσεις 
από τη Βαγδάτη και την Κωνσταντινούπολη, συχνά χωρίς έγγραφα». 

        Κατόπιν αυτών και δεδομένου του ιστορικού της Τουρκίας στα σύνορά της με την Ελλάδα, 
η κα Ασημακοπούλου ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν διεξάγει έρευνα για τυχόν εμπλοκή της 
Τουρκίας στην παραπάνω διαδικασία παράτυπης μετανάστευσης, καθώς και σε ποιες ενέργειες 
θα προβεί η Επιτροπή, εάν ανακύψουν περαιτέρω ενδείξεις τουρκικής εμπλοκής. 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης: 

Θέμα: «Αποσαφήνιση του ρόλου της Τουρκίας, ως χώρας διέλευσης παράτυπης μετανάστευσης, 
κατά μήκος των συνόρων Λευκορωσίας-Λιθουανίας.» 

Στις 12 Ιουλίου 2021, η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET), άκουσε τα 
στοιχεία που παρουσίασε η Υπουργός Εσωτερικών της Λιθουανίας, κα Agne Bilotaite, τα οποία 
πιστοποιούν τη δραματική αύξηση της παράτυπης μετανάστευσης, κατά μήκος των συνόρων 
μεταξύ Λευκορωσίας και Λιθουανίας. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι αυτό υποστηρίζεται και 
υποκινείται από την κυβέρνηση της Λευκορωσίας, ενώ αντιπροσωπεύει μια πολιτική 
εργαλειοποίησης της μετανάστευσης και οπλοποίησης των μεταναστών. 

Μετανάστες φθάνουν στη Λευκορωσία από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, με εμπορικές 
πτήσεις, συχνά χωρίς έγγραφα. Οι πτήσεις αυτές φθάνουν από τη Βαγδάτη και την 
Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τις εκθέσεις της λιθουανικής κυβέρνησης. Υπάρχει, μάλιστα, 
καθημερινή πτήση μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Μινσκ. 

Δεδομένου του ιστορικού της Τουρκίας, η οποία εφαρμόζει την ίδια πρακτική κατά μήκος των 
συνόρων της με την Ελλάδα, τέτοιες διασυνδέσεις με την Κωνσταντινούπολη, στην προκειμένη 
περίπτωση, εγείρουν σαφείς λόγους για επαγρύπνηση. 

Υπό το πρίσμα αυτό: 

1. Ανησυχεί η Επιτροπή ότι οι τουρκικές αρχές συνωμοτούν, υποβοηθώντας αυτή την κρατικά 
υποκινούμενη διαδικασία παράτυπης μετανάστευσης; 
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2. Διεξάγει η Επιτροπή έρευνα γι’ αυτές τις πιθανές διασυνδέσεις; 

3. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί η Επιτροπή, εάν ανακύψουν περαιτέρω ενδείξεις για την τουρκική 
εμπλοκή; 
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