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Foreword 
 

 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 

Σας υποβάλλω την έβδομη κατά σειρά αναφορά πεπραγμένων μου, που αφορά στο δεύτερο 

εξάμηνο του 2022, 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, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, Αναπληρωματικό Μέλος της 

Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, Αναπληρωματικό Μέλος 

της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, καθώς και Αναπληρωματικό Μέλος της 

Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο.  

Η παρούσα αναφορά περιγράφει τις συνολικά 311 δράσεις μου (ήτοι, κατά μέσο όρο, 52 

μηνιαίως) και συγκεκριμένα: 18 ομιλίες στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, 12 ομιλίες στις 

Επιτροπές, 3 Εκθέσεις, 1 Γνωμοδότηση, 6 γραπτές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, ομιλίες σε 25 εκδηλώσεις και συνέδρια, 60 συναντήσεις εργασίας με θεσμικούς 

παράγοντες, 6 αποστολές στο εξωτερικό, 17 συνεντεύξεις/άρθρα σε έντυπα και διαδικτυακά 

μέσα, 95 εμφανίσεις σε ΜΜΕ (τηλεόραση και ραδιόφωνο), καθώς και 23 Δελτία Τύπου, 19 

μηνιαία και θεματικά Newsletter, 6 Δελτία Δράσης για την ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής 

Ομάδας, 13 παραγωγές του γραφείου μου με τίτλο #EUBACKSTAGE (περιγραφή δράσεων 

του Ευρωκοινοβουλίου, που απευθύνεται σε πολίτες). Υποδέχτηκα, επίσης, στις Βρυξέλλες 3 

ομάδες επισκεπτών από όλη την Ελλάδα, τους νικητές του 8ου Μαθητικού Διαγωνισμού 

Ταινίας Μικρού Μήκους με τίτλο «Λέμε Όχι στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό», 
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καθώς και τον νικητή του διαγωνισμού μας «ΚΕΡΔΙΣΤΕ ένα ταξίδι για δύο άτομα στις 

Βρυξέλλες και επισκεφτείτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Τέλος, πραγματοποίησα δυο (2) 

καμπάνιες ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης #ThisIsGreece και «Μένουμε άνθρωποι». 

Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, αυτό το εξάμηνο, ασχολήθηκα ιδιαίτερα με θέματα διεθνούς 

εμπορίου (με τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες, τις Ανθεκτικές Αλυσίδες Εφοδιασμού και τη Νέα 

Πράξη κατά των Μέτρων Εξαναγκασμού), 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.  

Επιπλέον, ως Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, από το βήμα της 

Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και εκτός αυτής, με επίσημες Δηλώσεις και 

σχετικά Δελτία Τύπου, ανέδειξα το έργο της Ελληνικής Κυβέρνησης και υποστήριξα τις 

ελληνικές θέσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τη χρήση του 

κακόβουλου λογισμικού στην Ευρώπη, την ελευθερία του τύπου, καθώς και τα θέματα 

δημοκρατίας και κράτους δικαίου.  

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, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, 

Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 

Καταναλωτών, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής 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, καθώς και 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 18 παρεμβάσεις στην Ολομέλεια του ΕΚ..  

Τα κείμενα των παρεμβάσεων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι.  

1. «Να προστατεύσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, όχι μόνο ως Ευρωπαίοι, αλλά και 

ως Χριστιανοί» 

2. Η ΕΕ και η υπεράσπιση της πολυμέρειας 

3. Παρέμβαση για τις τιμές της ενέργειας   

4. Συστήματα παρακολούθησης και κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στην Ελλάδα 

5. Ανανεωμένη εταιρική σχέση με τη Νότια Γειτονία – ένα νέο θεματολόγιο για τη 

Μεσόγειο 

6. «Θα αγωνιστούμε ενάντια σε όλους εκείνους που δυσφημούν και συκοφαντούν την 

Ελλάδα στη διεθνή σκηνή» 

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/CRE-9-2022-09-12-INT-1-241-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-09-12-INT-1-118-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-09-13-INT-2-384-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-09-13-INT-2-384-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-10-03-INT-1-183-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-10-03-INT-1-183-0000_EN.html
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7. Ο θάνατος της Μαχσά Αμινί και η καταστολή των διαδηλώσεων για τα δικαιώματα των 

γυναικών στο Ιράν 

8. Αποτέλεσμα της επανεξέτασης από την Επιτροπή του σχεδίου δράσης 15 σημείων 

σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη 

9. Αντιμετώπιση της αντιευρωπαϊκής και αντιουκρανικής προπαγάνδας των Ευρωπαίων 

υποστηρικτών του Πούτιν 

10. Η ευθύνη της FRONTEX για παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα εξωτερικά 

σύνορα της ΕΕ μέσα από το πρίσμα της έκθεσης της OLAF 

11. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2023 - όλα τα 

τμήματα 

12. «Δεν θα επιτρέψουμε σε εχθρούς της Ελλάδας, όπου κι αν βρίσκονται, να τη 

συκοφαντούν χωρίς αποδείξεις και πειστήρια» 

13. «Η Ελλάδα όχι μόνο δεν υπολείπεται, αλλά πρωτοστατεί στην προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κράτους Δικαίου» 

14. Παρέμβαση για την «Κατάσταση στη Λιβύη»  

15. Παρέμβαση για τις προοπτικές για λύση δύο κρατών για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη 

16. Παρέμβαση για τις τουρκικές αεροπορικές επιθέσεις στη βόρεια Συρία και στην 

κουρδική περιφέρεια του Ιράκ 

17. Παρέμβαση για τις Εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση των 

δημοσιογράφων και τις επιπτώσεις όσον αφορά το κράτος δικαίου 

18. Παρέμβαση για την αναβάθμιση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-10-04-INT-2-351-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-10-04-INT-2-351-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-10-05-INT-3-282-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-10-05-INT-3-282-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-10-05-INT-3-147-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-10-05-INT-3-147-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-10-17-INT-1-146-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-10-17-INT-1-146-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-10-18-INT-2-195-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-10-18-INT-2-195-0000_EN.html
https://asimakopoulou.gr/d-t-den-tha-epitrepsoyme-se-echthroys-tis/
https://asimakopoulou.gr/d-t-den-tha-epitrepsoyme-se-echthroys-tis/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-11-21-INT-1-206-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-11-21-INT-1-206-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-11-22-ITM-024_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-12-13-ITM-017_EL.html#top
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-12-13-ITM-017_EL.html#top
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-12-13-INT-2-451-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-12-13-INT-2-451-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-12-14-INT-3-317-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-12-14-INT-3-317-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-12-14-INT-3-388-0000_FR.html
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II. Τοποθετήσεις/Ομιλίες/Εκθέσεις/Γνωμοδοτήσεις στις Επιτροπές  

 

 

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

πραγματοποίησε 3 Εκθέσεις, 1 Γνωμοδότηση και 12 ομιλίες, ως κάτωθι: 

● Εκθέσεις 

1. Έκθεση σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την παροχή βοήθειας προς τη Γερμανία, το Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, το 

Λουξεμβούργο, την Ισπανία και την Ελλάδα, λόγω των φυσικών καταστροφών που 

σημειώθηκαν στις χώρες αυτές, κατά τη διάρκεια του 2021 

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

Συμβουλίου για την προστασία της Ένωσης και των κρατών μελών της από τον οικονομικό 

εξαναγκασμό από τρίτες χώρες 

3. Ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού στο εμπόριο της ΕΕ για την αντιμετώπιση των σημερινών 

ελλείψεων  

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0282_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0282_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0282_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0282_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0246_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0246_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0246_EL.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/2040(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/2040(INI)
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● Γνωμοδοτήσεις: 

1. Γνωμοδότηση σχετικά με το Σχέδιο Γενικού Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

το οικονομικό έτος 2023 

● Ομιλίες και Παρεμβάσεις:  

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

(ECON), σχετικά με τη γνωμοδότησή της για τον Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το οικονομικό έτος 2023 

2. Παρέμβαση κατα τη διάσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET), όπου 

πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων με τον ΥΠΕΞ της Τσεχίας, για την εκ νέου 

σύγκληση του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ 

3. Παρέμβαση στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (INTA), σχετικά με την εξασφάλιση 

ανθεκτικών  εφοδιαστικών αλυσίδων 

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

(ECON), σχετικά με τη γνωμοδότησή της για τον Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το οικονομικό έτος 2023 

5. Ομιλία κατά τη διάσκεψη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA), σχετικά με τη 

Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και του Καναδά 

6. Ομιλία στη διάσκεψη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA), με θέμα «Ανθεκτικές 

αλυσίδες αξίας στο εμπόριο της ΕΕ για την αντιμετώπιση των τρεχουσών ελλείψεων» 

7. Ανταλλαγή απόψεων με τον κ. Denis Redonnet, Επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών 

συμφωνιών, με θέμα «Δεύτερη ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των άμεσων ξένων 

επενδύσεων στην Ένωση» 

8. Ομιλία στη διάσκεψη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA), με θέμα «Ανταλλαγή 

απόψεων, σχετικά με την έκβαση της 12ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ και τα επόμενα 

βήματα προς τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ»  

9. Ομιλία στη διάσκεψη της Επιτροπής Προϋπολογισμών (BUDG), με θέμα «Πρόταση 

απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-AD-732929_EL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-AD-732929_EL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DsageTRzQrM
https://www.youtube.com/watch?v=DsageTRzQrM
https://www.youtube.com/watch?v=DsageTRzQrM
https://www.youtube.com/watch?v=w5d9XJRiCTM
https://www.youtube.com/watch?v=w5d9XJRiCTM
https://www.youtube.com/watch?v=w5d9XJRiCTM
https://www.youtube.com/watch?v=x_G8ox3HNyU
https://www.youtube.com/watch?v=x_G8ox3HNyU
https://www.youtube.com/watch?v=751e7QYx1Hw
https://www.youtube.com/watch?v=751e7QYx1Hw
https://www.youtube.com/watch?v=751e7QYx1Hw
https://www.youtube.com/watch?v=oa597kqaQaQ
https://www.youtube.com/watch?v=oa597kqaQaQ
https://www.youtube.com/watch?v=oa597kqaQaQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZTZKPrdhpzM
https://www.youtube.com/watch?v=ZTZKPrdhpzM
https://www.youtube.com/watch?v=AbMarxQxC88
https://www.youtube.com/watch?v=AbMarxQxC88
https://www.youtube.com/watch?v=AbMarxQxC88
https://www.youtube.com/watch?v=XlRMZIrG2Wg
https://www.youtube.com/watch?v=XlRMZIrG2Wg
https://www.youtube.com/watch?v=XlRMZIrG2Wg
https://www.youtube.com/watch?v=NU7RBABKBbk
https://www.youtube.com/watch?v=NU7RBABKBbk
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κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας 

προς τη Γερμανία, το Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, το Λουξεμβούργο, την Ισπανία 

και την Ελλάδα, λόγω των φυσικών καταστροφών που σημειώθηκαν στις χώρες αυτές κατά 

τη διάρκεια του 2021»  

10. Ανταλλαγή απόψεων με τον κ. Μαργαρίτη Σχοινά, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, στο πλαίσιο της Ειδικής Επιτροπής για 

την πανδημία της COVID-19 

11. Παρέμβαση στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (INTA) για την κατάσταση προόδου των 

διεθνών εμπορικών διαπραγματεύσεων 

12. Ομιλία στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (INTA) για τη θέσπιση μέσου παροχής στήριξης 

στην Ουκρανία για το 2023 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NU7RBABKBbk
https://www.youtube.com/watch?v=NU7RBABKBbk
https://www.youtube.com/watch?v=NU7RBABKBbk
https://www.youtube.com/watch?v=NU7RBABKBbk
https://www.youtube.com/watch?v=l7I5xknHdFQ
https://www.youtube.com/watch?v=l7I5xknHdFQ
https://www.youtube.com/watch?v=l7I5xknHdFQ
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/inta-committee-meeting_20221114-1500-COMMITTEE-INTA
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/inta-committee-meeting_20221114-1500-COMMITTEE-INTA
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III. Γραπτές Ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

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

κατέθεσε 6 ερωτήσεις, με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή, ως κάτωθι. 

Τα κείμενα των ερωτήσεων παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ.  

1. Χρήση του εμπορικού σήματος «Turkaegean» από την Τουρκία 

2. Αδικαιολόγητη και αιφνιδιαστική αύξηση στα τέλη διέλευσης του Βοσπόρου από την 

Τουρκία 

3. Ο θάνατος της Μαχσά Αμινί και οι επακόλουθες διαδηλώσεις στο Ιράν 

4. Χαρακτηρισμός του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ως τρομοκρατικής 

οργάνωσης 

5. Η υπόθεση της ιρανής αθλήτριας Ελνάζ Ρεκαμπί και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στο Ιράν 

6. Η προκλητική ρητορική του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν στη σύνοδο της G20 

 

IV. Τοποθετήσεις/Ομιλίες σε διεθνείς οργανισμούς και συνέδρια 

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

πραγματοποίησε ομιλίες σε 25 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 στην εκδήλωση της Microsoft, με θέμα: “Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της 

Ευρώπης” (28/6/2022) 

2. Συμμετοχή στην εκδήλωση του Paper Recycling Awards, του European Paper Recycling 

Council (29/6/2022) 

3. Συμμετοχή στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Αποστολή της Αυστραλίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (29/6/2022) 

4. Ομιλία στην εκδήλωση του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (AmCham 

EU), με θέμα “Μέσα της θητείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: προτεραιότητες των 

πολιτικών ομάδων για το επόμενο εξάμηνο της νομοθετικής περιόδου” (5/7/2022) 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-002460_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-002978_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-002978_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003304_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003459_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003459_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003521_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003521_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003739_EL.html
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5. Συμμετοχή στην κοινή εκδήλωση των European Aluminium και SolarPower Europe για 

τον ρόλο της ηλιακής ενέργειας και την ασφάλεια εφοδιασμού πρώτων υλών για την 

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (6/9/2022) 

6. Χαιρετισμός και Απονομή βραβείου στην κα Έλενα Χουλιάρα, Πρόεδρο και 

Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας AstraZeneca στην Ελλάδα και στην Κύπρο, κατά 

τα 4α Επιχειρηματικά Βραβεία «Θαλής ο Μιλήσιος» (9/9/2022) 

7. Χαιρετισμός στο σεμινάριο “"Smart cities: Solutions for a viable future", για το έργο και 

τον ρόλο της Ευρώπης στη δημιουργία "έξυπνων" και βιώσιμων πόλεων”, που 

συνδιοργανώθηκε από  το Konrad-Adenauer-Stiftung Greece and Cyprus & την  Ένωση 

Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ)" (17/9/2022) 

8. Συμμετοχή στην έναρξη του 96ου Ετήσιου Συνεδρίου του International Propeller Club of 

the United States (19/9/2022) 

9. Ομιλία στη διαδικτυακή εκδήλωση του European Network of Political Foundations για 

το Μέλλον της Ευρώπης (20/9/2022) 

10. Συμμετοχή στο Συνέδριο, με θέμα «Καταπολέμηση του αντισημιτισμού, της 

διαστρέβλωσης και της άρνησης του Ολοκαυτώματος στο ψηφιακό πεδίο», που 

διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών (Ελληνική Αντιπροσωπεία στον IHRA) 

και τον Δήμο Ιωαννιτών (8/10/2022) 

11. Συμμετοχή στην εκδήλωση βράβευσης εξεχουσών προσωπικοτήτων, αποφοίτων του 

Πανεπιστημίου LSE, με θέμα «Ενεργειακή ασφάλεια και το μέλλον της Ευρώπης σε 

περιβάλλον συνεχών κρίσεων» (20/10/2022) 

12. Συμμετοχή στο Συνέδριο, με θέμα «East Med & Southeast Europe» που διοργανώθηκε 

από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και συζήτηση με τον Πρέσβη του Ισραήλ στην 

Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ, κ. Haim Regev, με θέμα «Οι σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ βρίσκονται 

στο απόγειό τους» (25/10/2022) 

13. Συμμετοχή στην εκδήλωση της Νεολαίας του ΕΛΚ, με θέμα «25 χρόνια στη σωστή 

πλευρά της ιστορίας» (26/10/2022) 
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14. Συμμετοχή στην οργάνωση Συνεδρίου στις Βρυξέλλες, σε συνεργασία με την Κεντρική 

Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, με θέμα τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, τους 

πόρους της Ε.Ε. και τα ενεργειακά ζητήματα (27/10/2022) 

15. Συμμετοχή στη συζήτηση πάνελ του European Policy Centre (EPC), με θέμα «A 

Paradigm Shift in EU Trade Policy?» (27/10/2022) 

16. Συμμετοχή στην εκδήλωση του Eurochambres Competitiveness Compass, με θέμα «Μια 

διαδρομή προς μια Ευρώπη φιλική προς τις επιχειρήσεις» (27/10/2022) 

17. Διοργάνωση της εκδήλωσης, με θέμα «Ρωσία-Ιράν: Ο αυξανόμενος ρόλος της Ισλαμικής 

Δημοκρατίας στον πόλεμο στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις του στην ευρωπαϊκή 

ασφάλεια», σε συνεργασία με την Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή (AJC) (9/11/2022) 

18. Συμμετοχή στην εκδήλωση, με θέμα «20ή επέτειος από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Αρμενικής Ομοσπονδίας για τη Δικαιοσύνη και τη Δημοκρατία (EAFJD)», που 

διοργανώθηκε από την EAFJD (9/11/2022) 

19. Συμμετοχή στην εκδήλωση, με θέμα «Ο ρόλος της ΕΕ στην αναζωογόνηση του 

παγκόσμιου εμπορικού συστήματος», που διοργανώθηκε από το Hier twittert die Hanns-

Seidel-Stiftung και το Martens Centre (15/11/2022) 

20. Συμμετοχή στην ένατη ετήσια διάσκεψη υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Σύμπραξη 

Καινοτομίας, με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας στις κρίσιμες πρώτες 

ύλες», που διοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, 

Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (DG GROW) (16/11/2022) 

21. Συμμετοχή στο Συνέδριο, με θέμα «Βιώσιμη εξόρυξη, καύσιμα και μπαταρίες - βασικές 

συνιστώσες της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ», που διοργανώθηκε από την Avanea 

(17/11/2022) 

22. Συμμετοχή στη συζήτηση, με θέμα «Ενεργειακή κρίση: Αιτίες, συνέπειες & λύσεις», που 

διοργανώθηκε από το European Energy Forum  

23. Συμμετοχή στο "7th Greek Raw Materials Community Dialogue", με θέμα «Η πρόκληση 

της προμήθειας πρώτων υλών στην εποχή της πράσινης μετάβασης», που διοργανώθηκε 

από το EIT RawMaterials HUB Regional Center Greece 
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24. Συμμετοχή στο πάνελ της Β΄ενότητας, στο 2o «Συμπόσιο Ιχθυοκαλλιέργειας 2022», με 

θέμα «Τα νέα δεδομένα, πολιτικές και δράσεις προσαρμογής», που διοργανώθηκε από το 

Πανεπιστήμιο Πατρών, τη Next is Now και την Dome Consulting Firm, υπό την αιγίδα 

του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

25. Ομιλία στο πλαίσιο των ”Ceramie Unie's Ceramic Days”, με θέμα «Η στρατηγική 

αυτονομία της Ευρώπης σε βασικές αλυσίδες αξίας», που διοργανώθηκε από την EU 

Ceramics 
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V. Θεσμικές επαφές  

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

πραγματοποίησε 60 συναντήσεις εργασίας με θεσμικούς παράγοντες, για θέματα των τομέων 

αρμοδιοτήτων της, ως κάτωθι: 

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

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), με την κα Τζένη Παπαδονικολάκη, 

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

(28/6/2022) 

2. Συνάντηση εργασίας με τον Δρ. Θεοφάνη Κανέλλο, της Zoetis International και τον 

Καθηγητή Χημείας, κ. Σέρκο A. Χαρουτουνιάν (28/6/2022) 

3. Συνάντηση εργασίας με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ηγεσίας (ELNET) (29/6/2022) 

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

Μαρόκο, Παλαιστίνης και Τυνησίας, που διοργανώθηκε από το ΕΛΚ (30/6/2022) 

5. Συνάντηση με την Πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας, Jacinda Ardern, και τον Υπουργό 

Εμπορίου, Damien O'Connor (30/6/2022) 

6. Συνάντηση εργασίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με τη 

Γραμματεία Ελλήνων Διασποράς και τους Προέδρους ΝΟΔΕ (5/7/2022) 

7. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Γιάννη Βεργόπουλο, CEO της Norge Mining (6/7/2022) 

8. Συνάντηση εργασίας με τα μέλη του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου 

(AmCham) (6/7/2022) 

9. Συνάντηση εργασίας με τον Ευρωβουλευτή του ΕΛΚ, κ. Jörgen Warborn (29/8/2022) 

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

Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (30/8/2022) 

11. Συνάντηση εργασίας με τον Ευρωβουλευτή του ΕΛΚ,  κ. Zoido Alvarez (31/8/2022) 

12. Συνάντηση εργασίας με τον Daniel Schwammenthal, Διευθυντή της Αμερικανοεβραϊκής 

Επιτροπής (AJC) (31/8/2022) 

13. Συνάντηση εργασίας με τον Ευρωβουλευτή του ΕΛΚ, κ. Jeroen Lenaers (1/9/2022) 

14. Συνάντηση εργασίας με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ηγεσίας (ELNET) (6/9/2022) 

15. Συνάντηση εργασίας με τον Ευρωβουλευτή του ΕΛΚ, κ. Vladimir Bilcik (6/9/2022) 
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16. Συνάντηση εργασίας με την Ευρωβουλευτή του ΕΛΚ, κα Dolors Montserrat (7/9/2022) 

17. Συνάντηση εργασίας με τον Επίτροπο για τη Γειτονία και τη Διεύρυνση, κ. Olivier 

Varhelyi (7/9/2022) 

18. Συνάντηση εργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση Μεταλλευτικής Βιομηχανίας (7/9/2022) 

19. Συνάντηση εργασίας με την Ομάδα της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κας 

Věra Jourováγια, για τις Αξίες και τη Διαφάνεια (13/9/2022) 

20. Συνάντηση εργασίας των μελών του ΕΛΚ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA) με 

τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τον φάκελο «Μια 

Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων» (14/9/2022) 

21. Συνάντηση εργασίας με την Αντιπρόσωπο της Αυστραλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κα 

Caroline Miller (14/9/2022) 

22. Συνάντηση εργασίας με τον Επικεφαλής της Οργανικής Μονάδας Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κ. 

Στράτο Ευθυμίου (14/9/2022) 

23. Συνάντηση εργασίας με τον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, κ. Noam Katz (16/9/2022) 

24. Συνάντηση εργασίας, στη Νορβηγία, με τον Αντιδήμαρχο του Egersund, κ. Leif Erik 

Egaas και τον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή του Egersund, κ. Siri Meling (22/9/2022) 

25. Συνάντηση εργασίας με τη Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων της Συνομοσπονδίας 

Νορβηγικών Επιχειρήσεων, κα Kristin Hansen (23/9/2022) 

26. Συνάντηση εργασίας με τη βουλευτή του συντηρητικού κόμματος της Νορβηγίας, κα 

Ingierd Schou (23/9/2022) 

27. Συνάντηση εργασίας με τον βουλευτή του συντηρητικού κόμματος της Νορβηγίας, κ. Bård 

Ludvig Thorheim (23/9/2022) 

28. Συνάντηση εργασίας με την κα Hannah Draper, αξιωματούχο της Αποστολής των 

Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (26/9/2022) 

29. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Peter Handley, Επικεφαλής της Μονάδας της Γενικής 

Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (30/9/2022) 
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30. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Michael Lally, Υπουργό και Σύμβουλο για τις Εμπορικές 

Υποθέσεις στην Ευρώπη, στην Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(30/9/2022) 

31. Συμμετοχή στη συνάντηση εργασίας της Ακαδημίας του ΕΛΚ, με θέμα «Πυρηνική 

αποτροπή: Αρχές και προκλήσεις στο νέο γεωπολιτικό τοπίο» (4/10/2022) 

32. Συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων, κ. Μωυσή Ελισάφ (8/10/2022) 

33. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Ted Deutsch, Διευθύνοντα Σύμβουλο της 

Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής (AJC) (12/10/2022) 

34. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Reuben East, Πολιτικό Σύμβουλο της Αποστολής του 

Καναδά στην Ε.Ε. (18/10/2022) 

35. Ομιλία στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου του 

Στρασβούργου (18/10/2022) 

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

(19/10/2022) 

37. Συνάντηση εργασίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της FREE NOW Europe, κ. Sébastien 

Oebel, και τη Διευθύντρια Δημοσίων Υποθέσεων, κα Claudia Breure (19/10/2022) 

38. Συνάντηση εργασίας με την Πρέσβη του Καναδά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κα Ailish 

Campbell (24/10/2022) 

39. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Michael Lally, Υπουργό και Σύμβουλο για τις Εμπορικές 

Υποθέσεις στην Ευρώπη, στην Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(24/10/2022) 

40. Συνάντηση εργασίας με το Board of Trustees του Hellenic American University 

(25/10/2022) 

41. Συνάντηση εργασίας με τη βουλευτή του συντηρητικού κόμματος της Νορβηγίας, κα EPC 

Ingierd Schou (26/10/2022) 

42. Συνάντηση εργασίας με την Ευρωβουλευτή του ΕΛΚ, κα Lídia Pereira (27/10/2022) 

43. Συμμετοχή στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Φίλων της Ευρώπης 

(27/10/2022) 



 

 
 

17 

44. Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Εμπορίου των Φιλιππίνων, κ. Alfredo Pascual 

(27/10/2022) 

45. Συνάντηση εργασίας με το Δίκτυο Ελλήνων Βρυξελλών - ΑΡΓΩ (28/10/2022) 

46. Συνάντηση εργασίας με τους Διατλαντικούς Φίλους του Ισραήλ (TFI) (9/11/2022) 

47. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Στέφανο Διανέλλο, την κα Έλπω Θωμαγιάννη και την κα 

Αρετή Δελή της British American Tobacco Hellas (10/11/2022) 

48. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Jan Moström, Πρόεδρο της European Association of 

Mining Industries, Metal Ores & Industrial Minerals (Euromines) (10/11/2022) 

49. Συνάντηση εργασίας με την Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή (AJC) και την Κοινοβουλευτική 

Ομάδα Φιλίας Ελλάδας-Ισραήλ (11/11/2022) 

50. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Νίκο Μπίτσιο, επικεφαλής του γραφείου Βρυξελλών της 

MYTILINEOS (14/11/2022) 

51. Συνάντηση εργασίας με τον κ. Ιάκωβο Καργαρώτο, Αντιπρόεδρο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 

ΑΕ (14/11/2022) 

52. Συνάντηση εργασίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Neo Performance, κ. Κωνσταντίνο 

Καραγιαννόπουλο (15/11/2022) 

53. Συνάντηση εργασίας με την European Mineral Resources Confederation (EUMICON) 

(16/11/2022) 

54. Συνάντηση εργασίας με την Norge Mining (16/11/2022) 

55. Συνάντηση εργασίας με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην Ε.Ε., κ. Ιωάννη 

Βράιλα (23/11/2022) 

56. Συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου (AHI), κ. 

Νίκο Λαρυγγάκη (28/11/2022) 

57. Συνάντηση εργασίας με τον Ευρωβουλευτή, κ. Reinhard Butikofer (29/11/2022) 

58. Συνάντηση εργασίας με την υπεύθυνη της Γενικής Συνομοσπονδίας Μαροκινών 

Επιχειρήσεων (CGEM), κα Abir Lemseffer, για θέματα Ε.Ε. (30/11/2022) 

59. Συνάντηση εργασίας με τον πρόεδρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, κ. Λεωνίδα 

Κόσκο (02.12.2022) 
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60. Συνάντηση εργασίας με τον Αντιπρόεδρο του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου, κ. Ευδόκιμο Σαββίδη (06.12.2022) 

 

Η κα Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου συμμετείχε, επίσης, σε 6 αποστολές στο εξωτερικό, όπου 

και πραγματοποίησε θεσμικές συναντήσεις. Συγκεκριμένα:  

ΕΛΛΑΔΑ (Κρήτη), 27-28/9/2022 

Ετήσια συνάντηση του ΕΛΚ (EPP Study Days), στην Κρήτη  

●  Το σχετικό newsletter  

ΝΟΡΒΗΓΙΑ  

●  Το σχετικό newsletter  

ΗΠΑ (Ουάσιγκτον) 

Συμμετοχή στην αποστολή που διοργάνωσε η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 

Πολιτικής (ECON) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τις ετήσιες συνεδριάσεις του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2022 

●  Το σχετικό newsletter  

ΙΣΡΑΗΛ (Τελ-Αβιβ, Ιερουσαλημ), 30/10-3/11 

Συμμετοχή στην αποστολή ευρωβουλευτών που διοργανώθηκε από το European Leadership 

Network (ELNET) στο Ισραήλ, με αφορμή τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα. 

● Το σχετικό newsletter  

ΠΟΛΩΝΙΑ (Μουσείο Άουσβιτς) 

Συμμετοχή στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Εβραϊκής Ένωσης (EJA) στην Πολωνία και στο 

Μουσείο Άουσβιτς, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα κατά του Φασισμού και του Αντισημιτισμού, 

με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola, και τον Επίτροπο για τη 

Γειτονία και τη Διεύρυνση, κ. Oliver Varhelyi. 

● Το σχετικό newsletter  

https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=44e0cdf1a6
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=44e0cdf1a6
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=6ab67f7a8a
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=00e293c0ce
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=00e293c0ce
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ΤΑΙΒΑΝ (Ταϊπέι), 19-21/12 

Συμμετοχή στην αποστολή της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA) του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην Ταϊβάν. 

 

VI. Αρθρογραφία και συνεντεύξεις σε έντυπα και σε διαδικτυακά μέσα 

 

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

δημοσίευσε 17 συνεντεύξεις/άρθρα σε έντυπα και διαδικτυακά μέσα, για θέματα πολιτικής 

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

1. Στην εφημερίδα «Ο Προφήτης της Νέας Σμύρνης»: «Η Ελλάδα κάνει το καθήκον της 

απέναντι στην Ευρώπη και τα νοτιοανατολικά σύνορά της. Τώρα, πρέπει το ίδιο να κάνει 

και η Ευρώπη απέναντι στην Ελλάδα. Να πει ένα «φτάνει πια» στην Τουρκία» (2.7.2022) 

2. Στο thepresident.gr: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στο Ευρωκοινοβούλιο αποκαθιστά 

την εικόνα της Ελλάδας στην Ευρώπη» (12.7.2022) 

3. Στο political.gr: «Προτεραιότητά μας, να κρατήσουμε την Ελλάδα ψηλά» (27.8.2022) 

4. Στο eleftherostypos.gr: «Το εθνικό συμφέρον είναι πολύ πιο πάνω από το πολιτικό ή το 

κομματικό συμφέρον. Αυτό, επιτέλους, κάποιοι θα πρέπει να το αντιληφθούν. Με την 

Ελλάδα δεν «παίζει» κανείς» (4.9.2022) 

5. Στο tomanifesto.gr : «Επιτακτική ανάγκη η κυβερνητική σταθερότητα» (8.9.2022) 

6. Στην εφημερίδα “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ”: «Οι εξαγγελίες του Κυριάκου 

Μητσοτάκη στη φετινή ΔΕΘ απέδειξαν στην πράξη ότι η ΝΔ είναι ένα γνήσιο λαϊκό 

κόμμα» (18.9.2022) 

7. Στο thepresident.gr: «Τόλμη, ταχύτητα και κυρίως πιο ουσιαστική Ένωση είναι τα 

ζητούμενα για μια ενωμένη, πιο αποτελεσματική, Ευρώπη» (29.9.2022) 

8. Στην εφημερίδα “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ της ΡΟΔΟΥ”: «Η Ελλάδα αντιμετωπίζει ψύχραιμα 

και αποφασιστικά τη θρασύτητα των γειτόνων της» (10.10.2022) 

https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-efimerida-o-profitis-tis-n/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-efimerida-o-profitis-tis-n/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-efimerida-o-profitis-tis-n/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-thepresident-gr-o-kyriakos-mitsotakis-k/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-thepresident-gr-o-kyriakos-mitsotakis-k/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-sto-political-gr-proteraiotita-mas/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-thepresident-gr-o-kyriakos-mitsotakis-k/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-sto-political-gr-proteraiotita-mas/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-thepresident-gr-o-kyriakos-mitsotakis-k/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-sto-political-gr-proteraiotita-mas/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-eleftherostypos-gr-quot-to-ethniko-symferon-einai-poly-pio-pano-apo-to-politiko-i-to-kommatiko-symferon-ayto-epiteloys-kapoioi-tha-prepei-na-to-antilifthoyn-me-tin-ellada-den-paizei-kaneis/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-thepresident-gr-o-kyriakos-mitsotakis-k/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-eleftherostypos-gr-quot-to-ethniko-symferon-einai-poly-pio-pano-apo-to-politiko-i-to-kommatiko-symferon-ayto-epiteloys-kapoioi-tha-prepei-na-to-antilifthoyn-me-tin-ellada-den-paizei-kaneis/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-eleftherostypos-gr-quot-to-ethniko-symferon-einai-poly-pio-pano-apo-to-politiko-i-to-kommatiko-symferon-ayto-epiteloys-kapoioi-tha-prepei-na-to-antilifthoyn-me-tin-ellada-den-paizei-kaneis/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-eleftherostypos-gr-quot-to-ethniko-symferon-einai-poly-pio-pano-apo-to-politiko-i-to-kommatiko-symferon-ayto-epiteloys-kapoioi-tha-prepei-na-to-antilifthoyn-me-tin-ellada-den-paizei-kaneis/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-thepresident-gr-o-kyriakos-mitsotakis-k/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-eleftherostypos-gr-quot-to-ethniko-symferon-einai-poly-pio-pano-apo-to-politiko-i-to-kommatiko-symferon-ayto-epiteloys-kapoioi-tha-prepei-na-to-antilifthoyn-me-tin-ellada-den-paizei-kaneis/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-sto-tomanifesto-gr-epitaktiki-anagk/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-efimerida-makedonia-tis-kyriakis-quot-oi-exaggelies-toy-kyriakoy-mitsotaki-sti-fetini-deth-apedeixan-stin-praxi-oti-i-nd-einai-ena-gnisio-laiko-komma-quot/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-efimerida-makedonia-tis-kyriakis-quot-oi-exaggelies-toy-kyriakoy-mitsotaki-sti-fetini-deth-apedeixan-stin-praxi-oti-i-nd-einai-ena-gnisio-laiko-komma-quot/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-efimerida-makedonia-tis-kyriakis-quot-oi-exaggelies-toy-kyriakoy-mitsotaki-sti-fetini-deth-apedeixan-stin-praxi-oti-i-nd-einai-ena-gnisio-laiko-komma-quot/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-thepresident-gr-tolmi-tachytita-kai-kyrio/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-thepresident-gr-tolmi-tachytita-kai-kyrio/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-stin-dimokratiki-tis-rodo/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-stin-dimokratiki-tis-rodo/
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9. Στην εφημερίδα «60+ η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων»: «Οι συνταξιούχοι 

πλήρωσαν ένα βαρύ τίμημα από κακές νοοτροπίες και επιλογές. Ήρθε η ώρα να 

αποκαταστήσουμε αυτή την αδικία. Τους το οφείλουμε» (27.10.2022) 

10. Στην εφημερίδα “ΤΟ ΠΑΡΟΝ”: «Έχει αποδειχθεί στο παρελθόν και αποδεικνύεται και 

τώρα πως οι σημαντικές κρίσεις, όπως η πρόσφατη ενεργειακή κρίση, θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται από την Ε.Ε. νωρίς και από κοινού» (30.10.2022) 

11. Στην εφημερίδα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”: «”All about Bibi” … Εκλογές στο Ισραήλ» 

(5.11.2022) 

12. Στο “The Standard”: «Ο Ερντογάν απειλεί και συκοφαντεί την Ελλάδα για εσωτερική 

κατανάλωση» (6.11.2022) 

13. Στην εφημερίδα “Πελοπόννησος” για τα 33 χρόνια από την πτώση του Τείχους του 

Βερολίνου : «Τολμηρές αντιδράσεις για να αποτρέπονται φαινόμενα Πούτιν» (9.11.2022) 

14. Στην εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος”: «Η αξιωματική αντιπολίτευση τραυματίζει τη 

δημοκρατία μας, ενώ η Κυβέρνηση τη θωρακίζει» (20.11.2022) 

15. Στην εφημερίδα «Παραπολιτικά»: “Κάποιοι βρήκαν ευκαιρία να ανακαλύψουν μια νέα 

«Novartis» – Η Κυβέρνηση επέλεξε να θωρακίσει το Κράτος Δικαίου” (03.12.2022) 

16. Στο newsweek.com, κοινό άρθρο με τον Daniel Schwammenthal, διευθυντή του AJC 

Transatlantic Institute και γενικό γραμματέα του TFI “Call Iran's Revolutionary Guards 

What They Are: Terrorists” (8.12.2022) 

17. Στο tomanifesto.gr : “Σε Ελλάδα και Ευρώπη κερδίζουμε καθημερινά την απαιτητική και 

αδιάκοπη μάχη για τα εθνικά μας συμφέροντα” (09.12.2022) 

 

VII. 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 95 τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και διαδικτυακές εκπομπές, ως κάτωθι.  

https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-efimerida-60-i-efimerida-ol/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-efimerida-60-i-efimerida-ol/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-efimerida-60-i-efimerida-ol/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-efimerida-to-paron-eche/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-efimerida-to-paron-eche/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-efimerida-to-paron-eche/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-kathimerini-all-about-bibi-sto-israil/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-kathimerini-all-about-bibi-sto-israil/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-sto-the-standard-o-erntogan-apeile/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-sto-the-standard-o-erntogan-apeile/
https://asimakopoulou.gr/stin-efimerida-peloponnisos-gia-ta-33-chr/
https://asimakopoulou.gr/stin-efimerida-peloponnisos-gia-ta-33-chr/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-efimerida-eleytheros-typos-2/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-efimerida-eleytheros-typos-2/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-stin-efimerida-parapoli/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-stin-efimerida-parapoli/
https://www.newsweek.com/call-irans-revolutionary-guards-what-they-are-terrorists-opinion-1765451
https://www.newsweek.com/call-irans-revolutionary-guards-what-they-are-terrorists-opinion-1765451
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-sto-tomanifesto-gr-se-ellada-kai-eyrop/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-sto-tomanifesto-gr-se-ellada-kai-eyrop/
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Αποσπάσματα από αυτές, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα 

https://asimakopoulou.gr/category/op-eds/   

 

Α/Α ΚΑΝΑΛΙ ΕΚΠΟΜΠΗ Ημ/νία 

Κανάλια εθνικής εμβέλειας 

 

1 ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 FM «Επιστροφή στην 

κανονικότητα»,  με τον 

Θανάση Φουσκίδη, τον 

Δημήτρη Κουνιά και τον 

Γιώργο Νόκο 

8/7/2022 

2 ΑΝΤ1 TV «Καλημέρα Ελλάδα», με τον 

Γιώργο Παπαδάκη 

8/7/2022 

3 ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 FM «Εκείνη και εγώ», με τον 

Θανάση Φουσκίδη και τη 

Στέλλα Γκαντώνα 

29/8/2022 

4 MEGA TV «Mega Σαββατοκύριακο» με 

τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη 

Στέλλα Γκαντώνα 

3/9/2022 

5 ΣΚΑΙ 100,3 FM Ενημερωτική εκπομπή με τον 

Δημήτρη Οικονόμου και τον 

Άκη Παυλόπουλο 

6/9/2022 

6 ΣΚΑΪ TV «ΣΗΜΕΡΑ», με τον Δημήτρη 

Οικονόμου, τον Άκη 

Παυλόπουλο και την Ντόρα 

Κουτροκόη 

20/9/2022 

7 ΕΡΤ TV «Συνδέσεις», με τον Κώστα 

Παπαχλιμίντζο και τη 

Χριστίνα Βίδου 

21/9/2022 

8 ΑΝΤ1 TV «Καλημέρα Ελλάδα», με τον 

Γιώργο Παπαδάκη και τη 

Μαρία Αναστασοπούλου 

3/10/2022 

https://asimakopoulou.gr/category/op-eds/
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9 ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 FM «Εκείνη και εγώ», με τον 

Θανάση Φουσκίδη και τη 

Στέλλα Γκαντώνα 

6/10/2022 

10 OPEN TV  «Ώρα Ελλάδος», με τον 

Δημήτρη Καμπουράκη και 

τον Παναγιώτη Στάθη 

7/10/2022 

11 ΣΚΑΪ TV «ΣΗΜΕΡΑ», με τον Δημήτρη 

Οικονόμου, τον Άκη 

Παυλόπουλο και την Ντόρα 

Κουτροκόη 

21/10/2022 

12 ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 FM «Δύο αλλά όχι ξένοι», με την 

Μπάγια Αντωνοπούλου και 

τον Σπύρο Χαριτάτο 

22/10/2022 

13 KONTRA CHANNEL «KONTRA24», με τη 

Νατάσα Γιάμαλη 

31/10/2022 

14 ΕΡΤ News «ΕΡΤ Talks», με τον 

Απόστολο Μαγγηριάδη 

4/11/2022 

15 ΕΡΤ News «Συμβαίνει στην Ευρώπη», 

με την Κλειώ Νικολάου και 

τον Γιώργο Παπαγεωργίου 

11/11/2022 

16 ΣΚΑΪ TV «ΣΗΜΕΡΑ», με τον Δημήτρη 

Οικονόμου, τον Άκη 

Παυλόπουλο και την Ντόρα 

Κουτροκόη 

18/11/2022 

17 Real 97.8 FM Ενημερωτική εκπομπή, με 

τον Γιώργο Παγάνη και την 

Αναστασία Γιάμαλη 

18/11/2022 

18 ΑΝΤ1 TV 

 

«Καλημέρα Ελλάδα», με τον 

Γιώργο Παπαδάκη και τη 

Μαρία Αναστασοπούλου 

30/11/2022 
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19 Naftemporiki TV  

 

Καθημερινή ενημερωτική 

εκπομπή, με τον Τάκη 

Σπηλιόπουλο 

02/12/2022 

20 Real 97.8 FM Ενημερωτική εκπομπή, με 

τον Νίκο Χατζηνικολάου 

05/12/2022 

21 OPEN TV  «ΤΩΡΑ ΜΑΖΙ», με την 

Ευλαμπία Ρέβη και τον 

Γιώργο Σιαδήμα  

11/12/2022 

22 ΕΡΤ Πρώτο Πρόγραμμα 91.6 FM  «Πρωινές διαδρομές στο 

Πρώτο», με τον Βασίλη 

Αδαμόπουλο και τη Μαρία 

Γεωργίου 

13/12/2022 

23 ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 FM «Μπρα ντε φερ», με τον 

Δημήτρη Τάκη και τη 

Χριστίνα Κοραή 

13/12/2022 

24 MEGA TV «Live news», με τον Νίκο 

Ευαγγελάτο 

13/12/2022 

25 ΣΚΑΪ 100.3 FM  Ενημερωτική εκπομπή, με 

τον 

Δημήτρη Οικονόμου και τον 

Άκη Παυλόπουλο 

14/12/2022 

26 STAR TV  «Αλήθειες με τη Ζήνα», με 

τη Ζήνα Κουτσελίνη 

14/12/2022 

27 ΣΚΑΪ TV «Αταίριαστοι», με τον 

Χρήστο Κούτρα και τον 

Γιάννη Ντσούνο  

14/12/2022 

28 ALPHA TV Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, 

με τον Βαγγέλη Γιακουμή  

14/12/2022 

29 ANT1 «Το πρωινό», με τον Γιώργο 

Λιάγκα 

15/12/2022 
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30 MEGA TV «Κοινωνία ώρα MEGA», με 

τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο 

16/12/2022 

31 ACTION 24 TV  Ενημερωτική εκπομπή, με 

τον Νίκο Υποφάντη και τη 

Μιλένα Ηλιοπούλου 

16/12/2022 

32 AlphaRadio 98.9 FM Ενημερωτική εκπομπή, με 

τον Γιώργο Ευγενίδη και τον 

Νικόλα Καμακάρη 

16/12/2022 

33 Real 97.8 FM Ενημερωτική εκπομπή, με 

τον Νίκο Χατζηνικολάου  

16/12/2022 

Περιφερειακά κανάλια  

1 Real FM (Θεσσαλονίκη) «Θεσσαλονίκη μου 

καλησπέρα», με τη Μαρία 

Σαμολαδά 

5/7/2022 

2 Ιoannina TV «ITV ΕΙΔΗΣΕΙΣ», με τον 

Βλάση Ντόκα  

7/7/2022 

3 KOΣΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ρόδος) «Ο Κόσμος Σήμερα», με τη 

Νεκταρία Μπίλλη 

8/7/2022 

4 Radio Café 102.4 FM (Σάμος) «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

ΕΡΤΖΙΑΝΩΝ», με τον Μάνο 

Στεφανάκη 

1/9/2022 

5 Ράδιο ENA  102.5 FM (Βόλος) «Πρωινή Καλημέρα», με τον 

Δημήτρη Καρεκλίδη 

2/9/2022 

6 Πρακτορείο 104,9 FM (Θεσσαλονίκη) «Επί της ουσίας», με τον 

Νίκο Γιώτη 

5/9/2022 

7 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Λάρισα) «Το Μαγκαζίνο της 

Θεσσαλίας», με τον Γιάννη 

Κολλάτο 

6/9/2022 

8 Real FM (Θεσσαλονίκη) «Θεσσαλονίκη μου 

καλησπέρα», με τη Μαρία 

6/9/2022 
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Σαμολαδά 

9 IONION FM 95,5 (Πύργος Ηλείας, Δυτική 

Ελλάδα) 

«Ραδιουργίες εκ 

προμελέτης», με τον 

Δημήτρη Στρουμπάκο 

9/9/2022 

10 TV100 (Δημοτική τηλεόραση 

Θεσσαλονίκης) 

«Η 86η ΔΕΘ στο TV100», με 

την Μαρία Δόικου 

9/9/2022 

11 Naftemporiki TV Ενημερωτική εκπομπή, με 

τον Τάκη Σπηλιόπουλο και 

τη Νικόλ Λιβαδάρη 

10/9/2022 

12 GRTimes.gr «SamTimes», με τη Μαρία 

Σαμολαδά 

10/9/2022 

13 Status FM 107,7 (Θεσσαλονίκη) 

 

«Status Press», με τον 

Δημήτρη Βενιέρη και τη 

Βιργινία Δημαρέση 

13/9/2022 

14 Radio North 98.0 (Θεσσαλονίκη) «Οι Απέναντι», με τον  

Χρήστο Τσαλικίδη και τον 

Σταύρο Οραήλογλου 

13/9/2022 

15 ΠΕΛΛΑ Τηλεόραση (Γιαννιτσά) «Βήμα στην Κεντρική 

Μακεδονία», με τον Κοσμά 

Ερυθρόπουλο 

19/9/2022 

16 TRT TV «Κεντρική Ελλάδα 

Καλησπέρα», με τον Σωτήρη 

Πολύζο 

20/9/2022 

17 ΕΡΤ Ηράκλειο Κρήτης 97.5 FM «ΕΠΙΚΑΙΡΑ», με τον Γιώργο 

Παπαδάκη 

26/9/2022 

18 Ράδιο Κρήτη 101.5 FM 

 

«ΠΥΞΙΔΑ», με τον Κώστα 

Συλιγάρδο 

26/9/2022 

19 ΙTV (Ιωάννινα) Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, 

με τον Βλάση Ντόκα 

26/9/2022 
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20 TV Creta Δελτίο Ειδήσεων, με τη 

Μίρκα Οικονομοπούλου 

27/9/2022 

21 Flash 99.4 fm (Θεσσαλονίκη) «Άναψε Φλας», με τον 

Βαγγέλη Στολάκη 

30/9/2022 

22 ΙΟΝΙΑΝ TV (Πάτρα) 
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, 

με τον Γιάννη Πομώνη 

30/9/2022 

23 ΑΧΕΛΩΟΣ 9.84 fm (Αγρίνιο) 

 

«Πρωινά Μαντάτα», με τον 

Παντελή Κούτσικο 

5/10/2022 

24 ΣΚΑΙ Αργολίδας 102.3 FM (Ναύπλιο) «Εδώ Πελοπόννησος», με τον 

Βασίλη Ζώη 

5/10/2022 

25 ΡΑΔΙΟ Ionian Galaxy 90.8 (Κεφαλονιά) Ενημερωτική Εκπομπή, με 

τον Ανδρέα Αρβανιτάκη και 

τη Βάνια Σαμόλη 

8/10/2022 

26 Tv100 

 

«Δημότης-Online», με τον 

Παναγιώτη Κρινή 

19/10/2022 

27 ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΡΑΚΗΣ 

(Αλεξανδρούπολη) 

«2 ΜΑΖΙ», με την Κατερίνα 

Καλεντερίδου και τον Παύλο 

Μιχαηλίδη 

19/10/2022 

28 Πέλλα FM 103.3 (Γιαννιτσά) «Πάνω απ΄όλα», με τον Πάνο 

Ζαρογουλίδη 

22/10/2022 

29 ΔΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Θεσσαλονίκη) «Ξεκινάμε Μαζί», με τη 

Δήμητρα Μακρή 

24/10/2022 

30 ΕΨΙΛΟΝ-ΔΕΛΤΑ TV (Ανατολική 

Μακεδονία - Θράκη, έδρα: Δράμα) 

Δελτίο Ειδήσεων, με τον 

Μάριο Χμεϊντάν 

26/10/2022 

31 Team FM 102 (Ρέθυμνο) «Πρώτη γραμμή», με τον 

Γιάννη Καλαϊτζάκη 

10/11/2022 

32 Ράδιο Εψιλον 103 FM (Σέρρες) «Αρχίζουν από Ε», με τη 

Μαρκέλλα Μικέλη 

10/11/2022 
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33 Blue Sky TV  Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, 

με τη Λίνα Κλείτου 

10/11/2022 

34 High TV (Αττική) «Κάτω οι Μάσκες», με τον 

Μάκη Θεοδόση 

12/11/2022 

35 KOΣΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ρόδος) «Ο Κόσμος Σήμερα», με τη 

Νεκταρία Μπίλλη 

14/11/2022 

36 BHMA TV (Ιωάννινα) Δελτίο Ειδήσεων, με τον 

Παναγιώτη Μπούρχα 

14/11/2022 

37 Ράδιο Politica 89.8 FM (Ηράκλειο Κρήτης) «Δημοσίως», με τον Νίκο 

Παπαδάκη 

16/11/2022 

38 ART TV «Χωρίς χρώμα», με τον 

Γιώργο Βαθιώτη 

18/11/2022 

39 Flash 99.4 fm (Θεσσαλονίκη)  

 

«Άναψε Φλας», με τον 

Βαγγέλη Στολάκη 

22/11/2022 

40 ΕΛΛΑΔΑ FM 94.3 (Αθήνα) 

 

Ενημερωτική Εκπομπή, με 

τον Σπύρο Παπαδάκη 

23/11/2022 

41 STAR TV Κεντρικής Ελλάδας  

 

«Μεσημβρινά Γεγονότα», με 

τη Θώμη Παληού 

23/11/2022 

42 Πρακτορείο 104,9 FM (Θεσσαλονίκη) «Επί της ουσίας», με τον 

Νίκο Γιώτη 

24/11/2022 

43 Mesogeios TV (Καλαμάτα) Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, 

με τον Θάνο Τζιούβελη 

28/11/2022 

44 STATUS 94.2 FM (Αλεξανδρούπολη)  Ενημερωτική εκπομπή με τον 

Σταύρο Αποστολίδη 

01/12/2022 

45 ITV (Ιωάννινα)  

 

Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, 

με τον Βλάση Ντόκα 

02/12/2022 

46 ONE TV  

 

«One Live», με τη Μάιρα 

Μπάρμπα 

02/12/2022 
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47 Ράδιο Παρατηρητής 94.0 FM (Κομοτηνή) Ενημερωτική εκπομπή, με τη 

Νατάσα Βαφειάδου 

06/12/2022 

48 FORMedia TV  «FOCUS», με τον Δημήτρη 

Τάκη 

08/12/2022 

49 START TV (Κέρκυρα) Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, 

με την Ηρώ Λέλα 

08/12/2022 

50 ΚΑΝΑΛΙ 1 ΠΕΙΡΑΙΑ 90.4 FM  «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΧΑΡΗ», 

με τον Χάρη Παυλίδη 

09/12/2022 

51 OK WEB RADIO (Κιλκίς) «ΠολιτικοΛΟΓΟΣ», με τον 

Θωμά Μαρκόπουλο και τον 

Νικόλα Νίτσα 

09/12/2022 

52 Status FM 107,7 (Θεσσαλονίκη) 

 

«Status Press», με τον 

Δημήτρη Βενιέρη και τη 

Βιργινία Δημαρέση 

13/12/2022 

53 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Λάρισα) «Το Μαγκαζίνο της 

Θεσσαλίας», με τον Γιάννη 

Κολλάτο 

13/12/2022 

54 RADIO 98.4 FM «Ώρα 10», με τον Γιώργο 

Σαχίνη 

14/12/2022 

55 ITV (Ιωάννινα)  Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, 

με τον Βλάση Ντόκα 

14/12/2022 

56 Blue Sky TV  Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, 

με τη Λίνα Κλείτου 

14/12/2022 

57 Δημοτικό Ραδιόφωνο Λάρισας 93.6 FM  Ενημερωτική εκπομπή, με 

την Ειρήνη Παπακαλούση 

16/12/2022 

58 Λατώ FM 103.3 FM (Άγιος Νικόλαος 

Λασιθίου - Κρήτη) 

«Πρώτη ματιά στην 

ενημέρωση», με τον Νίκο 

Σγουρό 

16/12/2022 
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59 The Caller Συνέντευξη στην Ξένια 

Γώγου 

16/12/2022 

 ΜΜΕ εξωτερικού  

1 POLITICO’s EU Confidential Podcast Ενημερωτική εκπομπή με τη 

Suzanne Lynch, για την 

Κατάσταση της Ένωσης 

14/9/2022 

2 AJC Counterpoint talk show Συζήτηση για τον άξονα 

Ιράν-Ρωσίας 

17/11/2022 

3 EuroNews Εκπομπή “Brussels, my 

love?” 

19/11/2022 

 

VIII. Δελτία Τύπου 

Κατά τη διάρκεια του τρίτου χρόνου της θητείας της, η κα Ασημακοπούλου εξέδωσε 23 Δελτία 

Τύπου, τα οποία διανεμήθηκαν από το ΑΠΕ -ΜΠΕ, και αναδημοσιεύτηκαν σε περισσότερα από 

200 ΜΜΕ, ως κάτωθι: 

1. Δ.Τ. 5/7/2022: «Να προστατεύσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, όχι μόνο ως 

Ευρωπαίοι, αλλά και ως Χριστιανοί» 

2. Δ.Τ. 13/7/2022: «Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της UNESCO, με θέμα την Αγία 

Σοφία» 

3. Δ.Τ. 19/7/2022: «Περιοδεία στα νησιά του Αιγαίου, με πρώτο σταθμό τη Ρόδο» 

4. Δ.Τ. 22/7/2022: «Περιοδεία στα νησιά του Αιγαίου. 2ος σταθμός η Λέσβος» 

5. Δ.Τ. 23/7/2022: «Αναβολή επίσκεψης στο νησί της Λέσβου» 

6. Δ.Τ. 26/7/2022: «Περιοδεία στα νησιά του Αιγαίου. Επόμενος σταθμός η Σάμος» 

7. Δ.Τ. 28/7/2022: «Περιοδεία στα νησιά του Αιγαίου. Επόμενος σταθμός η Χίος» 

8. Δ.Τ. 31/8/2022: «Ερώτηση Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου & Ελίζας Βόζεμπεργκ προς 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την προστασία της ελληνικής ναυτιλίας από τις αθέμιτες 

πρακτικές και προκλήσεις της Τουρκίας» 

https://asimakopoulou.gr/d-t-na-prostateysoyme-tin-politistik/
https://asimakopoulou.gr/d-t-na-prostateysoyme-tin-politistik/
https://asimakopoulou.gr/synantisi-ergasias-me-ekprosopoys-ti/
https://asimakopoulou.gr/synantisi-ergasias-me-ekprosopoys-ti/
https://asimakopoulou.gr/d-t-periodeia-sta-nisia-toy-aigaioy-me/
https://asimakopoulou.gr/d-t-periodeia-sta-nisia-toy-aigaioy-2os/
https://asimakopoulou.gr/d-t-anavoli-episkepsis-sto-nisi-tis-lesv/
https://asimakopoulou.gr/d-t-periodeia-sta-nisia-toy-aigaioy-ep/
https://asimakopoulou.gr/d-t-periodeia-sta-nisia-toy-aigaioy-te/
https://asimakopoulou.gr/d-t-erotisi-annas-misel-asimakopoyloy/
https://asimakopoulou.gr/d-t-erotisi-annas-misel-asimakopoyloy/
https://asimakopoulou.gr/d-t-erotisi-annas-misel-asimakopoyloy/
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9. Δ.Τ. 13/9/2022: «Δυναμική η παρουσία των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στη 

συζήτηση για το Predator στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» 

10. Δ.Τ. 14/9/2022: «Είναι δική μας ευθύνη, ως ΕΕ, να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή 

κρίση αποτελεσματικά. Τώρα και όλοι μαζί. Ας την αναλάβουμε» 

11. Δ.Τ. 4/10/2022: «Θα αγωνιστούμε ενάντια σε όλους εκείνους που δυσφημούν και 

συκοφαντούν την Ελλάδα στη διεθνή σκηνή» 

12. Δ.Τ. 4/10/2022: Δήλωση της Εκπροσώπου Τύπου της Ευρωομάδας της Νέας 

Δημοκρατίας, Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου, για την ανάρτηση του Ευρωβουλευτή του 

ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη 

13. Δ.Τ. 6/10/2022: «Όταν πρόκειται για την προπαγάνδα του Ερντογάν κατά της Ελλάδας, 

ας μην ξεχνάμε το σκληρό μάθημα που πήραμε από τον Πούτιν: γιατί όταν ανεχόμαστε 

την προπαγάνδα, τα χειρότερα έπονται» 

14. Δ.Τ. 18/10/2022: «Η «γυμνή» αλήθεια για το προσφυγικό» 

15. Δ.Τ. 26/10/2022: «Ηχηρή παρέμβαση Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου στην Επιτροπή 

Προϋπολογισμών για την αποζημίωση για τις φυσικές καταστροφές στην Κρήτη» 

16. Δ.Τ. 8/11/2022: Δήλωση της Εκπροσώπου Τύπου της Ευρωομάδας της ΝΔ, Άννας 

Μισέλ Ασημακοπούλου, για τη συνέντευξη τύπου της εισηγήτριας της Επιτροπής PEGA, 

Sophie In t’ Veld: “Πρόκειται για μίνι κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.”» 

17. Δ.Τ. 10/11/2022: «Δεν θα επιτρέψουμε σε εχθρούς της Ελλάδας, όπου κι αν βρίσκονται, 

να τη συκοφαντούν χωρίς αποδείξεις και πειστήρια» 

18. Δ.Τ. 16/11/2022: «Η Ελλάδα δεν έχει κάνει και δεν θα κάνει ποτέ εκπτώσεις σε 

ζητήματα που αφορούν στο Κράτος Δικαίου» 

19. Δ.Τ. 17/11/2022: «Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στην προκλητική ρητορική του 

Ερντογάν» 

20. Δ.Τ. 22/11/2022: «Η Ελλάδα όχι μόνο δεν υπολείπεται, αλλά πρωτοστατεί στην 

προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του Κράτους Δικαίου» 

https://asimakopoulou.gr/d-t-dynamiki-i-paroysia-ton-eyrovoyle/
https://asimakopoulou.gr/d-t-dynamiki-i-paroysia-ton-eyrovoyle/
https://asimakopoulou.gr/d-t-einai-diki-mas-eythyni-os-ee-na-anti/
https://asimakopoulou.gr/d-t-einai-diki-mas-eythyni-os-ee-na-anti/
https://asimakopoulou.gr/d-t-tha-agonistoyme-enantia-se-oloys-ek/
https://asimakopoulou.gr/d-t-tha-agonistoyme-enantia-se-oloys-ek/
https://asimakopoulou.gr/dilosi-tis-ekprosopoy-typoy-tis-eyro/
https://asimakopoulou.gr/dilosi-tis-ekprosopoy-typoy-tis-eyro/
https://asimakopoulou.gr/dilosi-tis-ekprosopoy-typoy-tis-eyro/
https://asimakopoulou.gr/d-t-otan-prokeitai-gia-tin-propaganda/
https://asimakopoulou.gr/d-t-otan-prokeitai-gia-tin-propaganda/
https://asimakopoulou.gr/d-t-otan-prokeitai-gia-tin-propaganda/
https://asimakopoulou.gr/d-t-i-gymni-alitheia-gia-to-prosfygik/
https://asimakopoulou.gr/d-t-ichiri-paremvasi-annas-misel-asima/
https://asimakopoulou.gr/d-t-ichiri-paremvasi-annas-misel-asima/
https://asimakopoulou.gr/dilosi-tis-ekprosopoy-typoy-tis-eyro-2/
https://asimakopoulou.gr/dilosi-tis-ekprosopoy-typoy-tis-eyro-2/
https://asimakopoulou.gr/dilosi-tis-ekprosopoy-typoy-tis-eyro-2/
https://asimakopoulou.gr/d-t-den-tha-epitrepsoyme-se-echthroys-tis/
https://asimakopoulou.gr/d-t-den-tha-epitrepsoyme-se-echthroys-tis/
https://asimakopoulou.gr/d-t-dilosi-tis-ekprosopoy-typoy-tis-ey/
https://asimakopoulou.gr/d-t-dilosi-tis-ekprosopoy-typoy-tis-ey/
https://asimakopoulou.gr/eyrovoyleytes-nd-pros-eyropaiki-epit/
https://asimakopoulou.gr/eyrovoyleytes-nd-pros-eyropaiki-epit/
https://asimakopoulou.gr/d-t-i-ellada-ochi-mono-den-ypoleipetai/
https://asimakopoulou.gr/d-t-i-ellada-ochi-mono-den-ypoleipetai/
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21. Δ.Τ. 23/11/2022: «Το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα της 

Ελλάδας και της Κύπρου και η Έκθεση για την κατάσταση στη Λιβύη ορθώς παροτρύνει 

τις Λιβυκές Αρχές να προβούν στην ακύρωσή του» 

22. Δ.Τ. 14/12/2022: «Τι ακριβώς περιμένει η Ευρώπη για να απαντήσει αποτελεσματικά 

πλέον στην τουρκική προκλητικότητα;» 

23. Δ.Τ. 15/12/2022: «Σταματήστε να συκοφαντείτε την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια 

δημοκρατική χώρα για όλους, πολίτες και δημοσιογράφους, και το αποδεικνύει στην 

πράξη» 

 

IX. Ενημερωτικά Δελτία (newsletter) 

Κατά τη διάρκεια του τρίτου χρόνου της θητείας της, η κα Ασημακοπούλου προώθησε 19 

μηνιαία και θεματικά ενημερωτικά δελτία (newsletter), σχετικά με τις δράσεις της στους 

τομείς αρμοδιότητάς της στο ΕΚ, ως κάτωθι: 

1. 1/7/2022 - Αρθρογραφία 2ου τριμήνου του 2022  

2. 7/7/2022 - ΚΕΡΔΙΣΤΕ ένα ταξίδι για δύο άτομα στις Βρυξέλλες! 

3. 9/7/2022 - Ολομέλεια Ιουλίου 2022 

4. 13/7/2022 - Spokesperson of the Delegation of ND in the EP, MEP Anna-Michelle 

Asimakopoulou | Attack on the offices of Real Group 

5. 31/8/2022 - Προστασία της ελληνικής ναυτιλίας από τις αθέμιτες πρακτικές και 

προκλήσεις της Τουρκίας 

6. 7/9/2022 - Επιστροφή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

7. 12/9/2022 - Στην 86η ΔΕΘ 

8. 16/9/2022 - Ολομέλεια Σεπτεμβρίου 2022 

9. 3/10/2022 - Επίσκεψη στη Νορβηγία & EPP Study Days στο Ηράκλειο 

10. 10/10/2022 - Οι παρεμβάσεις μου για τον Έβρο, την Τουρκία, το Ιράν και το εμπόριο 

https://asimakopoulou.gr/d-t-to-toyrkolivyko-mnimonio-paraviazei-kyriarchika-dikaiomata-tis-elladas-kai-tis-kyproy-kai-i-ekthesi-gia-tin-katastasi-sti-livyi-orthos-parotrynei-tis-livykes-arches-na-provoyn-stin-akyrosi-toy/
https://asimakopoulou.gr/d-t-to-toyrkolivyko-mnimonio-paraviazei-kyriarchika-dikaiomata-tis-elladas-kai-tis-kyproy-kai-i-ekthesi-gia-tin-katastasi-sti-livyi-orthos-parotrynei-tis-livykes-arches-na-provoyn-stin-akyrosi-toy/
https://asimakopoulou.gr/d-t-to-toyrkolivyko-mnimonio-paraviazei-kyriarchika-dikaiomata-tis-elladas-kai-tis-kyproy-kai-i-ekthesi-gia-tin-katastasi-sti-livyi-orthos-parotrynei-tis-livykes-arches-na-provoyn-stin-akyrosi-toy/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-stin-olomeleia-ti-akrivos/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-stin-olomeleia-ti-akrivos/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-stin-olomeleia-i-ellada-ei/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-stin-olomeleia-i-ellada-ei/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-stin-olomeleia-i-ellada-ei/
http://eepurl.com/h5I5hz
http://eepurl.com/h58x41
http://eepurl.com/h6dC2D
http://eepurl.com/h6yEa1
http://eepurl.com/h6yEa1
http://eepurl.com/h91Rrv
http://eepurl.com/h91Rrv
http://eepurl.com/h-uVqf
http://eepurl.com/h-RiIT
http://eepurl.com/h_dw_L
http://eepurl.com/iarkfv
http://eepurl.com/iaZpZ9
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11. 10/10/2022 - Watch my latest interventions in EP Plenary 

12. 14/10/2022 - Αρθρογραφία 3ου τριμήνου του 2022 

13. 20/10/2022 - Οι παρεμβάσεις μου στη 2η Ολομέλεια του Οκτωβρίου 

14. 31/10/2022 - Μια ακόμη γεμάτη εβδομάδα στις Βρυξέλλες 

15. 10/11/2022 - Κάτω τα χέρια σας από την Ελλάδα! 

16. 11/11/2022 - Αποστολές στο Ισραήλ και το Άουσβιτς 

17. 11/11/2022 - Mission to Israel and Auschwitz 

18. 24/11/2022 - 2η Ολομέλεια του Νοεμβρίου 

19. 16/12/2022 - Ολομέλεια Δεκεμβρίου 2022  

 

X. Αναφορές προόδου στο ndko-report@parliament.gr 

Κατά τη διάρκεια του τρίτου χρόνου της θητείας της, η κα Ασημακοπούλου συνέταξε  6 Δελτία 

Δράσης, για την ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, σχετικά με τις 

δράσεις της στο ΕΚ, ως κάτωθι: 

1. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #61 για την περίοδο από 28/08/2022 ως 18/09/2022 

2. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #62 για την περίοδο από 19/09/2022 ως 9/10/2022 

3. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #63 για την περίοδο από 10/10/2022 ως 23/10/2022 

4. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #64 για την περίοδο από 24/10/2022 ως 20/11/2022 

5. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #65 για την περίοδο από 21/11/2022 ως 04/12/2022 

6. Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #66 για την περίοδο από 05/12/2022 ως 18/12/2022 

 

 

 

http://eepurl.com/iaD5Lb
http://eepurl.com/iaZKyP
http://eepurl.com/ibH4k5
http://eepurl.com/icvE9b
http://eepurl.com/idocQj
http://eepurl.com/idtFBz
http://eepurl.com/idtLy1
https://mailchi.mp/cd7b4db7a51c/gub63534ps-84282?e=7642505395
https://mailchi.mp/3e9099e0bd0f/gub63534ps-84309?e=aa6de9c59c
mailto:ndko-report@parliament.gr
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XI. 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 το τελευταίο εξάμηνο, 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. Επιστροφή στο Ευρωκοινοβούλιο 

2. Εβδομάδα Νεολαίας του ΕΛΚ στο Ευρωκοινοβούλιο 

3. EUBackstage από το Στρασβούργο 

4. Visit to Norway to explore access to Critical Raw Materials 

5. EPP Study Days & Summer Academy 2022: Παραδοσιακή κρητική βραδιά 

6. «Λέμε Όχι στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό» 

7. 25 χρόνια της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Κόμματος «στη σωστή πλευρά της ιστορίας» 

8. Συνάντηση εργασίας με Επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα 

9. 30 χρόνια από τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς 

10. Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Εμπορίου των Φιλιππίνων, Alfred Pascua 

11. Συνεδρίαση για τον Προϋπολογισμό 2023 

12. Mission to Israel with ELNET 

13. 70 χρόνια από την ίδρυση του Ευρωκοινοβουλίου 

 

http://www.asimakopoulou.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=G8JZz_GTWIU&list=PL6AGnofVk5PyyFU4EgJ8E6TrtDpFwSvUm&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=uQSVyr2T4Ws&list=PL6AGnofVk5PyyFU4EgJ8E6TrtDpFwSvUm&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=rIVCItsOr1I&list=PL6AGnofVk5PyyFU4EgJ8E6TrtDpFwSvUm&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=3AsioXIFWsg&list=PL6AGnofVk5PyyFU4EgJ8E6TrtDpFwSvUm&index=57
https://www.youtube.com/watch?v=o521A7mpHas&list=PL6AGnofVk5PyyFU4EgJ8E6TrtDpFwSvUm&index=58
https://youtu.be/WlWUO3pC5us
https://youtu.be/oyfEiU9ay0o
https://youtu.be/bRn3zvuN028
https://youtu.be/fiRRy-FEY2c
https://youtu.be/zsDc9YZ5dKo
https://youtu.be/_MNWqXvUmb0
https://youtu.be/8_7bSPoS_jI
https://www.youtube.com/watch?v=vlGmX-57sqo
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Επιπλέον, δημιουργήθηκαν σύντομες παραγωγές με τη μορφή “Instagram Reels”, στα οποία 

προβάλλεται το κοινοβουλευτικό έργο της κας Ασημακοπούλου, οι παρεμβάσεις της στην 

Ολομέλεια, οι αποστολές στις οποίες συμμετέχει στο εξωτερικό, καθώς και σημαντικά 

στιγμιότυπα από τη δράση της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι παραγωγές είναι διαθέσιμες 

στον λογαριασμό της Ευρωβουλευτού στο Instagram, με κοινοποίηση σε όλους τους 

λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 

XII. Στοχευμένες καμπάνιες ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης 

 

Ομάδες επισκεπτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Η κα Ασημακοπούλου υποδέχτηκε στις Βρυξέλλες συνολικά 3 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 132 πολίτες, 

είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με την Ελληνίδα Ευρωβουλευτή για ευρωπαϊκά θέματα, αλλά 

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 MY MEP  

● «Λέμε Όχι στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό» 

Η κα Ασημακοπούλου υποδέχθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους μαθητές - νικητές του 

8ου Ψηφιακού Διαγωνισμού «Λέμε Όχι στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό».  

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». 

● Το Δελτίο Τύπου  

● Το βίντεο  

 

https://asimakopoulou.gr/d-t-episkepsi-sto-eyropaiko-koinovoyli/
https://www.youtube.com/watch?v=WlWUO3pC5us
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ! «ΚΕΡΔΙΣΤΕ ένα ταξίδι για δύο άτομα στις Βρυξέλλες και 

επισκεφτείτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» 

Με αφορμή την ολοκλήρωση του τρίτου της έτους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κα 

Ασημακοπούλου διοργάνωσε μια κλήρωση για ένα ταξίδι 2 ατόμων στις Βρυξέλλες. Με πάνω 

από 780 συμμετέχοντες, η κλήρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η επίσκεψη του νικητή 

πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 2022. 

● Το newsletter 

ΚΑΜΠΑΝΙΑ #ThisIsGreece - Περιοδεία στα νησιά του Αιγαίου 

 

Το περασμένο καλοκαίρι, η κα Ασημακοπούλου πραγματοποίησε την περιοδεία #ThisIsGreece 

στη Ρόδο, το Καστελόριζο, τη Σάμο και τη Χίο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που ανέλαβε, ως  

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να 

ενημερώσει τον επιχειρηματικό κόσμο και ειδικά τις ΜμΕ. Με τη συνδρομή των τοπικών 

Επιμελητηρίων και σχετικών ενημερωτικών εκδηλώσεων που διοργανώνουν, παρουσίασε τη νέα 

διαδικτυακή πλατφόρμα της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

«Access2Markets».  

https://mailchi.mp/1895e3f8051a/b3kuj761ya-84042?e=7642505395


 

 
 

36 

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2023 «Μένουμε άνθρωποι» 

Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση που γνώρισε η πρωτοβουλία, με τίτλο «Μένουμε άνθρωποι» και η 

έκδοση του Ημερολογίου Αγάπης και Προσφοράς για το 2021, η κα Ασημακοπούλου 

προχώρησε σε μια νέα έκδοση Ημερολογίου για το 2023, με μηνύματα και ευχές από τον 

Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κ. 

Manfred Weber και την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα Roberta Metsola.  

Στόχος του συγκεκριμένου ημερολογίου είναι η προβολή του έργου, της δράσης και της 

κοινωνικής προσφοράς εμβληματικών φορέων στην Ελλάδα. Κάθε μήνας του έτους 2023, είναι 

«αφιερωμένος» σε  μια Παγκόσμια Ημέρα και στον αντίστοιχο φορέα που την εκπροσωπεί.  

 
 

 

 

 

 

https://asimakopoulou.gr/menoyme-anthropoi-imerologio-agapi/
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Παραρτήματα 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ  

 

Παρακάτω παρατίθενται τα κείμενα των παρεμβάσεων της κας Ασημακοπούλου, κατά την 

περίοδο από 01/07/2022 έως 31/12/2022. 

 

1. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων (04/07/2022) 

 

Κυρία Πρόεδρε, 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 ναού, 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 μια 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. 

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. 

 

2. Η ΕΕ και η υπεράσπιση της πολυμέρειας (05/07/2022) 

 

Madam President,  

the recent ministerial conference of the WTO acts as a stark reminder of what exactly is at stake 

when we talk about the defence of multilateralism. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zo5No13Mdjg
https://www.youtube.com/watch?v=_a-xdieNn4E
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So was MC12 actually a success? What was genuinely achieved? After 20 years, there was an 

agreement on fishing subsidies, a compromise on the TRIPS waiver, and the long-standing 

position of exempting e-commerce from tariffs was maintained. But can these achievements be 

characterized as a success? 

Well, apparently they can, if not because of the achievements themselves, because of our 

excessively modest expectations. Set against the backdrop of war in Ukraine, growing 

protectionism, trade weaponisation, frankly, we’re all relieved that MC12 managed to achieve 

anything at all. So yes, the answer is that MC12 was a success. But the long-term future of the 

WTO is still far from certain. And though a light continues to shine on the future of 

multilateralism and the WTO lives to fight another day, we must all intensify our efforts in 

defending multilateralism. 

3. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων (12/09/2022) 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Με τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία και τις συνεχείς απειλές του για κλείσιμο της 

παροχής φυσικού αερίου προς της Ευρώπη, λόγω των κυρώσεων, που σωστά έχουμε επιβάλλει, 

είμαστε αντιμέτωποι με μία νέα μεγάλη κρίση. 

Ένας δύσκολος χειμώνας είναι προ των πυλών και οι αυξήσεις των τιμών στην ενέργεια 

μπορούν να αποβούν καταστροφικές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πρέπει, λοιπόν, να 

αντιδράσουμε άμεσα, με ενότητα και αποτελεσματικότητα. 

Η υιοθέτηση, μεταξύ άλλων, των προτάσεων του Έλληνα Υπουργού Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα 

για έναν μόνιμο ευρωπαϊκό μηχανισμό, που θα αποσυνδέει τις τιμές του φυσικού αερίου από 

αυτές του ρεύματος, σε συνδυασμό με έναν μηχανισμό ανάκτησης των υπερεσόδων των 

εταιριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, πιστεύω θα ήταν στη σωστή κατέυθυνση. 

Είναι αναγκαία μία πανευρωπαϊκή λύση σε αυτό το πανευρωπαϊκό πρόβλημα, όπως 

χαρακτηριστικά είχε προτείνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ήδη από τον 

Μάρτιο και αυτό περιμένουν από εμάς οι ευρωπαίοι πολίτες. Μια λύση. Δεν μπορούμε να 

καθυστερούμε άλλο. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. 

Φυσικά και ευθύνεται η εισβολή Πούτιν για αυτή την κρίση. Δική μας όμως ευθύνη είναι να την 

αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Τώρα και όλοι μαζί. Ας την αναλάβουμε λοιπόν. 

Σας ευχαριστώ. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DsvDyVR0ihU
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4. Συστήματα παρακολούθησης και κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στην Ελλάδα 

(12/09/2022) 

 

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, 

Ας περάσουμε κατευθείαν στην αλήθεια, και θα ήθελα να σας παρακαλέσω κύριε Επίτροπε να 

διορθώσετε τη δήλωσή σας. 

Η ελληνική κυβέρνηση έχει δηλώσει ρητώς ότι ΔΕΝ χρησιμοποιεί παράνομο λογισμικό 

κατασκοπείας και η υπόθεση του ευρωβουλευτή Ανδρουλάκη είναι νόμιμη, και τονίζω πως η 

νόμιμη [αυτή] παρακολούθηση εξετάζεται από τη δικαιοσύνη, από μια διακομματική ερευνητική 

επιτροπή στο Κοινοβούλιο και από τις ανεξάρτητες αρχές στην Ελλάδα. 

Ενισχύσαμε, επίσης, το νομοθετικό μας πλαίσιο και παροτρύναμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να 

πράξει το ίδιο. Θα είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό, διότι δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. 

Ξέρω ότι η μυθολογία είναι μέρος της ταυτότητας της Ελλάδας και ίσως αυτήν την αγάπη για 

τους μύθους προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κακόβουλες δυνάμεις και εχθροί της Ελλάδας και 

του Πρωθυπουργού μας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν διαστρεβλώνουν και μπλέκουν το μύθο 

με την αλήθεια για να αποσταθεροποιήσουν την Ελλάδα και για να αποκτήσουν πλεονέκτημα 

στις επερχόμενες εκλογές του 2023. 

Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω [αυτό] και να είμαι απολύτως σαφής: 

ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΕΧΤΟΥΜΕ μύθους που αποσκοπούν στην αμαύρωση της αξιοπιστίας και της 

φήμης ούτε της Ελλάδας ούτε της κυβέρνησής της ούτε του Πρωθυπουργού, Κυριάκου 

Μητσοτάκη. 

Ο ελληνικός λαός θα διαχωρίσει τον μύθο από την αλήθεια και περιμένω από αυτό το σώμα να 

κάνει το ίδιο. 

Ευχαριστώ. 

 

5. Ανανεωμένη εταιρική σχέση με τη Νότια Γειτονία – ένα νέο θεματολόγιο για τη 

Μεσόγειο (13/09/2022) 

 

Madam President, Commissioner, as a member of this House from Greece, I am more aware than 

most of the importance that the entire southern neighbourhood has for the European Union. 

Today, however, I’d like to focus on one of its members, namely Israel – one of our closest and 

most like-minded partners, not just in the region but in the world. 

After ten years, the European Union is finally preparing to reconvene the Association Council 

with Israel. This is a moment where I think we need to send some very clear messages. In our 

report we note the importance and achievements of the Abraham Accords. We need to hear this 

message echoed loud and clear by our counterparts in the Council. It’s important that Israel hear 

this, and it’s important that other regional powers hear this. 

https://www.youtube.com/watch?v=6igeEwmNfCc
https://www.youtube.com/watch?v=6igeEwmNfCc
https://www.youtube.com/watch?v=6igeEwmNfCc
https://www.youtube.com/watch?v=6igeEwmNfCc
https://www.youtube.com/watch?v=1Q5ZCfakjlI
https://www.youtube.com/watch?v=1Q5ZCfakjlI
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Iran is deeply opposed to the rapprochement between Israel and the European Union and its 

neighbours. This week, it threatened an attack on Tel Aviv, echoing previous threats, citing the 

Accords. It’s therefore of the utmost importance that we make our position clear. We welcome 

the Abraham Accords. We support the Abraham Accords, and we will not tolerate efforts by Iran 

to undermine regional peace and stability. 

 

6. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων (03/10/2022) 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Προσφάτως, ένα ακόμη περιστατικό παραπληροφόρησης και συκοφάντησης της Ελλάδας 

σχετικά με τη διαχείριση μεταναστών στα σύνορά της, αποδείχθηκε κατηγορηματικά ψευδές. 

Η ΜΚΟ “humanrights360”, η οποία εκπροσωπεί 38 αιτούντες άσυλο που εγκλωβίστηκαν σε μία 

νησίδα στον Έβρο, παραδέχθηκε ότι είχε “παραπλανηθεί” ως προς τα γεγονότα, επομένως οι 

ισχυρισμοί της ελληνικής κυβέρνησης και των ελληνικών αρχών ήταν ορθοί εξαρχής. 

Οι 38 μετανάστες βρίσκονταν εγκλωβισμένοι σε τουρκικό έδαφος. 

Κανένα άτομο που διασώθηκε δεν χρειάστηκε νοσοκομειακή περίθαλψη. 

Δεν υπήρχε κανένα αγνοούμενο ή πληγωμένο ή νεκρό παιδί. 

Όπως και σε αυτή την περίπτωση, η Ελλάδα προστατεύει τα ευρωπαϊκά μας σύνορα, με πλήρη 

σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τα ανθρωπιστικά της καθήκοντα. 

Αντιθέτως, η Τουρκία είναι αυτή που χρησιμοποιεί ως όπλο τους μετανάστες, εκμεταλλευόμενη 

τη δυστυχία και τον πόνο τους. 

Οφείλουν να ζητήσουν συγγνώμη από την Ελλάδα όλοι όσοι τη συκοφαντούν, στους οποίους 

δυστυχώς συμπεριλαμβάνονται και Έλληνες Ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης που 

επιδιώκουν μικροπολιτικά οφέλη.  

Θα αγωνιστούμε ενάντια σε όλους εκείνους που δυσφημούν και συκοφαντούν την Ελλάδα στη 

διεθνή σκηνή. Γιατί όπως λένε στη χώρα μου, «καθαρός ουρανός, αστραπές δε φοβάται» και 

στην Ελλάδα, ο ουρανός είναι γαλάζιος και καθαρός 

 

7. Ο θάνατος της Μαχσά Αμινί και η καταστολή των διαδηλώσεων για τα δικαιώματα 

των γυναικών στο Ιράν (04/10/2022)  

 

Mr President, the death of Mahsa Amini is shocking, but sadly it’s not surprising. It’s not 

surprising to the people of Iran whose basic human rights are routinely trampled on. And it’s not 

surprising to the United States, which is accused by Ayatollah Khamenei of instigating the 

protests. And it’s not surprising to Israel, which Iran wants to wipe off the face of the earth. It’s 

not surprising to the Islamic Revolutionary Guard Corps, which regularly engages in terrorist 

acts and is now carrying out raids on the protesters. 

https://www.youtube.com/watch?v=5TOHdbr_IQ8
https://www.youtube.com/watch?v=5TOHdbr_IQ8
https://www.youtube.com/watch?v=5TOHdbr_IQ8
https://www.youtube.com/watch?v=AehTtuYIVYA
https://www.youtube.com/watch?v=AehTtuYIVYA
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It’s not surprising, but it actually is terrifying that all of this comes from a country which is 

building nuclear weapons. It’s even more sad that the European Union’s response is currently 

basically statements and debates instead of actions. So please, High Representative, please, Mr 

Borrell, surprise us pleasantly and do something. I call upon you to immediately take steps to 

designate the Islamic Revolutionary Guard Corps as what it is, namely a terrorist organisation. 

 

8. Αποτέλεσμα της επανεξέτασης από την Επιτροπή του σχεδίου δράσης 15 σημείων 

σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (05/10/2022)  

 

Mr President, I would say to Vice—President Schinas that trade deals are about delivering jobs 

and investment, but they’re also about setting rules and about promoting our values. The global 

race for a new era of rules and values is well underway. Recent years have seen our drive for free 

trade agreements stall, and political division over trade and sustainable development chapters 

have been one of the major reasons. 

Now, having recently achieved a mutually—agreeable solution on trade and sustainable 

development chapters, we can now focus on making up for lost time. We’re fortunate because 

the timing is very good to make up for lost time. We’ve survived a pandemic, we are tackling the 

energy crisis – or at least we’re trying to – and our trade strategy is aimed at future—proofing 

ourselves in a multipolar world. 

President von der Leyen set out an ambitious agenda in her State of the Union address, name 

checking free trade agreements with Chile, with Mexico, with New Zealand, with Australia and 

with India – and I would also mention Indonesia and Mercosur. So as the race to shape the New 

World Order gathers pace, free trade agreements will play a key role. 

Our partners see the European Union as a beacon of stability, of predictability and opportunity. 

So with faith in our values, with like—minded teammates and fair rules, we stand a good chance 

to remain a front runner on the global stage. 

 

9. Αντιμετώπιση της αντιευρωπαϊκής και αντιουκρανικής προπαγάνδας των 

Ευρωπαίων υποστηρικτών του Πούτιν (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων) 

(05/10/2022) 

 

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, 

Κύριε Αντιπρόεδρε, 

Κύριε Σχοινά, κύριε Υπουργέ, 

Η εισβολή του Πούτιν δεν ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία. Ο Πούτιν προετοιμαζόταν εδώ και καιρό 

και η προπαγάνδα ήταν ένα μεγάλο κομμάτι της προετοιμασίας του. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tlyp5i66r-A
https://www.youtube.com/watch?v=Tlyp5i66r-A
https://www.youtube.com/watch?v=mfR0GNN8C0o
https://www.youtube.com/watch?v=mfR0GNN8C0o
https://www.youtube.com/watch?v=mfR0GNN8C0o
https://www.youtube.com/watch?v=mfR0GNN8C0o
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Και πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν αντιμετωπίσαμε επαρκώς ούτε την προπαγάνδα ούτε τα 

ψέματα του Πούτιν, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα και είναι εξόχως επικίνδυνη, εκτός των 

άλλων, γιατί ανοίγει την όρεξη και τον δρόμο και σε άλλους που σκέφτονται και πράττουν όπως 

ο Πούτιν, όπως είναι ο Ερντογάν, ο οποίος επίσης χρησιμοποιεί την προπαγάνδα και τα ψεύδη 

πριν και μετά από οποιαδήποτε προκλητική ή παράνομη ενέργεια ή εκ των υστέρων για να τη 

δικαιολογήσει. “Casus belli”, «γαλάζια πατρίδα», αποστρατικοποίηση νησιών, απειλές όπως 

«μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά», εκατοντάδες παράνομες υπερπτήσεις, αμφισβήτηση διεθνών 

συνθηκών, αδιαφορία για το διεθνές δίκαιο. 

Και τώρα μας προέκυψε και ένα ακόμη παράνομο μνημόνιο με τη Λιβύη, για την εκμετάλλευση 

υδρογονανθράκων στην περιοχή της νόμιμης Α.Ο.Ζ. Ελλάδας – Αιγύπτου. Και πάντα αυτά 

συνοδεύονται από προπαγάνδα του Ερντογάν κατά της Ελλάδας. 

Η ιστορία του Ερντογάν που λέει ότι η Ελλάδα, είναι το χαϊδεμένο παιδί της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, που εξοπλίζει τα νησιά, που κάνει παράνομα pushbacks, που πνίγει πρόσφυγες στο 

Αιγαίο και αφήνει νεκρά παιδιά στη νησίδα του Έβρου. Και αυτή την αισχρή προπαγάνδα την 

αναπαράγουν όχι μόνο εχθροί της Ελλάδος, αλλά τολμούν να την αναπαράγουν για 

μικροκομματικό όφελος ακόμη και μέλη της ελληνικής αντιπολιτευτικής σκηνής. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Όταν πρόκειται για την προπαγάνδα του Ερντογάν κατά της Ελλάδας, ας μην ξεχνάμε το σκληρό 

μάθημα που πήραμε από τον Πούτιν: γιατί όταν ανεχόμαστε την προπαγάνδα, τα χειρότερα 

έπονται. 

 

10. Η ευθύνη της FRONTEX για παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα 

εξωτερικά σύνορα της ΕΕ μέσα από το πρίσμα της έκθεσης της OLAF (17/10/2022) 

 

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, 

Η σημερινή συζήτηση είναι ευπρόσδεκτη, με στόχο να λάμψει η αλήθεια. Ως Ελληνίδα 

ευρωβουλευτής, δεν μπορώ να επιτρέψω η συζήτηση αυτή να ρίξει νερό στον μύλο της 

τουρκικής εκστρατείας κατασυκοφάντησης κατά της Ελλάδας σχετικά με το μεταναστευτικό, 

προκειμένου να επισκιάσει το γεγονός ότι η Τουρκία συνειδητά και συστηματικά εργαλειοποιεί 

τους μετανάστες στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε.. 

Και σας παραθέτω τα λόγια του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, κ. Τσαβούσογλου: «Υπό την 

επίβλεψη της Ε.Ε. και με την βοήθεια της Frontex η Ελλάδα σκοτώνει ανθρώπους στη μέση της 

θάλασσας». Αυτό είναι ψέμα. 

Και σας παραθέτω τα λόγια του Προέδρου Ερντογάν: «Η Ελλάδα με παράνομες 

επαναπροωθήσεις μετατρέπει το Αιγαίο σε νεκροταφείο και η Ευρώπη και ο ΟΗΕ πρέπει να 

σταματήσουν αυτές τις βιαιότητες που αποτελούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας». Αυτό 

είναι άλλο ένα ψέμα και είναι μία ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση. 

https://www.youtube.com/watch?v=FmNhHVMeScs
https://www.youtube.com/watch?v=FmNhHVMeScs
https://www.youtube.com/watch?v=FmNhHVMeScs
https://www.youtube.com/watch?v=FmNhHVMeScs
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Η αλήθεια, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πως η Τουρκία στοιβάζει μαζικά άνδρες, γυναίκες και 

παιδιά σε σαπιοκάραβα και τους σπρώχνει βίαια προς την Ελλάδα, ενώ οι Ελληνικές Αρχές, με 

τη βοήθεια της FRONTEX, διασώζουν ανθρώπινες ζωές καθημερινά. 

Μόλις την περασμένη Παρασκευή, όπως ανέφερε η Επίτροπος Johansson, διασώθηκαν στον 

ποταμό Έβρο, 92 μετανάστες οι οποίοι κατέθεσαν ότι εγκαταλείφθηκαν στο σημείο αυτό από τις 

τουρκικές αρχές εντελώς γυμνοί. Ναι, εντελώς γυμνοί. 

Και αυτή, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η «γυμνή» αλήθεια για την Τουρκία που εργαλειοποιεί το 

μεταναστευτικό και πρέπει επιτέλους να την αντιμετωπίσετε. Με ενότητα και αλληλεγγύη. Αν 

όχι για την Ελλάδα, γιατί το οφείλετε στον Ευρωπαϊκό μας πολιτισμό, αξίες και ανθρωπισμό. 

Σας ευχαριστώ. 

 

11. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2023 - 

όλα τα τμήματα (18/10/2022) 

 

Mr President, Commissioner, Minister,  

between 2021 and 2024, the European Union will allocate over EUR 1 billion in funding to the 

Palestinian Authority. 

Fine, yet a proposal to condition just EUR 20 million of that funding is refused over and over by 

this House. I am referring, honourable colleagues, to the initiative which seeks to remove anti-

Semitic references and incitement to violence propagated in the textbooks of Palestinian 

children. 

The EU is very clear that it has a zero-tolerance approach to anti-Semitism, and I would like to 

think that this is an approach that we all share. The Georg Eckert Institute study is clear that 

Palestinian textbooks do in fact contain anti-Semitic references. So I ask you, colleagues: why is 

it that a majority of this House refuses to condition EUR 20 million of the EUR 1 billion funding 

for the Palestinian Authority on removing the anti-Semitic references from the textbooks of 

Palestinian children? 

It is utterly perplexing that we failed to take this action. Funding conditionality is a routine 

feature of EU programmes. We condition commitments on a host of indicators from gender-

mainstreaming to sustainability. So why is funding conditioning to fight anti-Semitism resisted 

so heavily? 

This is a question I put to colleagues ahead of the vote on the budget, and it is a question that I 

will continue to put in the times to come. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aK1Skhyyj7s
https://www.youtube.com/watch?v=aK1Skhyyj7s
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12. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων (10/11/2022)  

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

Η Ελλάδα σε ζητήματα κράτους Δικαίου δεν κάνει εκπτώσεις. 

Η τιμή και η υπόληψη των Ελλήνων πολιτών αλλά και του δημοκρατικά εκλεγμένου 

Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν είναι διαπραγματεύσιμη και θα τη φυλάξουμε ως 

κόρη οφθαλμού. 

Η Ελληνική Κυβέρνηση δεν χρησιμοποιεί κακόβουλο λογισμικό, έχει ενισχύσει το νομοθετικό 

πλαίσιο άρσης απορρήτου, έχει διερευνήσει θεσμικά και πλήρως τη νόμιμη επισύνδεση του 

κινητού του κ. Ανδρουλάκη και πρωτοπορεί και πάλι πανευρωπαϊκά, απαγορεύοντας καθολικά 

τη χρήση κακόβουλου λογισμικού στην Ελλάδα. 

Δεν θα επιτρέψουμε, λοιπόν, σε όσους σπεκουλάρουν πάνω στην Ελλάδα για μικροκομματικούς 

λόγους και για προσωπική προβολή, σε εχθρούς της Ελλάδας όπου και αν βρίσκονται, σε όσους 

υπηρετούν σκοτεινές ατζέντες, σε όσους δηλητηριάζουν τον δημόσιο βίο της Ελλάδος με 

τοξικότητα να συκοφαντούν την Ελλάδα χωρίς αποδείξεις και πειστήρια. 

Και προφανώς δεν θα ανεχτούμε την παντελώς ανυπόστατη προπαγάνδα ενός ελληνικού μέσου 

ενημέρωσης, του οποίου ο εκδότης συνδέεται με τη χρηματοδότηση τηλεοπτικού δικτύου, εντός 

Ελλάδος, με ρωσικά κεφάλαια. 

Για να συνεννοηθούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάτω τα χέρια σας από την Ελλάδα. 

 

13. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων (21/11/2022)  

 

Κυρία Πρόεδρε, όσοι κατηγορούσαν την Ελλάδα για τους 92 μετανάστες που διέσωσαν οι 

ελληνικές αρχές στον Έβρο, θα ζητήσουν άραγε συγγνώμη τώρα που το μέσο που δημοσίευσε 

το σχετικό ρεπορτάζ το απέσυρε λόγω αμφιβολιών; Μήπως θα ζητήσουν συγγνώμη όσοι 

συκοφαντούσαν τους διωκόμενους στο υποτιθέμενο σκάνδαλο Novartis που αθωώθηκαν πλήρως 

τώρα που ακόμα και ο δικηγόρος του κυρίου Τσίπρα λέει ότι ήταν όλοι αθώοι από την αρχή; 

Είναι αυτοί που για το πανευρωπαϊκό πρόβλημα της χρήσης παρανόμου και κακόβουλου 

λογισμικού υιοθετούν και αναπαράγουν ανυπόστατες κατηγορίες κατά της Ελλάδας. Αυτοί, 

λοιπόν, που προσπαθούν να παρασύρουν την Ελλάδα μέσα στον βούρκο της λάσπης και της 

τοξικότητας, να ξέρουν ότι δεν χάνουμε χρόνο περιμένοντας τη συγγνώμη τους. Η κυβέρνηση 

Μητσοτάκη είπε από την αρχή «όλα στο φως» και συνεργάστηκε πλήρως με τα ευρωπαϊκά 

όργανα, με την επιτροπή PEGA, και πρωτοπορεί πανευρωπαϊκά με νομοσχέδιο που απαγορεύει 

και ποινικοποιεί την κατοχή, τη χρήση και την εμπορία του παράνομου λογισμικού 

παρακολούθησης. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όχι μόνο δεν υπολείπεται, αλλά 

πρωτοστατεί στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d62fgcJ9u4g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=I4n5kAsYl9A&t=1s
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14. Παρέμβαση για την «Κατάσταση στη Λιβύη» (22/11/2022) 

 

Κυρία Πρόεδρε,  

με φόντο το διπλωματικό επεισόδιο την περασμένη εβδομάδα, όπου η Υπουργός Εξωτερικών 

της υπηρεσιακής κυβέρνησης της Λιβύης προσπάθησε με την παρουσία της στο αεροδρόμιο να 

επιβάλει στον Έλληνα συνομόλογό της να συναντηθεί μαζί του, καλωσορίζω την παρούσα 

έκθεση, η οποία αναφέρει ξεκάθαρα ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 για την οριοθέτηση 

των θαλάσσιων περιοχών στη Μεσόγειο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και 

της Κύπρου, δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν έχει νομικές συνέπειες για 

τρίτα κράτη.  

Η έκθεση, μάλιστα, ορθώς παροτρύνει τις λιβυκές αρχές να προβούν στην ακύρωση του 

τουρκολιβυκό μνημονίου και να μην εφαρμόσουν καμία ρήτρα της συμφωνίας για τους 

υδρογονάνθρακες. 

Η Ελλάδα, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ένας πόλος σταθερότητας και ασφάλειας στη Μεσόγειο 

και σέβεται το διεθνές δίκαιο. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Λιβύης όχι μόνο δεν κάνει εκλογές, 

αλλά υφαρπάζει την παραμονή της, εκμεταλλευόμενη κατά το δοκούν τους πόρους της χώρας 

και υπογράφει και με τους Τούρκους. Οπότε, όπως είπε εύγλωττα ο Υπουργός Εξωτερικών της 

Ελλάδας, Νίκος Δένδιας: «ε, δεν γίνεται». 

 

15. Παρέμβαση για τις προοπτικές για λύση δύο κρατών για το Ισραήλ και την 

Παλαιστίνη (13.12.2022) 

Mr President, Madam Commissioner,  

this year has seen multiple clashes between Israelis and Palestinians. It’s actually been one of the 

deadliest years in recent memory, and too many innocent civilians, including young children, 

have paid the ultimate price. Terrorist attacks against Israel have led to the highest death count 

since 2008, and this is a sign, perhaps, that the Palestinian Authority is increasingly losing its 

control and its credibility. 

We cannot afford to turn away from this discussion. Peace between Israel and Palestine is not a 

bilateral issue. It is a regional issue. If we lose sight of that, then we fail to appreciate the many 

barriers which stand in the way of peace, and to recognise the available paths to peace. 

This conflict does not exist in a vacuum. We see actors like Iran continuing to do all it can to 

sow division and destruction – a regime which defines itself by its hatred of Israel and supports 

https://www.youtube.com/watch?v=Ar7juzTZPwM
https://www.youtube.com/watch?v=7XFTZivB8Rs
https://www.youtube.com/watch?v=7XFTZivB8Rs
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terrorist groups like Hezbollah and the Palestinian Islamic Jihad, with the goal of Israel’s 

ultimate destruction. 

But there is another path, and we see this reflected in other parts of the region – a diplomatic and 

prosperous path to peace, namely the Abraham Accords, a process that has seen Arabs and 

Israelis traveling to each other’s countries and discussing how they can develop their economies 

together to prosper – and these are areas where our policy in the region could be more proactive. 

So, we must get tougher on Iran and we must offer more support to champion the outcome of the 

Abraham Accords. In doing so, we can help remove barriers and follow the path to genuine and 

lasting peace. 

16. Παρέμβαση για τις Τουρκικές αεροπορικές επιθέσεις στη βόρεια Συρία και στην 

Κουρδική Περιφέρεια του Ιράκ (13.12.2022) 

 

Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε,  

οι βομβαρδισμοί στη Συρία, αλλά και στην κουρδική περιφέρεια του Ιράκ, αποδεικνύουν 

περίτρανα ότι η επιθετικότητα της Τουρκίας αποτελεί ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα.  

Βέβαια, είμαστε εμείς, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, που έχουμε καθημερινά να 

αντιμετωπίσουμε την ασταθή και απρόβλεπτη συμπεριφορά ενός γείτονα, που δυστυχώς απέχει 

παρασάγγας από τις ευρωπαϊκές αξίες, αλλά και αγνοεί συστηματικά τις επιταγές του Διεθνούς 

Δικαίου.  

Μόνο τους τελευταίους μήνες, οι δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας αρκούν για να αντιληφθεί 

κανείς ότι η Τουρκία έχει επιλέξει συνειδητά να δρα ως κράτος-ταραξίας. Ο κ. Ερντογάν έχει 

εξαπολύσει ουκ ολίγες απειλές εναντίον της πατρίδας μου, της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας 

επανειλημμένα τον στίχο «θα έρθουμε νύχτα», από το ομώνυμο τραγούδι που συνδέθηκε με τις 

μαύρες μέρες της εισβολής στην Κύπρο.  

Αυτό είναι ένα ψήγμα μόνο από την εμπρηστική ρητορική που εκφράζει σε κάθε ευκαιρία, 

κουνώντας το δάχτυλο στην Ελλάδα, ακόμα και για ζητήματα όπως το μεταναστευτικό, όπου 

είναι η Τουρκία αυτή που δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Προχθές μάλιστα, κατά τη δοκιμή του βαλλιστικού πυραύλου Typhoon, δήλωσε: «Στην Ελλάδα 

λένε ότι ο πύραυλος θα χτυπήσει την Αθήνα. Φυσικά και θα χτυπήσει, αν δεν κάτσετε ήρεμοι». 

Τι άλλο θα ακούσουμε!; Φαίνεται πως όσο πλησιάζουν οι εκλογές, οι λεονταρισμοί του Τούρκου 

προέδρου θα αυξάνονται. Η ανοχή της Ευρώπης, όμως, είναι αυτή που θα έπρεπε να έχει ήδη 

εξαντληθεί. Αναρωτιέμαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι ακριβώς περιμένουμε για να 

απαντήσουμε αποτελεσματικά πλέον στην τουρκική προκλητικότητα; 

https://www.youtube.com/watch?v=Ry3U0jiY8Rw
https://www.youtube.com/watch?v=Ry3U0jiY8Rw
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17. Παρέμβαση για τις Εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση των 

δημοσιογράφων και τις επιπτώσεις όσον αφορά το κράτος δικαίου (14.12.2022) 

 

Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε,  

τα θέματα Τύπου είναι και θέματα κράτους δικαίου και ως τέτοια τα αντιμετωπίζουμε στην 

πατρίδα μου, την Ελλάδα. Οπότε σταματήστε να συκοφαντείτε την Ελλάδα, η οποία από την 

πρώτη στιγμή καλωσόρισε την Ευρωπαϊκή Πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, 

μια πρωτοβουλία ορόσημο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμετέχουμε γι’ αυτό ενεργά στον 

γόνιμο διάλογο, μέσα από τον οποίο θα αποκρυσταλλωθεί ένα ενιαίο αδιάβλητο πλαίσιο που θα 

ενδυναμώνει την ελευθεροτυπία και θα ενισχύει τη δημοκρατία.  

Σήμερα είναι η Ελλάδα αυτή που έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις για τη διασφάλιση 

της προστασίας, της ασφάλειας, της ελευθερίας και της ενίσχυσης του δημοσιογραφικού 

λειτουργήματος, και αυτό μέσα από μια task force που συντονίζει τη δράση κράτους και 

επαγγελματιών του χώρου, προασπίζει τα συμφέροντά τους και βρίσκεται σε αγαστή 

συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές και την αρμόδια Επίτροπο. 

Η διαφάνεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί τη λέξη-κλειδί για τις κρατικές δράσεις 

αλλά και την κρατική ενίσχυση των μέσων ενημέρωσης. Γι’ αυτό, στο ελληνικό κοινοβούλιο 

ψηφίζεται αυτές τις ημέρες ένα νομοσχέδιο που θα θέσει κανόνες πλήρους διαφάνειας σχετικά 

με τέτοιες χρηματοδοτήσεις, αλλά και για τη στελέχωση των μέσων ενημέρωσης με 

επαγγελματίες.  

Η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα για όλους, πολίτες και δημοσιογράφους και το 

αποδεικνύει στην πράξη, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς σκιές, χωρίς αστερίσκους, θέτοντας θεσμικά 

εχέγγυα. Ο Τύπος χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία και πλουραλισμό, απολαμβάνοντας 

παράλληλα την ελευθερία που απαιτείται, ώστε τελικά ο πολίτης να πληροφορείται έγκυρα και 

αντικειμενικά, διότι αυτό τελικά είναι και το ζητούμενο. 

 

18. Παρέμβαση για την αναβάθμιση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 

(14.12.2022) 

Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues,  

Depuis l’adoption du cadre financier pluriannuel, deux événements aux conséquences majeures, 

la pandémie et l’invasion russe totalement injustifiée de l’Ukraine, ont radicalement changé notre 

vie. À l’heure de la «permacrise», le cadre financier pluriannuel n’est pas adapté aux objectifs 

qu’il vise, et il ne permet pas en l’état d’assurer la transition verte et numérique. 

https://www.youtube.com/watch?v=it501IzuBCM
https://www.youtube.com/watch?v=it501IzuBCM
https://www.youtube.com/watch?v=Ca6X3Q-NcXU
https://www.youtube.com/watch?v=Ca6X3Q-NcXU
https://www.youtube.com/watch?v=Ca6X3Q-NcXU
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Confrontés à un monde multipolaire, nous devons renforcer l’autonomie stratégique de l’Union 

européenne et financer nos nouvelles ambitions politiques, telles que le paquet législatif sur les 

semi-conducteurs ou la facilité pour la reprise et la résilience. 

À ce jour, nous avons dû utiliser de l’argent provenant de domaines essentiels du budget 

européen, comme la réserve de solidarité et d’aide d’urgence ou la politique agricole commune. 

Paralyser ces domaines aura un effet problématique sur nos citoyens et sur l’Union dans son 

ensemble. 

Le budget a besoin de nouvelles ressources pour faire face aux nouvelles crises. Cela signifie une 

révision ambitieuse du CFP et de nouvelles ressources propres. Nous accusons un retard trop 

important pour continuer comme si de rien n’était. Nous avons besoin d’un budget européen plus 

solide, plus résilient et plus flexible, capable de faire face aux crises passées, présentes et futures. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

 

Παρακάτω παρατίθενται τα κείμενα των ερωτήσεων της κας Ασημακοπούλου, κατά την περίοδο 

από 01/07/2022 έως 31/12/2022. 

1. 06.07.2022 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  προς την Επιτροπή 

Στις 15 Δεκεμβρίου 2021 έγινε δεκτό από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (EUIPO) το αίτημα της Τουρκίας για κατοχύρωση του εμπορικού σήματος 

«Turkaegean» ως σήματος της ΕΕ (EU trade mark). Το αίτημα είχε καταχωρηθεί από τις 16 

Ιουλίου του ίδιου έτους και θα ισχύει για μία δεκαετία, ενώ παράλληλα καταχωρήθηκε και στον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοτησίας (WIPO). Μάλιστα, οι ΗΠΑ απέρριψαν το 

σχετικό αίτημα. 

Η χρήση του εμπορικού σήματος «Turkaegean» για τουριστικούς σκοπούς είναι αφενός 

παραπλανητική, αφού επιχειρεί να συνδέσει άρρηκτα το Αιγαίο Πέλαγος και τα Ελληνικά νησιά 

με την Τουρκία προκαλώντας σύγχυση στους υποψήφιους επισκέπτες, και αφετέρου αμφισβητεί 

τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο. 

Μια τέτοια κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας δεν συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας, μία 

από τις προϋποθέσεις για την ένταξη στην ΕΕ. Την ίδια στιγμή είναι απαράδεκτο που ένα τέτοιο 

αίτημα έγινε δεκτό στους κόλπους της ΕΕ, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη έκθεση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-002460_EL.html
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Πώς σχεδιάζει να αποτρέψει τη χρήση από την Τουρκία αυτού του σήματος ως «πάτημα» για 

την περαιτέρω αμφισβήτηση της κυριαρχίας επί των Ελληνικών νησιών και των υδάτων που τα 

περικλείουν; Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει προκειμένου να αποτρέψει στο μέλλον την έγκριση 

αντίστοιχων σημάτων στο πλαίσιο του EUIPO; 

2. 07.09.2022 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  προς την Επιτροπή 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα[1], από τις 7 Οκτωβρίου 2022, οι τουρκικές αρχές αυξάνουν 

υπέρμετρα τα τέλη διέλευσης πλοίων από τον Βόσπορο, κατά 406%. Επιπλέον, σύμφωνα με το 

Υπουργείο Υποδομών της Τουρκίας το 2021 ο αριθμός των πλοίων που διήλθαν από το στενό 

του Βοσπόρου, αυξήθηκε σε 38.551. 

Μία τέτοια αιφνιδιαστική και αδικαιολόγητη αύξηση στα τέλη διέλευσης διαταράσσει την 

εύρυθμη λειτουργία, τόσο της ναυτιλίας όσο και του διεθνούς εμπορίου, δημιουργώντας 

προβλήματα σε όλες τις κατηγορίες πλοίων και ιδιαίτερα εκείνων που πραγματοποιούν συχνά 

δρομολόγια και πλήττοντας σημαντικά την ελεύθερη μετακίνηση αγαθών διαμέσου του 

Βοσπόρου. 

Παράλληλα, παρά την πρόθεση του Τούρκου Προέδρου για δημιουργία μίας εναλλακτικής 

πλωτής οδού, το Kanal Istanbul, η ανατίμηση αυτή δεν συνάδει με το πνεύμα καλής γειτονίας, 

πραγματοποιήθηκε χωρίς διαβούλευση με εμπορικούς και ναυτιλιακούς φορείς και επιβεβαιώνει 

τις ανησυχίες που είχαν σημειωθεί στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία 

τον περασμένο Ιούνιο. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την ad hoc αντιμετώπιση της αδικαιολόγητης 

αύξησης στα τέλη διέλευσης και για την προστασία των ευρωπαϊκών πλοίων; 

2. Πώς σχεδιάζει να αποκαταστήσει την εύρυθμη λειτουργία του εμπορίου, που αποτελεί 

αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ, αλλά και της ναυτιλίας στα στενά του Βοσπόρου; 

 

3. 05.10.2022 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  προς την Επιτροπή 

Μετά τον τραγικό θάνατο της Mahsa Amini κατά τη διάρκεια της κράτησής της από την 

αστυνομία «ηθών» του ιρανικού καθεστώτος, Ιρανοί πολίτες συμμετέχουν στις μεγαλύτερες 

διαδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα από το 2019. Οι ταραχές, οι οποίες ήταν 

συγκεντρωμένες στο βορειοδυτικό Ιράν που κατοικείται από κουρδικό πληθυσμό, έχουν πλέον 

εξαπλωθεί σε ολόκληρο το Ιράν, αναζωπυρώνοντας τον θυμό για ζητήματα όπως οι περιορισμοί 

των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-002978_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003304_EL.html
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Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς (IRGC), η αστυνομία και το 

Υπουργείο Πληροφοριών έχουν προσπαθήσει να περιορίσουν την ελευθερία της έκφρασης των 

Ιρανών πολιτών και το δικαίωμά τους να διαμαρτύρονται, περιορίζοντας τις επικοινωνίες στη 

χώρα και χρησιμοποιώντας θανατηφόρα βία για να διαλύσουν τις διαδηλώσεις – με 

περισσότερους από 40 νεκρούς μέχρι στιγμής. Εν τω μεταξύ, η ΕΕ πρότεινε πρόσφατα τη 

χαλάρωση των κυρώσεων κατά του IRGC του Ιράν[1] σε μια προσπάθεια αναζωογόνησης του 

κοινού ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης. 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έσπευσαν να επιβάλουν κυρώσεις στην ιρανική αστυνομία «ηθών», 

κατηγορώντας την για κακοποίηση και βία κατά των Ιρανών γυναικών και για παραβίαση των 

δικαιωμάτων των ειρηνικών Ιρανών[2]. 

1. Σχεδιάζει η ΕΕ να αναλάβει δράση και να επιβάλει κυρώσεις στην αστυνομία «ηθών»; 

2. Δεδομένου του ρόλου που διαδραματίζει το IRGC στην εσωτερική καταπίεση και την 

εξωτερική επιθετικότητα του Ιράν, πιστεύει ο ΑΕ/ΥΕ ότι η επιβολή κυρώσεων στο IRGC 

θα ήταν σύμφωνη με τις αξίες και τα συμφέροντα της ΕΕ; 

 

4. 24.10.2022 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  προς την Επιτροπή 

Στις 6 Οκτωβρίου 2022, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα στο οποίο καταδικάζει τη βίαιη 

καταστολή των διαδηλώσεων των γυναικών στο Ιράν. Στο ψήφισμα τονίστηκε ότι οι κυρώσεις 

κατά της ηγεσίας του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δεν πρέπει να αρθούν. 

Δεδομένου ότι το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης διαδραματίζει κομβικό στην 

καταστολή των διαδηλώσεων, στην ενορχήστρωση της διεθνούς τρομοκρατίας τόσο άμεσα όσο 

και έμμεσα μέσω αντιπροσώπων, όπως η Χεζμπολάχ, καθώς και στον εφοδιασμό του ρωσικού 

στρατού με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει περαιτέρω 

μέτρα κατά του σώματος αυτού. 

Στις 17 Οκτωβρίου 2022, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων εξέτασε την κατάσταση στο 

Ιράν και ανακοίνωσε νέες κυρώσεις για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι κυρώσεις 

αυτές είναι μεν ένα απαραίτητο πρώτο βήμα, ωστόσο δεν αποτελούν κατάλληλη αντίδραση στις 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Ιράν και στην απειλή που αυτό συνιστά για 

την ασφάλεια της ΕΕ. 

Ερωτάται, συνεπώς, το Συμβούλιο: 

1. Προτίθεται να επεκτείνει τις κυρώσεις του κατά των ηγετών του Σώματος Φρουρών της 

Ισλαμικής Επανάστασης, ακολουθώντας το παράδειγμα του Καναδά και άλλων χωρών; 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003459_EL.html
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2. Προτίθεται να λάβει μέτρα για τον χαρακτηρισμό του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής 

Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης; 

3. Σε τι άλλες ενέργειες σχεδιάζει να προβεί σε συνάρτηση με τις παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων τις οποίες διαπράττει σήμερα το Σώμα Φρουρών της 

Ισλαμικής Επανάστασης κατά του ιρανικού λαού; 

 

5. 26.10.2022 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου[1], επέστρεψε στην Τεχεράνη η ιρανή αθλήτρια Ελνάζ 

Ρεκαμπί, η οποία αγωνίστηκε χωρίς χιτζάμπ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Αγωνιστικής Αναρρίχησης, παραβαίνοντας τους καταπιεστικούς κανόνες περί 

ενδυμασίας που επιβλήθηκαν στις γυναίκες από τις ιρανικές αρχές. Οι συγγενείς της Ρεκαμπί 

έχασαν την επαφή μαζί της και διάφορες πηγές αναφέρουν ότι το διαβατήριό της και το 

τηλέφωνό της κατασχέθηκαν. 

Η υπόθεση της Ρεκαμπί είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά αποτρόπαιων παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν από τις ιρανικές αρχές μετά το κύμα διαμαρτυριών 

που πυροδότησε η φρικτή δολοφονία της Μαχσά Αμινί στις 16 Σεπτεμβρίου 2022. Από την 

έναρξη των διαδηλώσεων, οι ιρανικές αρχές αντέδρασαν με βιαιοπραγία, με αποτέλεσμα να 

συλληφθούν πάνω από 8.000 διαδηλωτές. Επιπλέον, σύμφωνα με τους υπερασπιστές των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων[2], τουλάχιστον 240 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί. 

1. Στο πλαίσιο αυτό, πώς σκοπεύει να αντιδράσει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος 

Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 

προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια της Ρεκαμπί; 

2. Ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν για τη στήριξη της ιρανικής κοινωνίας των πολιτών 

στον αγώνα της για τις ατομικές ελευθερίες; Υπάρχουν σχέδια για τη χορήγηση 

πολιτικού ασύλου σε όσους κινδυνεύουν να τεθούν υπό κράτηση ή να χάσουν τη ζωή 

τους; 

 

6. 17.11.2022 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προέβη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνέντευξη Τύπου που 

παραχώρησε στη σύνοδο των ηγετών των χωρών της G20 στο Μπαλί της Ινδονησίας, με ευθείες 

απειλές πολέμου κατά της Ελλάδας. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003521_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003739_EL.html
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Συγκεκριμένα, ο Τούρκος Πρόεδρος κατηγόρησε την Ελλάδα ότι δεν γνωρίζει τα όριά της ως 

προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αναφερόμενος δε στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 

επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης, χαρακτηρίζοντας ανώφελο τον εξοπλισμό τους. 

Επιπλέον, απευθυνόμενος στις Ελληνικές Αρχές, επανέλαβε ότι «μπορεί ξαφνικά να έρθουμε 

μια νύχτα», μία απειλή την οποία είχε εξαπολύσει και πρόσφατα, κατά την πρώτη σύνοδο της 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. 

Η Τουρκία, για μία ακόμη φορά, καταστρατηγώντας κάθε έννοια διεθνούς νομιμότητας και σε 

πλήρη αντίθεση με τις σχέσεις καλής γειτονίας και τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χρησιμοποιεί άκρως προκλητική ρητορική και αμφισβητεί την 

ελληνική κυριαρχία στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, απειλώντας τη σταθερότητα και την 

ασφάλεια στην περιοχή. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή: 

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί σε σχέση με τις απαράδεκτες δηλώσεις του Τούρκου 

Προέδρου και πώς σχεδιάζει να απαντήσει σε αυτές; 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 

 

Παρακάτω παρατίθενται τα κείμενα των Δ.Τ. της κας Ασημακοπούλου, κατά την περίοδο από 

01/07/2022 έως 31/12/2022. 

 

1. Δ.Τ. της 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. 

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 

https://asimakopoulou.gr/d-t-na-prostateysoyme-tin-politistik/
https://asimakopoulou.gr/d-t-na-prostateysoyme-tin-politistik/
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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». 

 

2. Δ.Τ της 13.07.2022 «Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της UNESCO, με θέμα 

την Αγία Σοφία» 

Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της UNESCO πραγματοποίησε στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο η Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Εκπρόσωπος Τύπου της 

Ευρωομάδας της ΝΔ και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου. 

Συγκεκριμένα, η κα Ασημακοπούλου προσκάλεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη Διευθύντρια 

του Γραφείου Διασύνδεσης και Εκπρόσωπο της UNESCO στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Louise 

Haxthausen, και τον Oriol Freixa Matalonga, ειδικό στα προγράμματα της UNESCO στον τομέα 

των εξωτερικών σχέσεων και του πολιτισμού. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι 

επαναλαμβανόμενες βεβηλώσεις που έχουν λάβει χώρα στον ναό της Αγίας Σοφίας στην 

Κωνσταντινούπολη, μετά την μετατροπή του σε τζαμί, αλλά και τα εγχειρίδια που 

χρησιμοποιούνται στα σχολεία της Παλαιστινιακής Αρχής, τα οποία περιέχουν αντισημιτική 

ρητορική. Πρόκειται, μάλιστα, για δύο θέματα για τα οποία μίλησε πρόσφατα η Ελληνίδα 

Ευρωβουλευτής στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Η κα Ασημακοπούλου επανέλαβε στους εκπροσώπους της UNESCO την ανάγκη προστασίας 

του ναού της Αγίας Σοφίας, ως διαχρονικού συμβόλου της Χριστιανοσύνης και ως Μνημείου 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αναγνωρισμένου μάλιστα από την UNESCO. 

Παράλληλα, ως Πρόεδρος των Διατλαντικών Φίλων του Ισραήλ και μέλος της Αντιπροσωπείας 

για τις Σχέσεις με το Ισραήλ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους 

σχολικά εγχειρίδια, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στα σχολεία της Παλαιστινιακής Αρχής, 

καλλιεργούν τη βία και το μίσος κατά του εβραϊκού λαού. 

 

 

 

https://asimakopoulou.gr/synantisi-ergasias-me-ekprosopoys-ti/
https://asimakopoulou.gr/synantisi-ergasias-me-ekprosopoys-ti/
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3. Δ.Τ. της 19.07.2022 «Περιοδεία στα νησιά του Αιγαίου, με πρώτο σταθμό τη Ρόδο» 

Στο νησί της Ρόδου θα βρίσκεται, από τις 20 έως τις 22 Ιουλίου, η Ευρωβουλευτής του 

Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της ΝΔ και Αντιπρόεδρος 

της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα Άννα Μισέλ 

Ασημακοπούλου, ως πρώτο σταθμό της περιοδείας της “This is Greece”, στα νησιά του Αιγαίου. 

Το πρόγραμμα της κας Ασημακοπούλου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει συνάντηση εργασίας με 

τον Πρόεδρο και μέλη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. Σκοπός της συνάντησης είναι η 

ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου και ειδικά των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, σχετικά 

με τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, «Access2Markets», όπως και οι δυνατότητες ανάπτυξης του εξαγωγικού τους προφίλ 

και η ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους στις διεθνείς αγορές. 

Επιπλέον, η Ευρωβουλευτής θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Σεβασμιότατο 

Μητροπολίτη Ρόδου, κ.κ. Κύριλλο, τον Δήμαρχο Ρόδου, κ. Αντώνη Καμπουράκη, καθώς και 

τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιώργο Χατζημάρκο. Τέλος, η κα Ασημακοπούλου θα 

έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με θεσμικούς φορείς, εκπροσώπους επιχειρήσεων του νησιού 

των Ιπποτών, αλλά και τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας. 

 

4. Δ.Τ της 22.07.2022 «Περιοδεία στα νησιά του Αιγαίου. 2ος σταθμός η Λέσβος» 

Στο νησί της Λέσβου θα βρίσκεται, στις 25 και 26 Ιουλίου, η Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού 

Λαϊκού Κόμματος, Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της ΝΔ και Αντιπρόεδρος της 

Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα Άννα Μισέλ 

Ασημακοπούλου, ως επόμενο σταθμό της περιοδείας της “This is Greece”, στα νησιά του 

Αιγαίου. 

Το πρόγραμμα της κυρίας Ασημακοπούλου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει συνάντηση εργασίας 

με τον Πρόεδρο, κ. Ευάγγελο Μυρσινιά, και μέλη του Επιμελητηρίου Λέσβου. Σκοπός της 

συνάντησης είναι η ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου και ειδικά των Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων, σχετικά με τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Access2Markets», όπως και οι δυνατότητες ανάπτυξης του 

εξαγωγικού τους προφίλ και η ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους στις διεθνείς αγορές. 

Επιπλέον, η Ευρωβουλευτής θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Σεβασμιότατο 

Μητροπολίτη Μυτιλήνης, Ερεσσού και Πλωμαρίου, κ.κ. Ιάκωβο, τον Σεβασμιότατο 

Μητροπολίτη Μηθύμνης, κ.κ. Χρυσόστομο, καθώς καιτον Δήμαρχο Μυτιλήνης, κ. Ευστράτιο 

Κύτελη. Τέλος, η κα Ασημακοπούλου θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με θεσμικούς 

φορείς, εκπροσώπους των επιχειρήσεων του νησιού, αλλά και τοπικές οργανώσεις της Νέας 

Δημοκρατίας. 

https://asimakopoulou.gr/d-t-periodeia-sta-nisia-toy-aigaioy-me/
https://asimakopoulou.gr/d-t-periodeia-sta-nisia-toy-aigaioy-2os/


 

 
 

58 

 

5. Δ.Τ της 23.07.2022  «Αναβολή επίσκεψης στο νησί της Λέσβου» 

Η προγραμματισμένη για τις 25 και 26 Ιουλίου επίσκεψη της Ευρωβουλευτού του Ευρωπαϊκού 

Λαϊκού Κόμματος, Εκπροσώπου Τύπου της Ευρωομάδας της ΝΔ και Αντιπροέδρου της 

Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κας Άννας Μισέλ 

Ασημακοπούλου, στη Λέσβο, στο πλαίσιο της περιοδείας της “This is Greece” στα νησιά του 

Αιγαίου, αναβάλλεται. 

 

6. Δ.Τ. της 26.07.2022 Περιοδεία στα νησιά του Αιγαίου. Επόμενος σταθμός η Σάμος. 

Στο νησί της Σάμου θα βρίσκεται, στις 27 και 28 Ιουλίου, η Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού 

Λαϊκού Κόμματος, Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της ΝΔ και Αντιπρόεδρος της 

Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα Άννα Μισέλ 

Ασημακοπούλου, ως επόμενο σταθμό της περιοδείας της “This is Greece”, στα νησιά του 

Αιγαίου. 

Το πρόγραμμα της κυρίας Ασημακοπούλου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει συνάντηση εργασίας 

με τον Πρόεδρο και μέλη του Επιμελητηρίου Σάμου. Σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση 

του επιχειρηματικού κόσμου και ειδικά των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, σχετικά με τη νέα 

διαδικτυακή πλατφόρμα της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

«Access2Markets», όπως και οι δυνατότητες ανάπτυξης του εξαγωγικού τους προφίλ και η 

ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους στις διεθνείς αγορές. 

Επιπλέον, η Ευρωβουλευτής θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Σεβασμιότατο 

Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας, κ.κ. Ευσέβιο, καθώς και μεθεσμικούς φορείς, εκπροσώπους  

επιχειρήσεων του νησιού του Πυθαγόρα, αλλά και τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας. 

Τέλος, η κα Ασημακοπούλου θα έχει την ευκαιρία να ξεναγηθεί στην κλειστή ελεγχόμενη δομή 

μεταναστών της Σάμου, όπου θα την υποδεχθεί ο Γ.Γ. Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του 

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Μάνος Λογοθέτης. 

 

7. Δ.Τ. της 28.07.2022 «Περιοδεία στα νησιά του Αιγαίου. Επόμενος σταθμός η Χίος». 

Στο νησί της Χίου θα βρίσκεται, στις 29 και 30 Ιουλίου, η Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού 

Λαϊκού Κόμματος, Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της ΝΔ και Αντιπρόεδρος της 

Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα Άννα Μισέλ 

Ασημακοπούλου, ως τελευταίο σταθμό της περιοδείας της “This is Greece”, στα νησιά του 

Αιγαίου. 

https://asimakopoulou.gr/d-t-anavoli-episkepsis-sto-nisi-tis-lesv/
https://asimakopoulou.gr/d-t-periodeia-sta-nisia-toy-aigaioy-ep/
https://asimakopoulou.gr/d-t-periodeia-sta-nisia-toy-aigaioy-te/
https://asimakopoulou.gr/d-t-anavoli-episkepsis-sto-nisi-tis-lesv/
https://asimakopoulou.gr/d-t-periodeia-sta-nisia-toy-aigaioy-te/
https://asimakopoulou.gr/d-t-anavoli-episkepsis-sto-nisi-tis-lesv/
https://asimakopoulou.gr/d-t-periodeia-sta-nisia-toy-aigaioy-te/
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Το πρόγραμμα της κυρίας Ασημακοπούλου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει συνάντηση εργασίας 

με τον Πρόεδρο, κ. Παντελή Λεγάτο, και μέλη του Επιμελητηρίου Χίου. Σκοπός της 

συνάντησης είναι η ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου και ειδικά των Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων, σχετικά με τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Access2Markets», όπως και οι δυνατότητες ανάπτυξης του 

εξαγωγικού τους προφίλ και η ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους στις διεθνείς αγορές. 

Επιπλέον, η Ευρωβουλευτής θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Σεβασμιότατο 

Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, κ.κ. Μάρκο, καθώς και τον Δήμαρχο Χίου, κ. 

Σταμάτη Κάρμαντζη. Τέλος, η κα Ασημακοπούλου θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με 

θεσμικούς φορείς, εκπροσώπους των επιχειρήσεων του νησιού της μαστίχας, αλλά και τοπικές 

οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας. 

 

8. Δ.Τ. της 31.08.2022 «Ερώτηση Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου & Ελίζας Βόζεμπεργκ 

προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την προστασία της Ελληνικής ναυτιλίας από τις 

αθέμιτες πρακτικές και προκλήσεις της Τουρκίας» 

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσαν από κοινού  οι Ευρωβουλευτές του 

Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, Εκπρόσωπος Τύπου της 

Ευρωομάδας της ΝΔ και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και Ελίζα Βόζεμπεργκ – Βρυωνίδη, μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και 

Τουρισμού, υπεύθυνη για θέματα ναυτιλίας, με αφορμή την υπέρμετρη αύξηση, από 7 

Οκτωβρίου, των τελών διέλευσης του Βοσπόρου σε ποσοστό 406%, εκ μέρους της Τουρκίας. 

Οι Ευρωβουλευτές, αφού επισήμαναν ότι μία τέτοια αιφνιδιαστική και αδικαιολόγητη αύξηση 

στα τέλη διέλευσης διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία τόσο της ναυτιλίας όσο και του 

διεθνούς εμπορίου, τόνισαν ότι η κίνηση αυτή πλήττει σημαντικά την ελεύθερη διακίνηση 

αγαθών, μέσω του Βοσπόρου, και δημιουργεί προβλήματα σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων. 

Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι η ανατίμηση αυτή, η οποία δεν συνάδει με το πνεύμα καλής 

γειτονίας, πραγματοποιήθηκε χωρίς διαβούλευση με εμπορικούς και ναυτιλιακούς φορείς, 

επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες που είχαν σημειωθεί στην Έκθεση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για την Τουρκία τον περασμένο Ιούνιο. 

Κατόπιν αυτών, η κα Ασημακοπούλου και η κα Βόζεμπεργκ ζητούν από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες για την ad hoc αντιμετώπιση της αδικαιολόγητης αυτής 

αύξησης στα τέλη διέλευσης, αφενός για την προστασία των ευρωπαϊκών πλοίων και αφετέρου 

για να αποκατασταθεί άμεσα η εύρυθμη λειτουργία του εμπορίου και της ναυτιλίας, που 

αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ. 

 

https://asimakopoulou.gr/d-t-erotisi-annas-misel-asimakopoyloy/
https://asimakopoulou.gr/d-t-anavoli-episkepsis-sto-nisi-tis-lesv/
https://asimakopoulou.gr/d-t-erotisi-annas-misel-asimakopoyloy/
https://asimakopoulou.gr/d-t-erotisi-annas-misel-asimakopoyloy/
https://asimakopoulou.gr/d-t-erotisi-annas-misel-asimakopoyloy/
https://asimakopoulou.gr/d-t-anavoli-episkepsis-sto-nisi-tis-lesv/
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9. Δ.Τ. της 13.09.2022 «Δυναμική η παρουσία των Ευρωβουλευτών της Νέας 

Δημοκρατίας στη συζήτηση για το Predator στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» 

Δυναμική ήταν η παρουσία των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού 

Λαϊκού Κόμματος, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη συζήτηση για τα 

συστήματα παρακολούθησης και το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στην Ελλάδα, 

παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Δικαιοσύνης, Didier Reynders. 

Συγκεκριμένα, η Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της ΝΔ, κα Άννα Μισέλ 

Ασημακοπούλου, αφού κατέστησε σαφές ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν χρησιμοποιεί παράνομο 

λογισμικό παρακολούθησης, επισήμανε ότι κακόβουλες δυνάμεις και εχθροί της Ελλάδας και 

του Πρωθυπουργού της, Κυριάκου Μητσοτάκη, διαστρεβλώνουν και μπλέκουν έναν μύθο με 

την αλήθεια, για να αποσταθεροποιήσουν την Ελλάδα και να επωφεληθούν στις επερχόμενες 

εκλογές του 2023. Δήλωσε δε χαρακτηριστικά: «Ο ελληνικός λαός θα διαχωρίσει τον μύθο από 

την αλήθεια και περιμένω από αυτό το σώμα να κάνει το ίδιο». 

Στη συνέχεια, η κα Ελίζα Βόζεμπεργκ–Βρυωνίδη, στην παρέμβασή της, υπογράμμισε ότι η 

Ελλάδα είναι η κοιτίδα της δημοκρατίας, με κράτος δικαίου και φιλελεύθερη δημοκρατική 

κυβέρνηση. Τόνισε δε πως τα κακόβουλα λογισμικά είναι νοσηρά φαινόμενα, που θίγουν 

θεμελιώδη δικαιώματα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. 

Ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης υπενθύμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση, αφού άνοιξε τη Βουλή 

των Ελλήνων το καλοκαίρι, κίνησε άμεσα όλες τις εθνικές διαδικασίες, εκκίνησε τη διαδικασία 

Εξεταστικής Επιτροπής και κύρωσε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα προσθέσει 

δικλείδες ασφαλείας, ενώ έκανε ξεκάθαρο πως η Ελλάδα είναι μία ισχυρή και ευνομούμενη 

δημοκρατία. 

Τέλος, η κα Μαρία Σπυράκη, στην παρέμβασή της, εξήγησε ότι το πρόβλημα της χρήσης των 

κακόβουλων λογισμικών είναι πανευρωπαϊκό και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει 

νομοθετική πρωτοβουλία να μην επιτρέπεται η αγορά ή ενοικίαση κατασκοπευτικών λογισμικών 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά μόνο για λόγους εθνικής ασφάλειας. Ανέδειξε δε το χρέος 

προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών των Ευρωπαίων πολιτών, στο 

ανώτατο δυνατό επίπεδο. 

 

10. Δ.Τ. της 14.09.2022  «Είναι δική μας ευθύνη, ως ΕΕ, να αντιμετωπίσουμε την 

ενεργειακή κρίση αποτελεσματικά. Τώρα και όλοι μαζί. Ας την αναλάβουμε.» 

Την ανάγκη να αντιδράσει άμεσα η ΕΕ, με ενότητα και αποτελεσματικότητα, στην ενεργειακή 

κρίση, ανέδειξε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωβουλευτής του 

Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της ΝΔ και Αντιπρόεδρος 

https://asimakopoulou.gr/d-t-dynamiki-i-paroysia-ton-eyrovoyle/
https://asimakopoulou.gr/d-t-anavoli-episkepsis-sto-nisi-tis-lesv/
https://asimakopoulou.gr/d-t-dynamiki-i-paroysia-ton-eyrovoyle/
https://asimakopoulou.gr/d-t-dynamiki-i-paroysia-ton-eyrovoyle/
https://asimakopoulou.gr/d-t-anavoli-episkepsis-sto-nisi-tis-lesv/
https://asimakopoulou.gr/d-t-einai-diki-mas-eythyni-os-ee-na-anti/
https://asimakopoulou.gr/d-t-einai-diki-mas-eythyni-os-ee-na-anti/
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της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα Άννα Μισέλ 

Ασημακοπούλου. 

Συγκεκριμένα, η Ευρωβουλευτής, αφού αναφέρθηκε στον δύσκολο χειμώνα που θα κληθεί να 

αντιμετωπίσει η Ευρώπη, λόγω των αυξημένων τιμών της ενέργειας και των πρόσφατων 

απειλών της Ρωσίας για κλείσιμο της παροχής φυσικού αερίου, τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να 

αντιδράσει άμεσα, με ενότητα και αποτελεσματικότητα. 

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην υιοθέτηση, μεταξύ άλλων, των προτάσεων του Έλληνα Υπουργού 

Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, για έναν μόνιμο ευρωπαϊκό μηχανισμό, που θα αποσυνδέει τις τιμές 

του φυσικού αερίου από αυτές του ρεύματος, σε συνδυασμό με έναν μηχανισμό ανάκτησης των 

υπερεσόδων των εταιριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ως βήματα προς τη σωστή 

κατεύθυνση. Υπενθύμισε δε και την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου 

Μητσοτάκη, ήδη από τον Μάρτιο, για μία πανευρωπαϊκή λύση σε αυτό το πανευρωπαϊκό 

πρόβλημα, ως μία πρόταση που πρέπει να υλοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση. 

Τέλος, η κα Ασημακοπούλου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Φυσικά και ευθύνεται η εισβολή 

Πούτιν για αυτή την κρίση. Δική μας όμως ευθύνη είναι να την αντιμετωπίσουμε 

αποτελεσματικά. Τώρα και όλοι μαζί. Ας την αναλάβουμε λοιπόν». 

 

11. Δ.Τ. της 04.10.2022 «Θα αγωνιστούμε ενάντια σε όλους εκείνους που δυσφημούν και 

συκοφαντούν την Ελλάδα στη διεθνή σκηνή» 

Να ζητήσουν συγγνώμη από την Ελλάδα όλοι όσοι τη συκοφαντούν, ως προς τη διαχείριση 

μεταναστών στα σύνορά της, ζήτησε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η 

Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της 

ΝΔ και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα 

Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου. 

Η Ευρωβουλευτής, υπενθύμισε ότι η ΜΚΟ “humanrights360”, η οποία εκπροσωπεί 38 αιτούντες 

άσυλο που εγκλωβίστηκαν στη νησίδα στον Έβρο, παραδέχθηκε ότι είχε “παραπλανηθεί” ως 

προς τα γεγονότα και ότι οι ισχυρισμοί της ελληνικής κυβέρνησης και των ελληνικών αρχών 

ήταν ορθοί εξαρχής, καθιστώντας σαφές ότι οι 38 μετανάστες βρίσκονταν εγκλωβισμένοι σε 

τουρκικό έδαφος, ότι κανένα άτομο που διασώθηκε δεν χρειάστηκε νοσοκομειακή περίθαλψη 

και ότι δεν υπήρχε κανένα αγνοούμενο ή πληγωμένο ή νεκρό παιδί. 

Η κα Ασημακοπούλου, ασκώντας κριτική στους Eυρωβουλευτές της Aντιπολίτευσης που 

συκοφαντούν την Ελλάδα για μικροκομματικό όφελος, τόνισε ότι σε αντίθεση με την Τουρκία, 

που χρησιμοποιεί ως όπλο τους μετανάστες, εκμεταλλευόμενη τη δυστυχία και τον πόνο τους, η 

Ελλάδα προστατεύει τα ευρωπαϊκά σύνορα, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τα 

ανθρωπιστικά της καθήκοντα. 

https://asimakopoulou.gr/d-t-tha-agonistoyme-enantia-se-oloys-ek/
https://asimakopoulou.gr/d-t-tha-agonistoyme-enantia-se-oloys-ek/
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Τέλος, η κα Ασημακοπούλου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Γιατί όπως λένε στη χώρα μου, 

“καθαρός ουρανός, αστραπές δε φοβάται” και στην Ελλάδα, ο ουρανός είναι γαλάζιος και 

καθαρός». 

 

12. Δ.Τ. της 04.10.2022 «Δήλωση της  Εκπροσώπου Τύπου της Ευρωομάδας της Νέας 

Δημοκρατίας, Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου, για την ανάρτηση του Ευρωβουλευτή 

του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη» 

Η Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κα Άννα-Μισέλ 

Ασημακοπούλου, με αφορμή την ανάρτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Δημήτρη 

Παπαδημούλη, σχετικά με την ημερήσια διάταξη της επίσκεψης στην Ελλάδα της Εξεταστικής 

Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση της χρήσης του λογισμικού 

Pegasus και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού παρακολούθησης (PEGA), προέβη στην 

ακόλουθη δήλωση: 

«Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Παπαδημούλης, συνεχίζει την εκστρατεία 

παραπληροφόρησης και διαστρέβλωσης της αλήθειας του κόμματός του.  

Έφτασε, χθες, στο σημείο να διαρρεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπό επεξεργασία 

εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής PEGA, με σκοπό να αποκομίσει μικροπολιτικά οφέλη για τον 

ίδιο και το κόμμα του. 

Το μόνο που κατάφερε ήταν να διαψευστεί κατηγορηματικά και στη συνέχεια να αποδοκιμαστεί 

δημόσια από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κ. Jeroen Lenaers. 

Για πολλοστή φορά, τα fake news του κ. Παπαδημούλη, που στόχο έχουν να εκθέσουν διεθνώς 

τη χώρα μας, εκθέτουν πρωτίστως τον ίδιο που αδυνατεί, δυστυχώς, να αντιληφθεί τον θεσμικό 

του ρόλο, ως Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». 

 

13. Δ.Τ. της 06.10 «Όταν πρόκειται για την προπαγάνδα του Ερντογάν κατά της 

Ελλάδας, ας μην ξεχνάμε το σκληρό μάθημα που πήραμε από τον Πούτιν: γιατί όταν 

ανεχόμαστε την προπαγάνδα, τα χειρότερα έπονται» 

Η προπαγάνδα του Πούτιν είναι εξόχως επικίνδυνη, γιατί ανοίγει την όρεξη και τον δρόμο και 

σε άλλους που σκέφτονται και πράττουν σαν εκείνον, όπως ο Ερντογάν, ανέφερε στην 

Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 

Κόμματος, Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της ΝΔ και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 

Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, στο 

πλαίσιο της συζήτησης για την αντιμετώπιση της αντιευρωπαϊκής και αντιουκρανικής 

προπαγάνδας των Ευρωπαίων υποστηρικτών του Πούτιν. 

https://asimakopoulou.gr/dilosi-tis-ekprosopoy-typoy-tis-eyro/
https://asimakopoulou.gr/dilosi-tis-ekprosopoy-typoy-tis-eyro/
https://asimakopoulou.gr/dilosi-tis-ekprosopoy-typoy-tis-eyro/
https://asimakopoulou.gr/d-t-otan-prokeitai-gia-tin-propaganda/
https://asimakopoulou.gr/d-t-otan-prokeitai-gia-tin-propaganda/
https://asimakopoulou.gr/d-t-otan-prokeitai-gia-tin-propaganda/
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Η Ευρωβουλευτής, παρουσία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτη 

Σχοινά, σημείωσε ότι ο Ερντογάν χρησιμοποιεί την προπαγάνδα  και τα ψεύδη πριν και μετά 

από οποιαδήποτε προκλητική ή παράνομη ενέργεια για να τη δικαιολογήσει, όπως το “casus 

belli”, τη «γαλάζια πατρίδα», την αποστρατικοποίηση των νησιών, τις απειλές, όπως «μια νύχτα 

θα έρθουμε ξαφνικά»  κ.ά. 

Αναφέρθηκε, επίσης, στην προπαγάνδα του Ερντογάν κατά της Ελλάδας, επικρίνοντας 

ιδιαιτέρως την αντιπολίτευση που την αναπαράγει για μικροκομματικό όφελος, ενώ έκανε και 

ειδική μνεία στο παράνομο μνημόνιο με τη Λιβύη, για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων 

στην περιοχή της νόμιμης Α.Ο.Ζ. Ελλάδας – Αιγύπτου. 

 Τέλος, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όταν πρόκειται για την προπαγάνδα του Ερντογάν κατά της 

Ελλάδας, ας μην ξεχνάμε το σκληρό μάθημα που πήραμε από τον Πούτιν: γιατί όταν 

ανεχόμαστε την προπαγάνδα, τα χειρότερα έπονται». 

 

14. Δ.Τ. της 18.10.2022 «Η «γυμνή» αλήθεια για το προσφυγικό» 

Το θέμα της  τουρκικής προπαγάνδας κατά της Ελλάδας στο προσφυγικό  ανέδειξε στην 

Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 

Κόμματος, Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της ΝΔ και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 

Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, 

αναφερόμενη στο πρόσφατο γεγονός της εγκατάλειψης των 92 μεταναστών, και μάλιστα 

γυμνών, στον Έβρο. 

Η Ευρωβουλευτής, παρουσία της Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων κας  Ylva Johansson, 

δήλωσε πως  η Τουρκία, για να επισκιάσει το γεγονός ότι συνειδητά και συστηματικά 

εργαλειοποιεί τους μετανάστες στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε, έχει επιδοθεί σε μια εκστρατεία 

κατασυκοφάντησης της Ελλάδας σχετικά με το μεταναστευτικό. Μάλιστα, παρέθεσε απόσπασμα 

δηλώσεων του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών κ. Τσαβούσογλου, ο οποίος κατηγόρησε την 

Ελλάδα πως «Υπό την επίβλεψη της Ε.Ε. και με την βοήθεια της Frontex[…] σκοτώνει 

ανθρώπους στη μέση της θάλασσας», αλλά και του Προέδρου Ερντογάν, σύμφωνα με τον οποίο 

«η Ελλάδα με παράνομες επαναπροωθήσεις μετατρέπει το Αιγαίο σε νεκροταφείο και η Ευρώπη 

και ο ΟΗΕ πρέπει να σταματήσουν αυτές τις βιαιότητες που αποτελούν εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας». Τόνισε δε, πως πρόκειται για προκλήσεις και ψεύδη κατά της Ελλάδας. 

Η κα Ασημακοπούλου, κάνοντας λόγο για το πρόσφατο περιστατικό στον  Έβρο, όπου 

διασώθηκαν 92 μετανάστες, οι οποίοι κατέθεσαν ότι εγκαταλείφθηκαν στο σημείο αυτό από τις 

τουρκικές αρχές εντελώς γυμνοί, αποκατέστησε την αλήθεια για το προσφυγικό, καθιστώντας 

σαφές πως οι Ελληνικές Αρχές, με τη βοήθεια της FRONTEX, διασώζουν καθημερινά 

https://asimakopoulou.gr/d-t-i-gymni-alitheia-gia-to-prosfygik/
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ανθρώπινες ζωές ενώ η Τουρκία στοιβάζει μαζικά άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε σαπιοκάραβα 

και τους σπρώχνει βίαια προς την Ελλάδα. 

Κλείνοντας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Και αυτή, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η «γυμνή» 

αλήθεια για την Τουρκία που εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό και πρέπει επιτέλους να την 

αντιμετωπίσετε. Με ενότητα και αλληλεγγύη. Αν όχι για την Ελλάδα, γιατί το οφείλετε στον 

Ευρωπαϊκό μας πολιτισμό, αξίες και ανθρωπισμό». 

 

15. Δ.Τ της 26.10.2022 «Ηχηρή παρέμβαση Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου στην 

Επιτροπή Προϋπολογισμών για την αποζημίωση για τις φυσικές καταστροφές στην 

Κρήτη» 

Παρέμβαση, ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έκανε η 

Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας 

της ΝΔ, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, στη συζήτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου 

Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τις φυσικές καταστροφές που σημειώθηκαν στα 

κράτη-μέλη, το 2021. 

Η Ευρωβουλευτής, ως εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τον εν λόγω φάκελο, 

αφού χαιρέτισε την προκαταβολή των δύο τρίτων του συνολικού ποσού, που έχει δοθεί στην 

Ελλάδα, μετά τους ισχυρούς σεισμούς στο νησί της Κρήτης τον Σεπτέμβριο του 2021, εξέφρασε 

τη λύπη της για το γεγονός ότι η συζήτηση για την αποζημίωση λαμβάνει χώρα με 

καθυστέρηση, πάνω από έναν χρόνο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα διαθέσιμα ποσά στο 

Ταμείο Αλληλεγγύης είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά που θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί. 

Η κα Ασημακοπούλου αναφέρθηκε σε ένα ακόμη «χτύπημα της μοίρας», αφού πριν από λίγες 

ημέρες η Κρήτη ήρθε αντιμέτωπη με μια τρομερή πλημμύρα και ζήτησε, ρητώς αυτή τη φορά, η 

αποζημίωση από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι μεγαλύτερη και η 

εκταμίευση να γίνει γρηγορότερα. 

Κλείνοντας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «καθώς η ΕΕ εξακολουθεί να βασίζεται στην ενότητα και 

την αλληλεγγύη, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να δουλέψουμε τώρα είναι η ταχύτητά μας, πρέπει 

να δράσουμε άμεσα, πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα, για να εγκρίνουμε την πρόταση της 

Επιτροπής για την κινητοποίηση αυτών των κονδυλίων προς τα κράτη μέλη, που τα έχουν 

ανάγκη». 
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16. Δ.Τ. της 08.11.2022 «Δήλωση της Εκπροσώπου Τύπου της Ευρωομάδας της ΝΔ, 

Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου, για τη συνέντευξη τύπου της εισηγήτριας της 

Επιτροπής PEGA, Sophie In t’ Veld: “Πρόκειται για μίνι κοινοβουλευτικό 

πραξικόπημα”» 

Η Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Άννα-Μισέλ 

Ασημακοπούλου, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 

«Η Εισηγήτρια της Επιτροπής PEGA, Sophie In t’Veld, σε ένα «μίνι κοινοβουλευτικό 

πραξικόπημα», παραχώρησε μόνη της συνέντευξη Τύπου, παρουσιάζοντας το κατηγορητήριο 

της, αδιαφορώντας πλήρως για τις απόψεις των συναδέλφων της και την καθιερωμένη 

κοινοβουλευτική διαδικασία. 

Όπως διευκρίνισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής PEGA, Jeroen Lenaers, το προσχέδιο που 

παρουσίασε η ευρωβουλευτής In t’Veld δεν συνιστά την τελική εκδοχή της Επιτροπής και δεν 

αποτελεί, επί του παρόντοις, τα συμπεράσματα ή την τελική θέση της επιτροπής PEGA. 

Το προσχέδιο της Ευρωβουλευτή, In t’Veld βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα δημοσίευμα σε 

ελληνικό μέσο ενημέρωσης που περιλαμβάνει μια λίστα με πρόσωπα που φέρεται να έχουν 

παρακολουθηθεί από spyware. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το μέσο ενημέρωσης, του 

οποίου ο εκδότης “συνδέθηκε” με τη χρηματοδότηση Ρώσων ολιγαρχών με σκοπό την απόκτηση 

τηλεοπτικών καναλιών στην Ελλάδα. Το προσχέδιο προβαίνει σε συμπεράσματα, 

χρησιμοποιώντας υποθέσεις και σενάρια που στερούνται θεμελίωσης και πραγματικών 

στοιχείων. 

Στην πραγματικότητα, αυτά είναι τα γεγονότα: 

Από την πρώτη στιγμή, η Ελληνική Κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν χρησιμοποίησε και δεν 

χρησιμοποιεί κακόβουλο λογισμικό παρακολούθησης. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, 

Κυριάκος Μητσοτάκης, ζήτησε την παραίτηση των υπευθύνων για τη νόμιμη επισύνδεση του 

Ευρωβουλευτή και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κ. Νίκου Ανδρουλάκη. 

Επίσης, ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε Προ Ημερησίας συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο 

αρχηγών κομμάτων, όπου όλες οι πολιτικές δυνάμεις είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις 

απόψεις τους και να ρωτήσουν τον Πρωθυπουργό για το θέμα. Πραγματοποιήθηκαν όλες οι 

απαραίτητες κοινοβουλευτικές διαδικασίες και μάλιστα συστάθηκε Ειδική Εξεταστική Επιτροπή 

που διερεύνησε όλους τους ισχυρισμούς και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε καμία 

παρατυπία. 

Η ελληνική Κυβέρνηση πρωτοστατεί πανευρωπαϊκά με νέα νομοθετική πρωτοβουλία για την 

απαγόρευση της χρήσης spyware στην Ελλάδα. Έχει, ήδη, θεσπίσει μια δεύτερη βαθμίδα 

δικαστικού ελέγχου, αποσκοπώντας στην ενίσχυση του πλαισίου νόμιμης άρσης απορρήτου από 
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την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) για πολιτικά πρόσωπα. Παράλληλα, οι δικαστικές 

και ανεξάρτητες αρχές του ελληνικού κράτους διεξάγουν τις δικές τους έρευνες. 

Τέλος, η Ελληνική Κυβέρνηση συνέβαλε ενεργά όλες τις έρευνες και παρείχε πρόσβαση σε 

πληροφορίες και επεξηγήσεις δια του Υπουργού Επικρατείας κ. Γεραπετρίτη, ο οποίος 

συναντήθηκε με τα μέλη της Επιτροπής PEGA κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους. Η Ελλάδα 

συνέβαλε ουσιαστικά στη διεξαγωγή όλων των αναγκαίων ερευνών σε αντίθεση με άλλα κράτη-

μέλη. 

Η Ελλάδα έχει μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση και έχει επιτελέσει με συνέπεια το 

καθήκον της ως προς την αγαστή συνεργασία της με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε θέματα 

κράτους δικαίου, ενώ θα συνεχίσει να εργάζεται στενά για να φέρει στο φως την αλήθεια σε 

σχέση με όλα αυτά τα ζητήματα. 

Δεν μπορούμε και δεν θα ανεχτούμε αβάσιμες, συκοφαντικές και προσβλητικές κατηγορίες κατά 

του Πρωθυπουργού, της ελληνικής κυβέρνησης και εν τέλει της χώρας μας. Κατηγορίες που 

βασίζονται σε προσωπικές ή πολιτικές ατζέντες». 

 

17. Δ.Τ. της 10.11.2022 «Δεν θα επιτρέψουμε σε εχθρούς της Ελλάδας, όπου κι αν 

βρίσκονται, να τη συκοφαντούν χωρίς αποδείξεις και πειστήρια» 

Την τιμή και την υπόληψη των Ελλήνων πολιτών και του Πρωθυπουργού, Κυριάκου 

Μητσοτάκη, υπερασπίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Εκπρόσωπος 

Τύπου της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Ευρωβουλευτής, κα Άννα Μισέλ 

Ασημακοπούλου, τονίζοντας ότι «δεν είναι διαπραγματεύσιμη και θα τη φυλάξουμε ως κόρη 

οφθαλμού». 

Η κα Ασημακοπούλου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα σε ζητήματα που αφορούν στο κράτος 

Δικαίου δεν κάνει εκπτώσεις, απαριθμώντας μάλιστα και τις ενέργειες, στις οποίες έχει προβεί η 

ελληνική Κυβέρνηση. 

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι: «Η ελληνική Κυβέρνηση δεν χρησιμοποιεί κακόβουλο λογισμικό, 

έχει ενισχύσει το νομοθετικό πλαίσιο νόμιμης άρσης απορρήτου για πολιτικά πρόσωπα, έχει 

διερευνήσει θεσμικά και πλήρως το θέμα της νόμιμης επισύνδεσης του κ. Ανδρουλάκη και 

πρωτοπορεί και πάλι πανευρωπαϊκά, απαγορεύοντας καθολικά τη χρήση κακόβουλου 

λογισμικού στην Ελλάδα». 

Η Ευρωβουλευτής τόνισε, επίσης, ότι «δεν θα επιτρέψουμε σε όσους σπεκουλάρουν πάνω στην 

Ελλάδα για μικροκομματικούς λόγους και προσωπική προβολή, σε εχθρούς της Ελλάδας, όπου 

κι αν βρίσκονται, σε όσους υπηρετούν σκοτεινές ατζέντες και σε όσους δηλητηριάζουν τον 

δημόσιο βίο της Ελλάδος με τοξικότητα, να συκοφαντούν την Ελλάδα χωρίς αποδείξεις και 
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πειστήρια». Συμπλήρωσε, επίσης, ότι «προφανώς δεν θα ανεχτούμε την παντελώς ανυπόστατη 

προπαγάνδα ενός ελληνικού μέσου ενημέρωσης, του οποίου ο εκδότης συνδέεται με τη 

χρηματοδότηση τηλεοπτικού δικτύου, εντός Ελλάδος, με ρωσικά κεφάλαια». 

Κλείνοντας, είπε εμφατικά: «Για να συνεννοηθούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάτω τα 

χέρια σας από την Ελλάδα». 

 

18. Δ.Τ. της 16.11.2022 – δήλωση της Εκπροσώπου Τύπου της Ευρωομάδας της ΝΔ, 

Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου: «Η Ελλάδα δεν έχει κάνει και δεν θα κάνει ποτέ 

εκπτώσεις σε ζητήματα που αφορούν στο Κράτος Δικαίου» 

Με αφορμή την κατάθεση σε διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου, με τίτλο «Διαδικασία άρσης του 

απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων 

πολιτών», η Ευρωβουλευτής και Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, 

κα Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:  

«Η ελληνική Κυβέρνηση είναι συνεπής και τηρεί στο έπακρο τα όσα δήλωσε στα μέλη της 

Επιτροπής PEGA, κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους στην Ελλάδα.  Η Ελλάδα πλέον γίνεται η 

πρώτη χώρα, πανευρωπαϊκά, που απαγορεύει τη χρήση, εμπορία και κατοχή κακόβουλου 

λογισμικού παρακολούθησης στην επικράτειά της. 

Η χώρα μας συνεργάστηκε, από την πρώτη στιγμή, στενά με τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, 

διευκολύνοντας το έργο τους, σε αντίθεση με άλλα κράτη-μέλη. 

Με την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, ενισχύεται το πλαίσιο άρσης του απορρήτου, 

για λόγους εθνικής ασφαλείας, με πλήρη θεσμικά εχέγγυα. Προμετωπίδα των προτεινόμενων 

παρεμβάσεων στη λειτουργία της ΕΥΠ και των λοιπών κρατικών υπηρεσιών αποτελεί η 

διαφάνεια και η λογοδοσία.  

Η Ελλάδα δεν έχει κάνει και δεν θα κάνει ποτέ εκπτώσεις σε ζητήματα που αφορούν στο Κράτος 

Δικαίου». 

Συγκεκριμένα, με το Σχέδιο Νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση εκσυγχρονίζεται η διαδικασία 

άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, με τη διασφάλιση όλων των απαιτούμενων εγγυήσεων. 

Προβλέπεται η αναδιάρθρωση της ΕΥΠ για τη βελτιστοποίηση της δράσης της και 

θεσμοθετείται η ποινικοποίηση της εμπορίας, κατοχής και χρήσης κακόβουλου λογισμικού 

παρακολούθησης. Επιπλέον, λαμβάνεται μέριμνα για την οργανική και λειτουργική αναβάθμιση 

του επιπέδου κυβερνοασφάλειας στη χώρα, καθώς και για τη βέλτιστη ενσωμάτωση, στο εθνικό 
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δίκαιο, της Οδηγίας για την προστασία των φυσικών προσώπων, ως προς την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Ειδικότερα: 

1. Συγκροτείται εντός της ΕΥΠ Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία θα ερευνά ζητήματα 

διαφθοράς και παράβασης καθήκοντος μέσα στην υπηρεσία. 

2. Διοικητής της ΕΥΠ μπορεί να ορίζεται μόνο διπλωμάτης ή απόστρατος ανώτατος 

αξιωματικός, ως υποδιοικητές μόνο δημόσιοι λειτουργοί, ενώ αποκλείονται οι ιδιώτες. 

3. Προσδιορίζεται η έννοια της εθνικής ασφάλειας, στη βάση της οποίας μπορεί να ζητηθεί 

η άρση του απορρήτου. Με τον τρόπο αυτό οριοθετείται η δράση των φορέων του 

Δημοσίου, που επικαλούνται λόγους εθνικής ασφάλειας. 

4. Καθιερώνεται ειδική διαδικασία για την άρση του απορρήτου των πολιτικών προσώπων, 

με αυστηρά κριτήρια που την καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή. Πλέον, αίτημα μπορεί να 

υποβάλει η ΕΥΠ μόνο για άμεση και εξαιρετικά πιθανή διακινδύνευση της εθνικής 

ασφάλειας, με την άδεια του Προέδρου της Βουλής και με τη σύμφωνη γνώμη δύο 

εισαγγελέων. 

5. Η κατοχή ή εμπορία κακόβουλου λογισμικού τιμωρείται με ποινή φυλάκισης, χωρίς 

οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση. Επιπλέον, η χρήση κακόβουλου λογισμικού τιμωρείται, 

ως κακούργημα, με ποινή κάθειρξης, έως 10 χρόνια. 

6. Οποιοσδήποτε μπορεί να λαμβάνει γνώση ότι έχει γίνει άρση απορρήτου τού τηλεφώνου 

του, για λόγους εθνικής ασφάλειας, μετά από την παρέλευση τριών ετών από τη λήξη 

της. 

7. Τυποποιείται η διαδικασία για την καταστροφή αρχείων, που αφορούν στην άρση του 

απορρήτου. Η καταστροφή του περιεχομένου, που προέκυψε από την άρση του 

απορρήτου, προβλέπεται μετά την παρέλευση εξαμήνου, ενώ η καταστροφή του φακέλου 

της υπηρεσίας, με τα στοιχεία που τεκμηρίωσαν το αίτημα της άρσης του απορρήτου, 

προβλέπεται μετά από 10 χρόνια. 

 

19. Δ.Τ. της 17.11.2022 Ευρωβουλευτές ΝΔ προς Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Να υπάρξει 

ευρωπαϊκή απάντηση στην προκλητική ρητορική του Ερντογάν» 

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσαν οι Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας 

στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα,αναφορικά με τις ευθείες απειλές πολέμου που εξαπέλυσε ο 

Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, στο 

περιθώριο της Συνόδου των ηγετών των χωρών της G20, στο Μπαλί της Ινδονησίας.   
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Οι Ευρωβουλευτές της ΝΔ σημειώνουν στην ερώτησή τους πως ο Τούρκος Πρόεδρος κατηγορεί 

την Ελλάδα ότι «δεν γνωρίζει τα όριά της», ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς και ότι 

επανέρχεται στο θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, 

χαρακτηρίζοντας ως «ανώφελο» τον εξοπλισμό τους. 

Επιπλέον, τονίζουν εμφατικά ότι «η Τουρκία, για μία ακόμη φορά, καταστρατηγώντας κάθε 

έννοια διεθνούς νομιμότητας και σε πλήρη αντίθεση με τις σχέσεις καλής γειτονίας και τις 

συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χρησιμοποιεί άκρως 

προκλητική ρητορική και αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του ανατολικού 

Αιγαίου, απειλώντας τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή». 

Τέλος, οι Ευρωβουλευτές της ΝΔ ρωτούν την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή για τις ενέργειες στις 

οποίες προτίθεται να προβεί, σε σχέση με τις απαράδεκτες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, 

καθώς και για το πώς σχεδιάζει να απαντήσει σε αυτές. 

20. Δ.Τ. της 22.11.2022 «Η Ελλάδα όχι μόνο δεν υπολείπεται, αλλά πρωτοστατεί στην 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κράτους Δικαίου» 

Τη συγγνώμη όσων κατηγόρησαν την Ελλάδα για τους 38 μετανάστες, τους οποίους οι 

ελληνικές αρχές διέσωσαν στον Έβρο, ζήτησε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, στην 

Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η Εκπρόσωπος Τύπου της 

Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Ευρωβουλευτής, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου. 

Η κα Ασημακοπούλου αναρωτήθηκε αν «θα ζητήσουν συγγνώμη τώρα, όταν ακόμη και το μέσο 

που δημοσίευσε το σχετικό ρεπορτάζ, το απέσυρε λόγω αμφιβολιών». 

Στη συνέχεια, η Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της ΝΔ συμπλήρωσε: «Μήπως, θα 

ζητήσουν συγγνώμη όσοι συκοφαντούσαν τους διωκόμενους στο υποτιθέμενο “σκάνδαλο 

Novartis” που αθωώθηκαν πλήρως, τώρα που ακόμη και ο δικηγόρος του κ. Τσίπρα δηλώνει 

πως όλοι ήταν αθώοι από την αρχή;». 

Η κα Ασημακοπούλου τόνισε εμφατικά ότι και για το πανευρωπαϊκό πρόβλημα της χρήσης 

κακόβουλου λογισμικού, «οι ίδιοι, τώρα, υιοθετούν και αναπαράγουν ανυπόστατες κατηγορίες 

κατά της Ελλάδος». 

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, από την πρώτη στιγμή, είπε «όλα στο 

φως», σημειώνοντας πως «συνεργάστηκε πλήρως με τα ευρωπαϊκά όργανα και την Επιτροπή 

PEGA και πρωτοπορεί πανευρωπαϊκά με νομοσχέδιο που απαγορεύει και ποινικοποιεί την 

κατοχή, χρήση και εμπορία κακόβουλου λογισμικού παρακολούθησης». 

«Όσοι, λοιπόν, προσπαθούν να παρασύρουν την Ελλάδα μέσα στον βούρκο της λάσπης και της 

τοξικότητας, να ξέρουν ότι δεν χάνουμε χρόνο,  περιμένοντας τη συγγνώμη τους. Η Ελλάδα όχι 
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μόνο δεν υπολείπεται, αλλά πρωτοστατεί στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του 

Κράτους Δικαίου», κατέληξε χαρακτηριστικά. 

 

21. Δ.Τ. της 23.11.2022 «Το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο παραβιάζει κυριαρχικά 

δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου και η Έκθεση για την κατάσταση στη 

Λιβύη ορθώς παροτρύνει τις Λιβυκές Αρχές να προβούν στην ακύρωσή του» 

To διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και της ομολόγου του, 

Υπουργού Εξωτερικών της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης της Λιβύης, καθώς και το παράνομο 

Τουρκολιβυκό Μνημόνιο ανέδειξε, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στην Ολομέλεια του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της Νέας 

Δημοκρατίας, Ευρωβουλευτής, κα Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου. 

Η κα Ασημακοπούλου, αφού σημείωσε ότι η Υπουργός «προσπάθησε, με την παρουσία της στο 

αεροδρόμιο, να επιβάλει στον Έλληνα ομόλογό της να συναντηθεί μαζί της», καλωσόρισε την 

παρούσα Έκθεση για την κατάσταση στη Λιβύη, η οποία αναφέρει ξεκάθαρα ότι το 

Τουρκολιβυκό Μνημόνιο του 2019, για την οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών στη 

Μεσόγειο, παραβιάζει τα κυριαρχικά́ δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, δεν 

συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν έχει νομικές συνέπειες για τρίτα κράτη. 

Η Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της ΝΔ υπογράμμισε ότι ηΈκθεση«στην παράγραφο 

1(ζ), ορθώς παροτρύνει τις Λιβυκές Αρχές να προβούν στην ακύρωση του Τουρκολιβυκού 

Μνημονίου και να μην εφαρμόσουν καμία ρήτρα της συμφωνίας για τους 

υδρογονάνθρακες»,συμπληρώνοντας πως «η Ελλάδα είναι πόλος σταθερότητας και ασφάλειας 

στην περιοχή της Μεσογείου και σέβεται το Διεθνές Δίκαιο». 

Καταλήγοντας, η κα Ασημακοπούλου είπε χαρακτηριστικά ότι «η  Υπηρεσιακή Κυβέρνηση της 

Λιβύης όχι μόνο δεν κάνει εκλογές, αλλά υφαρπάζει την παραμονή της, εκμεταλλευόμενη, κατά 

το δοκούν, τους πόρους της χώρας και υπογράφει και με τους Τούρκους. Όπως είπε εύγλωττα ο 

Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, “Ε δεν γίνεται…”». 

 

22. Δ.Τ. 14.12.2022: «Τι ακριβώς περιμένει η Ευρώπη για να απαντήσει 

αποτελεσματικά πλέον στην τουρκική προκλητικότητα;» 

Την επιθετικότητα της Τουρκίας, ως ευρωπαϊκό ζήτημα, ανέδειξε από το βήμα της Ολομέλειας 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, 

Ευρωβουλευτής, κα Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου. 

Η κα Ασημακοπούλου τόνισε ότι «οι βομβαρδισμοί στη Συρία, αλλά και στην κουρδική 

περιφέρεια του Ιράκ αποδεικνύουν περίτρανα πως η επιθετικότητα της Τουρκίας αποτελεί ένα 
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ευρωπαϊκό πρόβλημα». Πρόσθεσε δε ότι «είμαστε εμείς, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, που 

έχουμε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε την ασταθή και απρόβλεπτη συμπεριφορά ενός γείτονα, 

που δυστυχώς απέχει παρασάγγας από τις ευρωπαϊκές αξίες και αγνοεί συστηματικά τις επιταγές 

του Διεθνούς Δικαίου». 

Η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής υπογράμμισε, επίσης, το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες οι 

δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας αρκούν, για να αντιληφθεί κανείς ότι «η Τουρκία έχει επιλέξει 

συνειδητά να δρα, ως κράτος ταραξίας. Ο κ. Ερντογάν έχει εξαπολύσει ουκ ολίγες απειλές 

εναντίον της πατρίδας μου, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα τον στίχο «θα έρθουμε νύχτα» από 

το ομώνυμο τραγούδι που συνδέθηκε με τις μαύρες μέρες της εισβολής στην Κύπρο». 

Χαρακτήρισε δε αυτές τις δηλώσεις ως ένα ψήγμα από την εμπρηστική ρητορική που εκφράζει 

σε κάθε ευκαιρία, «κουνώντας το δάχτυλο στην Ελλάδα, ακόμα και για ζητήματα όπως το 

Μεταναστευτικό, όπου είναι η Τουρκία αυτή που δεν τηρεί τα συμφωνημένα σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο». 

Αναφερόμενη στις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, κατά τη δοκιμή του τουρκικού 

βαλλιστικού πυραύλου Tayfun, η κα Ασημακοπούλου είπε ότι «φαίνεται ότι όσο πλησιάζουν οι 

εκλογές οι λεονταρισμοί του Τούρκου Προέδρου θα αυξάνονται. Η ανοχή της Ευρώπης, όμως, 

είναι αυτή που θα έπρεπε να έχει ήδη εξαντληθεί». 

Τέλος, αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά: «Τι ακριβώς περιμένουμε για να απαντήσουμε 

αποτελεσματικά πλέον στην τουρκική προκλητικότητα;» 

23. Δ.Τ. 15.12.2022: «Σταματήστε να συκοφαντείτε την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια 

δημοκρατική χώρα για όλους, πολίτες και δημοσιογράφους, και το αποδεικνύει στην 

πράξη.» 

Ως πρωτοβουλία ορόσημο για την ανεξαρτησία των ΜΜΕ στους κόλπους της Ε.Ε. χαρακτήρισε, 

από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Ευρωπαϊκή Πράξη για την 

Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης, η Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της Νέας 

Δημοκρατίας, Ευρωβουλευτής, κα Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου. 

Συγκεκριμένα, η κα Ασημακοπούλου ανέφερε: «Τα θέματα Τύπου είναι και θέματα Κράτους 

Δικαίου και ως τέτοια τα αντιμετωπίζουμε στην πατρίδα μου, την Ελλάδα, οπότε σταματήστε να 

συκοφαντείτε την Ελλάδα, η οποία, από την πρώτη στιγμή, καλωσόρισε την Ευρωπαϊκή Πράξη 

για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης, μια πρωτοβουλία ορόσημο για την Ε.Ε. 

Συμμετέχουμε για αυτό ενεργά στον γόνιμο διάλογο, μέσα από τον οποίο θα αποκρυσταλλωθεί 

ένα ενιαίο αδιάβλητο πλαίσιο, που θα ενδυναμώνει την ελευθεροτυπία και θα ενισχύει τη 

Δημοκρατία». 
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Εν συνεχεία, η Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της ΝΔ υπογράμμισε ότι «είναι η Ελλάδα 

αυτή που έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις για τη διασφάλιση της προστασίας, της 

ασφάλειας, της ελευθερίας και της ενίσχυσης του δημοσιογραφικού λειτουργήματος. Και αυτό, 

μέσα από μια Task Force που συντονίζει τη δράση κράτους και επαγγελματιών του χώρου, 

προασπίζει τα συμφέροντά τους και βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με τις Ευρωπαϊκές Αρχές 

και την αρμόδια Επίτροπο. Η διαφάνεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί τη λέξη κλειδί 

για τις κρατικές δράσεις, αλλά και την κρατική ενίσχυση των μέσων ενημέρωσης». 

Επιπλέον, συμπλήρωσε ότι στο ελληνικό Κοινοβούλιο ψηφίζεται αυτές τις ημέρες ένα 

νομοσχέδιο, που θα θέσει κανόνες πλήρους διαφάνειας σχετικά με τέτοιες χρηματοδοτήσεις, 

αλλά και για τη στελέχωση των ΜΜΕ με επαγγελματίες. 

«Η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα για όλους, πολίτες και δημοσιογράφους, και το 

αποδεικνύει στην πράξη. Χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς σκιές, χωρίς αστερίσκους, θέτοντας θεσμικά 

εχέγγυα. Ο Τύπος χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία και πλουραλισμό, απολαμβάνοντας 

παράλληλα την ελευθερία που απαιτείται, ώστε τελικά ο πολίτης να πληροφορείται έγκυρα και 

αντικειμενικά. Διότι αυτό τελικά είναι και το ζητούμενο», κατέληξε χαρακτηριστικά. 
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