
 
Απαμτήσεις του Αμτώμη Παπαγιαμμίδη,  
επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου τωμ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΩΝ για τομ Ασωπό 
 
 
1. Ποια η θέση του κόμματός σας για το έγκλημα του Ασωπού;  
 

- Έυξσμε ήδη λάβει θέρη και έυξσμε ρσμμεςάρυει ρςιπ μεγάλεπ κιμηςξπξιήρειπ 
ςχμ πξλιςώμ ςηπ Βξιχςίαπ ςξσ Αποιλίξσ. Σςημ αμακξίμχρή μαπ είυαμε 
επιρημάμει όςι η πεοίπςχρη ςξσ πξςαμξύ Αρχπξύ απξςελεί όμειδξπ όυι μόμξ 
για ςημ Ελλάδα αλλά και για ςημ Εσοχπαψκή Έμχρη. Ο Αρχπόπ, ςξμίζαμε, 
απξςελεί κξοσταίξ ξικξλξγικό έγκλημα ρςημ ρύγυοξμη ιρςξοία ςηπ υώοαπ, 
αμαδεικμύξμςαπ ςημ παςαγώδη απξςσυία ςχμ πξλιςικώμ δσμάμεχμ πξσ 
κσβέομηραμ ρςημ μεςαπξλίςεσρη μα διαρταλίρξσμ ρςξιυειχδώπ ςημ αρταλή 
διαβίχρη ςχμ Ελλήμχμ πξλιςώμ και ςημ ποξρςαρία ςξσπ από ςιπ τξμικέπ 
ςξνικέπ ξσρίεπ, πξσ αμενέλεγκςα απέοοιπςαμ καςά βξύληρη ρςξσπ τσρικξύπ 
απξδέκςεπ ξι αρσμείδηςξι επιυειοημαςίεπ πξσ εμπλέκξμςαι ρςημ σπόθερη. 
Και καλξύραμε ςημ ελλημική Δικαιξρύμη μα ρσμευίρει απεοίρπαρςη ςημ 
έοεσμα πξσ νεκίμηρε ποόρταςα και μα καςαλξγίρει υχοίπ καμέμα 
ελατοσμςικό όλεπ ςιπ πξιμικέπ και αρςικέπ εσθύμεπ πξσ αμαλξγξύμ ρςξσπ 
επίξοκξσπ κοαςικξύπ λειςξσογξύπ και ρςξσπ επιυειοημαςίεπ πξσ επί υοόμια 
ρκξοπξύμ ςξμ ςξνικό θάμαςξ ρςξμ Αρχπό. 

 
2. ε περίπτωση εκλογής σας, σε τι εμέργειες θα προβείτε στις πρώτες 100 
μέρες της θητείας σας;  
 

- Οι Δημξκοαςικξί έυξσμ ήδη εςξιμάρει και παοξσριάζξσμ ρςημ ποξεκλξγική 
ρσζήςηρη 5 ποξςάρειπ για ςημ δημιξσογία μέχμ, απξςελερμαςικώμ 
πεοιβαλλξμςικώμ θερμώμ ρςημ Ε.Ε.. Η μξμξςευμική ποξεογαρία, η επαοκήπ 
ςεκμηοίχρη και η πξλιςική διαβξύλεσρη ποξκειμέμξσ μα επιςεσυθεί η 
απαιςξύμεμη ρσμαίμερε για ασςέπ ςιπ ποξςάρειπ, απαιςεί ρημαμςική 
δέρμεσρη υοόμξσ και εμέογειαπ. Θα ρςοαςεσθξύμε έμποακςα ρε ασςό. 
Εσελπιρςώ, ρςιπ ποώςεπ 100 ημέοεπ μα έυξσμε καςξοθώρει μα ποξχθήρξσμε 
ςημ πιξ επείγξσρα από ςιπ ποξςειμόμεμεπ πξλιςικέπ, ςημ ποξεςξιμαρία μιαπ 
Οδηγίαπ για ςημ δημιξσογία Εσοχπαψκήπ Υπηοερίαπ Πξλιςικήπ Ποξρςαρίαπ. 
Παοάλληλα, τσρικά, θα αρκξύμε έμςξμξ κξιμξβξσλεσςικό έλεγυξ για 
ρξβαοά πεοιβαλλξμςικά ποξβλήμαςα ςηπ υώοαπ. Τξ ζηςξύμεμξ είμαι μα 
πεοάρξσμε από ςα λόγια, ςξσπ ρυεδιαρμξύπ και ςιπ ποξθέρειπ ρςξ 
ρσγκεκοιμέμξ. 
 
3. Η ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται συμεχή πίεση από τα κόμματα του 
Ευρωκοιμοβουλίου, είστε σε θέση για έμα τέτοιο αέμαο pressing;  
  

- Αμαμτίβξλα, η υοηριμξπξίηρη πιερςικώμ εοχςήρεχμ ποξπ ςημ Κξμιριόμ και 
η γεμική άρκηρη κξιμξβξσλεσςικξύ ελέγυξσ είμαι έμα πξλύςιμξ εογαλείξ για 
μα επιςσγυάμξμςαι θεςικά πξλιςικά απξςελέρμαςα για ςξ πεοιβάλλξμ ρε μια 
υώοα με υοόμια σρςέοηρη ρςιπ πεοιβαλλξμςικέπ πξλιςικέπ και ςξσπ ρυεςικξύπ 
θερμξύπ, αοκεί βέβαια μα μημ γίμεςαι καςάυοηρη. Ασςό πξσ έυει εναιοεςικό 
εμδιατέοξμ είμαι όςι με ςξμ καςάλληλξ κξιμξβξσλεσςικό έλεγυξ ςηπ 
Εσοχπαψκήπ Επιςοξπήπ επί ζηςημάςχμ για ςα ξπξία ρσμήθχπ ξι κξιμξςικξί 
μίπςξσμ ςαπ υείοαπ ςξσπ επικαλξύμεμξι ςημ επικξσοικόςηςα, ςημ αμάγκη 
δηλαδή επίλσρηπ ςχμ ποξβλημάςχμ ρςξ υαμηλόςεοξ δσμαςό επίπεδξ ςηπ 
εθμικήπ πξλιςειακήπ δξμήπ, είμαι ετικςό μα ρςοέφει ξ εοχςώμ ςημ Κξμιριόμ 
ρε εμεογηςικέπ ποχςξβξσλίεπ ποξπ απξκαςάρςαρη ςξσ εσοχπαψκξύ 



κεκςημέμξσ καςά πεοίπςχρη, ποξκαλώμςαπ έςρι ςημ άρκηρη ρημαμςικήπ 
πίερηπ ρςξσπ εμπλεκόμεμξσπ παοαβαίμξμςεπ ςξ εσοχπαψκό δίκαιξ. Έυξμςαπ 
εμπλακεί επαγγελμαςικά ρςξσπ θερμξύπ ςηπ Εσοχπαψκήπ Έμχρηπ ρςξ 
παοελθόμ, θεχοώ όςι θα μπξοέρχ μα ανιξπξιήρχ ςημ εμπειοία μξσ από ςιπ 
διαδικαρίεπ ασςέπ για ςξ καλύςεοξ δσμαςό ρσγκεκοιμέμξ απξςέλερμα. Εδώ, 
ρςξ ρσγκεκοιμέμξ, βοίρκεςαι η ποόκληρη και ςξ πεδίξ ςξσ 
Εσοχκξιμξβξσλίξσ απξςελεί ςξ πλέξμ ποόρτξοξ θερμικό πεδίξ ςηπ Ε.Ε. για 
μα ςξ επιςύυξσμε. 


