Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018

«Checkpoint Alpha»
με τη Γιάννα Παπαδάκου
Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018, στις 00:10
Στην καρδιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, βρέθηκε η εκπομπή
«Checkpoint Alpha», με τη Γιάννα Παπαδάκου.
Εκεί όπου σε απόσταση αναπνοής η Γερμανίδα Καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ, μιλώντας
στους ευρωβουλευτές, έδωσε το στίγμα της νέας εποχής για την Ευρώπη αλλά και της δικής
της πολιτικής παρουσίας. Στην ομιλία της ευθυγραμμίστηκε με τον Εμμανουέλ Μακρόν στα
θέματα της Ευρωπαϊκής Άμυνας και επεσήμανε την ανάγκη δημιουργίας «αληθινού
ευρωπαϊκού στρατού», υπεραμύνθηκε της πολιτικής της στο Μεταναστευτικό και έτεινε χέρι
συνεργασίας προς την Κίνα.
Στην εκπομπή μιλά, αποκλειστικά, ο πρώην τραπεζίτης της UBS και μάρτυρας δημοσίου
συμφέροντος, Μπράντλεϋ Μπέρκενφελντ, ο οποίος επισκέφθηκε την Ελλάδα προκειμένου να
βοηθήσει στις έρευνες για το σκάνδαλο Novartis.
Επίσης ο Ντέιβιντ Κάζα, ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και φίλος της
δολοφονημένης Μαλτέζας δημοσιογράφου Δάφνης Καρουάνα Γκαλίθια, αναφέρθηκε, από το
Στρασβούργο, στις νεότερες εξελίξεις μετά τη σύλληψη των τριών φερομένων ως
δολοφόνων.
Ακόμη, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και υποψήφιος για την προεδρία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάνφρεντ Βέμπερ, εξηγεί τις θέσεις του σχετικά με τη διακοπή των
ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας με την ΕΕ.
Ο πρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωκοινοβουλίου, Ούντο Μπούλμαν,
μιλά, επίσης στην εκπομπή, για την ανάγκη συγκρότησης ενός προοδευτικού μετώπου στην
Ευρώπη με αφορμή και την πρόσκληση του Αλέξη Τσίπρα, στη Σύνοδο του κόμματός του,
στο Βερολίνο.
Τέλος, για το μέλλον της Ευρώπης, τις εξαγγελίες της Καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ για τον
Ευρωπαϊκό στρατό και τη θέση της Τουρκίας απέναντι στην ΕΕ μιλούν ο αντιπρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημήτρης Παπαδημούλης, η εκπρόσωπος της ΝΔ Μαρία Σπυράκη,
και οι ευρωβουλευτές Στέλιος Κούλογλου από τον ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κύρτσος από τη ΝΔ,
Νίκος Ανδρουλάκης και Εύα Καϊλή από την ΕΛΙΑ, Μίλτος Κύρκος από το ΠΟΤΑΜΙ.
«Checkpoint Alpha», με τη Γιάννα Παπαδάκου, το Σάββατο 24 Νοεμβρίου, στις
00:10

