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Παρίσι καλεί Μπαρόζο να μην αναλάβει θέση στη Goldman Sachs

Πέθανε ο πρώην αρχηγός της σικελικής μαφίας, Μπερνάρντο Προβεντσάνο

Πιέσεις της Στάρτζον στην Μέι για 
να παραμείνει η Σκωτία στην Ε.Ε.

Να εγκαταλείψει τα σχέδια του να 
αναλάβει μια ανώτερη θέση στην 
αμερικανική επενδυτική τράπεζα 
Goldman Sachs καλεί το Παρίσι 
τον πρώην πρόεδρο της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ 
Μπαρόζο και χαρακτήρισε την κί-
νησή του αυτή «σκανδαλώδη».
Ο γάλλος υπουργός Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων Αρλέμ Ντεζίρ δήλωσε 
πως η κίνηση του Μπαρόζο δημι-
ουργεί ερωτήματα για τους κανό-
νες της ΕΕ περί σύγκρουσης συμ-

φερόντων και δήλωσε ότι πρέπει 
να καταστούν αυστηρότεροι σε ό,τι 
αφορά πρώην ανώτερους αξιωμα-
τούχους. «Είναι λάθος εκ μέρους 
του κ. Μπαρόζο και η χειρότερη 
υηρεσία που θα μπορούσε να προ-
σφέρει στο ευρωπαϊκό σχέδιο ένας 
πρώην πρόεδρος της Επιτροπής, 
σε μια στιγμή της ιστορίας που το 
σχέδιο αυτό χρειάζεται να υποστη-
ριχθεί και να ενισχυθεί» δήλωσε ο 
Ντεζίρ μιλώντας στην κάτω βουλή 
του γαλλικού κοινοβουλίου.

Πέθανε στο Μιλάνο, σε ηλικία 83 
ετών, ο πρώην αρχηγός της μαφίας 
της Σικελίας, Μπερνάρντο Προβε-
ντσάνο.
Ο Προβεντσάνο είχε υποβληθεί 
σε θεραπεία για την αντιμετώπιση 
καρκίνου στην ουροδόχο κύστη 
και από την φυλακή είχε μεταφερ-
θεί, υπό περιορισμό και απομόνω-
ση, στη νοσοκομειακή πτέρυγα των 
φυλακών του Μιλάνου Σαν Βιττό-
ρε.
Ο Προβεντσάνο διέπραξε την πρώ-
τη δολοφονία το 1963, έτος κατά 
το οποίο άρχισε και η φυγοδικία 
του. Στην δεκαετία του 1980, μαζί 
με τον «νονό» Τοτό Ριίνα είχε απο-
φασίσει την έναρξη του «αιματηρού 

ενδομαφιόζικου πολέμου», με στό-
χο την εξόντωση των υπόλοιπων 
«μεγαλονονών» και την απόλυτη 
υπεροχή στο εσωτερικό της Κόζα 
Νόστρα. Μετά την σύλληψη του 

Ριίνα, το 1993, ο Προβεντσάνο 
αποφάσισε να περιορίσει τις θεα-
ματικές επιθέσεις κατά του ιταλικού 
κράτους, ώστε να μπορέσει να δια-
τηρήσει όλο τον παράνομο μηχανι-
σμό οικονομικών δραστηριοτήτων 
της μαφίας.
Συνελήφθη έπειτα από τέσσε-
ρα χρόνια φυγοδικίας, στις 11 
Απριλίου 2006, από τις αστυνο-
μικές δυνάμεις του Παλέρμο, την 
πρωτεύουσα της Σικελίας. Ζούσε 
σε αγροικία κοντά στο χωριό στο 
οποίο είχε γεννηθεί - το Κορλε-
όνε- και επικοινωνούσε με τους 
άνδρες της Κόζα Νόστρα με σύ-
ντομα γραπτά μηνύματα, γνωστά 
ως «πιτσίνι».

Η Πρώτη Υπουργός της Σκωτίας, κεντροαρι-
στερή εθνικίστρια Νίκολα Στάρτζον, δήλωσε 
τη Τετάρτη ότι η νέα πρωθυπουργός της Με-
γάλης Βρετανίας Τερέζα Μέι θα πρέπει να 
βοηθήσει τη σκωτσέζικη κυβέρνηση να ανα-
ζητήσει τρόπους παραμονής της Σκωτίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Σκωτία ψήφισε παραμονή στην Ένωση με 
μεγάλη πλειοψηφία, ωστόσο το Ηνωμένο Βα-
σίλειο εν συνόλω απόφάσισε αποχώρηση. Η 
κ. Στάρτζον έχει πολλάκις δηλώσει ότι θέλει 
να εξερευνήσει όλες τις πιθανές λύσεις για 
παραμονή της χώρας της στην Ε.Ε..
«Θα θελήσω να λάβω μία ξεκάθαρη δέσμευ-
ση από την Τερέζα Μέι ότι η Σκωτία, η σκω-
τσέζικη κυβέρνηση, θα εμπλακεί κεντρικό στη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε., 
η οποία μόλις τώρα αρχίζει να σχηματοποι-
είται», δήλωσε η Σκωτσέζα Πρώτη Υπουργός.
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