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Υπόθεση Λιγνάδη: Αποπομπή της 
Μενδώνη ζητά ο Τσίπρας 

ασμούς ανηλίκων και πιθανότατα 
κύκλωμα trafficking και παιδεραστί-
ας. Αλλά μπροστά και σε ένα μεγάλο 
σκάνδαλο, που αφορά την απόπειρα 
συγκάλυψης αυτών των αποτρόπαιων 
πράξεων.
Ο κος Μητσοτάκης φέρει βαρύτατη 
πολιτική ευθύνη. Και καλό είναι τούτη 
την ώρα να αφήσει τα επικοινωνιακά 
κόλπα και τεχνάσματα.
Το μεγάλο θέμα που απασχολεί το σύ-
νολο της ελληνικής κοινωνίας, ανε-
ξαρτήτως κομματικών προτιμήσεων, 

Β
αρύτατη πολιτική ευθύνη για την 
υπόθεση Δημήτρη Λιγνάδη, κα-
ταλογίζει στον πρωθυπουργό, 
Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος 

του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, καλώ-
ντας τον να αποπέμψει την υπουργό Πο-
λιτισμού, Λίνα Μενδώνη και «να ζητήσει 
συγγνώμη από τα θύματα αλλά και από 
τον ελληνικό λαό».
Σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα, ο Αλέ-
ξης Τσίπρας κάνει λόγο για συγκλονιστι-
κές αποκαλύψεις και «αποτρόπαιο έγκλη-
μα» που αφορά «βιασμούς ανηλίκων και 
πιθανότατα κύκλωμα trafficking και παι-
δεραστίας», αλλά και, όπως λέει, «σε ένα 
μεγάλο σκάνδαλο, που αφορά την από-
πειρα συγκάλυψης αυτών των αποτρόπαι-
ων πράξεων».
Αναλυτικά το μήνυμα του Α. Τσίπρα
«Επί είκοσι και πλέον ημέρες η χώρα 
βρίσκεται μπροστά σε συγκλονιστι-
κές αποκαλύψεις. Μπροστά σε ένα 
αποτρόπαιο έγκλημα, που αφορά βι-
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Να αποπέμψει την υπουργό 
Πολιτισμού και να ζητήσει 
συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, 
καλεί τον πρωθυπουργό 
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

δεν είναι το επίπεδο του δημόσιου δι-
αλόγου, αλλά είναι οι βαρύτατες ηθι-
κές και πολιτικές ευθύνες που, δυστυ-
χώς, βαρύνουν την κυβέρνησή του.
Τον καλώ λοιπόν, έστω και εκ των 
υστέρων, να πράξει το αυτονόητο.
Να αποπέμψει την κα Μενδώνη από 
τα υπουργικά της καθήκοντα και να 
ζητήσει μία συγγνώμη από τα θύματα 
αλλά και από τον ελληνικό λαό, για τα 
λάθη και τις ολιγωρίες της κυβέρνη-
σής του, αναλαμβάνοντας την πολιτι-
κή ευθύνη που του αναλογεί».

Η αντιμετώπιση της πανδημίας, στην τηλεδιάσκεψη 
του πρωθυπουργού με ηγέτες της ΕΕ

κελ και ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μά-
ριο Ντράγκι.
Ο κ.Μητσοτάκης, σύμφωνα με κυβερνη-
τικές πηγές, έθεσε πάλι στους συνομιλη-
τές του την πρότασή του για καθιέρωση 
ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολι-
ασμού που, όταν τα επιδημιολογικά δεδο-
μένα επιτρέψουν τη χαλάρωση των περιο-
ρισμών στις μετακινήσεις, θα διευκολύνει 
τα ασφαλή ταξίδια.

Η 
αντιμετώπιση της πανδημίας και 
ο συντονισμός των κρατών-μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό το 
φως των νεότερων εξελίξεων σε 

υγειονομικό επίπεδο και το ζήτημα της 
διάθεσης των εμβολίων, ήταν το βασικό 
αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης της Τρίτης  
που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης με ηγέτες της ΕΕ.
Η τηλεδιάσκεψη έγινε στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας της Συνόδου του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου της 25ης και 26ης 
Φεβρουαρίου, και σε αυτήν πήραν μέ-
ρος εκτός του Έλληνα πρωθυπουργού, ο 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Σαρλ Μισέλ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο 
πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο 
Κόστα η χώρα του οποίου έχει την εξά-
μηνη προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, η 
καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρ-
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Ο πρωθυπουργός επανέλαβε επίσης τη 
σημασία της ταχείας αδειοδότησης νέων 
εμβολίων από τα αρμόδια κοινοτικά όρ-
γανα, πάντα με σεβασμό σε όλα τα πρω-
τόκολλα ασφαλείας αλλά δίχως γραφειο-
κρατικά κωλύματα.
Επίσης οι ηγέτες αντάλλαξαν, προπαρα-
σκευαστικά, απόψεις ενόψει του Ευρωπα-
ϊκού Συμβουλίου της 25ης και 26ης Μαρ-
τίου, για το θέμα της Τουρκίας.


