
Δυσμενές σχόλιο του Γάλλου 
ΥΠΕΞ για ιον Παπανδρέου
«Οι Έλληνες ξεχνούν ε ύκολα» 
είπε ο Γάλλος υπουργός 
Εξωτερικών κ. Αλέν Ζιουπέ 
όταν του ξητήθηκε χθες το 
πρωί από ραδιοφωνικό σταθμό 
του Παρισιού να σχολιάσει την 
επάνοδο του Α. Παπανδρέου 
στην πρωθυπουργία.

Τον ΜΑΝΩΛΗ ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ

Το σχόλιο του Γάλλου υπουργού, 
ασφαλώς και δεν χαρακτηρίζεται από 
τη διακριτικότητα που αρμόζει σ’ αυ
τές τις περιπτώσεις, αντανακλά όμως 
τη δυσπιστία με την οποία αντιμετώ
πισαν στο παρελθόν και απ’ ό,τι φαί
νεται θα αντιμετωπίσουν και στο μέλ
λον τον νικητή των εκλογών και πρό
εδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Α. Παπανδρέου 
στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό του κλί
ματος που επικρατεί είναι το σημερι
νό κεντρικό σχόλιο της γαλλικής εφη
μερίδας «Λε Μοντ» (η οποία ας ση
μειωθεί ότι πρόσκειται στους 
Γάλλους σοσιαλιστές) στο οποίο ανα- 
!φέρεται ότι «αν πιστέψει κανείς τις 
προεκλογικές ομιλίες του κ. Α. Πα
πανδρέου τότε γίνονται βάσιμοι οι 
φόβοι ότι η Ελλάδα διαρκώς απομα
κρύνεται από μία ειρηνευτική και στα
θεροποιητική συμπεριφορά στα Βαλ
κάνια, όπως θα άρμοζε στο μοναδικό 
βαλκανικό κράτος μέλος της ΕΟΚ.

Στη Γερμανία

Ανάλογοι φόβοι εκφράσθηκαν και 
στο γερμανικό Τύπο, ενώ ο Γερμανός 
υπουργός Εξωτερικών κ. Κλάους Κίν- 
κελ χαρακτήρισε «σημαντικό γεγο
νός» τον σχηματισμό νέας κυβέρνη
σης στην Ελλάδα σημειώνοντας ότι 
«οι ελληνικές αποφάσεις μπορούν να 
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο 
πρόβλημα της Μακεδονίας, στο Κυ
πριακό και σε μία σειρά προβλημάτων 
διόλου ευκαταφρόνητων, που εκκρε- 
μούν στο πλαίσιο των Δώδεκα».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις διπλωματι-’ 
κών και κοινοτικών κύκλων η επιφυ- 
λακτικότητα θα είναι το βασικό χαρα
κτηριστικό της υποδοχής που επιφυ
λάσσουν στη νέα ελληνική 
κυβέρνηση οι εταίροι της Ελλάδας 
στην ΕΟΚ.

Φυσικά στις Βρυξέλλες και στις άλ
λες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες γνωρί
ζουν πολύ καλά ότι σε λίγους μήνες 
η Ελλάδα θα αναλάβει την προεδρία 
του Συμβουλίου της ΕΟΚ και συνεπώς 
το βασικό μέλημα στο πλαίσιο των 
Δώδεκα θα είναι η εξεύρεση ενός κοι
νά αποδεκτού πλαισίου εντός του 
οποίου η χώρα μας θα ασκήσει την 
προεδρία. Με δεδομένο ότι μέχρι σή
μερα η Ελλάδα έχει αναλάβει χωρίς 
προβλήματα δύο φορές την προεδρία 
με κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρ
χουν σοβαρές ανησυχίες ως προς τον 
τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί η 
νέα ελληνική κυβέρνηση την προε
δρία του Συμβουλίου.

Αντίθετα αυτό που απασχολεί τους 
εταίρους της Ελλάδας στην ΕΟΚ εί
ναι οι αλλαγές που ενδεχομένως θα 
υπάρξουν από τη νέα κυβέρνηση

,στην,άόκ.ηση ¡ης εξωτερικής και της- 
οικονομικής πολιτικής της χώρας.

Για την εξωτερική πολιτική

Σε ό,τι αφορά στην εξωτερική πο
λιτική ο βασικός φόβος που εκφράζε
ται στις Βρυξέλλες αλλά και στα δι
πλωματικά επιτελεία ορισμένων κρα
τών μελών έγκειται στο ενδεχόμενο 
σκλήρυνσης της στάσης της ελληνι
κής διπλωματίας στο θέμα των Σκο
πιών και στις σχέσεις ΕΟΚ Τουρκίας, 
ιδιαίτερα ενόψει της συγκλήσεως του 
Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΟΚ - Τουρ
κίας.

Σε ό,τι αφορά στην οικονομική πο
λιτική της νέας κυβέρνησης, με δεδο
μένες τις «κακές αναμνήσεις» που 
ακόμα υπάρχουν στις Βρυξέλλες από 
την αποπομπή του κ. Κ. Σημίτη το 
1987 και την ανατροπή της τότε κοι
νά συμπεφωνημένης οικονομικής πο
λιτικής, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία 
ότι οι ιθύνοντες της Ευρωπαϊκής Επι
τροπής κάθε άλλο παρά θα δείξουν 
ελαστικότητα στην εκροή κοινωνικών 
κονδυλίων με κατεύθυνση την Αθήνα, 
αν δεν υπάρχουν οι απαραίτητες εγ
γυήσεις για τον τρόπο χρησιμοποίη
σής τους και την αποτελεσματικότη- 
τά τους.

Άλλωστε τόσο η εξάπλωση του 
«ευρωσκεπτικισμού» στα περισσότε
ρα κράτη μέλη της ΕΟΚ όσο και οι 
διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των 
κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης δεν ευνοούν την αύξηση 
των χρηματοδοτήσεων της ΕΟΚ για 
αμφίβολης χρησιμότητας έργα.

Με βάση τα ανωτέρω θα πρέπει ν> 
θεωρείται δεδομένη η «σφιχτή» αντι
μετώπιση των οικονομικών αιτημάτων 
της νέας κυβέρνησης προς την Κοι
νότητα και αναμενόμενη η παρασκη- 
νιακή συσχέτισή τους με τη στάση 
της Ελλάδας στα θέματα της εξωτε
ρικής πολιτικής της ΕΟΚ.

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
ιδιαίτερα δυσχερής θα πρέπει να εί
ναι η θέση της νέας κυβέρνησης αν 
θελήσει να τροποποιήσει το πρό
γραμμα σύγκλισης της ελληνικής οι
κονομίας με τις οικονομίες των άλλων 
κρατών μελών, άποψη που εξέψρα- 
σαν προεκλογικά σημαίνοντα στελέ
χη του ΠΑΣΟΚ.

Πέραν της αυστηρότητας, που 
αναμφίβολα θα επιδείξουν οι κοινο
τικοί ιθύνοντες έναντι οποιοσδήποτε 
«χαλάρωσης» των προσπαθειών στα
θεροποίησης της ελληνικής οικονο
μίας, η σημερινή πολιτική συγκυρία 
στην ΕΟΚ δεν ευνοεί την οποιαδήπο
τε προσπάθεια αναθεώρησης των 
προγραμμάτων σύγκλισης που έχουν 
καταθέσει τα κράτη μέλη στο Συμβού
λιο στο πλαίσιο της πολυμερούς επο- 
πτείας των οικονομιών των κρατών- 
μελών.

Πάντως παρά την έντονη ανησυχία 
και εκφράζεται στα σχόλια του ευρω
παϊκού Τύπου σε σχέση με την επά
νοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία οι πε
ρισσότεροι αναλυτές επισημαίνουν 
ότι όπως στο παρελθόν έτσι και σή
μερα κατά πάσα πιθανότητα ο κ. Α. 
Παπανδρέου δεν πρόκειται να πράξει 
κατά γράμμα τα όσα ισχυρίστηκε και 
υποστήριξε στη διάρκεια των προε
κλογικών του ομιλιών.


