
«Ο Ζοζέ Μπαρόζο οδήγησε 
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Σ την «απελπιστική 
ομοιότητα» του πολιτικού λόγου των κομμάτων ms Eupcbnns που δεν επιτρέπει στουε πολίτεε να διακρίνουν ns «υπάρχουσεε 

ουσιαστικέε διαφορέε» αποδίδει ο τέα« πρωθυπουργό5 κ. Kcocrtas Σημίτηβ mv αδια- cpopia ms ευρωπαϊκήε KOivns γνώμηε για ns επικείμενεε ευ- ρωεκλογέε. Τ αυτόχρονα ο τέ- a>s πρωθυπουργόε, σε δηλώ- σειε του από ns ΒρυΕέλλεε, επέκρινε δριμύτατα τον νυν πρόεδρο ms Ευρωπαϊκήε Ern- τροπήε ΖοΖέ Μανουέλ Μπα- 
ρόΖο καταλογίΖοντά5 του όη οδήγησε mv Ευρωπαϊκή Ενωση στην απραΕία.Ο  κ. Xnpims προέβη ans ανωτέρω δηλώσειε λίγο μ ετά το τέλοε των εργασιών ms «Ομάδα5 Apbans για mv Ευρωπαϊκή Δημοκρατία», πρό-

εδ ρ ο ε m s  o n o ia s  είναι, (os γ ν ω σ τό ν , ο τέω ε πρω θυ- πουργόε m s  Ιταλία5 ΤΖου- 
λιάνο Αμάτο. Ektos από tous κκ. Αμάτο και Σημίτη στην ομάδα αυτή μετέχουν οι πρώην πρωθυπουργοί του Βελγίου Ζαν Λουκ Ντεάν, m s  Ολλανδίαε Βιμ Κοκ και m s  Φ ινλανδίαε Παάβο Λι- 
πόνεν, ο διεύθυνσή του Διε- θνούε Νομισματικού Ταμείου Ντομινίκ Iipos Καν, οι π ρ ώ η ν επ ίτρ ο π ο ι Μισέλ 
Μπαρνιέ και Kpis Πάτεν κ.ά.Ερω τηθείε από tous εκ- προσώπουε του Τύπου ο κ. Κ. 
Σημίτηε γιατί οι ευρωπαίοι πολίτεε δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για n s ευρω- παϊκέε εκλογέε σημείωσε ποτέ αυτό οφείλεται πρωήστω5 στο όη αγνοούν τα διακυβεύματα αυτών των εκλογώ ν. «Ο λό- 
yos όλων των κομμάτων, 
προσαρμοσμένοε στο τεχνο- 
κρατικό περίβλημα τηε κοι-
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νοτικήε διαλέκτου, μοιάδει 
απελπιστικά όμοιοε» ανέφερε ο κ. Σημίτηε.Χαρακτηρισπκό παράδειγμα αυτήε τηε κατάστασηε είνα ι, κατά τον τέωε πρω θυπουργό, το γεγονόε όη  τα περισσότερα ευρωπαϊκά κόμματα εμφ ανίζονται προ5 το π α ρ ό ν σύμφ ω να  υπέρ τηε επανεκλογήε του κ. Μπαρό- Ζο. «Ωστόσο ο κ  Μπαρόώ θε
ωρείται από πολλούε εκείνοε 
που υπό το σύνθημα "όχι άλ-

λεε παρεμβάσειε" οδήγησε 
την ΕΕ στην απραΕία» α νέφερε ο κ. Σημίτηε.Χαρακτηρισπκό παράδειγμα τη5 τακηκή5 ΜπαρόΖο είνα ι, κατά τον τέω5 πρω θυπουργό, και η αποτυχία τηε τε- λευταίαε συνόδου κορυφή5 m s ΕΕ στην Πράγα. Αποτελέσματα αυτήε τηε κατάστασης κατά τον κ . Σημίτη  είναι η στροφή του κόσμου στα εθνικά θέματα και η μετάλλαΕη του χαρακτήρα των ευρω εκλογών, σπε οποίεε πλέον κρί- νονται οι εθνικές κυβερνήσει και οι πολιηκέε του5. Για να αλλάΕει αυτή η κατάσταση, ο κ . Σ η μ ίτη ς α νέφ ερ ε ότι θα πρέπει να συΖητούνται τα ευρωπαϊκά θέματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από εκπρο- σώπουε όλων των ευρωπαϊκών κομμάτων. Με άλλα λόγια, κατέληΕε, θα πρέπει να δημιουργηθεί έναε ευρωπαϊ- κόε τόποε συΖήτησηε, δηλαδή έναε «ευρωπαϊκόε δήμοε».

ΔιάλεΕη για iis δύο όψειβ ms ΕυρώτιηδΔ υνατή Ευρώπη, αδύναμη Ευ- κού τμήματοε m s  Evcoons Ευρωπαίων γράψει δύο βιβλία, ένα για το ευρώ και ρώπη» είναι το θέμα m s διά- Δημοσιογράφ ω ν, είναι ανταποκριτής ένα για tous μεγάλους «δασκάλουε» m s λεΕηε του γάλλου δημόσιό- m s  εφημερίδα5 «Liberation» a n s  Βρυ- Ευρώ πης. Με τον κ. Κατρεμέρ θα συ- γράφου Ζαν Κατρεμέρ, η οποία θα δο- Εέλλεε από το 1990. Είναι ειδικευμένο5 νομιλήσει ο δημοσιογράφ ο5 κ. Αθα- θεί σήμερα a n s  7.30 μ .μ . στο αμφιθέα- στο ευρωπαϊκό δίκαιο και έχει μεγάλη väaios Παπανδρόπουλοε, ενώ συ- τρο του Γαλλικού Ινσητούτου (Σίνα 31). εμπειρία στα ευρωπαϊκά θέματα. Ektös vroviom s είναι ο δημοσιογράφ ος του Ο  κ. Κατρεμέρ, πρόεδρος του γαλλι- από n s  ανταπ οκρίσειε του, έχει υπο- «Βήματοε» κ. N ik o s  Μπακούνάκηε.


