
'ερμανικού άξονα και της ελληνικής προεδρίας για τη διακήρυξη των «8»
ιας αλλά και του γαλλογερμανικού άξονα προκάλεσε η κοινή

ωσης και χωρών της διεύρυνσης, με την οποία στηρίζονται
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κυβέρνηση ότι γελοιοποίησε γ ι 
χώρα και χαραϊστίρίσε μεγάλη' 
την ειιθύνη του υπουονειου Ε
ξωτερικών. Το ΚΚΕ κατηγόρη
σε την κυβέρνηση για διγλωσ
σία, λέγοντας ότι από τη μια μί - 
ριά εμφανίζεται να μη θέλει τον 
πόλεμο και από την άλλη αφιτ 
νει περιθώρια για τη δικαιο^ο- 
γησή του, ενώ ο ΣΥΝ ζήτησε α
πό την κυβέρνηση να ανηδρά- 
σει στις φιλοπόλεμες κραυγές 
των «οκτώ». /

δρία δεν είναι υπόθεση που α
φορά ένα κόμμα, αλλά αφορά 
το Έθνος, τη χώρα, την Ελλά
δα» και χαρακτήρισε τη στάση 
της «μικρόψυχη και απαράδε
κτη». Ο εκπρόσωπος της Ν·Δ. 
κ. θ. Ρουσόπουλος απάντησε 
ότι «είναι προφανές πως οι ο- 
κτώΊ^δτιουν ιιιν ελληνική- ~~ 
προεδρία και αυτό δεντιυά ιδι
αιτέρως το κύοοο τήο.
Στη διαμάχη παρενέβη και ο κ. 
Μ. Έβερτ, που κατηγόρησε την

και ενέργειες κατά του Ιράκ.

ιυ πρω- 
Αθνάρ, 
ας, Δα- 
αι Πορ- 
όχι μό- 
ς»στην 
ιέρα τις 
ελληνι- 
ι άλλων 
γόντων 
ί ευρω- 
Λ1 ύ ψ ΐ-  

κτίςττο-

γός Κώ- 
ιχλήθη- 
από το 
ίνα δεν 
πό τους 
τςτους, 
οκ,Ση- 
:ι τηλε- 
υπουρ- 
μόλογό 
ου ενη-

κως ο... 
ιγματο-

ρήστος

«Στόχος, 
η κοινή 
εξωτερική 
πολιτική»
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΑΝ της Ευρω- 
παϊκής Ένωσης Πρωθυπουρ
γός Κώστας Σημίτης επέκρινε 
την πρωτοβουλία των οκτώ η
γετών. «Ο τρόπος με τον οποίο 
εκδηλώθηκε η πρωτοβουλία 
για το ζήτημα του Ιράκ δεν συμ
βάλλει στην κοινή προσέγγιση 
του προβλήματος», δήλωσε. 
«Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένω
σης είναι να έχει κοινή εξωτερι
κή πολιτική, γι' αυτό υπάρχει α
νάγκη συντονισμού για το 
Ιράκ».
Το Βερολίνο κάλυψε χθες την 
ελληνική προεδρία.
«Η δύναμη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έγκειται στην κοινή 
της θέση», δήλωσε ο εκπρόσω
πος της γερμανικής κυβέρνη
σης ΜπέλαΆντα.
«Για τον συγκεκριμένο λόγο, η 
γερμανική κυβέρνηση είναι 
σύμφωνη με την ελληνική προ
εδρία, όσον αφορά τη σημασία 
τού να εκπονηθεί μια κοινή ευ-
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Νέα αντιπαράθεση 
με τη Ν.Δ.
Το θέμα πάντωι είχε και παρε
νέργειες στο εάωτερικό, κα
θώς έδωσε αφορμή για μια νέα 
αντιπαράθεση τοά κυβέρνησης 
με τη Ν.Δ. 0  κυβερνητικός εκ
πρόσωπος κ. Χρήστος Πρωτό- 
παπας συνέστησε στηναξιωμα- 
τική να «καταλάβει ότι ηΥτροε-

χωρούσε για την Άγκυρα. Συνεργάτες του 
κ. Παιτανδρέου έλεγαν ότι αντικείμενο της 
συνάντησης ήταν η... κρίση στην Κορέα, την 
οποία προτίθεται να επισκεφθεί ο υπουρ
γός στις 10 Φεβρουάριου.

Η οργή του κ. Σημίτη για την ευθεία υ
πονόμευση της κοινής εξωτερικής πολιτι
κής έγινε φανερή και στο διπλωματικό επί
πεδο. Ο διευθυντής του διπλωματικού γρα
φείου του Πρωθυπουργού, Θόδωρος Σωτη- 
ρόπουλος, φέρεται να προέβη σε διαμαρτυρία 
προς τα διπλωματικά γραφεία των «8».

«Στον ύπνο»

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο περιβάλ
λον του Πρωθυπουργού, αλλά και του υ
πουργού Εξωτερικών επικρατεί προβλημα
τισμός για το κατά πόσον η «γραμμή» των ί
σων αποστάσεων από ΗΠΑ και γαλλογερ-

Δεν θα (πείλοϋνΐηρατεύμα τα οι Τούρκοι
■  Η ΚΡΙΣΗ με το Ιράκ κυριάρχησε 
και στις χθεσινές συνομιλίες του κ. 
Παπανδρέου στην Άγκυρα, οι 
οποίες είχαν διμερή χαρακτήρα -  
σε αντίθεση με τις σημερινές, που 
γίνονται στο πλαίσιο της κοινοτικής 
προεδρίας.
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών 
κ. Γιακίς, μετά τη συνάντησή του 
με τον'Ελληνα ομόλογό του, είπε 
πως η Άγκυρα δεν προτίθεται να 
στείλει τουρκικά στρατεύματα στο 
Ιράκ, αλλά είναι αποφασισμένη να 
εμποδίσει την εισροή προσφύγων 
στο έδαφος της Τουρκίας.
Τούρκοι διπλωμάτες έλεγαν πως η
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