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ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Στην κυβέρνηση ο κατάϊΙογο5 των 150 τεχνοκρατών

Πρότυπο για τα κράτη - μέλη

«Ακατανόητο το γιατί ενοχλείται τόσο η κυβέρνηση από την 

πρωτοβουλία της Ν Α  να ενισχύσει την ελληνική προεδρία στην Ε Ε  με 

τη δημιουργία της 'παράλληλης προεδρίας'», δηλώνει ο κ. Δ. Σιούφας, ο 

οποίος σπέστειλε χθες στην κυβέρνηση των κατάλογο των 150 

τεχνοκρστων που δουλεύουν από τον Απρίλιο σ’ αυτή την κατεύθυνση.
e u ro p e fo ra ll

Tns Xpúaas Ταβουήάρη___________

Me m  δημοσιοποίηση evos μα
κρύ καταλόγου χεχνοκραιών, δι- 
πλωμαιών και άλλων ειδικών που 
εργάζονται από τον περασμένο 
Απρίλιο στα πλαίσια ins «παράλ
λ η λ έ  προεδρίαν αντέδρασε χθες 
η N A  ons αιηάσεις ms κυβέρ- 
vnons, η οποία προσπάθησε να υ
ποβαθμίσει αν όχι να υποτιμήσει 
την πρωτοβουλία ms. Τον κατάλογο 
μάλιστα αυτό ο γραμματέας ms 
Κ.Ο. κ. Δ. Σιούφας τον απέστειλε 
και στον αναπληρωτή υπουργό 
Εξωτερικών κ. Γιαννίτση.

Σε δήλωσή του ο κ. Στούφα5 μι
λά για «μικροψυχία και μιζέρια 
ms κυβέρνησης» και σημειώνει; «Εί
ναι κατανοητό να ενοχλείται η κυ
βέρνηση από μια πρωτοβουλία 
που έχει σκοπό την ενίσχυση ms 
ελληνικής προεδρίας, την καλύτε
ρη δυνατή ανταπόκριση ms χώρας 
μας στην ευθύνη που αναλαμβά
νει, την προώθηση ζητημάτων ει
δικού ενδιαφέροντος... Πιστεύου
με ότι όλοι οι Ελληνες δικαιούνται

«ΝΙΟΥΠΟΡΚΤΑΙΜΣ»

να προσφέρουν και ότι το παρά
δειγμά μα5 μπορεί να αποτελέσα 
πρότυπο για τα άλλα κράτη - μέλη 
της ένωσης».

Ας σημειωθεί ότι η Ν.Δ. ήδη α
πό τον περασμένο Απρίλιο έχει α
νακοινώσει τη σύσταση της «πα
ράλληλης προεδρίας» μαζί με τα 
ονόματα 150 ιεχνοκρατών που ε
πεξεργάζονται όλα τα σημαντικά ζη
τήματα που θα αντιμετωπίσει η 
χώρα στα πλαίσια της προεδρίας.

Η ανακοίνωση

Μάλιστα στην πρώτη ανακοί
νωση επισημαίνεται το γεγονός 
όη  πολλά και σημαντικά θέματα 
που αφορούν την Ευρώπη αλλά και 
άδικά τη χώρα μας θα είναι ώρι
μα προς συζήτηση, αλλά και λή
ψη αποφάσεων κατά το διάστημα 
της ελληνικής προεδρίας, γεγο
νός που επιβάλλει απόλυτη εγρή
γορση.

Είναι χαρακτηριστική η τοπο
θέτηση που είχε κάνει στην πρώ
τη συνεδρίαση των 150 τεχνο
κρατών ο κ. Π. Μολυβιάτης, ο ο
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ευρώττη για όλους
V  Ευημερία Ασφάλεια

Το σήμα ms «παράλληλης προεδρίας» ms Ν.Δ.

ποίος είχε τονίσα μααξύ των άλ
λων: «Η Ελλάδα αναλαμβάνει την 
προεδρία της Ε.Ε. σε μια περίοδο 
κρίσιμη τόσο για το μέλλον της 
Ευρώπης όσο και για τα θέματα ι
διαίτερου ελληνικού ενδιαφέρο
ντος. Σημαντικές αποφάσας για 
τη διεύρυνση π «  Ευρώπης θα λη- 
φθούν κατά τη διάρκαα της ελλη
νικής προεδρίας...

Ο ευρωστρατός αποτελεί ήδη θέ
μα της ελληνικής προεδρίας... και 
η ένταξη της Κύπρου σ α ν  Ε Ε  θα

πρέπα να πραγματοποιηθα' είτε έ- 
χα  λυθεί είτε όχι το πολιτικό πρό
βλημα επίσια κατά τη διάρκαα της 
ελληνικής προεδρίας.

Η Ν Α  τησιεύα όπ τα θέματα αυ
τά δεν πρέπα να αποτελούν αντι
κείμενο κομματικών αντιπαραθέ
σεων και είναι αποφασισμένη να 
παρακολουθεί στενά και κατά τρό
πο υπεύθυνο, σοβαρό και εποι
κοδομητικό την άσκηση της προ
εδρίας εκ μέρους της κυβέρνη
σης».

Εγκώμια για την Ντάρα
Αφιέρωμα στην πολιτική πορεία ins νέαδ δημάρχου

Ουάσιγκιον, του ανταποκριτή μας______________
Λάμπρου Παπαντωνίου

«Η νέα δήμαρχος ιων Αθηνών ενσωματώνα τη 
Νέα Ελλάδα». Μ1 αυτό τον τεράσπο εντυπωσιακό 
τίτλο και με μεγάλη φωτογραφία, το σημερινό

Στην πολιτική πορεία ms Ντάρας Μπακο- 
γιάννη αναφέρεται το δημοσίευμα των 
«Νιου Γιορκ Τάιμς».

φύλλο ms εφημερίδας «Νιου Γιορκ Τάιμς», σ' 
ένα εκτενές άρθρο, αναφέρειαι διεξοδικά στην 
πολιτική άνοδο και καριέρα ms νέας δημάρχου 
Αθηναίων Ντάρας Μπακογιάννη. Πραγματο
ποιεί μια πλήρη κατ ενδελεχή καταγραφή ms 
πολιτικής ιστορίας και δραστηριότητάς ms από 
τότε που -  όπως γράφει -  εξελέγη για πρώτη 
φορά βουλευτής, ons εκλογές του 1989, μέχρι 
Km us προ ημερών δημοτικές εκλογές, σης ο
ποίες εξελέγη στο αξίωμα ιου 
δημάρχου με το 61% των ψή
φων. «Για πρώτη φορά γυ
ναίκα εξελέγη προκειμένου 
να ηγηθεί αυτής της χαώδους 
πρωτεύουσας με την ιστορία 
των 3.000 χρόνων», ιονίζει ε- 
πιγραμμαηκά. Km σ' ένα άλ
λο σημείο επισημαίνει: «Εί- ^
ναι από τους πιο δημοφιλείς πολιτικούς. Η κ. 
Μπακογιάννη αποτελεί το σύμβολο μιας χώρας 
που αιφνιδίως αντιμετωπίζει νέες πραγματικό
τητες». Ειδική αναφορά πραγματοποιεί το άρ
θρο am  δολοφονία του συζύγου ms, Παύλου 
Μπακογιάννη, από την τρομοκρατική οργάνω
ση 17Ν, για την οποία η ίδια τονίζει -  επικα
λούμενη τον ίδιο -  όη ποτέ δεν φανταζόιαν ό
η  τόσο ο ίδιος όσο και εκείνη ήταν «ευάλωτοι» 
xm δηλώνει: «Αυτό ή η ν  το λάθος μας. Ωσπου

Χαρακτηρίζεται 

«σύμβολο 

"  μιας χώρος 

που αντιμετωπίζει 

νέες πραγματικότητες»

σημαίνει ακόμη το άρθρο όη αναλαμβάνει m 
δπμαρχία των Αθηνών σε μια περίοδο που 
πλησιάζει ο χρόνος για την πραγματοποίηση 
και των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. 
Ενα δε μεγάλο τμήμα του άρθρου ασχολείιαι 
kh  με την πολιτική ζωή του πρώην πρωθυπουργού 
πατέρα ms, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με έμ
φαση om σιραπωηκή χούντα των συνταγματαρχών 
του 1967 Km με το πώς η κ. Μπακογιάννη εί
δε με τα ίδια ms τα μάηα, μόλις 14 χρόνων, m 
σύλληψή του και m  φυγή τους στην εξορία, στο 
Παρίσι. Δήλωσε χαρακτηριστικά σ' αυτό το κρί
σιμο σημείο: «Είσαι 14 χρόνων όταν η αστυ
νομία βρίσκεται στο σπίη σου Km σε παρακο

λουθεί. Είσαι 14 χρόνων όταν 
κατανοείς όη δεν έχεις ελευ
θερία. Αυτό σπγμάησε m ζωή 
μου. Ο πατέρας μου το 1973 
επέστρεψε στην Ελλάδα Km 
φυλακίστηκε».
Αφέθηκαν οικογενειακώς ε
λεύθεροι, το 1974, με την 
πτώση ms χούντας. Km την ί

δια χρονιά παντρεύτηκε τον Παύλο Μπακο- 
γιάννη, τονίζει η εφημερίδα, αφιερώνοντας ο
λόκληρη παράγραφο Km ans πολιτικές δρα
στηριότητες του αείμνηστου συζύγου ms. Τέ
λος, πολύ χαρακτηριστική είναι η αναφορά των 
«Νιου Γιορκ Τάιμς» στο προσωπικό και πολι
τικό πορτρέτο ms Νιόρας Μπακογιάννη, γρά
φοντας: «Ικανή, δυναμική Km με φωτογένεια. 
Κέρδισε us εκλογές και με τον πατέρα ms 
πρωθυπουργό από το 1990 έως το 1993 ανέ-

να το ανηληφθούμε ήταν πλέον πολύ αργά». Em- τειλε η ίδια μέσα στο κόμμα».

«Η επίλυση του Κυπριακού ¡ 
μεγάλη πρόκληση για την Τό 
Είναι το διαβατήριό της · 
Ευρώπη», ιόνισε μιλώντας! 
στην ολομέλεια της Κοινο 
ruais Συνέλευσης της ΔΕΕ τ 
ρίσι ο κ. Μ. Aiánns. «Εάν ¿ i 
ida», σημείωσε, «συμβάλλει επ3 
κοδομηπκά στην επίλυση του * 
πριακού, τότε οι ευρωπαϊκές-  ̂
οπτικές ms διανοίγονιαι. Εάν ¡5 
οχυρωθεί πίσω από στείρες qj 
σεις από τακακισμούς κατη 
σχήματα, εάν τελικά τορπ 
πάλι το σχέδιο του ΟΗΕ τότεη 
ευθύνη για την απομόνω 
θα την έχει η ίδια». Ο κ. Μ.Λ 
πης παρουσίασε αναλυτικά a 
λπνική θέση για ένταξη ms Κύπ 
«χωρίς προβλήματα, χωρίς ( 
κη χωρίς αναβολές» δκ 
vías το θέμα ms ένταξης απά 
επίλυση. «Η Κύπρος», ema 
«βρίσκααι μπροστά κη < 
λύση του πολιτικού ms ι 
ματος. Το υποβληθέν σχέδιο^ 
έγινε δεκτό προς δια 
ση από την ελληνική ι 
την άλλη, όμως, η τουρκοκω 
κή πλευρά κωλυσιεργεί και £ 
νίζειαι απρόθυμη για ι 
σμό. Ηρθε όμως η ώρα η Τσο 
να αποδείξει τπν ειλικρινή τ 
om για μια ευρωπαϊκή πο 
ρισσεύουν τα λόγια, χρειά| 
πράξεις. Η Τουρκία οη 
ναι πολύ πίσω. Το ίδιο koíj 
κά. Km σε κάθε περίπτωση ί 
να αρχίσα να συμπερις 
βάση m διεθνή νομιμόπιπ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
(Μ

Δεδομένη η έντί 
της Κύπρου

Απαραίτητες προϋποθέ 
τπν ύπαρξη ισχυρής Ευρ 
Αμυνας Km Ασφάλαας ί 
λοκλήρωση των τεχνικών^ 
κασιών που αφορούν m τ 
και λειτουργία τουτ 
η ενοποίηση των ευρωπα 
μυνηκών βιομηχανιών με® 
χρσνη κοινή ανάπτυξη ins| 
vas και ms τεχνολογίας ι 
γράμματα ίων εξοπλισμών| 

Αυτό επισήμανε χθες ο| 
γός Εθνικής Αμυνας Γ. Πα 
νίου, μιλώντας σε 1001 
βουλευτές που συμμετε 
Σύνοδο ms Δυηκοευρ 
Ενωσης στο Παρίσι. «Η ε 
Κύπρου είναι δεδομένη, Υ!® 
τή πληροί όλες ns προϋι 
και θα αποφασιστεί στην;| 
χάγη σε λίγες ημέρες», ' 
τηθείς αχαϊκά ο κ. Παπο 
Km πρόσθεσε για την ι 
κυπριακού προβλήματοί* 
«Δεν μπορεί κανείς va c 
όη σης εναπομείνησες }% ¡¡ 
θα γίνουν εντατικές ôioOf 
τεύσας κη θα καιαλήξοϋ^ 
πλευρές σε μία συμφωνία


