
Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2002ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟΔΕΞΙΑ: Ενόχλησε το ΠΑΣΟΚ η πρωτοβουλία της Ν Α . που αποσκοπεί στην προώθηση των εθνικών συμφερόντων

Παράλληλη προεδρία

Ελλειψη φαντασίας και απουσία οράματος διαπιστώνει η Νέα 

Δημοκρατία στο σχεδίασμά της κυβέρνησης για τις προτεραιότητες 

της ελληνικής προεδρίας. Χθες ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος 

κ. θ. Ρουσόπουλος παρουσίασε το μήνυμα και το σήμα της 

«παράλληλης προεδρίας», που οργανώνει η Νέα Δημοκρατία.

κρίσιμη διεθνώς αλλά και σε ευρώ- 0  .. · ' ' '
παϊκό επίπεδο συγκυρία, καιά ιην [jyjg 
οποία η χώρα μας θα έχει ιην ευ- ΒΒ&Β&ίΰ
θύνη ins προεδρία?. «Mas περιμέ- J rT ' " Ά
νει», είπε, *η συζήιηση για σήμα- m i
vuKés αλλαγές oto πλαίσιο ins Eu- ·
ρωπαϊκής Ενωσης. οι onoíus Oa ε- |
πανακαθορίοουν ισορροπίες και θα ί
επηρεάσουν ιο μέλλον ίων Ευρώ- ||
παίων πολκών».

Τέλος, και αναλύοντας ιόσο ίο μή-
νυμα (>σο και ιο σήμα ms «ιιαράλ- . u . ,
ληλη.ς προεδρίας», ο εκπρόσωπος Tú- ' ; ’
που ιης Ν.Δ. σημείωσε; «Γο μπνυ- '
μα (Ευρώπη για όλους) αφορά ιην
ισιορικη συγκυρία ιης υπογραφής J5Ü
προσχώρησης δέκα νέων κρατών
στην Ευρωπαϊκή Ενωση, στην επί-
ιυ χ έσ ιερ η  θεσμική  συνάρθρωση Το σήμα και u s  επ ιδιώ ξεις m s «παράλληλης προεδρίας» m s Ν.Δ. 
κρατών στην ανθρώπινη ιστορία». στην Ε .Ε  παρουσίασε ο  εκπρόσω πος Τύπου του κόμματος κ. Ρου 

Και συνέχισε: «Η Ευρώπη ms ευ- σ όπ ουλος. 
ημερίας για όλους σημαίνει πως ε
πιδιώκουμε αποφασιστικά την.πραγ- 
' - - ■- κ .i·.··.-. · σι κο:νω--υ ή

σύγκλιση. Είναι κοινή πει:εαύηση·. 
επισήμανε ο κ. Ρουσόπουλος, «ότι 
στα είκοσι χρόνια ιης συμμειοχής ms 
χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, 
η χώρα μας εχασε μεγάλες ευκαιρίες, 
αν κι είχε πρωτόγνωρους πόρους».

Σχολιάζοντας την παρουσίαση 
των προτεραιοτήτων της Ν.Δ. με την 
οργάνωση της «παράλληλης προε
δρίας», ο αναπληρωτής υπουργός 
Εξωτερικών Τ. Fiawíions Υποστή
ριξε ότι το κομμά ms αξιωματικής

καθώς κ ω  το σήμα που είναι ένα πο
λύχρωμο αστέρι φιλοιεχνημένο α
πό τη γραφίστρια Δανάη Κουτσή.

Διατυπώνοντας την ανησυχία ms 
Ν.Δ. για τα δείγματα, n s  εξαγγελίες 
και tous σχεδιασμούς m s κυβέρνη
σης εν'όψα m s ανάληψης m s προε
δρίας m s Ευρωπαϊκής Ενωσης από 
τη χώρα μας, ο κ. Ρουσόπουλος έκανε 
λόγο για προεδρία διαχειριστικού, ό
πως είπε, χαρακτήρα. ■■'·'. -.

Ανησυχία
«Διαπιστώνουμε μ ε ανησυχία», 

είπε ο κ. Ρουσόπουλος, «όη λίγες μό
λις μέρες πριν από την ανάληψη 
aum s m s κομβικής σημασίας προ
εδρίας, η  κυβέρνηση Σημίτη δεί
χνει αμήχανη Km συμβιβασμένη με 
το λίγο xm το μέτριο, προετοιμάζε
ται και προσανατολίζεται για μία 
προεδρία διαχειριστικού χαρακτή
ρα. Οι προιεραιότητές m s», πρό- 
σ θ εσ ε  ο εκπρόσω πος Τύπου m s 
Ν .Δ., «χαρακτηρίζονται από έλλει
ψη φαντασίας, από απουσία ορά
ματος». Μιλώντας για φ θαρμένες ι
δέες που προτάσσει η  κυβέρνηση, 
ο κ. Ρουσόπουλος αναφέρθηκε στην

Γης Nóvns Καραγιάννη

Με αμηχανία αντέδρασε η  κυβέρ
νηση στην πρωτοβουλία της Ν.Δ. να 
οργανώσει την «παράλληλη προε
δρία», προκειμένου να  ασκήσει έ
λεγχο και συνεχή παρέμβαση στην 
κυβέρνηση εν όψα της ανάληψης 
της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ενω
σης από τη χώρα μας.

Μέσω δηλώσεων του αναπληρωτή 
υπουργού Εξωτερικών αλλά και του 
υπουργού Τύπου, η  πρωτοβουλία 
της Ν.Δ. επιχαρήθηκε να εμφανι
στεί περίπου ως «βλαπτική».

Τακηκή πάντως την οποία έγκυροι 
πολιτικοί κύκλοι απέδιδαν οπήν ε
νόχληση της κυβέρνησης από τη στή
ριξη που παρείχαν στις θέσεις που 
διατύπωσε ο Κ. Καραμανλής για το 
Κυπριακό, οι πρωθυπουργοί της Ισπα
νίας και της Πορτογαλίας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. θ .  
Ρουσόπουλος παρουσιάζοντας χθες 
τους στόχους του κόμματος και πς προ
τεραιότητες της «παράλληλης προε
δρίας» που οργανώνει η Ν.Δ., ανα- 
κοίνωσε το μήνυμα που είναι «Ευρώπη 
για όλους - Ευημερία, Ασφάλεια»,

αντιπολίτευσης «έχει μία εκπληκτι
κή, προκρούστεια ικανότητα και μο- 
νόδρομη οπτική που ό ,π  κι αν γί
νεται από την κυβέρνηση σ ε  αυτή 
τη χώρα το καταγγέλλει ως διαχει
ριστικό ή λογιστικό».

Αλλά και ο υπουργός Τύπου Χρ. 
Πρωτόπαπας υποστήριξε, όπ. η  ε
νέργεια αυτή της Ν.Δ. θα μπορού
σ ε  να προκαλέσα σοβαρά αρνητικά 
σχόλια α ς  βάρος της χώρας μας.

«Η προεδρία», απάντησε ο κ. Ρου
σόπουλος, «δεν ασκείται προς όφε

λος ms κυβέρνησης αλλά προς όφελος % 
m s χώρας και των πολιτών. Η κ υ 
βέρνηση», επισήμανε τέλος ο ε κ - s 
πρόσωπος Τύπου m s Ν.Δ., «θα πρέ
πει να καταλάβει όπ  στη Δημοκρα- : 
τία, την οποία αποκαιέστησε η Ν.Δ. 
το 1974 , και στην Ευρωπαϊκή Ενω-φ, 
o n ,o m v  οποία η  Ελλάδα βρίσκεται^, 
κάτόπιν επιλογής m s Ν .Δ ., λέι-'ή 
τουργούν περισσότερα του ενός κόμ-.ί 
ματα κι όλα μπορούνγα συμβάλλουν, · 
με ns προτάσεις τους για το καλό ms 
χώρας».

ΖΟΖΕ Μ Π APOZO

«Δεν επαρκεί ο χρόνος έως την Κοπεγχάγη ματευτεί μ ε  βάση το σ χ έδ ιο  Ανάν και επο
μ ένω ς να π ροχω ρήσει και στους αναγκαί
ους συμβιβασμούς. Ο μως, ω ς αυτή τη στιγ
μή δεν υπάρχει ανάλογη αντίδραση από mv 
τουρκοκυπριακή πλευρά. Στην περίπτωση 
αυτή...

Ζ.Μ.: Κατά τη συνάντησή μου με τον κ. Ερντο- 
γάν, που με επιστέφτηκε πρόσφατα στη Λι
σαβόνα, του επισήμανα πως θεωρώ ότι απαι
τούνται ορισμένες θετικές κινήσεις και από την.

τουρκική πλευρά στο θέμα 
ms Κύπρου. Ο ίδιος, δε, μοϋ 
είπε πως το σχέδιο που προ
ωθεί οΓΤ . του ΟΗΕ κ. AvâV' 
μπορεί να είναι διαπραρ?. 
ματεύσιμο.

υπ όθεση  για την ένταξη της Κύπρου στην 
Ε .Ε . Π οιες είναι οχ π ροσδο κίες σας για την 
ένταξη της Δημοκρατίας της Κύπρου κατά 
τη Σύνοδο Κ ορυφής της Κοπεγχάγης εάν 
τελικά η  τουρκοκυπριακή πλευρά δ εν  α
π οδεχθεί το σ χ έδ ιο  Ανάν;

Ζ. Μπαρόζο: θεωρώ  πως η Κύηρο5 πρέπει 
να καταστεί μέλοβ της Ευρωπαϊκά  Ενωσης και 
ελπίζω πως θα ενταχθεί μα
ζί με τα άλλα εννέα υπο
ψήφια π ρ κ  ένταξη κράτη κα
τά τη Σύνοδο Κορυφής ιπς 
Κοπεγχάγης.

Αλλά, φυσικά, θα πρέπει 
παράλληλα να καταβληθεί 
και από  πς δύο πλευρέε ι
διαίτερα μεγάλη προσπά
θεια για την επίλυση του πολιτικού προβλή- 
ματοί. Γιατί το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα α ρ 
νητικό τόσο για την ίδια την Κύπρο όσο και 
για την Ευρώπη εάν δεν επιλυθεί το συντο
μότερο δυνατό. Στο πλαίσιο αυτό θεωρώ πως 
το σχέδο που πρότεινε ο  γενικός γραμματέας 
του ΟΗΕ κ. Κόφι Ανάν αποτελεί μια καλή βά
ση και παροτρύνω και τις δύο πλευρές να συμ
βιβαστούν.

Κέρκυρα, της απεσταλμένα  μαςΥπέρ της ένταξης της Κύπρου κατά τη Σύνοδο 

Κορυφής της Κοπεγχάχης το Δεκέμβριο τάχθηκε 

ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίος κ. Ζοζέ 

Μσνουέλ Ντουρόο Μπαρόζο σε αποκλειστική 

συνέντευξή του προς τον «Ελεύθερο Τύπο».

Βασιήικής Νικολούλια

«Ελεύθερος Τύπος»: Κ ύριε πρω θυπουργέ, 
οι θ έσ ε ις  του Ευρω παϊκού Συμβουλίου του 
Ε λσίνκι είναι ότι η  πολιτικά λύ σ η  του κυ
πριακού προβλήμα τος δ εν  αποτελεί προ-

«Η Κύπρος πρέπει 

να ενταχθεί στην 

Ε Ε », δηλώνει 

ο Πορτογάλος 

πρωθυπουργός
Α υιό σημαίνειύ 

επομ ένω ς, πως η Τουρκία 
και η  τουρκοκυπριακή πλευρά θα αποδ|| 
χ θο ύ ν  το σ χ έδ ιο  Ανάν ω ς βάση διαπραγί] 
μάτευσης πριν από τη Σύνοδο Κορυφής 0 $  
Κοπεγχάγης.

Ζ.Μ.: Αυτό δεν μπορώ να το πω. Δεν το γν^ϊ 
ρίζω. Προσωπικά θεωρώ πως θα είναι δύσκο/Μ 
να επιλυθεί το θέμα πριν από τη Σύνοδο τή*] 
Κοπεγχάγη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, 
μως, νομίζω πως θα πρέπει να καταστεί 
φές στους φίλους μας τους Τούρκους πως 
θέμα απαιτείται να διευθετηθεί το σύντομο· 
τερο δυνατό.

Ο πρω θυ
πουργός m s 
Πορτογαλίας 
κ . Μ παρόζο 
μ ε  τη συντά- 

κτρια του 
«ET.» 

Βασιλική 
Ν ικολούλια.

«E T .»: Η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει ή 
δη  δ ή λ ω σ α  πω ς είναι έτοιμη να διαπράγ·

Π ο λ ί τ ι κ η

ΝεΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

yia όλους
Ευημερία Ασφάλεια


