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ια την προστασία της 
τωση επίθεσης από 
Γο θε'μα αυτό έχει ε- 
το ΝΑΤΟ από τους 
νους και η Τουρκία 
ιοποιεί ως όρο για να 
σει να συνεργαστεί 
ερικανικές δυνάμεις 
. Ωστόσο, η Αγκυρα 
θέσει διμερώς το θέ- 
ενεργοποίησης του 
άρθου 5 του ΝΑΤΟ 

αχική αλληλεγγύη.
> κ. Παπανδρέου όσο 
Πακίς επέμειναν στο 
ίο ότι το ΝΑΤΟ δεν 
:αι στις διαδικασίες 
: στο Ιράκ και αντιμε- 
για την ώρα μόνο ως 
την περίπτωση στρα- 
συνδρομής των συμ- 
οος την Τουρκία αν

και εκφράστηκε η καθαρή πο
λιτική ετοιμότητα για την έ 
ναρξη διαπραγματεύσεων της 
Τουρκίας, εφόσον αυτή εκμε
ταλλευτεί το χρόνο μέχρι το 
τέλος του 2004.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
πρόσθεσε, θα υποβάλει σύ
ντομα (μέσα στο Μάρτιο) την 
πρότασή της για την αναθεω
ρημένη εταιρική σχέση της 
Τουρκίας, ενώ παράλληλα θα 
υποβάλει προτάσεις για την 
αύξηση της οικονομικής προ- 
ενταξιακής βοήθειας. Επέμει- 
νε, όμως, ο Ευρωπαίος επί
τροπος ότι θα πρέπει να επι
σπευστούν και οι αλλαγές 
στις πολιτικές δομές της 
Τουρκίας, με περιορισμό του 
ρόλου του στρατού.
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Η Ν.Δ. ουμπΠέει με Σημίτη, 
ινιαςτον!

μηχανία επικρατεί στη Ρηγίλλης μετά την επιστολή τωνςικτω. 
Και η αμηχανία αυτή συνίσταται στο γεγονός ότι με δύο από 

τους ηγέτες αυτούς ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας διατηρεί 
προσωπικές, αλλά και ιδεολογικές σχέσεις.

Πρόκειται για τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Χοσέ Μαρία 
Αθνάρ και τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας Ζοσέ Μανουέλ 
'MScîôoao. Και οι δύο αυτοί πρωθυπουργοί είχαν μετασχει προ- 
τίφτπΤΓΠτΟ’ συνέδριο των συντηρητικών κομμάτων που είχε πραν^ 
~[;ατ03Τ5 ΐηθεΤστην Κέρκυρα με οικοδεσπότη τη Ν. Δ . Εκεί, ο κ. Κα- 
ΟαπανλήζΤΕροβάλε με έμφαση τη σχέση του με τους δύο ηγέτες, μια 
σχε'σητην οποία επικαλέστηκε όταν εκδόθηκε ένα ψήφισμα με το ο- 
mio οι σύνεδροι τάσσονταν υπέρ της ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ξ^ 

οπόσυχδέοντάς την από την επίλυση του Κυπριακού.
Ενδεικτί^όςτηςαμηχανίας της Ρηγίλλης μετάτην««τίτόλή των ο

κτώ είναι η δήλωσηΤτου-εκανε η Νέα-Δηρθ%ρατία όταν κλήθηκε να 
τη σχολιάσει. Διά του εκπροσώπου της αλλά και κορυφαίων στελε
χών της είπε πως «η στάση των οκτώ δεν συμβάλλει στη διαμόρφω
ση κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής» και προτίμησε να ρίξει το βάρος 
της στον καταλογισμό ευθυνών στην ελληνική προεδρία. Μια δή- 
λωση που ταυτίζεται κατ' ουσίαν με εκείνη του Κ. Σημίτη, ενώ ταυ
τόχρονα η Ρηγίλλης άφηνε αιχμές κατά της ελληνικής προεδρίας ε
πειδή τι κίνηση των οκτώ «δεν τιιιά ιδιαιτέρως το κύρος της».

Στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας θεωρείται πιθανόν ο κ. Κα
ραμανλής να έχει συναντήσεις με τους Αθνάρ και Μπαρόσο στις 
Βρυξέλλες, σε συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

«Αν ο ΜπΗερ θεωρεί τον Σημίτη μη σοβαρό;»
«Γιατί ο Τόνι Μπλερ να ενημερώσει τον Κώστα Σημίτη (για το 

κείμενο των «8»), αν τον θεωρεί μη σοβαρό;», αναρωτήθηκε ο 
γραμματέας της Κ.Ε. της Ν.Δ. Β. Μεϊμαράκης.

Οπως υποστήριξε, ο Ελληνας πρωθυπουργός και η χώρα έχουν 
χάσει τη σοβαρότητα στο εξωτερικό λόγω των δηλώσεων του Δ. 
Ρέππακαιτου Κ. Λαλιώτη για συμμετοχή σε συλλαλητήρια. Είναι α
διανόητο, είπε, ενώ η Ελλάδα, με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, προεδρεύει 
στην Ε.Ε. το ΠΑΣΟΚ να διοργανώνει αντιπολεμικά συλλαλητήρια 
και αναρωτήθηκε αν θα πάει άραγε και ο Κ. Σημίτης στο συλλαλη
τήριο της 15ης Φεβρουάριου.

Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι κάνει επικοινωνιακή διαχείριση της 
προεδρίας, για εσωτερικούς λόγους, και με αφορμή το ζήτημα που 
δημιουργήθηκε σχολίασε πως έχασε η επικοινωνιακή πολιτική του 
και αποδείχθηκε πόσο άσχετοι είναι στο κυβερνών κόμμα ως προς 
τα ευρωπαϊκά πράγματα.

Συνδικάτα ΗΠΑ - Βρετανίας 
εναντίον Μπους - ΜπΠερ
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΑ
. .  ολλοί πολίτες των ΗΠΑ και της Μ. Βρετανίας δεν είναι 

*  1  1  πεπεισμένοι ότι ο πόλεμος πρέπει να γίνει τώρα κατά του 
Ιράκ», Με τη φράση αυτή τα αμερικανικά και βρετανικά συνδι
κάτα, με κοινή επιστολή των εκπροσώπων τους Τζον Σουίνι ( AFL 
■ CIO) και Τζον Μονκς (Trades Union Congress), προς τον πρό
εδρο Μπους και τον πρωθυπουργό Μπλερ, καλούν τους δύο πρω
ταγωνιστές του σεναρίου «πόλεμος στο Ιράκ» να λάβουν «κάθε 
δυνατό μέτρο για να επιτευχθούν οι νόμιμοι στόχοι του αφοπλι- 
σΗού χωρίς προσφυγή σε πόλεμο».

Στην επιστολή τους οι δύο συνδικαλιστές, την οποία απήυθυ- 
ναν πριν από τη χθεσινοβραδινή συνάντηση Μπους - Μπλερ στο 
'λευκό Οίκο, σημειώνουν επίσης ότι ένας πόλεμος, «ειδικότερα 
αν γίνει χωρίς διεθνή υποστήριξη», μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
«να καταστρέψει τον τρόπο ζωής μας» από εκείνους που επιδιώ
κουν να «διαμορφώσουν την κοινή γνώμη εναντίον μας και να να 
’κερδίσουν νέους οπαδούς για την τρομοκρατία τους».

Η επιστολή των δύο συνδικαλιστών, οι οποίοι εκπροσωπούν ε
κατομμύρια εργαζομένους στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, απο-

ΣΗΜΙΤΗΣ γΐα

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ

I ε ιη φράση «έτο 
δεν βοηθάμε ιη\ 

I Ευρώπη να έχει 
δυνατή φωνή στο 
παγκόσμιο σύστημα» ο 
Κώστας Σημίτης 
αποδοκίμασε και χδες 
την ενέργεια των πέντε 
χωρών-μεήών και των 
τριών υπό ένταξη να 
συνυπογράψουν την 
επιοτοήή υποστήριξης 
προς τις ΗΠΑ στο δέμα 
του Ιράκ.

Μιλώντας σε χαμηλούς 
νους, αλλά χωρίς να κρι 
την ενόχλησή του, ο προ 
πουργός και προεδρεύων 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
πενθύμισε ότι τα μέλη 
Ενωσης έχουν . συμφωνι 
στην επιδίωξη να έχουν κι 
εξωτερική πολιτική. «Γι’ αι 
πρόσθεσε- είναι καλό να 
νεννοούμαστε μεταξύ μας 
προσπαθούμε να ξεπερν 
τις αντιθέσεις. Και σ  αυτί) 
περίπτωση ο τρόπος που ο 
λουθήθηκε δείχνει ότι ύπτ 
έλλειψη συνεννόησης, δε* 
πήρξε πληροφόρηση».

Ισορροπιστικός

Είναι φανερό ότι ο κ. Σ 
της λόγω του ρόλου του πι 
δρεύοντος, που είναι συντ 
στικός και ισορροπιστικός 
ποφεύγει να υψώσει τους 
νους. Και ο τρόπος της ο 
δράσής του είναι ταυτόσι 
με εκείνον της Γαλλίας και


