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ς̂αρεςτη δέοη η εήήηνική προεδρία από τη (διά του Τύπου!) διαφοροποίηοη των 8

Αυοτηρή η απανίnon 
ου Σημίτη οιην προόοοια

Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

]ς Δευτέρας

ι  συνεχίσει να 
.ια κοινή στά-

ίλωση Σημίτη 
οχής της «γη
ς» (Γαλλίας, 
χίας πιο ήπιας 
της της Ευρω- 
;ής, που προ- 
σει τον εαυτό 
ιλή των 8 δεν 
ίθεση με την 
,5 ...

τόνομη»
: τακτική επι- 
.ουθήσει χθες 

ελληνικό υ- 
ρικών, με τον 
προεδρίας Π. 
χειρεί να μει- 
α την Ε.Ε., α- 
ίσης των 8, ε- 
I κίνηση αυτή 
ιίσιο της Ε.Ε., 
και εντελώς 

ασία, που δεν 
Ιεσμικό πλαί-

'ήιιπ ότι ηι Αρ-

Τύπο και όχι στα θεσμικά όρ
γανα της Ε.Ε.;).

Ο Γ. Παπανδρέου
Το κλίμα άλλαξε και πάλι 

άρδην χθες το βράδυ από την 
Αγκυρα, όταν ο υπουργός 
Εξωτερικών και προεδρεύων 
του συμβουλίου υπουργών Γ. 
Παπανδρέου, με καθυστέρηση 
πολλών ωρών, σήκωσε και αυ
τός τους τόνους, μετά τον κ. 
Σημίτη, για να τονίσει ότι «η 
Ε.Ε. έχει λάβει απόφαση στο 
συμβούλιο. Ο τρόπος με τον ο
ποίο κινήθηκαν οι 8 είναι ε
κτός διαδικασιών της Ε.Ε. και 
αφήνει δυνατότητα παρερμη
νειών. Πρέπει να ξεκαθαρι
στεί ότι όλοι υπέγραψαν την 
κοινή θέση για τον αφοπλισμό 
του Ιράκ, το σεβασμό των απο
φάσεων του ΟΗΕ και την υπο- 
στηριξη των διεθνών επιθεω
ρητών».

Η ενημέρω ση
Σκοτεινό ακόμα παραμένει 

το σημείο πότε και από ποιον η 
ελληνική προεδρία ενημερώ
θηκε για την «ανταρσία» των 8
m  r  P E U -----------

Παρά ταύτα, η προεδρία, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά 
και χώρες-μέλη είχαν εδώ και 
πολλές ημέρες γνώση της δια
φοροποίησης κρατών-μελών 
για τη στάση που έπρεπε να τη- 
ρηθεί στο θέμα του Ιράκ - γ ι’ 
αυτό άλλωστε δεν ήταν και δυ
νατή και εύκολη η κατάληξη σε 
κοινή θέση.

Επιπροσθέτως, η αμερικανι
κή πλευρά, διά των υπουργών 
Εξωτερικών και Αμυνας, είχε 
διαμηνύσει εδώ και ημέρες ότι 
αν χρειαστεί η Ουάσιγκτον θα 
προχωρήσει σε συμμαχία με 
τις «νέες ευρωπαϊκές χώρες 
στην Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ», 
πράγμα που εν μέρει έγινε με 
την επιστολή των 8.

Αυτή η «ανταρσία» των 8 
δεν δημιουργεί όμως προβλή
ματα μόνο στην Ε.Ε. αλλά και 
στους κόλπους του ΝΑΤΟ, που 
και εκεί αναζητείται κοινή θέ
ση στα έξι αμερικανικά αιτή
ματα για την υποστήριξη των 
επιχειρήσεων στο Ιράκ.

ΚΙ Ο Μ ίηερ!
«Στα μυστήρια» της χθεσι-

Αιχμές Ν .Δ . για το κύρος 
της ελληνικής προεδρίας

Ο ι οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που τάχθηκαν με τις ΗΠΑ στο 
θέμα του πολέμου αγνόησαν την ελληνική προεδρία, δή

λωσε χθες ο εκπρόσωπος της Ν.Δ., προσθέτοντας ότι αυτό δεν 
συμβάλλει στη διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής εξωτερικής 
πολιτικής και δεν τιμά ιδιαιτέρως και το κύρος της ελληνικής 
προεδρίας.

Σχολιάζοντας το ίδιο θέμα, ο Μιλτιάδτκ Εβεοτ κατηγόρησε 
την κυβέρνηση ότι γελοιοποίησε τη χώρα και την εσωτερική 
της πολιτική με το να εμφανίζεται οτι δεν γνωριςε πως οχτώ 
νο'ιοε; κοάτη-ιιέλπ και υποψήφιες προς ένταξη χωοες τιιε £ΰ- 

~ΊσωπαΐκηςΕνωσης υπένοατΐ>αν δήλωση, ιιε την οποία ειιφανί- 
ζονται να έχουν διαφορετική πολιτική από αυτή που νάραίε 
προ ολίγων ημερών η Ευρωπαϊκή Βνωση γιάτηστάση που θα 
τηρηθεί στην κρίση με το Ιράκ. Ο πρώην πρόεδρος της Ν.Δ. εί
πε ακόμα ότι η ομολογία της κυβέρνησης πως ένα τόσο σοβα
ρό θέμα το πληροφορήθηκε από έναν επισκέπτη της Ελλάδας, 
τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, μαρτυρεί την αδυναμία της 
να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στην Ε.Ε., παρά το γεγονός 
ότι ασκεί την προεδρία της.

ΚΚΕ: εηηηνική διγλω σσία

Αποκαλυπτική της διγλωσσίάς της κυβέρνησης θεωρεί το 
ΚΚΕ τη δήλωση του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερι
κών για το Ιράκ. «Από τη μια μεριά -όπως αναφέρει σε ανα
κοίνωσή του- εμφανίζεται ότι δεν θέλει τον πόλεμο, από την 
άλλη όμως αφήνει περιθώρια για τη δικαιολόγηση του πολέ
μου όταν αυτός εξαπολυθεί! Το κύριο και βασικό είναι ότι η 
Ελλάδα έχει δώσει τη συγκατάθεσή της εδώ και καιρό λέγο
ντας το απόλυτο ναι στο αίτημα των ΗΠΑ να αποτελέσει η 
Ελλάδα σημαντική πολεμική βάση κατά του ιρακινού λαού, 
πράγμα που και τυπικά ακυρώνει τις φραστικές τοποθετή
σεις της για “ειρηνική διευθέτηση”».

ΣΥΝ: Να πει «ό χ ι»  η Ευρώπη

Η κίνηση των 8 φέρνει πιο κοντά τον πόλεμο και τις ανυπολό
γιστες συνέπειες του, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΝ και κα- 
λεί την κυβέρνηση, ως προεδρεύουσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση, 
να αντιδράσει στις φιλοπόλεμες κραυγές και να καταβάλει κά
θε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου η Ευρώπη ούτε να στηρίξει 
ούτε να συμμετάσχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

ΤσοβόίΙας: Διαηυμένη η Ε.Ε.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΚΙ Δ. Τσοβόλας σχολίασε:
« Η Ε.Ε. αποδείχτηκε διαλυμένη και όχι ενωμένη στο κορυ

φαίο ζήτημα της παράνομης και βλαπτικής για τα συμφέροντα 
της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά και των λαών της Ευρώπης, 
επέμβασης, που σχεδιάζουν οι ΗΠΑ και η Μ. Βρετανία στο 
Ιράκ. Αποκαλύπτεται, έτσι, περίτρανα ότι η Ε.Ε. αμερικανο- 
ποιείται και κατά συνέπεια θα πρέπει να προβληματιστούμε 
για το μέλλον της».

τι η συνάντηση αυτή ήταν ρέα για συνομιλίες.


