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ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ. Με ευχέε για την επιτυχή περάτωση του έργου τηε και 
παραινέσειε υπέρ τηε ανάληψηε πρωτοβουλιών για να αποφευχθεί 
η πολεμική σύρραξη με το Ιράκ υποδέχθηκε χθεε στο Στρασβούρ
γο η Ευρωβουλή την ελληνική προεδρία. Ο πρωθυπουργόε και προ- 
εδρεύων κατά το τρέχον εΕάμηνο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. 
Κώσταε Σημίτηε προέβη χθεε ενώπιον τηε Ολομέλειαε του Σώματοε 
στιε προγραμματικέε δηλώσειε τηε ελληνικήε προεδρίαε και οι εντυ 
πώσειε που άφησε ήταν, σε γενικέε γραμμέε, καλέε.Ο κ. ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ χειροκροτήθηκε έντονα όταν ανέφερε ότι η βασική επιδίωΕη τηε ελληνικήε προεδρίαε είναι να πραγματοποιηθεί η επίλυση των όποιων προβλημάτων με το Ιράκ διά τηε ειρηνικήε οδού και στη συνέχεια όλοι σχεδόν οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων τον προέτρεψαν να αναλάβειτιε αναγκαίεε ___________________________πρωτοβουλίεε _________ ανταπό κρισηπροε αυτήν την κατεύθυνση. Ιδιαίτερα θερμά λό- Μ. Σπινθουρακης

Κληρίδηε έχει επιδείΕει διαλλακτικότητα και ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εκφράζει εθνικιστικέε απόψειε. Αντίθετα, δεν μπορεί να ισχυριστεί το ίδιο για τον Ραούφ Ντενκτάε τόνισε ο Πρωθυπουργόε, ο οποίοε δεν έχει προε το παρόν δώσει δείγμα γραφήε ότι αποδέχεται το σχέ-_________________ διο Αναν.Τ έλοε, ο κ. Κώσταε Σημίτηε αναφέρθηκε και στιε σχέσειε ΕΕ -για απέσπασε ο Πρωθυπουργόε από τον άλλοτε ηγέτη του παρισινού Μάη του '68 και νυν προέδρου τηε ομά- δαε των Οικολόγων στην Ευρωβουλή κ. Ντανιέλ Κον Μπεντίντ ο οποίοε κάλεσε τον κ. Σημίτη «να γί
νει Πλάτων και Σωκράτηε ταυτό
χρονα» και να πείσει τουε ευρω- παίουε ομολόγουε του για την ανάγκη να καταλήΕει η Ευρωπαϊκή Ενωση σε ομόφωνη θέση υπέρ τηε ει- ρηνικήε επίλυσηε των προβλημάτων με το Ιράκ.Ο κ. Κώσταε Σημίτηε του απάντησε ότι θα πράΕει ό,τι είναι δυνατόν, ενώ χαμογελώνταε ανέφερε όπ και ο ίδιοε αναγνωρίζει μερικέε φο- ρέε «τη χρησιμότητα m s omonias».Ωε προε το αν είναι πάντωε ουτοπία η επιδίωΕη κοινήε θέσηε των « 15» για το Ιράκ, ο Πρωθυπουργόε εμφανίστηκε μάλλον αισιόδοΕοε χθεε στο Στρασβούργο, λέγονταε ότι η ελληνική προεδρία εκτιμά ότι είναι εφικτή η εμφάνιση τηε Ευρω- παίκήε Ενωσηε στο Συμβούλιο Ασφαλείαε του ΟΗΕ με κοινή πολιτική πλατφόρμα για το Ιράκ.Εκτόε από το ζήτημα του Ιράκ και το Κυπριακό απετέλεσε αντικείμενο συζητήσεωε χθεε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά τη διάρκεια τηε δευτερολογίαε του ο κ. Κώσταε Σημίτηε αντέκρουσε τον ισχυρισμό ενόε ευρωβουλευτή που ανέφερε ότι το Κυπριακό δεν μπορεί να επιλυθεί λόγω των εθνικιστικών απόψεων που εκφράζουν οι κκ. Γλαύκοε Κληρίδηε και Ρα
ούφ Ντενκτάε. Συγκεκριμένα, ο Πρω θυπουργόε α νέφ ερε στην απάντησή του ότι ο κ. Γλαύκοε

Τουρκίαε. Συγκεκριμένα, όταν έναε ευρωβουλευτήε τον συνεχά- ρη για την ευφυή κίνηση τηε Ελ- λάδαε να ταχθεί υπέρ τηε ευρω- παϊκήε προοπτικήε τηε Τουρκίαε, μεταφέρονταε έτσι το πρόβλημα των σχέσεων ΕΕ - Τουρκίαε στα άλλα κράτη-μέλη τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε, ο κ. Σημίτηε του απάντησε χαμογελώνταε λέγοντάε του ότι η Ελλάδα επιμένει ότι η Τουρκία έχει θέση στο ευρωπαϊκό σπίτι. Ο κ. Σημίτηε μιλώνταε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρθηκε στην ανάγκη χάραΕηε κοινήε 
ευρωπαϊκήε γραμμήε στο θέμα του Ιράκ

Η  Ελλάδα, το Ιράκ και οι εταίροι pas
ΤΟ ΘΕΛΕΙ δεν το θέλει η ελληνική προε

δρία, το θέμα τηε κρίσηε με το Ιράκ θα 
είναι κυρίαρχο στη διάρκεια τηε εΕάμη- 
νηε θητείαε τηε.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πρωθυπουργόε, 
μιλώνταε χθεε στην Ολομέ
λεια του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου για τιε προτεραιό- 
τητεε τηε προεδρίαε, κατα
χειροκροτήθηκε όταν δήλω
σε ότι «απευχόμαστε την πολεμική σύ
γκρουση με το Ιράκ» και «εργαζόμαστε 
ώστε οι προσπάθειεε του Ο ΗΕ να καταλή- 
Εουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα». ΕΕίσου 
θερμή ήταν η αντίδραση των ευρωβου
λευτών στη διαβεβαίωση του κ. Σημίτη ότι 
η προεδρία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για 
την επίτευΕη μιαε κοινήε θέσηε τηε Ενω
σηε στο θέμα του Ιράκ, στη διάρκεια τηε 
προσεχούε συνεδρίασηε του Συμβουλίου

ΤΗΣ
Αννυς Ποαηματα

Παρά το ότι το εγχείρημα δεν προμη- 
νύεται καθόλου εύκολο, καθώε το Ιρακι- 
νό δίχαζε και εΕακολουθεί να διχάζει βα
θιά την Ευρώπη, η ελληνική προεδρία -  
και ωε «ελληνική» και ωε «προεδρία» -  

έχει κάθε λόγο να ασκήσει 
«επιθετική διπλωματία» και 
να μην αντιμετωπίσει «φο
βικά» αυτήν την υπόθεση, 
εντόε βεβαίωε του πλαισίου 

του ρόλου τηε.
Για την Ελλάδα, η ευρύτερη περιοχή τηε 

Μ έσηε Ανατολήε είχε και έχει πάντοτε 
στρατηγική σημασία ενώ, έτσι κι αλλιώε, 
το στίγμα τηε προεδρίαε, στη συγκεκρι
μένη συγκυρία, θα το δώσουν κατά κύριο 
λόγο αυτά τα ζητήματα: Ιράκ, Μέση Ανα 
τολή, Βαλκάνια.

Ιδού λοιπόν πεδίον δόΕηε λαμπρόν, τό
σο μέσω τηε περιοδείαε του υπουργού

Γενικών Υποθέσεων, στιε 27 του μηνόε. ΕΕωτερικών κ. Γ. Παπανδρέου  στην πε-

ριοχή -  η οποία, αν προετοιμασθεί σωστά, 
μπορεί να αποδειχθεί εΕαιρετικά επωφε- 
λήε -  όσο και μέσω των προσπαθειών για 
τη διαμόρφωση μιαε «κοινήε θέσηε» των 
Ευρωπαίων.

Και βεβαίωε, τον πρώτο λόγο και ρόλο 
επί του θέματοε έχει το Συμβούλιο Ασφα
λείαε, αλλά, όπωε εύστοχα παρατήρησε 
χθεε στο Στρασβούργο ο ευρωβουλευτήε 
των Πρασίνων Ντανιέλ Κον Μπεντίντ, «αυ
τό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κρυβό
μαστε (σ.σ.: εμείε οι Ευρωπαίοι) πίσω από 
το Συμβούλιο Ασφαλείαε. Θα πρέπει να 
του προτείνουμε λύσει ε εφόσον αυτό (το 
Συμβούλιο Ασφαλείαε) θα αποφασίσει» 
είπε, προτείνονταε στον κ. Σημίτη να συ
γκεντρώσει γύρω από ένα τραπέζι τιε τέσ- 
σεριε ευρωπαϊκέε χώρεε που συμμετέχουν 
στο Συμβούλιο Ασφαλείαε (Γαλλία, Βρε
τανία, Γερμανία, Ισπανία) και να τουε πεί
σει να καθορίσουν μια κοινή θέση.

0 κ. Σημίτης έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Ευρωβουλή

Σε Σαράγεβο και Πριστινα σήμερα ο κ. Γ. Παπανδρέου
ΤΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ και το Βελιγράδι εηισκέφθηκε χθεε διαδοχικά ο υπουργόε ΕΕωτερικών κ. Γ. Πα
πανδρέου, ο οποίοε ολοκληρώνει σήμερα την τριήμερη περιοδεία του στα Βαλκάνια με τιε επι- σκέψειε που πραγματοποιεί στο Σαράγεβο και στην Πριστινα.0  κ. Παπανδρέου συναντήθηκε στο Ζάγκρεμπ με τον ομόλογό του κ. Π ίτσουλα, τον πρωθυ

πουργό τηε Κροατίαε κ. Ράτσαν και τον πρόεδρο τηε χώραε κ. Μέ- 
σιτε και αργότερα στο Βελιγράδι με τον πρωθυπουργό τηε Σερβίαε 
Ζόραν Τζίντζιτε, τον πρωθυπουργό του Μαυροβούνιου Μίλο 
Τζουγκάνοβιτε και τον πρόεδρο τηε Γιουγκοσλαβίαε κ. Βόισλαβ 
Κοστούνιτσα, οι οποίοι τον υπε- δέχθησαν ωε προεδρεύοντα εκπρόσωπο τηε ΕΕ και τόνισαν την

επιθυμία τουε για ύπαρΕη ευρω- παίκήε προοπτικήε στην περιοχή με απώτερο στόχο την ένταΕη τηε χώραε στη νέα διευρυμένη ΕΕ.
«Δημιουργούμε τα νέα Βαλ

κάνια, θέλουμε να αποδείΕουμε 
ότι αυτή η περιοχή δεν είναι μό
νον εστία κρίσεων, αλλά μια επι
τυχημένη ιστορία. Τα Βαλκάνια 
αλλάζουν» επανέλαβε για άλλη μία φορά από την πλευρά του ο

υπουργόε ΕΕωτερικών. Στιε συ- νομιλίεε αναγνωρίστηκε και από τιε δύο πλευρέε ότι το Κοσσυφοπέδιο αποτελεί μείζον πρόβλημα και ότι θα πρέπει να επιλυθεί βάσει των ευρωπαϊκών κριτηρίων, αρχών και αΕιών, ενώ ο κ. Τζί- ντζιτε ζήτησε νέα πρωτοβουλία για την επίλυση του προβλήμα- τοε. 0  κ. Παπανδρέου τόνισε ότι η ελληνική προεδρία θα υποστη-

ρίΕει την ευρωπαϊκή προοπτική τηε περιοχήε, σημειώνονταε ότι στη Θεσσαλονίκη, στην παράλληλη σύνοδο κορυφήε ΕΕ - Βαλκανίων, θα πρέπει να υπάρΕει δέσμευση και Εεκάθαρο μήνυμα από τιε βαλκανικέε χώρεε ότι προωθούν τη δημοκρατία, την ασφάλεια, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την οικονομία τηε αγοράε.


