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- ίΚι σας πω δυο λόγ ι.α y lca τη χΟεστνη ouvavtT)cm nou c y l v c  οχα nXaícuu 
του ΕυρωπατκοΟ Εσοιαλιχη·χκαυ Κοκιιπτας ; ot ’ίοσ ια,λιοτες Ηγεχες ασχο- 
λήθηκανuff. θε yXi τ'Λ ηου απασχολούν ttw Βυοωπα ι. κή Ενωση , πυρχως με το 
θέμα. την; οιποιαχολποης που ευδιαφεοκι. χ6 ι aixf.pwt'. τα oootaAiotaia xou- 
μαία. Ο η - Ποωθυχτουργ o c » έκτος, των άλλων, είχε την ευκαχρια χθες το 
βράδυ να αυαιίεοθτι. ocie ποοαψατος εί;ελι£εις σχα ελληνο-νουοκ χκα θεμα- 
τα. ,ϊβχατ ifpws enave uve να των προκλήσεων της Τουρκίας, οι οποίες ζε- 
χ;ερασαν κάθε νχοοη γovucνο με η.ς tíiotis που εχφοασθηχαν υ να το γνωστό 
θέμα της Γσυδου. Δημιούργησε εντύπωση -πρεηει να σας πω- τσ γεγονός 
αυτό, γνατν ον Ac. ατομερε tec στες οποίος αναψερθηκε σ κ. Πρωθυπουργός 
δεν ησαν γυωοτες στους άλλους ηγετες- Καν βεβαίως το κλίμα·» η κατανόη
ση, ον α υ π δ ο α σ ε ν ς  μπορούμε να πονάνε οχ ι ειναν θετικές, ευνοΐκΓ.ς.
Γ να ηοωτ η φορά.. 6 π Λαδή, οι voovaAiorrt Hyncec είχαν την χ υ χ η να ακού
σουν απο ηοων Ο χκρι , uc επιχειργγικιεολογ ιον uct σι νκη, το nova cvvav η 
πολίτικη που σκολυυΟε ν συστηματικά η Τουρκία, η Οποια επαναλαμ-
(ίανω, Eeneouoe κάθε opvo uc τη Ο το η σου 6χατυπωσ«. γ να το θέμα της

IΓαυδου. .

- Γ-ημοοο., στη Ευυοδο του Ευρωπαϊκού C υ υβουλ ν ον, που βριοκαταν σε cfecX νξ.η, 
ο κ. Πρωθυπουργός μίλησε χ.ρντος στη ac ι.χια, Πρνυ ξεκινήσει η envvnun 
δνο.δικασνα καν λάβουν το λσγο ον Αρχηγόν Κρατών καν Κυβερνήσεων, e n v e  
uva ουζητηση για το θέμα νων αγελάδων», που ηαοχουν ano τη σπογγώδη 
εγχεφοιλοπαθε να. Η συζητηση αυχπ η οπονα εγννε με εισηγητή -όπως γνωρι- 
ϊρ.ιε- χον η . Μανπτζορ, εδωσυ την ευκαιρία καν στους άλλους ηγετες καν
3χ ον I ληνα Πρωθυπουργό να καταλαβουν ποσο σημαντικό είναι αυτό το 
πρόβλημα γ να τη Μ. Βρετανία, άλλο, βεβαίως καν να αντλησουν επιχει ρή
ματα ώστε να προβάλουν τα 6ικα τους προβλήματα, ως προβλήματα τα 
οπονα έχουν τιαλυ μεγάλη σημασία γιατί 6εν αφορούν θέματα που έχουν 
μια οικονομική μονσ πηραιπτρο. Αφορούν θέματα χΛ οποία ο.γγιζ,ουν την 
εθνική ασφαλε ι α μιας χωράς και μιλούμε για τη δνκη μας χωρά.

- ο Ποωθυκουογος, \o v h o v , στη 6ικπ του παρέμβαση (τρίτος στη ονipu
t

ογΐ/>νν) uvenfspOvAt χοσο ct u  θέματα των σχέσεων uc το Ευρωπαϊκό
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Κοινοβούλιο, οσο και οια θεμιτό, της Δ ιακυβερνητ ικης * Εκανε, δηλαδη, 
ομ ι λ il £ οι οποίες αναφεοονταν CJK δυο θέματα (δυο ομιλίες μπορούμε 
να αυυμε)

-  Στα  οο»2 έχουν Ρχεση με τγ> Κυρωκοινοβουλιο ,  ο Ελληνας Πρωθυπουργός 
εζεψρασε και πάλι την ελληνική θέση oti η πολίτικη UO.C είναι παρα
πλήσια με ιτιν πολίτικη που εκφράζει το Ευρωπαϊκό. Κοινοβούλιο, 
θελσυμε να εχε ι ενα ι σχυοο, εναν αναβαθμέ crue νο ρολο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για ιον τυοηο με τον οτιοισ λαμβανσνται οι αποφάσεις 
στα τιλαιΡια roe Ευρωπαϊκής Ενωση C · Πιστεύουμε, οχ ι αυτό επιβάλλει
η ßnuoKpcvt ιKn λειτουργία της Ευρωπαϊκήν Ενωσης. Mqv ξεχνάτε oti 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με συντριπτική ηλειοψηΦία, οε ψήΦισμό 
του, ζήτα να υπάρχει μια απο την ασχη γνώση για την κατανομή των 
πόρων σε διάφορες χώρες του Προγράμματος MEDA, ώστε να μπορεί το 
ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο να παρεμβαίνει και να, ευνοεί την προώθηση 
τον Προγράμματος αυτού για κάποιες χωοες ή να μην επιτρέπει την 
εξελιξη του Προγράμματος αυτού για χώρες, οι οποίες αντιοτρατκοονται 
τα ανθρώπινα, δικαιώματα, 6εν έχουν πλήρη δημοκρατική λειτουργία και 
κοινσβουλευχ ικους θεσμούς υγιείς- Ούτως ώστε να εχει μια δυνατότητα 
παρέμβασης και σ' αυτα τα θέματα. Ασφαλώς γνωρίζετε οτι στο πρόσφατό 
ψήφισμά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκανε μνεία για τις απαράδεκτες 
πολίτικες που ακολουθουν xupeg στη νοτιοανατολική Ευρωηη,οι οποίες 
επιβουλεύονται τα σύνορα χωρωκ-μελων Γης Ευρωπαϊκής Ενωσης- της 
Ελλάδος rv προκε ι μένω- και η ολη τους συμπεριφορά δεν είναι συμπε
ριφορά η οποία δείχνει οτι επιθυμούν να αναπτύξουν σχέσεις καλής 
γειτονίας uc ι: ις άλλες χώρε r στην περιοχή- Πολύ πεονοσοτερο οχαν 
οι χώρες αυτές η.ναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η άναφορα. προς 
την Τουρκία είναι, σαφής, μας. αηνητκιιπ ι hi.m.rrowc. Και υπαογει μι.α 
αξιοποίηση --θα μου επίτρεψε νε να πω- ano την πλευρά μας, αυτής της 
θέσης, την οποία είχε εκψοασει το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

- ήτα θέματα της Διακυβερνητικής (είναι το άλλο öeua, στο οποίο ανα- 
Φερθηκε. με ομιλία του ο Ελληνας Πρωθυπουργός) t η Ελλαδα, ο Πρωθυ
πουργός ν. Κώστας ϊημιτης ανάπτυξε τις θεσεις,οι ηηοιες σας είναι 
γνωστές, inc εξωτερικής μας πολ ίτικης. ιδιαιτέρως τις ötac ις μας 
που αφορούν το κεφαλαίο των σχεσεων Ελλαδσς-Τουρκιας, υπο το φως 
των τελευταίων προκλήσεων και απειλών της Τουρκίας.
Είχε την ευκαιρία ο κ. Πρωθυπουργός -και κάνω μια σύνδεση με αυιο 
που σας ε m a  εισαγωγικών'- να ηχι,σημανε ι, οτι όπως ο κ. Μαιητζορ θε
ωρεί πως για en μ . βρετανία είναι σημαντικό απο άποψη οικονομικής 
βλάβης, το πρόβλημα που δημιουργέιτατ λογω της πολίτικης που ακο-
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λουθεί, η Ευρωπαϊκή Ενωση ut m'u rwprt στο πρόβλημα των "τρελλων” 
αγελάδων, ottuj επιοης λογω αυτό» του προβλήματος υπάρχει μεγάλη 
πολίτικη «,υαισθητσποιηση του πληθυσμόν στπ Μ, Βρετανία (apa, npc- 
net να τύχη προσοχές αυτό το πρόβλημα, που «παοχολε t uta χωρά inc 
Ε,Ε. και vct νιπαοΕσυν Atioctç σ' αυτό το προβληνια) εκμεταλ λευομενορ 
αυτό ακριβώς ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κώστας Ε η μ ο η ς  ειηε 
"κατ οι λα Bat νέτη, όπως εμείς κατανοούμε αυτό το πρόβλημα για τη 
Μ. Βρετανία, ττως sotte rtoenei να κατανοήσετε το πρόβλημα που έχει 
η δίκη μου χωρά, το onoto είναι, e.va πρόβλημα επιβουλήν, ενάντιον 
των συνόρων της, ε.να πρόβλημα διασφάλισης της εδαφικής μας ακέραιο* 
τητας. Apa, τις υποχρεώσεις που εχουμε σλ.οι να συγκροτήσουμε κοινές 
πολίτικες, προκε.ι μενού να αντ ι με τω'πι,σουμε ως Ευρωπαϊκή Ενωση πλέον 
τους κίνδυνους τους οποίους διατρέχει μια χωρα-μκλος, της στΧοιας 
τα σύνορα απε ιλούνται ano μια άλλη χωοα, που φιλοδοξεί να διαγρατ 
Ψε ι μια ευρωπαϊκή τροχιά και να αναβαθμίσου τις σχεσεις της ut 
την Ευρωπαϊκή Ενωση, μεσω της τελωνειακός σύνδεσης σήμερα ή της 
Φιλοδοξίας της να καταστεί, στο επόμενό διάστημά, στο μέλλον, ισό
τιμό μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης".

Η συζήτηση συνεχίζεται, Ο Ελληνας Πρωθυπουργός αναψερθηκε με 
τοοπο (πιστεύω, αυτή είναι η πληροφόρηση που εχουμε και εμείς, 
γιατί αυτό ήταν και. προγραμματισμένο να γίνει) εντονο,με σαρη και 
λεπτομερειακά στοιχεία επιχειρηματολογίας στα των ελληνο-τουρκ ικων 
σχεσεων. Ανελυσε την πολίτικη την οποία εχε;. προτείνει η Ελλαδα: 
την αποφυγή, δηλαδή, τα οποία προβλήματα θεωρεί καπόια πλευρά οτι 
υπάρχουν να αντιμετωπίζονται με αηειλες για χρηση βίας, με 'προσπά
θειες να δημι.ουργηθΓ. ι eνα κλίμα πολεμικό στην περιοχή,’ ενα κλίμα 
έντασης και κριυης- Πρόβλημα το onoto η Ελλαδα θεωρεί m*>c δεν υπο
νομεύει την πορεία της Ελλάδος στο μέλλον, αλλα υπονομεύει συνο
λικά την πορεία της Ε,Ε. ,γιατι εχει ηαρενεργειες τετοιες οι οπαίες 
θα οδηγούν στο να. Ai>rty,r.ooj μ γ τ τ> > n .Te i t w c y  ta τ —. c . - νη μΓ5.λ/τν.ν,*ιί-.·.>το. · 
πολλά Προγράμματα. .Αλλωστε, γνωρίζετε πολύ καλα οχ ι η στάση της 
Μ. Βρετανίας—εχε ι oSrfrps «. σττ» vu— ρτχσσν-τϊδρανοπο t nôe ι πολλές λει
τουργίες της Ευρωπαϊκής Ενωοης,τις οποίες εχει μπλοκαρει η ίδια 
η Μ. Βρετανία. Και στο οημειο αντο ο Ελληνας Ιίρωθυπουργος είπε πως 
"κατανοΒίχε σε ποια δύσκολη θέση π δίκη σας αδιαωοοια unope l v u  
Οδηγήσει την Ελλαδα» η onota καλείται να συντονιστεί με την οικο
νομική πρσοδσ, με την οικονομική τροχιά που πρεπει να έχουν οι 
χώρες της Ευρώπης, την ωοα ππυ γιο— λογαυς εθνυττης αατραλε ιας npene <, 
να ξοδεύει τεράστια ποσά, για να συντηρεί εξοπλισμούς, ως παράγοντα 
αποτροπής όποιων ετιιβουλεων και διασφάλισης της εθνικής της ακε—
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pai.om ιας".

Αυτά, εεναι. τα. θέματα τα o m n «  ειεθησαν. Πιστεύω οτι επειδή πταν 
μακρας ätaoMetac, ονεΐικως. οτ παρεμβάσεις του Ελληνα Πρωθυπουργού, 
του δόθηκε π δυνατότητα ν α  αναπτύξει με λεπτομερειec t i c  ελληνικές 
θεσε l g . Ακούστηκαν οι θεσοιτ μ α ς . Αναμένουμε τις αντιύοαοει,ς.

Εχην απογευματινή' Ευνοδο, το Ρ.υρακιαίΗο Ευμβουλεο θα ασχοληθεί 
με θέματα Οικονομικής και Νομι,στιατ εκης Ενωσης (ΟΝΕ> - Ισως» το 
απόγευμα ή καν το βοαδυ, στο 6e tuvo, τεθεί και το θέμα του Προγράμ
ματος ΚΕΤ.'Λ,ωστκ vrx υπάρχει σήμερα μετά τις συνεδριάσεις jtai το

k
κλείσιμό τους, μια προσπάθεια να διατυπωθεί eva κείμενο Euuneoaouu- 
χων, το οηοεο θα συζητηθεί αύριο (22.6) .Αυτό είναι τσ διαγραμμα, 
ßaoe ι του οποίου εξελίσσονται σι. συζήτησε < ς-

ΔΗΜΟΕΙΟΓΡΑΦΟΕ : Για το θέμα των αγελάδων, On υπαοξε ι. συμβιβασμός;
ΡΕΠΓΙΑΕ : Και. γ ι.ά το θέμα των αγελάδων υπάρχουν επιτελείς οι.οποίοι 
ασχολούνται, αοοκειμκνου va υπα.ρΕει uia τελική θέση, η ouoia Οα upo- 
ταθε ι ώστε να γίνει δέκτη. Είναι uta πρόταση, την οποία η Ευρωπαϊκή 
Ενωση επιδιώκει. Αλλα, βεβαίως, δεν είναι, εύκολο να υπάρξει συμβιβα
σμό c , αν η Μ.Βρετανία επίμονει σε ακραίες, σ κ απόλυτες θεσεις και 
δε εκδικιιοε ες .


