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Κατηγορία ΕΞΤ Συντάκτης ΜΣΠ

Πηγές ΓΑΝΔΗ, Βέλγιο, ΑΠΕ-του απεσταλμένου μας Μανώλη Σπινθουράκη

ΤοτΑος
ΕΕ-Ελλάδα-ΝΔ.
Σύνοδος Κορυφής του ΕΛΚ. Συμμετοχή Καραμανλή.

Με την πραγματοποίηση σήμερα το πρωϊ της Συνόδου των αρχηγών των κομμάτων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος το 
Βέλγιο εισήλθε πλέον στο ρυθμό της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.
Οι εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που απο πλευράς Νέας Δημοκρατίας συμμετείχε ο κ. Κ. 

Καραμανλής περάτωσε τις εργασίες του σήμερα το μεσημέρι.
Σε δηλώσεις του προς τους εκπροσώπους του Τύπου ο αρχηγός της ΝΔ υπογράμμισε οτι κάτω απο τις νέες συνθήκες η 

ενωμένη Ευρώπη θα πρέπει να εγγυηθεί την ασφάλεια και τη δημοκρατία για όλους τους πολίτες της.
Ο πρόεδρος της ΝΔ τόνισε οτι για να συμβεϊ αυτό θα πρέπει να προωθηθεί η διαμόρφωση της κοινής εξωτερικής πολιτικής 

και της πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ.
"Απαιτούνται τώρα πρωτοβουλίες τόσο στα Βαλκάνια όσο και τη Μέση Ανατολή", ανέφερε ο Κώστας Καραμανλής, 

υπογραμμίζοντας οτι η ΕΕ θα πρέπει να-κινηθεί αποφασιστικά και να ενισχύσει τις προσπάθειες για την επανέναρξη διαλόγου
στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος της ΝΔ υπογράμμισε οτι απο τη μία πλευρά θα πρέπει να επιδιωχθεί η δημιουργία αυτόνομου παλαιστινιακού 
κράτους, απο την άλλη
όμως θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ.

Σημειώνεται οτι λίγο πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου του ΕΛΚ, ομάδες διαδηλωτών αποδοκίμασαν έντονα τον 
Ιταλό πρωθυπουργό Σίλβιο Μπερλουσκόνι και χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας χωρίς όμως να υπάρξουν έντονα
επεισόδια.

Σήμερα το μεσημέρι (τοπική ώρα) άρχισε η Σύνοδος Κορυφής και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος όπου το ΠΑΣΟΚ 
εκπροσωπεί ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης. Τις πρώτες απογευματινές ώρες αναμένεται επίσης να πραγματοποιηθεί η 
τριμερής συνάντηση κορυφής Γαλλίας, Βρετανίας, Γερμανίας η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ιταλία για παράδειγμα μεγάλη μερίδα του Τύπου εκτιμά οτι ο αποκλεισμός της Ιταλίας απο τη 
συνάντηση αυτή οδηγεί τη χώρα σε περιθωριοποίηση. Ενώ στο Βέλγιο μεγάλη μερίδα του Τύπου συνδέει τη συνάντηση αυτή 
με την έλλειψη εμπιστοσύνης των τριών "μεγάλων χωρών" προς την βελγική προεδρία του Συμβουλίου.
Οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ θα ξεκινήσουν στις 2 τοπική ώρα (15.00 ώρα Ελλάδας).

Κατάλογος ί
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