
Ειδική σχέοη ττβ Τουρκία με την ΕΕ προτείνει ο Κ. Σημίττβ
Ο μιλία του πρώην πρωθυπουργού στο Δ ιεθνές Κέντρο Δ ιοίκησης και Επιχειρήσεω ν του Π ανεπιστημίου Κ έιμπριτζ για το μέλλον της Ευρώπης

«Μέσα από τιε ειδικέε σχέσειε ΕΕ - Τουρκίαε και η Ελλάδα μπορεί 
να λύσει μερικά από τα ηροβλήματά τηε στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη» δήλωσε ο κ. Κ. Σημίτηε (φωτογραφία αρχείου) _

Υ πέρ τηε ειδικήε σχέσεωε 
Ευρωπαϊκήε Ενωσηε (ΕΕ) 

- Τουρκίαε ετάχθη προχθέε το 
βράδυ ο πρώην πρωθυπουρ- 
γόε κ. Κ. Σημίτηε. Απαντώνταε 
σε ερώτηση που του ετέθη με
τά το πέραε τηε ομιλίαε του, με 
θέμα «Η ευρωπαϊκή πρόκληση
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και η νέα Συνθήκη τηε Λισα- 
βόναε», στο Διεθνέε Κέντρο Δι- 
οίκησηε και Επιχειρήσεων του 
φ ημισμένου Πανεπιστημίου 
Κέιμπριτζ σχετικά με την ευ 
ρωπαϊκή προοπτική τηε Τουρ- 
κίαε, ο κ. Σημ ίτηε τόνισε χα- 
ρακτηρισπκά: «Η  καλύτερη λύ
ση κατά την άποψή μου είναι 
το πλαίσιο τω ν  ειδ ικών σχέ
σεων με την  Τουρκία, και μέ
σα από τι s ειδικέε σχέσειε και 
η Ελλάδα μπορεί να λύσει με
ρικά από τα προβλήματά m s 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Η τοποθέτηση του πρώην 
πρωθυπουργού, ο οποίοε είχε 
θέσει ωε έναν από τουε βασι- 
κούε άδονεε τηε εδωτερικήε πο- 
λιτικήε του την προσέγγιση τηε

Αγκυραε με την ΕΕ, ώστε μέσω 
του εδευρωπαϊσμού τηε γειτο- 
νικήε χώραε να δημιουργηθεί 
ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο για 
την επίλυση των διμερών δια
φορώ ν, ήρθε μάλλον α ιφ ν ι
διαστικά. Πηγέε από τη Χαρι
λάου Τρικούπη απέφ ευγαν 
χθεε να σχολιάσουν τιε δηλώ- 
σειε Σημίτη, εδέφραζαν όμωε 
τον προβληματισμό τουε, κα- 
θώε οι θέσειε αυτέε αποτελούν 
«σα φ ή  σ τροφ ή » σε σχέση με 
εκείνεε του ΠαΣοΚ. Απαντώ- 
νταε σε σχετική ερώτηση, ο το- 
μεάρχηε Εδωτερικών και Αμυ- 
ναε κ. Π. Μπεγλϊτηε τόνισε: 
«Τ ο  ΠαΣοΚ παραμένει σταθε
ρά στη στρατηγική που δ ια 
μόρφωσε και υλοποίησε σχε
τικά με την ευρωπαϊκή πορεία 
και τον τελικό στόχο τηε έντα- 
Εηε τηε Τουρκίαε, υπό τη βα
σική προϋπόθεση του σεβα
σμού των αποφάσεων και των 
κρττηρίων που έχει θέσει η ΕΕ».

Ωστόσο πηγέε προσκείμε- 
νεε στο περιβάλλον του πρώ
ην πρωθυπουργού σημείωναν 
ότι υπάρχει σήμερα μια «πολ ι
τική το π ο γρ α φ ία »  στην Ευ-

ένταδη τηε Τουρκίαε στην ΕΕ 
και το σενάριο τηε ειδικήε σχέ- 
σεωε είνα ι «α νο ιχ τό  και σο 
β α ρ ό ».  Επομένω ε, π ρ ο σ θέ
τουν, η Ελλάδα θα έπρεπε να 
προετοιμάζεται και για αυτή 
την περίπτωση, ώστε να μπο
ρέσει να αδιοποιήσει όποιεε ευ- 
καιρίεε παρουσιαστούν προε 
ικανοποίηση των σ υ μ φ ερό 
ντων τηε και επίλυση των θ ε

μάτων που την απασχολούν.
Σύμφωνα με τον κ. Σημίτη, 

«η  Ελλάδα θα ωφεληθεί αν η 
Τουρκία ενταχθεί στηνΕΕ. Θα 
υπάρΕει μεγαλύτερη σταθερό
τητα, καλύτερη συνεργασία, 
θα αναπτυχθούν περισσότερο 
οι οικονομικέε μαε σχέσειε, οι 
προοπτικέε για την Ελλάδα εί
ναι θετικέε. Αυτή τη σ τιγμή » 
σημείωσε «ο ι σχέσειε τηε Ελλά-

δαε με την Τουρκία τυπικά εί
ναι καλέε, στην πραγματικό
τητα υπάρχει πάντα ένταση. 
Μ πορούμε να Εεπεράσουμε 
αυτέε τιε δυσκολίεε αν η Τουρ
κία γίνει μέλσε τηε ΕΕ; Μ πο
ρούμε να τιε Εεπεράσουμε αν 
προσπ α θήσουμ ε να τιε  λύ 
σουμε».

Ωστόσο ο πρώην πρωθυ- 
πουργόε παραδέχθηκε ότι σε 
πολλέε ευρω π α ϊκέε χώ ρεε 
υπάρχει προβληματισμόε σχε- 
τικά με την κατάληδη των εντα- 
διακών διαπραγματεύσεων τηε 
Τουρκίαε. «Η  Τουρκία σε λίγα 
χρόνια θα έχει πληθυσμό 100 
εκατομμύρια, θα είνα ι η με
γαλύτερη σε πληθυσμό χώρα 
τηε ΕΕ και θα έχει φυσικά τιε 
περισσότερεε ψήφουε στο Ευ
ρωπαϊκό Συμβούλιο■ θα είναι 
μια ιδ ιόρρυθμη κατάσταση  
την οποία δεν βλέπω να απο
δέχονται οι ευρωπαϊκέε χώ 
ρεε. Υπάρχουν άλλω στε τα 
προβλήματα τηε κουλτούραε 
και τηε μετανάστευσηε».

Και κατέληδε: «Γ ι ' αυτό ε ί
μαι τηε γνώ μηε να υπάρΕει 
ένα πλαίσιο ειδικών σχέσεων 
τηε Ευρώπηε με την Τουρκία,

άποψη με την οποία συμφω
νούν και οι πολιτικοί ηγέτεε 
τη ε  Γερμανίαε και τη ε  Αυ- 
στρίαε. Αν η Τουρκία γίνει μέ
λσε τηε ΕΕ, θα είναι δύσκολο 
να επιλυθούν τα προβλήματα 
και θα ενισχυθεί η πιθανότη
τα να αναπτυχθούν δύο και 
τρειε ταχύτητεε μέσα στην ΕΕ».

Τα σχόλια Σημίτη έρχονται 
σε μια στιγμή που η δυσπιστία 
στουε κόλπουε των κρατών-με- 
λών τηε ΕΕ αυδάνεται. Τρανή 
απόδειδη συνιστούν οι πρό- 
σφατεε δηλώ σειε τηε καγκε
λαρίου τηε Γερμανίαε Ανγκε- 
λα Μέρκελ και του προέδρου 
τηε Γ αλλίαε Νικολά Σαρκοζί. 
«Η  Τουρκία  δ εν  έχει θ έση  
στην Ευρώπη» τόνισε ο κ. Σαρ
κοζί στο συνέδριο του κόμμα- 
τόε του Ενωση για ένα Λαϊκό 
Κίνημα (UMP). Η κυρία Μ έρ
κελ, επίτιμη προσκεκλημένη 
στο συνέδριο αυτό, τόνισε ότι 
αυτό που συνδέει το UMP με 
τουε γερμανούε Χριστιανοδη- 
μοκράτεε (CDU) είναι ότι «θ έ 
λουν  να π ρ ο τε ίν ο υ ν  σ τη ν  
Τουρκία μια προνομιακή εται
ρική σχέση και όχι μια ισότι
μη ένταΕη».


