
Γιατί ο κ. Σημίτης βλέπει τώρα την Τουρκία... αλλιώς
Ο πρώην πρωθυπουργός από την πλήρη ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ενωση προσχώρησε στη λογική της ειδικής σχέσης

Στη γειτονική 
χώρα οι με
ταρρυθμίσεις 
γίνονται με 
αργούς ρυθ
μούς. Το πο
λυσύνθετο 
κατεστημένο, 
ο τρόπος δο
μής της εξου
σίας, σε συν
δυασμό με το 
χαμηλού μορ
φωτικού και 
εισοδηματι
κού επιπέδου 
μεγάλο μέρος 
του πληθυ
σμού, δημι
ουργούν α
γκυλώσεις, οι 
οποίες είναι 
πολύ δύσκο
λο να ξεπερα- 
στούν.

Της Δ ω ρ α ι  Α ντωνίου

Ο πρώην πρωθυπουργόε κ. Κώσταε 
Σημίτηε, στη διάρκεια τηε θητείαε 
του οποίου υιοθετήθηκε το δόγμα υ- 
ποστήριξηε τηε ενταξιακήε προοπτι- 
κήε τηε Τουρκίαε στην Ε.Ε. από την 
Ελλάδα, αιφνιδίασε προ δεκαημέρου. 
Μιλώνταε στο Διεθνέε Κέντρο Διοίκη- 
σηε και Επιχειρήσεων του Πανεπι
στημίου Κέμπριτζ, τάχθηκε υπέρ μιαε 
ειδικήε σχέσηε Ε.Ε. - Τουρκίαε, αντί 
τηε πλήρουε ένταξηε. Συντάχθηκε με 
τον Γάλλο πρωθυπουργό κ. Νικολά 
Σαρκοζί και την καγκελάριο τηε Γερ- 
μανίαε κ. Αγκελα Μέρκελ, οι οποίοι λί- 
γεε ημέρεε νωρίτερα είχαν απορρίψει 
με κατηγορηματικό τρόπο κάθε μορ
φή ένταξηε τηε Τουρκίαε, επισημαί- 
νονταε και οι δύο ότι η Αγκυρα μπο
ρεί να επωφεληθεί μόνο από μία 
«προνομιακή εταιρική σχέση».

Διαφοροποίηση
Ταυτόχρονα, ο κ. Σημίτηε διαφο

ροποιήθηκε από την παγιωμένη τα 
τελευταία χρόνια ελληνική θέση τηε 
απόλυτηε στήριξηε τηε Τουρκίαε 
στην ενταξιακή προοπτική τηε, λί- 
γεε μόλιε ημέρεε μετά την επαναβε
βαίωση αυτήε τηε πολιτικήε από τον 
πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή 
κατά την επίσκεψή του στην Αγκυ
ρα. Ο πρώην πρωθυπουργόε προκά- 
λεσε, μάλιστα, την αντίδραση του 
κόμματόε του, με τον κ. Πόνο Μπε- 
γλίτη, υπεύθυνο του ΠΑΣΟΚ για θέ
ματα εξωτερικήε πολιτικήε, να δη
λώνει ότι το κόμμα τηε αξιωματικήε 
αντιπολίτευσηε παραμένει σταθερά 
στη στρατηγική που διαμόρφωσε 
και υλοποίησε ωε κυβέρνηση, στη 
στήριξη, δηλαδή, τηε ευρωπαϊκήε 
πορείαε τηε Τουρκίαε, με τελικό στό
χο την ένταξη, υπό την προϋπόθεση

τηε εκπλήρωσηε των κριτηρίων που 
έχουν τεθεί. Προσπαθώνταε να ερμη
νεύσουν την αλλαγή στάσηε του κ. 
Σημίτη, πολλοί λένε ότι απλά, απαλ- 
λαγμένοε από την ευθύνη τηε διακυ- 
βέρνησηε, διατυπώνει την άποψή του 
ελεύθερα. Δεν δεσμεύεται, δηλαδή, 
πλέον από την «υποταγή» τηε γνώμηε 
του στη στρατηγική που ακολουθεί η 
Ελλάδα να στηρίξει την Τουρκία σε 
σχέση με την Ε.Ε., στρατηγική που, 
για τουε υπερασπιστέε τηε, θα φέρει 
αποτελέσματα στιε διμερείε σχέσειε.

Στην ομιλία του ο κ. Σημίτηε τόνισε 
ότι «εάν η Τουρκία γίνει μέλοε τηε

Ε.Ε. θα είναι δύσκολο να επιλυθούν 
τα προβλήματα και θα ενισχυθεί η πι
θανότητα να αναπτυχθούν δύο και 
τρειε ταχύτητεε μέσα στην Ενωση». 
Είναι έναε προβληματισμόε που δεί
χνει να κερδίζει όλο και περισσότερο 
έδαφοε και να αναπτύσσεται σε αρκε- 
τέε χώρεε τηε Ε.Ε., μετά και την ε
μπειρία τηε τελευταίαε διεύρυνσηε. 
Εκτιμάται ότι ενδεχόμενη είσοδοε τηε 
Τουρκίαε στην Ε.Ε. θα επέφερε τερά
στια ανατροπή στην Κοινή Αγροτική 
Πολιτική και αναδιανομή του αγροτι
κού εισοδήματοε μεταξύ των κρατών- 
μελών με δυσμενείε συνέπειεε για τα

νυν μέλη. Επιπλέον, στον οικονομικό 
τομέα και πάλι, η δυνατότητα ελεύθε- 
ρηε μετακίνησηε εργαζομένων, που 
θα συνεπάγεται η πλήρηε ένταξη τηε 
Τουρκίαε στην Ε.Ε., μπορεί να μετα- 
βάλει άρδην τον «χάρτη» εργασίαε 
στην Ευρώπη.

Σε θεσμικό επίπεδο, επιπλέον προ- 
βληματισμούε φαίνεται να προκαλεί η 
αλλαγή συσχετισμού δυνάμεων που 
θα έφερνε στην Ε.Ε. η πλήρηε ένταξη 
τηε Τουρκίαε. Με βάση την πληθυ- 
σμιακή εκπροσώπηση, η Τουρκία θα 
καθίστατο ρυθμιστικόε παράγονταε 
στη λήψη αποφάσεων.

Ο κ. Σημίτηε αναφέρθηκε σε αυτό 
επισημαίνονταε ότι «η Τουρκία σε λί
γα χρόνια θα έχει πληθυσμό 100 εκα
τομμύρια. Θα είναι η μεγαλύτερη σε 
πληθυσμό χώρα τηε Ε.Ε. και θα έχει, 
φυσικά, τιε περισσότερεε ψήφουε στο 
Συμβούλιο. Θα είναι μια ιδιόρρυθμη 
κατάσταση, την οποία δεν βλέπω να 
αποδέχονται οι ευρωπαϊκέε χώρεε». 
Εκτόε από τη διαδικασία λήψηε απο
φάσεων, ενδοιασμούε γεννά και η δυ
νατότητα εμπέδωσηε 
του ευρωπαϊκού κεκτη- 
μένου, κάτι που επισή- 
μανε πρόσφατα ο κ.
Σαρκοζί: «Πριν σκε- 
φτούμε τα κράτη που 
δεν είναι στην Ευρώπη, 
ίσωε πρέπει να σκε- 
φτούμε τα κράτη που α
νήκουν ήδη σε αυτήν.
Αν διευρύνουμε επ’ ά
πειρον την Ε.Ε., τότε θα 
σκοτώσουμε την πολι
τική», τόνισε ο Γάλλοε 
πρόεδροε. Σε σχέση με 
την Τουρκία, ο σκεπτικισμόε ωε προε 
το ευρωπαϊκό κεκτημένο, που ανα
πτύχθηκε και για τιε ανατολικοευρω- 
παϊκέε χώρεε τηε τελευταίαε διεύρυν
σηε, επεκτείνεται πέραν τηε πολιτι- 
κήε. Αφορά, σε μεγάλο βαθμό, την ε
μπέδωση του συστήματοε αξιών που 
προβάλλει η Ευρώπη, των αρχών που 
διέπουν τιε ατομικέε ελευθερίεε και 
τα δικαιώματα.

Οι μεταρρυθμίσεις
Τα επιχειρήματα αυτά και οι προ

βληματισμοί που διατυπώνονται δεν 
είναι κάτι νέο. Ωστόσο, φαίνεται ότι 
πλέον κερδίζουν έδαφοε σε περισσό
τερα κράτη-μέλη, ταυτόχρονα με μια 
απλή διαπίστωση: ότι, ενδεχομένωε, 
η Τουρκία δεν μπορεί ακόμα να προ

χωρήσει στιε μεταρρυθμίσειε που εί
ναι απαραίτητεε προκειμένου να πλη
ροί τα κριτήρια ένταξηε. Στη γειτονι
κή χώρα οι μεταρρυθμίσειε γίνονται 
με αργούε ρυθμούε. Το πολυσύνθετο 
κατεστημένο, ο τρόποε δομήε τηε ε- 
ξουσίαε, σε συνδυασμό με το χαμη
λού μορφωτικού και εισοδηματικού ε
πιπέδου μεγάλο μέροε του πληθυ
σμού, δημιουργούν αγκυλώσειε, οι ο- 
ποίεε είναι πολύ δύσκολο να ξεπερα- 

στούν. Οι αντιφάσειε με- 
γάλεε. Τη στιγμή που η 
Ε.Ε. θέτει θέμα σεβα
σμού των θρησκευτικών 
ελευθεριών, ζητώνταε 
να λυθούν τα  θέματα 
του Οικουμενικού Πα
τριαρχείου, στην Τουρ
κία ψηφίζεται νόμοε για 
την επιστροφή τηε μα- 
ντίλαε στα πανεπιστή
μια.

Οι ενστάσειε και οι α- 
ντιρρήσειε ευρωπαϊκών 
χωρών στην πλήρη έ

νταξη τηε Τουρκίαε στην Ε.Ε. είναι η 
μία πλευρά. Από την άλλη, στην ίδια 
την Τουρκία αρχίζει να καταγράφεται 
απαισιοδοξία ωε προε την ενταξιακή 
προοπτική. Απέναντι σε αυτό τα δε
δομένα, το ζητούμενο είναι εάν η 
Ελλάδα διαθέτει εναλλακτική στρατη
γική, στην περίπτωση που ξεκάθαρα 
τεθεί θέμα ειδικήε σχέσηε στην Τουρ
κία. Ο κ. Σημίτηε στην τοποθέτησή 
του ανέφερε ότι «μέσα από το πλαίσιο 
ειδικών σχέσεων, η Ελλάδα μπορεί να 
λύσει μερικά από τα προβλήματα τηε 
στη νοτιοανατολική Ευρώπη».

Για να αξιοποιηθούν οι όποιεε δυ- 
νατότητεε, όμωε, ενδεχομένωε να α
παιτηθεί συνολικόε επαναπροσδιορι- 
σμόε τηε ελληνικήε θέσηε έναντι τηε 
σχέσηε Τουρκίαε - Ε.Ε.

Αμεση αντίδρα
ση από τον υ
πεύθυνο του 

ΠΑΣΟΚ για θέ
ματα εξωτερικής 
πολιπκής, Πάνο 

Μπεγλίτη.


