
Ο αιφνιδιασμό? του Κώστα Σημίτη
Του  Ρ ιχ ά ρ δ ο υ  Σ ωμ εργγη

Λ κολουθώνταε ίο  παράδειγμα τηε κυρίαε Μέρ- 
Χ ~\. κελ και του κ. Σαρκοζί, ο Κώσταε Σημίτηε ανα
κοίνωσε τιε προάλλεε ότι προτιμάει (τώρα) μια ειδι
κή σχέση τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε με την Τουρκία 
και όχι την πλήρη ένταδή τηε. Ανέτρεψε δηλαδή 
απροειδοποίητα την πολιτική που είχε πεισματικά 
προωθήσει. Πολιτική που βελτίωσε τιε σχέσειε μαε 
με την Αγκυρα και επέτρεψε την ένταδη τηε Κύπρου 
στην Ενωση.

Υπάρχει κάτι το καινούργιο και το επείγον που 
να εδηγεί την αιφνιδιαστική σημιτική πρωτοβουλία; 
Η Τουρκία δεν άλλαδε γεωγραφική θέση από την 
εποχή (δεκαετία του ’50) που όλοι οι Δυτικοί την 
προσκάλεσαν στο ευρωπαϊκό τραπέζι (ΝΑΤΟ, ΟΟΣΑ, 
Συμβούλιο τηε Ευρώπηε, Συμφωνία Σύνδεσηε που 
αναγνώριζε το δικαίωμά τηε πλήρουε ένταδηε), με 
τελική επιβράβευση το Ελσίνκι. Η Τουρκία δεν άλ- 
λαδε δημογραφία. Δεν είναι νέο το φαινόμενο τηε 
τουρκικήε μετανάστευσηε. Δεν έγιναν τώρα μου
σουλμάνοι οι Τούρκοι. Οταν άρχισαν οι ενταδιακέε 
διαπραγματεύσειε όλοι γνώριζαν τη γενοκτονία των 
Αρμενίων, την εισβολή στην Κύπρο, το Κουρδικό 
πρόβλημα, τα θέματα του Αιγαίου. Το μόνο που άλ- 
λαδε κατά το τελευταίο διάστημα είναι ότι (σε με
γάλο βαθμό, χάρη στην Ευρώπη) η Τουρκία είναι 
σήμερα πιο δημοκρατική και λιγότερο στρατοκρα
τούμενη.

Κάτι όμωε άλλαδε στην Ευρώπη. Κυρίωε στη Γαλ
λία. Ο Σαρκοζί ήθελε 
τιε ψήφουε τηε ακρο- 
δεδιάε που δεν ήθελε 
τουε «αλλόθρησκουε 
α σ ιά τε ε » Τούρκουε. 
Τιε κέρδισε (πρόσφε- 
ρε και άλλα αξιοθρή
νητα σε βάροε των με
ταναστών και τηε λε- 
γόμενηε «ασφάλειαε») 
και σε μεγάλο βαθμό 
σε αυτέε οφείλει την 
εκλογή του. Τώρα που 
η δημοτικότη τά  του 
κατρακυλάει έχει ακό
μα ένα λόγο να δ ιώ 

χνει τουε Τούρκουε από την Ευρώπη. Σε μεγάλο 
βαθμό, τέτοιουε αλλά και διαφορετικούε λόγουε 
έχει και η κυρία Μέρκελ. Επιβάλλεται αλλαγή και 
στη δική μαε στάση; Η πολύ δύσκολη τουρκική 
ένταδη απαιτεί πολλά χρόνια, τεράστιεε προσπά- 
θειεε. Υπερβαίνει τα όρια πολιτικήε παρουσίαε του 
κ. Σαρκοζί και τηε κυρίαε Μέρκελ! Δ εν έχουν στα
ματήσει οι διαπραγματεύσειε παρά την (προσωρι
νή; Θα δούμε!) αδυναμία τηε Αγκυραε να προχω
ρήσει σε εκσυγχρονιστικά και δημοκρατικά μέτρα 
όσο θα έπρεπε. Οσα κεφάλαια δεν προκαθορίζουν 
την πλήρη ένταδη βρίσκονται πάντα στο τραπέζι. 
Τα άλλα στην αναμονή.

Πρέπει φυσικά η ελληνική πλευρά να φροντίζει 
τα συμφέροντά μαε είτε προχωρήσει η ένταδη είτε 
προχωρήσει η ειδική σχέση. Πάντωε σε μεγάλο βαθ
μό αυτή η ειδική σχέση είναι μύθοε: υπάρχει ήδη 
και περιλαμβάνει ακόμα και την τελωνειακό ένω 
ση. Θα περιλάβει και την πολιτική συνεργασία; Μάλ
λον εφόσον διά μέσου του ΝΑΤΟ και του πλέγμα- 
τοε των ενδοδυτικών σχέσεων υφίσταται ήδη σε με
γάλο βαθμό. Αν λείπει κάτι, αυτό είναι η συνευθύ- 
νη, η κοινοτική αλληλεγγύη και οι συναινετικοί κα- 
νόνεε παιχνιδιού που μόνο ανάμεσα στα πλήρη μέ
λη -  δύσκολα συχνά -  έχει υπόσταση. Για αυτό μαε 
συμφέρει η ένταδη.

Η δήλωση Σημίτη ενθουσίασε πολλούε τουρκο- 
φάγουε που ωε τώρα τον κατέκριναν με πάθοε, 
άλλοι αντισημιτικοί ψάχνουν ταπεινά προσωπικά 
αίτια για να εδηγήσουν τη στροφή του. Στη θέση 
του (αλλά δεν είμαι στη θέση του!) όλα αυτά θα με 
ανησυχούσαν. Και θα με ανησυχούσαν περισσό
τερο ακόμα οι απορίεε όσων ωε τώρα στήριζαν τιε 
πολιτικέε του.
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