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O R. Σημίτης και οι σχέσεις Ε.

Ο
 πρώην πρωθυπουργός Κώστας Ση

μίτης εκστόμισε μία μεγάλη αλήθεια, 
που αφορά την πορεία ένταξης της 

Τουρκίας. Μιλώντας στο Κέτμπριτζ με θέ
μα ττς ευρωπαϊκές προκλήσεις και τη νέα 
ευρωπαϊκή συνθήκη, ο κ. Σημίτης είπε τα 

τ εξής:«Ηκαλύτερηλυσηείναττοπλαίστοτων
ν ειδικών σχέσεων με την Τουρκία, κατ μέ-
3 σα από η ς ειδυτές σχέσεις κατ η Ελλάδα μπο

ρεί να λήσετ μερυτά από τα προβλήματά της 
στη νοτιοανατολική Ευρώπη».

Στους γνωρίζοντες την πολιηκή που α
κολούθησε με συνέπεια ο πρώην πρωθυ
πουργός, ότανηγείτοτης Ελλάδας, η δήλωση 
αυτή, δικατολογημένα, προκάλεσε σοκ. 
Γτα ένα κατ μοναδικό λόγο: με μία κουβέ
ντα, δτέγραψε την πολτηκή που επέβαλε ο 

ί  ίδτος στο θέμα της ένταξης της Τουρκίας,
! ομολογώντας χωρίς καμία περτστροφή ή ε

πιφύλαξη, όη  δεν ήταν ορθή.
Πρόκειται για ομολογία αποτυχίας από 

ένα πολιηκό, που δεν μας συνήθτσε να  μα
σά τα λόγτα του, ακόμα και όταν πίκρανε 
πολλούς από εμάς που τον πιστέψαμε, ζη
τώντας την υπερψήφτση του -κατασκευα
σμένου από τους Βρετανούς- καταστροφτ- 
κού σχεδίου Ανάν. Κατ είνατ μία ομολογία 
που τον ημά, δτση -αντίθετα από άλλους 

ι, Ελληνες πολτηκούς που επιμένουν στην α-
ι- διέξοδη πολιηκή ένανη της Τ ουρκίας- ο ί-
- διος, σε μία κρίστμη περίοδο για η ς  ελλη-

νοτουρκικές σχέσεις, τολμά να ρίξετ τη 
βόμβα που στην ουσία κοντορτοποιεί ό
λους τους ελληντκούς και κυπριακούς δι
πλωματικούς σχεδτασμούς.

Βέβαια, πολλοί θα ισχυριστούν όη  η εκ 
των υστέρων ομολογία για την αποτυχία μίας 
πολιηκής που ακολουθείται από το 1992, α- 
ποδεικνύει ανικανότητα. Δ εν θα συμφω-
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Ο  Κ. Σημίτης αποδέχεται τη θέση 
της ΓαΜίας, της Γερμανίας και 
άτίτίων χωρών, που αρνοννται ότι η 
Τουρκία δικαιούται θέσης στην Ε.Ε.

νήσω. Οπως κατ να ‘χούντα πράγματα, αυ
τό που έχει βαρύνουσα σημασία, είναι όη 
ο κ. Σημίτης αποδέχεται τη θέση της Γαλ- 
λίας, της Γερμανίας και άλλων χωρών, 
που αρνούνται όη η Τουρκία δικαιούται θέ
σης στην Ε.Ε. Με τοντρόπο αυτό, τάσσεται 
εναντίον ευρωπατκώνπολιηκώνκομμάτων 
και αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, με 
τους οποίους συνεργάστηκε στενά όταν ή
ταν πρωθυπουργός. Λεν είναι υπερβολή να 
υποστηρίξουμε όη  μερικοί από τους ηγέτες 
αυτούς πείστηκαν από τον κ. Σημίτη να 
στηρίξουν την πολιτική του, επειδή πίστε
ψαν προφανώς πως με τοντρόπο αυτό βοη
θούσαν την Ελλάδα.

Εκείνη η πολιτική της αποδοχής και της 
υποστήριξης της ένταξης της Τουρκίας στην 
ευρωπαϊκή οικογένεια, περιλάμβανε τη 
βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων 
και τη διευθέτηση του Κυπριακού. Ο πρώ
ην πρωθυπουργός, ορθά πράττοντας -α
φού γρήγορα συνειδητοποίησε όη  οτ Αμε
ρικανοί τον εγκλώβιζαν σε μονοπάηα που 
οδηγούσαν στον εξευτελισμό της Ελλάδας- 
τερμάησε τα πάρε δώσε με την Αγκυρα.

Δυστυχώς, δεν έπραξε το ίδιο και για το 
Κυπριακό. Δ εν τερμάησε την εκπορευμέ
νη από το Λονδίνο διαδικασία, ενώ γνώριζε 
-και πολλές φορές τα έψαλε στον Αμερικανό 
πρέσβη- όη  οδηγείτο το νησί σε διαχωρι
σμό με την υπογραφή των Ελληνοκυπρίων.

Ε. - Τουρκίας

Είναι χαρακτηριστική μία κουβέντα του 
στον Τομ Μίλερ, στον οποίο υπογράμμισε 
εμφαντικά πως «αυτό που ζητάτε δεντο δε
χόμαστε». Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ α
παιτούσε με τον γνωστό του τρόπο από τον 
κ. Σημίτη,να u n o o n ^ a  δημόσια το πρώ
το σχέδιο Ανάν που παρέδωσε στον Γλαύ
κο Κληρίδη ο μεσολαβητής Αλβάρο ντε Σό- 
το. Φαντάστηκε ο πρώην πρωθυπουργός η  
θα είχε συμβεί, εάν τον Απρίλιο του 2004 οι 
Ελληνοκύπριοι υπερψήφιζαντο «ναι» στο 
Σχέδιο Ανάν, όπως τους κάλεσε να πράξουν, 
και4σχεδόνχρόνια μετά,τον Ιανουάριο του 
2008, η Ελλάδα να άλλαζε την πολιηκή που 
είχε σχεδιάσει η Αθήνα και προέβλεπε την 
πλήρη ελληνική υποστήριξη στην εντα- 
ξιακή πορεία της Τουρκίας; Ποια θα ήταν 
η αντίδραση της Αγκυρας;

0 κ. Σημίτης είναι ένας ντόμπρος πολι
τικός. Η συνεισφορά του στην ένταξητης Κύ
πρου στην Ε.Ε. ήταν σημαντικότατη και 
πρέπει να γραφεί με χρυσά γράμματα από 
τους ιστορικούς. Για όσους γνωρίζαμε το πε
ριεχόμενο των τηλεγραφημάτων της πρε
σβείας, που αφορούσαν η ς  συζητήσεις του 
με τους Αμερικανούς απεσταλμένους, η ε
πιλογή του να υποστηρίξει με πάθος το κεί
μενο του κ. Ανάν, ήταν έκπληξη, την οποία 
ακολούθησε το σοκ. Τα χρόνια που πέρα
σαν απέδειξαν πω ς δεν ήταν η ορθή από
φαση. Επειδή σ’ όλη του την καριέρα πο- 
λιτεύθηκε με σύνεση, και λαμβάνοντας υ
πόψη τη διαγραφή της πολιηκής που ακο
λούθησε ο ίδιος για την ένταξη της Τουρ
κίας, δεν πρέπει να  αποκλείσουμε και το 
«mea culpa» για το σχέδιο Ανάν... Αλλω
στε, στον κ. Τομ Μίλερ είχε τονίσει με τρό
πο που να  μη χωρά αμφιβολία, πως «αυτό 
που ζητάτε δεντο δεχόμαστε»...Ο
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