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Τα οφέλη από την τουρκική ένια£ηΤ ο υ  Στέφανου Μ άνουf ΙΡΙΝ από λίγο καιρό ο Αρχιεπίσκοπος μας θύμισε ένα ανέκδοτο για τον ελληνικό χαρακτήρα: Ρίίπιιοε ο θεός τον αγρότη ποια επιθυμία του Οα ήθελε να εκπληρωθεί. Αηκιύ το οκέψθηκε, του απάντησε: Να ήκχμήσει η κατσίκα του γείτονα.Διακρίνοτμε το δικό μας κέρδος στη ζημιά του άλλου. Δυσκολευόμαστε να ψαντασιούμε καιασιάσεις όπου κερδίζουμε εμείς αλλά κερδίζει και ο άλλος.Θεωρώ ότι από όλες τις χώρες της Ευρώπης εκείνη που Οα ωφεληθεί περισσότερο από μια ενδεχόμενη μελλοντική είσοδο της Toojwdας στην Ενω- μένη Ευρώπη είναι η Ελλάδα.Εχουμε ιιολλά προβλήματα με την Τουρκία. Κανένα από αυτά δεν ιΐ(κ> κειται να λυθεί αύριο το πρωί. Καθένα από αυτά τα προβλήματα, όμως, η ασφάλεια, τα χωρικά υδαια, η υφαλοκρηπίδα, το Κυπριακό, καθένα από αυτά τα π()οβλήμαια (ki μπορεί να βρει τη λύση του ιιολυ πιο εύκολα αν η Τοι >ρ- ?κία έχει δεχθεί τους κανόνες συμπεριφ οράς ιης Ευρώπης παρά αν είναι απ' έξω. Δεν είναι όμως μόνο τα αι ιο- καλούμενα εθνικά θέματα που θα διευκολυνθούν να β|Μΐυνλι ίση σια πλαίσια των ευρώ  π αϊκιίιν κανόνων και διαδικασιών.Με ιη διεύρυνα >| της Ε υ ρ ώ π ΐ| ς (πην Τουρκία διευρύνεται το πεδίο δράσης των ελληνικών επιχειρήσεων σε μια τεράστια γειτονική αγορά. Αυτό ιιου γίνεται με το άνοιγμα των βαλκανικών αγορών για τις ελληνικές επιχειρήσεις δεν είναι παρά η μικρογραφία εκείνου που μπορεί να γίνει με το άνοιγμα της τουρκικής αγοράς. Η είσοδος της Τουρκίας στην οικογένεια τοιν ευρωπαϊκών χω(>ών ανοίγει την προοπτική vu βρει ξανά ο Ελληνισμός τα ιστορικά όρια δ(>άσης του.Στο Ελσίνκι θα κριθεί αν η Τουρκία μπορεί να θεωρηθεί υποψήφιο μέλος της ΕΕ. Αν η Τουρκία Οα αρχίσει μια μακρά και επίπονη ευρωπαϊκή πορεία που ασφαλώς θα την ωφελήσει πολύ αλλά Οα ωφελήσει πολύ και την Ελλάδα.Από αυτά το σημείο αρχίζει η σημασία του αρχιεπισκοπικού ανεκδότου.Υποσιηρίζουν πολλοί άτι ιιροκειμέ- νου να συναινέοουμε στον χαρακτη- I ρισμό της Τουρκίας ως υποψήφιας για την ΕΕ πρέπει να ζητήσουμε ανταλλάγματα, που αν δεν μας δοθούν Οα μας οδηγήσουν σιην προβολή βέτο. Υποσιηρίζουν δηλαδή ότι ιιροκειμέ- νου να συμβεί κέτιι που ωφελεί ιην Ιλ- λόδα η Ελλάδα οφείλει να αιιαιιήοει ανταλλάγμαια!
Ο κ. Σ τέφ ανος Μόνος ε ίν α ι πρόε
δρος των Φιλελευθέρων.

11 είσοδος ins Τουρκίας σιηνοικογένεια των ευρωπαϊκών χωρών ανοίγει την ιιροοπιική να βρει ίανά ο Ελληνισμός ία ιοιορικά όρια δρααης tou
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Η Ελλάδα 
και το βέτο

Του IΙΛΝΝΙΙ ΚΛΡΤΛΛΙΙ

ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ του Ελσίνκι κινείται η Αθήνα την ιιερίοδο 
αυτή, καθώς οι αιιοφάσεις που Οα ληφθούν σιην πρωτεύου
σα της Φινλανδίας σιις 10 και 11 Δεκεμβρίου για την ευρω
παϊκή προοπτική της Τουρκίας θα έχουν καθοριστικές επι
πτώσεις όχι μόνο στην ελληνική εξωτερική πολιτική, αλλά και 
στις εσωτερικές εξελίξεις σε συνδυασμέ) με το ενδεχόμενο 
προώρων εκλογών. Βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση θα ήθελε με 
κάθε τρύπιο να αιιοφύγει το βέτο, αλλέι αντιλπμβέινεκπ έ>ιι 
(λέ>γω κυρίως των εσωτερικών πιέσεων) αυτό θα είναι αδύ
νατον αν δεν εξασφαλίσει τους γνωστούς όρους που έθεσε.

Ολα δείχνουν -  τη στιγμή αυτή τουλάχιστον -  ότι η τουρκι
κή κυβέρνηση δεν είναι έτοιμη να προχο>ρήσει σε κάποια χει
ρονομία, αν και ορισμένοι πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο δεν απο
κλείεται να συμβεί την τελευταία στιγμή. Το κρίσιμο όμως 
ερώτημα δεν είναι τι θα κάνουν τελικέι οι Τούρκοι, αλλά ποιο 
πακέτο δεσμεύσεων θα τους προτείνουν οι Ευρωπαίοι. Ετσι 
η Αθι'ινα έχει ρίξει όλο της το βάρος σιην προσπάθεια να εξα- 
σφαλισθούν στο τελικό κείμενο διατυπώσεις τέτοιες που να 
ικανοποιούν τα ελληνικά αιτήματα.

II ελληνική πλευρά από καιρό είχε ανιιληφθεί ότι θα ήταν 
ανώφελο να επιχειρηθεί να πεισθεί η Τουρκία να προχωρή
σει από μόνη της στις απαραίτητες ενέργειες· έτσι συγκέ
ντρωσε όλες τις προσπάθειες να πείσει τους εταίρους της να 
υιοθετήσουν τις ελληνικές θέσεις. Αλλτοστε η Ελλάδα είναι η 
μοναδική χώρα από τις 15 που αντιμετωπίζει τις γνωστές τουρ
κικές μονομερείς διεκδικήσεις και δεν μπορεί να εγκαταλεί- 
ψει τον ελληνισμό της Κύπρου. Οι υπόλοιπες χώρες απλώς 
αρκούνιαι σιην ικανοποίηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τους δημοκρατικούς θε
σμούς και για την οικονομική ανάπτυξη.

Η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώ
ρες δεν θέλουν την Τουρκία σιην Ευρώπη είτε για λόγους θρη
σκευτικούς είτε επειδή ανησυχούν ότι 0α κατακλικττούν από 
κύματα τούρκων μεταναστών. Για καθαρά όμως γεωπολιτικούς 
λόγους και επειδή φοβούνται ότι στην αντίθετη περίπτωση 
υπάρχει ο κίνδυνος να φουντώσει ο ισλαμικός φαναπσμός σιην 
Τουρκία θέλουν να χρυσώσουν το χάπι παρέχοντας το καθε
στώς της υποψήφιας χώρας και ξεχνώντας την εκεί.

Αντίθετα η Αθι'ινα διακηρύσσει σε όλους τους τόνους ότι 
επιμένει σε μια ουσιαστική υποψηφιότητα, η οποία όμως θα 
συνοδεύεται και με ουσιαστικές δεσμεύσεις. II στάση αυτή 
δεν απορρέει από κάποια φιλοτουρκική έξαρση, αλλά από 
την αντίληψη ότι μια ενιαγμένη σιην ευρωπαϊκή οικογένεια 
Τουρκία θα είναι υποχρεωμένη να συμπεριφέρεται όπως (ίλες 
οι ευρωπαϊκές χτόρες και όχι ως περιφερειακή δύναμη με μι- 
λιταρισιική νοοτροπία. Ταυτόχρονα η Αθήνα θέλει να εξα
σφαλίσει ότι η ενιαξιακή πορεία της Κύπρου δεν θα είναι 
όμηρος των τουρκικών διαθέσεων.

Υπό το πρίσμα αυτό δύο είναι οι στόχοι της ελληνικής πο
λιτικής: να υπάρξει σαφής τοποθέτηση των «15» ότι η Κύπρος 
θα ενιαχθεί σπ]ν Ευρωπαϊκή Ενωση, ανεξάρτητα από την επί
λυση ή όχι του κυπριακού προβλήματος· και, δεύτερον, να 
υπάρξει δέσμευση ότι όλες οι υπό ένταξιν χώρες αποδέχονται 
τη διαιτησία του Διεθνούς Δικατπηρίου της Χάγης για π)ν επί
λυση των μεταξύ τους διαφορών. Δεν πρόκειται φυσικά για 
τίποτε τρομερούς όρους, αλλά παρ’ όλα αυτά υπάρχουν ακό
μη προβλήματα με ορισμένους βασικούς εταίρους, οι οποίοι 
δεν τα αποδέχονται φοβούμενοι ότι θα προκαλέσουν π]ν αντί
δραση της Τουρκίας, με αποτέλεσμα να τιναχθεί και πάλι στον 
αέρα η τουρκική υποψηφιότητα.

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι απλώς συμφωνούν να υπάρ
ξει μια γενική διατύπωση ότι καμία χτορα δεν μπορεί να ασκή
σει βέτο στην υποψηφιότητα μιας άλλης χώρας και ότι όλα 
τα άλλα μπορούν να συζητηθούν αφού παραχωρηθεί στην 
Τουρκία το καθεστώς της υποψήφιας χώρας. Θέλουν δηλα
δή να πείσουν την ελληνική πλευρά ότι υπάρχει χρόνος να ικα
νοποιηθούν τα αιτήματά της ώσπου να αρχίσουν (αν ποτέ αρ
χίσουν) οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Αγκυρα. Τύ>- 
τε η Τουρκία θα είναι υποχρεωμένη να συμιιεριφερθεί <')ΐκ«>ς 
όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χτόρες. Αν λοιπόν οι θέσεις των Ευ
ρωπαίων δεν αλλάξουν μέσα στις προσεχείς δύο εβδομάδες 
και αν η Τουρκία συνεχίσει να τηρεί τη γνωστή αδιάλλακτη στά
ση της, τότε η Αθι'ινα δεν 0α έχει άλλη επιλογή από το βέτο. 
Δεν 0α μπορεί άλλωστε να κάνει διαφορετικά, καθοις βρι
σκόμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο και αυτό το έχει δια- 
μηνύσει ήδη ο κ. Σημίτης τόσο προς τον πρόεδρο Κλίντον όσο 
και προς τους 14 Ευρωπαίους ομολόγους του.


