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Π ολίτικη αναλυςιι

Συμφέρει ίο  «ναι»
Ηπλειοψηφία ιου πολιτικού 

κόομου, με προϋποθέσεις ή 
χωρίς, τάσσεται υπέρ ιης ευ- 

ροπιαϊκής προοπτικής της Τουρ
κίας. Ομως ο τρόπος με τον οποίο α
ντιμετωπίζει το θέμα δίνει την ε- 
ντύπωοη ότι μάλλον θα ειτέχαιρε 
αν η πόρτα της Ευρώπης έμενε 
κλείοι ή για τους γείτονες. «Ποιος 
δεν Οα ’θελε να συνορεύει με μια 
χώρα με ευρωπαϊκά χαρακτηριστι
κά! Λλλά η σημερινή Τουρκία, τι 
κρίμα. δεν πληροί τις προϋποθέ
σεις» ακούγεται συχνά, και μάλλον 
υποκριτικά, από υπεύθυνα πολιτικά 
χείλη.

Ο μως, για τη σημερινή Τουρ
κία συζητάμε. Λν μιλούσαμε 
για μια Τουρκία που Οα είχε 

χαρακτηριστικά σύγχρονου ευρω
παϊκού κράτους, προφανώς Οεν Οα 
υπήρχε αντικείμενο συζή
τησης και είναι απολύτως 
βέβαιο ότι τα περισσότερα 
από ια σημερινά προβλή
ματα Οα είχαν λυθεί. Κα
λούμαστε λοιπόν αντί να 
υπεκφεύγουμε, να απα
ντήσουμε ευθέως στο ερώ
τημα: Συμφέρει ή όχι την 
ΕλλάΟα η ευρωπαϊκή πο
ρεία της σημερινής Τουρ
κίας;

ανείς δεν τρέψει αυ
ταπάτες, ότι η εξασφάλιση α
πό τη γειτονική χώρα του 

προενιαξιακού καθεστώτος Οα έχει 
ως αποτέλεσμα να αποκτήσει το 
τουρκικό κατεστημένο ευρωπαϊκή 
συμπεριφορά ή ότι Οα αρχίσει να 
δρομολογείται η επίλυση των ελλη
νοτουρκικών προβλημάτων. Οι ίδιοι 
οι Τούρκοι γνωρίζουν ότι θα αναμέ
νουν ίσως και κάποιες δεκαετίες 
στον προθάλαμο πριν φτάσουν κά
ποτε να εν ταχθούν στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση. Το ζήτημα που τίθεται και 
αναζητεί επίσης απάντηση από μας 
είναι: ΙΙοιες είναι οι αντιθέσεις στη 
σημερινή Τουρκία και πώς Οα λει
τουργήσει στο εσωτερικό της η ευ
ρωπαϊκή πορεία; Υπέρ ή κατά των 
μακροπρόθεσμων συμφερόντων
μας;

Το κεμπλικό κράτος νιώθει περι
κυκλωμένο από εχθρούς (Ρωσία, 
Αρμενία, Ιράν, Ελλάδα). Επίσης α ι
σθάνεται ότι αν χαλαρώσει η αυταρ
χική  δομή του, κινδυνεύει να δια
λυθεί λόγο) των έντονων εσωτερικών 
αντιθέσεων, εθνικών, θρησκευτικών 
και κοινωνικών (μουσουλμανικό κ ί
νημα, Κούρδοι).

Με βάση τα παραπάνω αιτιολο
γεί και τον κυρίαρχο ρόλο 
του στρατού στην τουρκική 

κοινωνία. Το ιουρκικό κατεσιημένο 
είναι γνωστό ότι νιώθει άβολα όταν 
ακούει περί ανθρωπίνων δικαιωμά- 
των (άρα μεγαλύτερη ελευθερία και 
στους ισλαμιστές), δικαιωμάτων στις 
εθνικές μειονότητες (που σημαίνει 
αναγνώριση και τω^ Κούρδων μ ’ ό,ιι 
αυτό συνεπάγεται), για ενίσχυση

των δημοκραιικών θεσμών, του ρό
λου του κοινοβουλίου και για θε
σμικό εκσυγχρονισμό, που εκ ιων 
πραγμαιων σημαίνουν περιθωριο
ποίηση του σιραιού όπως συμβαίνει 
σε όλες ιις ανεπτυγμένες χοιρες. 
Μπροσιά σ’ αυτό το φόβο η Τουρκία 
δείχνει να επιθυμεί λοιπόν ιην πο
ρεία προς ιην Ευρώπη, αλλά με ιις 
«τουρκικές ιδιαιτερότητες».

Δ εν γνωρίζουμε ακόμη αν στο 
Ελσίνκι οι Ευρωπαίοι θα θέ
σουν κάποιους όρους. (Λν αυ- 

ιό γίνει, ιόσο ιο καλυιερο). Ομως κι 
αυιό να μη γίνει, ο εκσυγχρονισμός 
των πολιτικών δομών της Τουρκίας 
από τη στιγμή που επιλέγει ιην ευ
ρωπαϊκή πορεία είναι αναπόφευ
κτος. Επίσης είναι γνωστό οιι οι πιο 
Φίλοευρωπαϊκές δυνάμεις βρίσκο
νται στις δυναμικές ελίι (επίχειρα 

μαιίες, ακαδημαϊκοί) και 
από αυτή ιη διαδικασία εί
ναι βέβαιο οιι θα ενιοχύ- 
σουν ιη θέση ιούς οιο πο
λιτικό ούοιιιμα, ενώ ανιί- 
Οεκι είναι επίσης βέβαιο 
όιι θα αποδυναμώνονται 
σταδιακά ια ιιιο τριτοκο
σμικά . οι ι ιοθοδρομ ι κά
στοιχεία.

Δυστυχώς το βάρος της 
Ιστορίας μάς κάνει να μη 
βλέπουμε ιη δυναμική 
των πραγμαιων. Χάριν ιου 

χθες, λέμε όχι σιο αύριο. Σκι λόγια 
λέμε ότι Οα θέλαμε να γειτονεύου
με με μια ευρωπαϊκή χώρα, αλλά, 
όταν βλέπουμε ότι οι απέναντι κά
νουν βήματα προς αυιη ιην καιεύ- 
Ουνοη, ιούς κοπάζουμε με «μισό 
μάτι» κι ευχόμαστε, έστω κρυφά, να 
μην προχωρήσουν, διακατεχόμενοι 
μάλλον από μια ιδιότυπη «ιστορι
κή ζήλια» ιιαρά από μια ψύχραιμη 
πολιτική προσέγγιση ιης υπόθε
σης. Κι όμτος εμείς περισσότερο α
πό κάθε ευρωπαϊκή χωρά οφείλου
με, αντί να βάζουμε εμπόδια, να 
φροντίζουμε (όσιε όλα αυιά να γί 
νουν το ταχύιερο δυνατόν. Λνιιθε- 
τως, ο μεγαλύτερος εφιάλιης μας 
πρέπει να είναι η διαιώνιση ιης 
σημερινής υπανάπτυξης και κοινω
νικής καθυστέρησης.

Α λλά, δυστυχώς, ακόμη κι ε
κείνες οι ψωνές οιο εσωτερικό 
ιων κομμάτων και ιδιαίτερα 

ιης κυβέρνησης που ανιιλαμβάνο- 
νιαι ια πράγματα μ ’ αυιό τον τρόπο 
φαίνεται όιι προσμετρούν το κολπι
κό κόστος και δεν μιλούν καθαρά.

Ολοι γνωρίζουν ότι για να γίνουν 
όλα αυιά που ιιροαναψέραμε θα πε
ράσει χρόνος. Οα ήταν όμως μεγίστη 
αψέλεια να περιμένουμε να εξευρω- 
παϊσιεί πρώτα η Τουρκία και μετά να 
χτυπήσει την πόρτα ιης Ευριοί ιης. Λυ
τά τα δύο πάνε μαζί. Αλλωστε όπως 
λέει μια σοφή λαϊκή παροιμία, «ιο ά
γιοι ξυπνάει ιον σγωγιπιη». Κι αν κά
ποιος πρέπει να λυπηθεί αν η ιιόρτα 
της Ευρώπης μείνει κλειστή για ιην 
Τουρκία είμαστε εμείς πρώτοι.

Του ΔΗΜΗΓΡΗ 
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