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Οι χώρες της Δοτικής Ευρώπης, αποφάσισαν να αφήσουν στην άκρη τους μεταξύ τούς εθνικιστικούς ανταγωνισμούς -  που οδήγησαν σε δύο 

παγκόσμιες πολεμικές αναμετρήσεις, με εκατομμύρια ανθρώπινα θύματα -  και δημιούργησαν την Ενωμένη Ευρώπη προκειμένου 

να προωθήσουν όλες μαζί τα κοινά ουμφέροντά τους. Αφού το έκαναν αυτοί οι λαοί, εμείς γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο;

Κύριε Σημίτη, μην επαναλάβετε με την 
Τουρκία, το λάθος Μητσοτάκη με τα Σκόπια

Λ ίγα  μόνο εικοσιτετράωρα 
πριν από τη Διάσκεψη του 
Ελσίνκι, η κυβέρνηση φαί
νεται σε δίλημμα για  τη στά
ση που πρέπει να τηρήσει σε 

ό,τι αφορά την υποψηφιότητα της Τουρ
κίας για  ένταξη στην Ευρωπαϊκή Έ νω 
ση. Πρωθυπουργός και υπουργός Εξω
τερικών φαίνεται να τρέμουν τις ενδο- 
κομματικές πιέσεις και το πολιτικό κό
στος που με βεβαιότητα θα προκαλέσει 
η ελληνική συναίνεση στην υποψηφιό
τητα της Τουρκίας για ένταξη στην Ευ

ρωπαϊκή Έ νω
ση. Η εξωτερι
κή πολιτική της 
Ελλάδας ετοι
μάζεται να κά
νει ένα ακόμα 
λά θ ο ς. Έ ν α  
λά θ ο ς, πολύ 
πολύ μεγαλύ
τερο από αυτό 
που έκανε πριν 
α π ό  μ ερ ικά  
χρ ό ν ια  η κυ
βέρνηση Μη
τσοτάκη με τα 

Σκόπια. Και τότε και σήμερα η πολιτι
κή ηγεσία της χώρας, δείλιασε, δεν ε
ξήγησε έγκαιρα και δυναμικά στην κοι
νή γνώμη τι και πώς εξυπηρετεί το ε
θνικό συμφέρον, με αποτέλεσμα η χώ
ρα να αυτοπαγιδευθεί και να απομονωθεί 
σε μια λάθος πολιτική.
Ο  κ. Σημίτης αντί να ηγηθεί της κοινής 
γνώμης, την άφησε να διαμορφώσει ά 
ποψη για το θέμα της υποψηφιότητας της 
Τουρκίας σε ένα περιβάλλον ελλιπούς 
και παραμορφωμένης πληροφόρησης. 
Το εθνικό δίλημμα και η ουσία του θέ
ματος χάθηκαν και αντικαταστάθηκαν 
από μια αν-ουσια και εξευτελιστική ρα
διοτηλεοπτική συζήτηση για  ανταλλάγ
ματα. Τα εθνικά συμφέροντα σε προε
κλογικό ανατολίτικο παζάρι. Το αποτέ
λεσμα της απίστευτα άτολμης κυβερνη
τικής στάσης είναι ότι η Ελλάδα πηγαίνει 
στο Ελσίνκι με τη σκέψη προσκολλημέ- 
νη στο κομματικό συμφέρον και ως εκ 
τούτου με περιορισμένες δυνατότητες 
να χειριστεί αποτελεσματικά το θέμα.

Ωφελημένοι
Έ στω  και κάτω από αυτές τις συνθήκες, 
επιθυμώ, για μια ακόμα φορά, να επι- 
σημάνω τα εξής:
Θεωρώ ότι από όλες τις χιόρες της Ευ
ρώπης, εκείνη που θα ωφεληθεί περισ
σότερο από μια ενδεχόμενη μελλοντική 
είσοδο της Τουρκίας στην Ενωμένη Ευ
ρώπη, είναι η Ελλάδα.
Έχουμε πολλά προβλήματα με την Τουρ
κία. Κανένα από αυτά δεν πρόκειται να 
λυθεί αύριο το πρωί. Κάθε ένα από αυ
τά τα προβλήματα όμως, η ασφάλεια, τα 
χωρικά ύδατα, η υφαλοκρηπίδα, το Κυ
πριακό, κάθε ένα από αυτά τα προβλή
ματα θα μπορεί να βρει τη λύση του πο
λύ πιο εύκολα αν η Τουρκία έχει δεχθεί

τους κανόνες συμπεριφοράς της Ευ
ρώπης, παρά αν είναι απ’ έξω. Δεν εί
να ι όμως μόνο τα αποκαλούμενα ε
θνικά θέματα που θα διευκολυνθούν 
να βρουν λύση στα πλαίσια των ευ
ρωπαϊκών κανόνων και διαδικασιών. 
Με τη διεύρυνση της Ευρώπης στην 
Τουρκία, διευρύνεται το πεδίο δρά
σης των ελληνικών επιχειρήσεων σε 
μια τεράστια γειτονική αγορά. Αυτό 
που γίνεται με το άνοιγμα των βαλ
κανικών αγορών για  τις ελληνικές ε
πιχειρήσεις, δεν είνα ι παρά μικρο
γραφία εκείνου που μπορεί να γίνει 
με το άνοιγμα της τουρκικής αγοράς. 
Η είσοδος της Τουρκίας στην οικογέ
νεια των ευρωπαϊκών χωρών ανοίγει 
την προοπτική να ξαναβρεί ο Ελληνι
σμός τα ιστορικά του όρια δράσης. 
Στο Ελσίνκι θα κριθεί αν η Τουρκία 
μπορεί να θεωρηθεί υποψήφιο μέλος 
της Ε.Ε. Αν η Τουρκία θα αρχίσει μια 
μακρά και επίπονη ευρωπαϊκή πορεία 
που ασφαλώς θα την ωφελήσει πολύ, 
αλλά θα  ωφελήσει πολύ και την Ελ
λάδα. Οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, 
αποφάσισαν να αφήσουν στην άκρη

Στο Ελσίνκι η Ελλάδα πρέπει να 
στηρίξει με άλες τις δυνάμεις της 

την τουρκική υποψηφιότητα. 
Διότι αυτό τη συμφέρει. Αν 

παραλλήλως επιτύχει και κάτι 
άλλο, τόσο το καλύτερο. Αποτυχία 
θα είναι αν η Τουρκία μείνει έξω  

από την Ε.Ε. Για την ασφάλεια της 
Ελλάδας και τις σχέσεις της 

Ελλάδας με τις υπόλοιπες χώρες 
της Ευρώπης. Γ ια την προοπτική 

εισόδου της Κύπρου στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση. Γ ια τις 

ελληνικές επιχειρήσεις που τους 
περιορίζουν τα όρια δράσης τους.

Για τη σταθερότητα, την 
ανάπτυξη, την ειρήνη σε όλη την 

Νοτιοανατολική Ευρώπη

τούς μεταξύ τους εθνικιστικούς α 
νταγωνισμούς -  που οδήγησαν σε δύο 
παγκόσμιες πολεμικές αναμετρήσεις, 
με εκατομμύρια ανθρώπινα θύματα 
-  και δημιούργησαν την Ενωμένη Ευ
ρώπη προκειμένου να προωθήσουν 
όλες μαζί τα κοινά συμφέροντά τους. 
Αφού το έκαναν αυτοί οι λαοί, εμείς 
γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε το ί
διο; Τ ι μας εμποδίζει να προω θή
σουμε το πραγματικό }ΐας συμφέρον; 
Πολλοί υποστηρίζουν ότι προκειμέ
νου να συναινέσουμε στον χαρακτη
ρισμό της Τουρκίας ως υποψήφιας 
για  την Ε.Ε., πρέπει να ζητήσουμε α
νταλλάγματα, που αν δεν μας δοθούν, 
θα  μας αναγκάσουν να προβάλουμε 
βέτο. Υποστηρίζουν, δηλαδή, ότι προ
κειμένου να συμβεί κάτι που ωφελεί 
την Ελλάδα, η Ελλάδα οφείλει να α
παιτήσει ανταλλάγματα!

Παραλογισμός
Ό ποιος, όπως εγώ, θεωρεί την είσο
δο της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση ως εξαιρετικά θετική εξέλι
ξη για τα ελληνικά συμφέροντα, πρέ

πει να αντιλαμβάνεται τον παραλογισμό. 
Αν όμως κάποιος θεωρεί -  στην κυβέρ
νηση του κ. Σημίτη ή σιη Νέα Δημοκρατία 
-  ότι η είσοδος της Τουρκίας στην Ε.Ε. 
θα αυξήσει αντί να μειώσει τους κινδύ
νους για την ασφάλεια και ακεραιότη
τα της Ελλάδος, τότε η μόνη λογική και 
αξιόπιστη θέση δεν είναι η συζήτηση για 
ανταλλάγματα, αλλά η απόρριψη της 
τουρκικής υποψηφιότητας.

Η Κύπρος
Πολλοί υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα πρέ
πει να πει ναι στην υποψηφιότητα της 
Τουρκίας μόνο αν η Ευρώπη δεχθεί ένα 
δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την έ
νταξη της Κύπρου.. Υποστηρίζουν δηλα
δή, ότι αν δεν μπορούμε να επιτύχουμε 
δύο θετικές εξελίξεις για την Ελλάδα, κα
λύτερα να μην επιτύχουμε καμία. Κατά 
τη δική μου άποψη, το ένα θέμα δεν συν
δέεται με το άλλο. Η Ελλάδα, πάντα κα
τά την άποψή μου, πρέπει να υποστηρί
ξει την ένταξη της Κύπρου στην Ενωμέ
νη Ευρώπη, επειδή η Κύπρος συμπλη
ρώνει την Ευρώπη στο ανατολικότερο 
σημείο της και πληροί τις σχετικές προ
ϋποθέσεις. Η Κύπρος είναι περισσότερο 
ώριμη για είσοδο στην Ε.Ε. από ό,τι για 
παράδειγμα η Τσεχία ή η Ουγγαρία. Αν 
λοιπόν κάτι πρέπει να κάνει η Ελλάδα, 
είναι να θυμίσει ότι δεν είναι διατεθει
μένη να συναινέσει σε μια διεύρυνση της 
Ευρώπης που θα  παραβιάσει τη σειρά 
προτεραιότητας. Υπάρχει ακόμη το, κα
τά τη γνώμη μου ανόητο, επιχείρημα με
ρικών ευρωπαϊκών χωρών, ότι η ένταξη 
της Κύπρου πρέπει να εξαρτηθεί από τη 
«λύση» του Κυπριακού. Υποστηρίζιυ ότι 
η «λύση» του Κυπριακού θα βρεθεί πο
λύ πιο εύκολα με την Κύπρο μέσα στην 
Ευρώπη, παρά έξω, επειδή, μετά την έ
νταξη της Κύπρου, οι μεταβλητές παρά
μετροι του προβλήματος θα περιοριοθούν 
σημαντικά και όλα τα ενδιαφεράμενα μέ
ρη θα μπορούν πολύ πιο εύκολα να πά- 
ρουν τις αναγκαίες πολιτικές αποφάσεις.

Να στηρίξει
Στο Ελσίνκι η Ελλάδα πρέπει να στηρί
ξει με όλες τις δυνάμεις της την τουρκική 
υποψηφιότητα. Διότι αυτό τη συμφέρει. 
Αν παραλλήλως επιτύχει και κάτι άλλο, 
τόσο το καλύτερο. Αποτυχία θα είναι αν 
η Τουρκία μείνει έξω από την Ε.Ε. Για 
την ασφάλεια της Ελλάδας και τις σχέ
σεις της Ελλάδας }ΐε τις υπόλοιπες χύτρες 
της Ευρώπης. Για την προοπτική εισόδου 
της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για 
τις ελληνικές επιχειρήσεις που τους πε
ριορίζουν τα όρια δράσης τους. Για τη 
σταθερότητα, την ανάπτυξη, την ειρήνη 
σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευροτπη. 
Κύριε Σημίτη και κύριε Παπανδρέου, μην 
κάνετε με την υποψηφιότητα της Τουρ
κίας ένα πολύ μεγαλύτερο λάθος από αυ
τό που έγινε από την προηγούμενη κυ- 
βέρνηση με τα Σκόπια, θ α  είναι ένα λά
θος που θα βλάψει την Ελλάδα.
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Η Αμερική μάς πίεσε να χρίσουμε υποψήφιο μέλος την Τουρκία, είπε ο Γερμανός 

επίτροπος για τη διεύρυνση Φερχόιγκεν, τώρα μας πιέζει και για την Ουκρανία και τις 

χώρες του Καυκάσου. Ε, να τους πούμε κι εμείς να πάρουν το Μεξικό και την Κούβα.

Η επικίνδυνη διεύρυνση

0
 επίτροπος για τη διεύρυνση Γερ

μανός κ. Φερχόιγκεν (τέλος πά
ντων, με αυτά τα γερμανικά ο
νόματα, Μάαστριχτ, Φερχόι- 
γκεν, μέχρι να τα συνηθίσουμε, 

θα κινδυνεύσει να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή 
Ένωση), ο κ. Φερχόιγκεν λοιπόν, στην τε
λευταία εμφάνιση στην Επιτροπή Εξωτερι

κών Σχέσεων του 
Ευρωκοινοβουλί
ου, άρχισε την ο
μιλία του με ένα 
γερμανικό αστείο. 
«Δεν προφτάσαμε 
να χρίσουμε την 
Τουρκία υποψήφιο 
μέλος» (είναι η ά
ποψη της Επιτρο
πής, όχι του Ε υ
ρωκοινοβουλίου, 
ούτε του Συμβου
λίου, ότι η Τουρκία 

είναι ήδη υποψήφιο μέλος -  άποψη που την 
πολέμησαν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευ
τές και πολλοί άλλοι) «και τώρα η Αμερική 
μάς πιέζει να προσεγγίσουμε την Ουκρα
νία και τις χώρες του Καυκάσου. Ε, να τους 
πούμε κι εμείς να πάρουν το Μεξικό στις 
ΗΓΙΑ». Ή  μάλλον, την Κούβα, θα μπορού
σε κανείς να συμπληρώσει. Γιατί από άπο
ψη απόκλισης από τις δημοκρατικές αρχές 
-  δεν έχει σημασία προς τα Δεξιά ή προς τα 
Αριστερά -  η Κούβα είναι το αντίστοιχο της 
Τουρκίας, δεν είναι το Μεξικό.

Λυτά είπε ο κ. Φερχόιγκεν και προχώρησε 
στις εξηγήσεις του για την Τουρκία. Το α
στείο του, όμως, τριγύριζε στο μυαλό μου. 
Λένε ότι ένα γερμανικό αστείο δεν είναι υ
πόθεση για γέλια. Και πραγματικά. Αν κα- 
θήσει να το καλοσκεφτεί κανείς, αρχίζει να 
ανησυχεί με το χιούμορ του κ. επιτρόπου. 
Πώς, δηλαδή. Μας πιέζουν οι Λμερικάνοι 
να κάνουμε τώρα ανοίγματα στην Ουκρα
νία και στις χώρες του Καυκάσου; Με ποια 
προοπτική; Οι χώρες αυτές, καλά ή κακά, 
δίκαια ή άδικα, αποτελούν ζώνη άμεσης ρω
σικής επιρροής. Δεν είναι ούτε Τσεχοσλο
βακία, ούτε Ουγγαρία, ούτε Πολωνία.

Είναι χώρες που γι’ αυτές η Ρωσία έ
χει δείξει πως είναι έτοιμη να πολε
μήσει -  που πολεμάει ήδη. Διεύρυν

ση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αυτές δεν 
είναι δυνατόν να έχει τον ίδιο χαρακτήρα 
που έχει η διεύρυνση στην Κεντρική Ευ
ρώπη. Εκεί δημιουργήθηκε ένα κενό ισχύος 
που η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να το 
συμπληρώσει φυσιολογικά, χωρίς αντιστά
σεις. Αν τώρα με αμερικάνικη πίεση αρχί
σει να επεκτείνεται και προς την Ουκρανία 
ή τον Καύκασο, τότε το παιχνίδι αλλάζει. 
Γιατί μια τέτοιου είδους διεύρυνση δεν μπο
ρεί να γίνει χωρίς τριβές. Εκεί, δεν υπάρ
χει κενό ισχύος. Η Ρωσία θα αντισταθεί και 
το λιγότερο που θα έχει να αντιμετωπίσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι η έναρξη μιας 
σκληρής διπλωματικής αναμέτρησης.
Αν επικρατήσει αυτή η αμερικανόπνευσιη 
πολιτική, θα έχουμε δύο ειδών διευρύνσεις:

τη μαλακή και τη σκληρή, την ήπια και την 
επιθετική. Για τη δεύτερη δεν είναι έτοιμη 
η Ευρώπη, οιίτε πρέπει να είναι.

Μπορεί, όμως, να είναι έτοιμη η Α
μερική. Έτοιμη να σπρώξει την Ευ
ρώπη στην επικίνδυνη αυτή πορεία. 

Και όχι μόνον αυτό Η Αμερική μπορεί να 
είναι έτοιμη να ξαναπαίξει το γνωιπό από 
τον Ψυχρό Πόλεμο, παιχνίδι, να βαφτίζει 
«δημοκρατίες» διάφορα δικτατορικά κα
θεστώτα, για να τα χωρέσει στα σχέδια των 
συμμαχιών του «ελεύθερου κόσμου». Οι πα- 
λιότεροι έχουμε πικρή πείρα από τέτοιου 
είδους «δημοκρατίες» -  τι Νότιος Κορέα 
του Σίγκμαν Ρι, τι Βιετνάμ του πτέραρχου 
Κηι, τι Κονγκό του ηρωικού Μομπούτου, τι 
Χιλή του Πινοσέτ. Ώρες είναι τώρα να πρέ
πει να αγκαλιάσει η Ευρώπη σας, δημο
κράτες, διάφορους σταλινικής προπαίδει
ας ισλαμιστές από το Νταγκεστάν ή το Τουρ
κμενιστάν.
/ X  σως αυτά να μην εντυπωσιάζουν την 

I αμερικανική εξωτερική πολιτική, προ- 
JL κειμένου να προωθήσει τους σκοπούς 

της. Ο πρόεδρος Κλίντον, φιλοσοφώντας, 
το είπε στην Τουρκία. «Και η δική μου χώ
ρα είχε Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου αλλά είχαμε και δούλους». Δεν 
χάλασε ο κόσμος παιδιά. Καλή θέληση να 
υπάρχει και όλα διορθώνονται.
Στο μεταξύ, όμως, τι θα έχει απομείνει α
πό την Ευρωπαϊκή Ένωση; Ασφαλώς δεν 
είναι καθόλου για γέλια το γερμανικό α
στείο.




