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ΣΥΝΕΝΤΕΥΙΗ

Ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αγκυρα εκτιμά

ότι για τις διαφορές στην Αν. Μεσόγειο
η απάντηση κρύβεται στον σεβασμό του

Διεθνούς Δικαίου και επαναλαμβάνει τη στήριξη
της EE στην Κυπριακή Δημοκρατία

«Να χτίσουν
Y£(pUp8S EE

και Τουρκία»
Η Ευρωπαϊκή Ενωση και η Τουρκία έχουν
να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις και
πρέπει να βρουν τρόπο να ξεπεράσουν τις
διαφορές τοος, εξηγεί στο «Βήμα» ο Κρί-
σχιαν Μπέργκερ. Ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Αγκυρα βρέθηκε τις προηγούμενες
ημέρες στην Αθήνα όπου και συμμετείχε
στην πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση του
ΕΛΙΑΜΕΠ και του Ιδρύματος Friedrich Ebert
για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας
και των Δυτικών Βαλκανίων. Ο κ. Μπέργκερ 

εκφράζει ανησυχία ότι η σταστμότη-
τα στην ενταξιακή διαδικασία επηρεάζει
τα υπόλοιπα μέτωπα των ευρωτουρκικών
σχέσεων, ενώ είναι σαφής ότι στα τεκταινόμενα 

στην Ανατολική Μεσόγειο η απάντηση 

κρύβεται στον σεβασμό του Διεθνούς
Δικαίου, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της
EE στην Κυπριακή Δημοκρατία που είναι
κράτος-μέλος της. Αναφορικά δε με το Με-
ταναστεστικό, ο κοινοτικός αξιωματούχος
εκτιμά ότι υπάρχει γενικότερη αύξηση των
ανθρώπων που εισέρχονται στην Τουρκία
και αναζητούν διέξοδο προς τα ελληνικά
νησιά, ενώ ξεκαθαρίζει ότι η ευρωπαϊκή
βοήθεια προς τη γειτονική χώρα δεν είναι
μία επιταγή χρημάτων, αλλά κονδύλια που
παρέχονται επί τη βάσει της προόδου σε
συγκεκριμένα έργα.

Πολλοί αναλυτές επιμένουν ότι
οι ευρωτουρκικές σχέσεις έχουν
εισέλθει σε μία μη αναστρέψιμη

ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

πορεία, ενώ ορισμένα κράτη-μέλη
θεωρούν ότι η ενταξιακή διαδικασία
της Τουρκίας πρέπει να τερματιστεί.
Συμφωνείτε με αυτές τις εκτιμήσεις
ή πιστεύετε ότι υπάρχει χώρος για
αμοιβαία επωφελή συνεργασία
ακόμη και υπό κάποια εναλλακτική
μορφή;

«Αν κοιτάξουμε την ιστορία των ευρωτουρκικών 

σχέσεων, είχαμε πολλά πάνω-κάτω,
αλλά πάντα βρισκόταν ένας δρόμος που
οδηγούσε μπροστά. Ο λόγος ήταν ότι και
στις δύο πλευρές, κοιτώντας απλά τον χάρτη, 

γινόταν κατανοητό ότι αντιμετωπίζουμε
όμοια ζητήματα, είτε αστά είχαν να κάνουν
με την απειλή από τα νοτιοανατολικά, είτε
είχαν να κάνουν με την τραμοκρατία, είτε
είχαν να κάνουν με τη μετανάστευση. Αν μιλήσει 

κανείς με τούρκοος αξιωματούχοος,
και αν παρατηρήσει τις απόψεις της κοινής
γνώμης, θα δει ότι η Τουρκία εξακολουθεί
να πιστεύει στον ευρωπαϊκό δρόμο. Ασκείται 

δε κριτική σε όποιον λέει ότι πρέπει να
υπάρξει μία διαφορετική μορφή σχέσης,
διότι από αυτή την οπτική θα ήταν μία υποβάθμιση. 

Πρέπει να αναλύσουμε γιατί δεν
έχουμε προχωρήσει περισσότερο. Πάντα,
όταν συνομιλώ με συναδέλφους, δίνω ως
παράδειγμα αστό που συνέβη το 2003. Δεν
ασχολιόμουν με την Τουρκία εκείνη την
εποχή. Θυμάμαι όμως πολύ καλά μία εικόνα 

στις εφημερίδες όταν ζητήθηκε από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ψηφίσει για
την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσε¬

ων EE - Τουρκίας. Πολλοί ευρωβουλεστές
κρατούσαν ένα πλακάτ με τη λέξη "Evet",
που στα τουρκικά σημαίνει "Ναι". Οταν κάποιος 

ρωτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
σήμερα, θα πάρει μία εντελώς διαφορετική
απάντηση. Το ερώτημα είναι τι έλαβε χώρα
εν τω μεταξύ κι αν μπορεί αστή η κατάσταση 

να αναστραφεί. Αστό που συνέβη, κατά
την άποψή μου, είναι η ασταπάτη σχετικά
με τις εσωτερικές εξελίξεις στην Τουρκία.
Εχουμε υπάρξει πολύ επικριτικοί για το
νέο Σύνταγμα, ο πρόεδρος της Κομιστόν
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ έχει ασκήσει έντονη
κριτική για την κατάσταση του κράτους
δικαίου και το ίδιο συμβαίνει αναφορικά
με τις σχέσεις καλής γειτονίας. Η Τουρκία
έχει συνειδητοποιήσει όλα αστά τα σημεία
που σας επεσήμανα και φαίνεται ότι λαμβάνει 

κάποια μέτρο για να τα διορθώσει.
Είναι πολύ πρόωρο να σας πω αν τα μέτρο
αστά θα φθάσουν μέχρι το σημείο που επιθυμούμε. 

Ας πάρουμε για παράδειγμα το

κράτος δικαίου: η Τουρκία έχει ξεκινήσει
μία μεταρρύθμιση με βάση την κοινοτική
νομοθεσία. Σε σχέση με τις σχέσεις καλής
γειτονίας, υπήρξαν ζητήματα με πολλές
ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, η
Ολλανδία και η Αυστρία, κι επίσης με την
Ελλάδα κι ακόμη περισσότερο με την Κύπρο. 

Αστά μας κροτούν πίσω. Πρέπει να
δούμε τη μεγάλη εικόνα. Ναι, υπάρχουν
προβλήματα και η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη 

δεν είναι πολύ θετική στην ένταξη της
Τουρκίας. Επισήμως όμως η Τουρκία πα-
ρομένει υποψήφια προς ένταξη και είναι
εταίρος-κλειδί σε διάφορες ατυχές. Η ανησυχία 

μου είναι ότι επειδή δεν προχωρά η
ενταξιακή διαδικασία, υπάρχει δυσκολία
στην πρόοδο σε άλλα εξίσου σημαντικά
ζητήματα».

Διακρίνετε βελτίωση στους τομείς
του κράτους δικαίου και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Ποια

Κονδύλια
στην Αγκυρα

οτη βάοη
συγκεκριμένων

έργων

Πώς βλέπετε τη
συνεργασία στο
Μεταναστευτικό;
Λειτουργεί η Δήλωση EE -
Τουρκίας; Πώς απαντάτε
στις τουρκικές αιτιάσεις
ότι η ευρωπαϊκή βοήθεια
δεν είναι αρκετή;

«Το Μεταναστεστικό είναι πολύ
σοβαρό ζήτημα για την Τουρκία
και την EE. Η κατάσταση σε σχέση 

με τη Δήλωση, σύμφωνα με
τη δική μου άποψη, είναι ότι αύτη 

λειτουργεί με βάση τους βα-
στκούς της σκοπούς που είναι η
μείωση του αριθμού όσων φθάνουν 

στα ελληνικά νησιά και επίσης 

των θανάτων στο Αιγαίο.

Πράγματι, υπάρχει το τελεσταίο
διάστημα αύξηση των ανθρώπων 

που φθάνουν στα ελληνικά
νηστά. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε, 

αλλά παράλληλα
βλέπουμε μία γενικότερη αύξηση 

των ανθρώπων που φθάνουν
στην Τουρκία, ιδιαίτερο από το
Αφγανιστάν, καθώς και όσων
εντοπίζονται πριν φθάσουν στα
ελληνικά νησιά. Ολοι οι αριθμοί
ανεβαίνουν. Σχετικά με την ευρωπαϊκή 

βοήθεια, δεν μιλάμε
για μία επιταγή που δίνουμε π.χ.
στο τουρκικό υπουργείο Οικονομικών. 

Πρόκειται για χρήματα
που καταβάλλονται επί τη βά¬

σει συγκεκριμένων έργων που
έχουμε συμφωνήσει. Εχουμε
τρεις βαστκούς εταίρους μέσω
των οποίων υλοποιούνται τα έργα. 

Ο πρώτος είναι τα τουρκικά 
υπουργιία Υγιίας, Εθνικής

Εκπαίδευσης και Οικογένειας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Ο δεύτερος είναι οργανισμοί
των Ηνωμένων Εθνών και διεθνείς 

θεσμοί, όπως η UNHCR, η
UNICEF, ο Διεθνής Οργανισμός
Μετανάστευσης (ΙΟΜ), καθώς
επίσης η Παγκόσμια Τροπεζα
και η Γερμανική Αναπτυξιακή
Τροπεζα (KfW). Ο τρίτος εταίρος 

είναι οι Μη Κυβερνητικές

Οργανώσεις που καλύατουν πιο
εξειδικευμένες ατυχές. Για την
πρώτη δόση της βοήθειας, υπογράψαμε 

για όλα τα κονδύλια
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017,
που αφορούσαν 72 προγράμματα 

που τώρα τρέχουν. Τα χρήματα 

καταβάλλονται σύμφωνα
με την πρόοδο κάθε προγράμματος. 

Θα σας δώσω το παράδειγμα 

της παροχής ανθρωπιστικής 
βοήθειας μέσω μιας κάρτας

μετρητών που δίνουμε σε κάθε
πρόσφυγα, ένα πρόγρομμα που
θα διαρκέσει ως το 2023. Επίσης, 

χτίζουμε 400 σχολεία. Αστά
τα έργα παίρνουν χρόνο».
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είναι η κατάσταση στην κοινωνία
των πολιτών

Οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών
έχουν εκατομμύρια μέλη που είναι πολύ
ενεργά Τις υποστηρίζουμε διότι θέλουμε να
διευρύνουμε τον χώρο και έχουμε ανταπόκριση

Σε σχέση με τον πολιτικό ακτιβισμό
αρκεί να δούμε τι συνέβη στις πρόσφατες
εκλογές Υπήρξε κριτική ιδιαίτερα στο θέμα

της πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης
κάτι το οποίο επεσήμαναν και οι διεθνείς
παρατηρητές Κατά τη δική μου άποψη οι
εκλογείς είχαν μία ελεύθερη επιλογή μεταξύ

διακριτών υποψηφίων και διακριτών
πολιτικών προγραμμάτων Βέβαια είχαμε
πρόβλημα με όσα συνέβησαν την επομένη
των εκλογών και το καταστήσαμε πολύ σαφές

αστό ως EE ιδιαίτερα σε ό,τι άφορο
την ακύρωση των εκλογών στην Κωνσταντινούπολη

ή σε ό,τι αφορά δημάρχοος
που εξελέγησαν και οτη συνέχεια αντικαταστάθηκαν

από κυβερνητικούς επιτρόποος
Αστό που όμως είναι σημαντικό είναι ότι οι
άνθρωποι είχαν επιλογή η συμμετοχή ήταν
πολύ υψηλή και πλησίασε σε ποσοστό το
80 Αστό δεν πρέπει να το υποτιμούμε
Σε ό,τι άφορο το κράτος δικαίου έχουμε
καταστήσει πολύ σαφές ότι υπάρχει οπι
σθοδρομηση Μπορεί να υπήρξε απόπειρα
πραξικοπήματος και να έπρεπε να ληφθούν
ορισμένα μέτρα αλλά ξεκαθαρίσαμε ότι
αστό έπρεπε να γι'νει με βάση αρχές του
κροτοος δικαίου και της δημοκρατίας Η
κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει πλέον
αρθεί και ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα
έχει ανακοινωθεί Πρέπει όμως να δούμε
πώς θα μεταφραστεί σε νομοθεσία ενώ
θα πρέπει να συμφωνηθεί και ένα σχέδιο
δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα Η
εφαρμογή θα είναι καθοριστική

Πολύ συχνά τίθεται το ερώτημα
αν η Δύση έχασε την Τουρκία
Μήπως η ίδια η Τουρκία αποχωρεί

1 από τη Δύση
Η Τουρκία τουλάχιστον αν παρατηρήσει

κανείς τις δημόστες δηλώσεις επιδιώκει
να ασκήσει μία εξωτερική πολιτική 360
μοιρών Υπάρχουν τούρκοι αξιωματούχοι

που επιμένουν ότι η χώρα παραμένει
οταθερο αγκυροβολημένη στις ευρωατλα
νττκές δομές ασφαλείας και επιθυμεί να
γι'νει μέλος της EE Την ίδια στιγμή και για
συγκεκριμένοος λόγους η Τουρκία συνεργάζεται

με τη Ρωσία και με άλλες χώρες
από την Ανατολή Νομίζω ότι λόγω του
μεγέθους της των κοινών θεμάτων που
αντιμετωπίζουμε αλλά και των γιιτόνων
που αυτή η χώρα έχει πρέπει να φροντίσουμε

ώστε να την αγκυροβολήσουμε από
άποψη οικονομική και ασφάλειας στην
EE Είναι σημανπκό για εμάς αλλά είναι
σημαντικό και για την Τουρκία Πρέπει
να βρούμε τρόπους να ξεπεράσουμε τις
διαφορές μας

Μπορεί να ξεπεραστεί n αρνητική
συνέπεια των τουρκικών πολιτικών
στην Ανατολική Μεσόγειο έναντι της
Ελλάδος και της Κύπρου

Ερχομαι πολλές φορές αντιμέτωπος με τις
διάφορες πτυχές του Κυπριακού διότι μας
αποτρέπει από την επίτευξη προόδου σε
άλλα ζητήματα Εχουμε καταστήσει σαφές
ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την Κύπρο
Από την άλλη πλευρο η Τουρκία το βλέπει

αστό ως η EE να παίρνει το μέρος της
Κύπρου Και εμείς τοος απαντάμε Μα τι
άλλο θα περιμένατε Ξέρουμε ποια είναι
τα προβλήματα η επικαλυπτόμενη τουρκική

υφαλοκρηπίδα με την κυπριακή ΑΟΖ
και ο διαμοιροομός των κερδών από τους
υδρογονάνθρακες Το γενικότερο ζήτημα
του Κυπριακού είναι ιδιαίτερα περίπλοκο
αλλά οι τούρκοι συνομιλητές μου ισχυρίζονται

ότι πρόκειται για ζήτημα εθνικής
κυριαρχίας Η απάντηση βρίσκεται στο Διεθνές

Δίκαιο αν έχεις επικαλυπτόμενες
ζώνες διαπραγματεύεσαι προσφεύγεις σε
διαιτησία ή βρίσκεις κάποιον άλλο τροπο
Ολα τα παραπάνω επηρεάζουν τις ευρω
τουρκικές σχέσεις

Ο Κρίστιαν
Μπέργκερ με
τον συντάκπ
του Βήματος
Αγγελο Αλ
Αθανασόπουλο
Αν κοιτάξουμε

την ιστορία των
ευρωτουρκικών
σχέσεων
είχαμε πολλά
πάνω-κάτω
αλλά πάντα
βρισκόταν
ένας δρόμος
που οδηγούσε
μπροστά
λέει ο
επικεφαλής της
Αντιπροσωπείας
της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην
Αγκυρα
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