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Διαξιφισμοί
ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΤΕ ΤΗ ΣΤΑΣΗ

Η Ευρώπη δεν θέλει και δεν μπορεί

ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Η
ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η Ευρώπη ως ήπειρος απέτυχε να
εξελιχθεί σε ενιαία και συντεταγμένη

γεωπολιτική οντότητα
Οι δύο βασικότεροι πόλοι της η Μεγάλη
Βρετανία και η Ρωσία άλλοτε πυλώνες της
ευρωπαϊκός ισχύος και ισορροπίας βρίσκονται

εκτός κοινού θεσμικού πλαισίου
Η σημερινή Ευρωπαϊκή

Ενωση εκφράζει
μια γεωγραφικά περιορισμένη

ασταθή
και κλυδωνιζόμενη
συμμαχία της Μεσευ
ρώπης με τον μεσογειακό

Νότο
Τα δύο κρίσιμα πεδία

για τη μετεξέλιξη
της EE σε συνομοσπονδία

δηλαδή η ενιαία εξωτερική και
αμυντική πολιτική παρέμειναν ευχολόγιο
Τα κράτη-μέλη διατήρησαν τη λογική του
εθνικού κράτους και αρνήθηκαν να εκχωρήσουν

αποφασιστικές αρμοδιότητες στα
υπερεθνικά όργανα Ακόμα και στην οικονομία

το υποτίθεται κατ εξοχήν πεδίο της
κοινής ευρωπαϊκής δράσης οι αποφάσεις
λαμβάνονται ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις

μεταξύ των κρατών-μελών και
καταλήγουν κατά κανόνα σε έναν συμβιβασμό

στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή
Σε παγκόσμιο πλάνο η EE ως χαλαρή και

α λα καρτ πολιτική και οικονομική συμμαχία
έχει κατέβει κατηγορία Δεν συγκαταλέγεται

ανάμεσα στους μεγάλους παίκτες ΗΠΑ
Ρωσία Κίνα Ινδία Βραζιλία Οι εξελίξεις στο
εσωτερικό της EE δεν επηρεάζουν καθοριστικά

τις πλανητικές εξελίξεις όπως συνέβαινε
μέχρι τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο και ίσως

μέχρι το 1990 Ο πληθυσμός της γηράσκει
οι ηγέτες της είναι μετριότητες λείπουν

προσωπικότητες

όπως ο Ντε Γκολ ο Αντενάουερ
ο Τολιάτι Επιστημονικά και πολιτισμικά δεν
βρίσκεται πλέον στην παγκόσμια πρωτοπορία

Η κυρίαρχη ιδεολογία στην EE είναι
ηττοπαθής ενοχική χωρίς αυτοπεποίθηση
και αυτοεκτίμηση Ο υπερκαταναλωτισμός
έχει δημιουργήσει μια κοινωνία νωθρότητας
Τα σχήματα της πολυπολιτισμικότητας και
της πολιτικής ορθότητας γεννούν παραισθήσεις

και αδυναμία διαχείρισης κρίσεων Η
μακροχρόνια αμερικανική αμυντική ομπρέλα
αδρανοποίησε τα αμυντικά αντανακλαστικά
όχι όμως της Μεγάλης Βρετανίας και της

Ρωσίας και η ανάληψη στρατιωτικής δράσης
θεωρείται απλά αδιανόητη Η κυρίαρχη στην
EE αντίληψη ότι τα διακρατικά προβλήματα
επιλύονται βάσει του διεθνούς δικαίου αφορά
ένα κλειστό κλαμπ χωρών αλλά όχι τη δυσάρεστη

και βίαιη παγκόσμια πραγματικότητα

Υπ
αυτές τις συνθήκες η Ελλάδα

στο γεωστρατηγικό πεδίο δεν έχει
να περιμένει τίποτα από την EE Σε

περίπτωση ελληνοτουρκικής κρίσης η
EE θα καταδικάσει θα επιβάλει ενδεχομένως

κάποιες οικονομικές κυρώσεις που
δεν θα θίξουν όμως τα συμφέροντα των
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην
Τουρκία θα αναστείλει ίσως την ήδη νεκρή

ευρω-τουρκική ενταξιακή διαδικασία
αλλά έμπρακτη στήριξη στην Ελλάδα δεν
πρόκειται να δώσει Γιατί η EE ούτε θέλει
ούτε μπορεί

Ο Μελέ-rns Η Μελετόηουλοε είναι Διδάκτωρ Οικονομικών
και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Γενεύηε

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ρεαλιστική εξωτερική πολιτική

ΤΟΥΠΩΡΓΟΥΝ
ΤΖΟΓΟΠΟΥΛΟΥ

Για
την Ελλάδα η προσπάθεια διαχείρισης

των διαφορών με την
Τουρκία σε επίπεδο ευρωπαϊκό

αποτελεί πάγια τακτική Ακόμα και τα
τελευταία χρόνια που ο δρόμος της
δεύτερης προς την Ευρωπαϊκή Ενωση
μοιάζει πλέον κλειστός η ελληνική στρατηγική

δεν έχει αλλάξει

Οι ευρωπαίοι
εταίροι κατανοούν
της ευαισθησίες της
χώρας μας μαζί με
αυτές της Κύπρου
και στο μέτρο του
δυνατού λαμβάνουν
θέσεις ευνοϊκές

Τον Νοέμβριο του
20 1 9 για παράδειγμα

οι Βρυξέλλες κατέληξαν στη δημιουργία

ενός πλαισίου κυρώσεων για τις
παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας
στην Ανατολική Μεσόγειο Ακολούθως
στα τέλη Φεβρουαρίου εντόπισαν δύο
συγκεκριμένα πρόσωπα και επέβαλαν
μέτρα όπως απαγόρευση μετακινήσεων
και πάγωμα λογαριασμών

Ωστόσο δεν είναι δουλειά ή υποχρέωση

της Ευρωπαϊκής Ενωσης να δίνει
λύση στα ελληνοτουρκικά υιοθετώντας
αυτό που η ελληνική κυβέρνηση ερμηνεύει

ως δίκαιο Ούτε είναι σώφρον για
την ελληνική κυβέρνηση να ασχολείται
μόνο με αυτό στις ευρωπαϊκές συναντήσεις

καλλιεργώντας ψεύτικες ελπίδες
στην κοινή γνώμη και απέχοντας από
συζητήσεις για άλλα σοβαρά θέματα
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος Σε τελική
ανάλυση τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής

Ενωσης δεν έχουν μόνο δικαιώματα
Εχουν και υποχρεώσεις για την τήρηση
των οποίων δεν φημίζεται η χώρα μας

Για την Ευρωπαϊκή Ενωση η σημασία
της Τουρκίας ξεφεύγει από τα ελληνοτουρκικά

Ο χειρισμός της προσφυγικής
κρίσης και το πλέγμα οικονομικών συνεργασιών

αποτελούν παραδείγματα Σε
πρόσφατο άρθρο του ο τούρκος υπουργός
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου
εστίασε στις δυνατότητες αναζήτησης
κοινού παρονομαστή μεταξύ Αγκυρας
και Βρυξελλών παρά τις υπάρχουσες
διαφορές

Σε μια δύσκολη χρονικά συγκυρία
για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις
η Ελλάδα καλείται να συνειδητοποιήσει

τι μπορεί και τι όχι να πράξει η
Ευρωπαϊκή Ενωση Προς αυτή την κατεύθυνση

χρειάζεται να δώσει ιδιαίτερη
προσοχή στην ουσία των δηλώσεων του
ύπατου εκπροσώπου Ζοζέπ Μπορέλ για
έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ Αθηνών

Αγκυρας Η τουρκική κυβέρνηση
έχει ήδη καλωσορίσει τη συγκεκριμένη
πρόταση

Η Ελλάδα μπορεί να επενδύει στη στήριξη

της Ευρωπαϊκής Ενωσης αρκεί να
χαράσσει εξωτερική πολιτική με όρους
ρεαλιστικούς και όχι αποσκοπώντας μόνο

στην ικανοποίηση του εσωτερικού
ακροατηρίου
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