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0 xpôvos μετρά ανΐίσφοφα

Σε
λίγες ώρες οι αρχηγοί των

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ενωσης θα συναντηθούν στις
Βρυξέλλες για να επανεξετάσουν

και να αξιολογήσουν το
πλαίσιο συνεργασίας τους πάνω σε μία
ευρεία γκάμα θεμάτων-προβλημάτων όπως
ο Covid-19 η κλιματική αλλαγή καθώς και
οι εξωτερικές σχέσεις της EE Είναι αναμενόμενο

ότι τη συζήτηση για τις εξωτερικές
σχέσεις θα τη μονοπωλήσουν

δύο βασικά θέματα
οι σχέσεις EE Τουρκίας
και οι σχέσεις EE ΗΠΑ
στον απόηχο της εκλογικής

νίκης του Μπάιντεν
Και ενώ οι σχέσεις EE
ΗΠΑ φαντάζουν ως το

γογ ιερό δισκοπότηρο για
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ την επανεκκίνηση των
ΜΑΝΗ προσπαθειών της EE στο

να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά

χρονίζουσες και νέες παγκόσμιες
και περιφερειακές προκλήσεις όπως η κλιματική

αλλαγή η επαπειλούμενη οικονομική
κρίση και η περιφερειακή αστάθεια στη
Μέση Ανατολή τη Βόρεια Αφρική και τον
Καύκασο μέσα από πολυμερείς συνεργασίες

που η διακυβέρνηση Τραμπ έχει σε
μεγάλο βαθμό εμποδίσει είναι το ζήτημα
της Τουρκίας αυτό που θα προκαλέσει τις
πιο έντονες συζητήσεις και θα αποκαλύψει
το επίπεδο συνοχής και συνεργασίας των
κρατών μελών

Οι αποφάσεις της 10ης Δεκεμβρίου θα
ληφθούν στον απόηχο μιας συγκλίνουσας
αντίληψης των ευρωπαϊκών κρατών ότι η
Τουρκία του Ερντογάν έχει καταστεί ένας
περιφερειακός ταραξίας αλλά παραμένει
ερωτηματικό πώς αυτό μεταφράζεται σε
κοινές δράσεις αποτροπής της τουρκικής
επιθετικότητας και εάν ο μηχανισμός θα
είναι αυτοματοποιημένος ή όχι Η Γερμανία
η Ισπανία και η Ιταλία δεν επιθυμούν ακόμα

και τώρα ενέργειες που ίσως θεωρούν
ότι κλείνουν και το τελευταίο παράθυρο
ευκαιρίας για διαπραγματεύσεις στη βάση
της θετικής ατζέντας που έθεσε το Ειδικό
Συμβούλιο στις αρχές Οκτώβρη Αντίστοιχα
η Ελλάδα η Γαλλία η Κύπρος και η Αυστρία
θεωρούν ότι η μη εφαρμογή αποτελεσματικών

οικονομικών κυρώσεων και εμπάργκο
στις εξαγωγές όπλων δεν κάνει τίποτε άλλο
από το να στέλνει ένα μήνυμα έλλειψης
κοινής στρατηγικής και αποφασιστικής
δράσης έναντι των παράνομων ενεργειών
της Τουρκίας Ακόμα και αν οι επικείμενες
ευρωπαϊκές αποφάσεις κλειδώσουν εγγύτερα

στις γερμανικές θέσεις στη λογική του
χαμηλότερου κοινού παρονομαστή ο χρόνος
θα έχει αρχίσει να μετράει αντίστροφα για
την αποδοχή ή μη της δεύτερης ευκαιρίας
για συνεννόηση του Ερντογάν με την EE

Ο Αθανάσιοε Μανήε είναι ερευνητήε στο ΕΛΙΑΜΕΠ
και μεταδιδακτορικόε ερευνητήε στο Τμήμα Πολιτικήε
Επιστήμηε και Δημόσιαε Διοίκησηε του Εθνικού και
Καποδιοτριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σιρίβειν διά του Μπάινιεν

Τα
κράτη-μέλη της EE προσλαμβάνουν

τις σχέσεις τους με την Τουρκία
στη βάση των εθνικών τους

συμφερόντων και στη συνέχεια
διαπραγματεύονται τις προτιμήσεις

τους στην αρένα της κοινοτικής διαπραγμάτευσης
αλλά και των υφιστάμενων ενδοευρωπάΐ

κών συσχετισμών ισχύος Ανακυκλώνοντας μια
δυσλειτουργική ευρωτουρκική σχέση με έντονα
τα σημάδια της κόπωσης και της ακινησίας

Με τις Βρυξέλλες εθισμένες
στην επίτευξη βραχυπρόθεσμων

διευθετήσεων
και άρα με κοντά ποδάρια
οι δηλώσεις του ύπατου εκπροσώπου

κ Μπορέλ αντανακλούν

την αμηχανία και
τις διαιρετικές τομές που
παραμένουν ορατές δια γυμνού

οφθαλμού Για παράδειγμα

παρά τις εργώδεις
προσπάθειες της Αθήνας ο

μεσογειακός νότος προσέρχεται στη σημερινή
συνεδρίαση διχασμένος Γενικότερα εκπέμπεται

ένα εν πολλοίς ασαφές μήνυμα πολλαπλών
αναγνώσεων Ατακτα ενσωματώνοντας εργαλεία

συνεννόησης και συντονισμού πολιτικών
με την Αγκυρα μέσα σ ένα νεφέλωμα δυνητικής
λήψης περιοριστικών μέτρων ήτοι επιβολής
κυρώσεων για την επιστροφή της τελευταίας
στη διεθνή νομιμότητα Με τις τελευταίες κάθε
άλλο παρά να αποτελούν φάρμακο δια πάσα
νόσο βλ Ρωσία Ιράν Κοντολογίς η επίτευξη
του μέγιστου κοινού παρονομαστή για την

ΤΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΣΕΡΜΠΟΥ

απόδοση έμπρακτης αλληλεγγύης προς την
Αθήνα προσκρούει στη διαχείριση του αδιεξόδου

που τυλίγει τις ευρωτουρκικές σχέσεις
αλλά και την αποφυγή ατυχήματος

Ο φόβος ενός ασυντακτου διαζυγίου από κοινού

με την απουσία δέσμευσης των δύο μερών
στην κατάρτιση ενός συνεργατικού πλαισίου
φυγής προς τα εμπρός ευθυγραμμισμένο

τόσο με τους ευρωπαϊκούς κανόνες όσο και με
το γεωπολιτικό διακύβευμα της εποχής ψαλιδίζει

την καλλιέργεια υψηλών προσδοκιών
για αλλαγή παραδείγματος κατά τη διάρκεια
των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ως εκ τούτου ο φάκελος Τουρκία και η κατάσταση

στη Μεσόγειο όπως ήδη αναφέρεται
σε έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα
συζητηθεί εις βάθος με τη νέα αμερικανική
διοίκηση Εν πολλοίς η ορχήστρα αναζητεί
μαέστρο και η διοίκηση Μπάιντεν αποτελεί
μια ανακούφιση για τους Ευρωπαίους Στο
ενδιάμεσο αυτό που σήμερα περιμένουμε
είναι οι ηγέτες της EE διεκδικώντας εκ νέου
την επιρροή της να αυξήσουν την πίεση προς
τηνΑγκυρα καταφέρνοντας να ισορροπήσουν
ανάμεσα σε α την αντιμετώπιση της τουρκικής
μονομέρειας δια της στρατιωτικοποίησης της
εξωτερικής της πολιτικής β την αποφυγή οι
διμερείς εντάσεις να επισκιάσουν τη χάραξη
πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο συντηρώντας
τις σχέσεις EE Τουρκίας σε κενό αέρος

Ο Σωτήριοε Κ Σερμποε είναι αναηληρωτήε καθηγητήε
Διεθνούε Πολτπκήε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο θρακηε
και ερευνητήε στο ΕΛΙΑΜΕΠ
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