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ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

Επιφυλάξει για το «άνοιγμα» xns AYKUpas
Αναμφίβολα, τόσο στις
Βρυξέλλες όσο και σε ευρωπαϊκές 

πρωτεύουσες οι
επιφυλάξεις για την ειλικρίνεια 

του όψιμου ανοίγματος 

της Αγκυρας κυριαρχούν. 

«Η Τουρκία θα
πρέπει να κάνει ακόμη
αρκετά βήματα προτού
μπορέσουμε να προχωρήσουμε 

σε μια πραγματικά 

θετική δέσμευση»
δήλωσε την περασμένη
Πέμπτη κοινοτικός αξιωματούχος. 

«Θα έλεγα ότι
η επιθυμία της Τουρκίας
για μια πιο θετική σχέση
είναι αληθινή. Η έλλειψη
αμοιβαίας εμπιστοσύνης
όμως καθιστά πολύ δύσκολη 

την εξάρτηση από
πς προθέσεις. Αυτός είναι
ο λόγος που η EE ζητεί
στέρεες πράξεις και δεν
είναι απαραίτητα έτοιμη
να αρκεστεί στα λόγια» τονίζει 

μιλώντας στο «Βήμα»
η Ιλκε Τόιγκερ από το Κέντρο 

Εφαρμοσμένων Τουρκικών 

Σπουδών (CATS) του
Γερμανικού Ινστιτούτου Διεθνών 

Σχέσεων και Ασφαλείας 

(SWP).
Για την ίδια, η θετική
ατζέντα είναι αναγκαία
για έναν βασικό λόγο,
«την aλληL·ξάpτηση των
δύο πλευρών». Δεν μπορεί 

όμως αυτή η ατζέντα
να αγνοήσει «τις θεμελιώδεις 

αρχές της EE, εκκινώντας 

από τον σεβασμό
του κράτους δικαίου, των
βασικών δικαιωμάτων και
ελευθεριών». Η πρόσφατη
παρουσίαση από τον πρόεδρο 

Ερντογάν του Σχεδίου
Δράσης για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα έγινε δεκτή 

με μάλλον ανάμεικτα
συναισθήματα στην EE. Οι
περισσότεροι θεωρούν ότι
επρόκειτο απλώς για μια
κίνηση τακτικής ώστε να
κατευνάσει τα πνεύμα-

Ο τούρκος υπουργός 

Εξωτερικών
Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου με τον
ύπατο εκπρόσωπο
της Ευρωπαϊκής
Ενωσης για θέματα
Εξωτερικής Πολιτικής 

Ζοζέπ Μπορέλ

τα πριν από τη συζήτηση
της προσεχούς εβδομάδος. 

Οι πρόσφατες κινήσεις 

για την αφαίρεση της
έδρος από έναν βουλευτή
του κουρδικού κόμματος
HDP αλλά και η έναρξη
διαδικασιών για την απαγόρευση 

του κόμματος αυξάνουν 

την επιφυλακτικότητα, 
όπως φάνηκε επίσης

από την ανακοίνωση του,
κατά τα λοιπά πολύ φιλικού 

προς την Αγκυρο, κ.
Μπορέλ και του επίτροπου
Διεύρυνσης Ολιβερ Βαρ-
χέλι.
«Πιεζόμενος σε διάφορα
μέτωπα, τόσο στο εξωτερικό 

όσο και από το
εξωτερικό, ο πρόεδρος

Ερντογάν παρουσιάζεται
με δύο ή και περισσότερα 

πρόσωπα. Η δημόσια
διπλωματία της Τουρκίας
θα εξακολουθήσει να 

χαρακτηρίζεται 

από συνεχείς 

συγκυριακές και προσχηματικές 

μεταλλάξεις.
Το ζήτημα είναι να μην
αποτελέσει το άλλοθι για
όσους είναι πρόθυμοι να
συνεχίσουν να ανέχονται
ή και να επιβραβεύσουν
αυτή τη συμπεριφορά» τονίζει 

μιλώντας στο «Βήμα»
ο Παν^ώτης Τσάκωνας,
καθηγητής Διεθνών Σχέσεων 

του Πανεπιστημίου
Αθηνών και επικεφαλής
του Προγράμματος Ασφαλείας 

του ΕΛΙΑΜΕΠ. Ο
ίδιος προσθέτει ότι «η EE
εξακολουθεί να μη διαθέτει 

στρατηγική όσον
αφορά την Τουρκία», καθώς 

επίσης ότι «η ενεργοποίηση 

του συνόλου της
θετικής ατζέντας και όχι
κάποιου μέρους της θα
πρέπει να συνεχίσει να
εξαρτάται από τη συμπεριφορά 

της Τουρκίας».
Μήπως όμως συνιστά υποκρισία 

να εξακολουθεί να

υφίσταται η ενταξιακή πορεία 

της Τουρκίας μέσα σε
αυτό το «δύσκολο» περιβάλλον; 

«Η αποδοχή ενός
οριστικού τέλους της ευρωπαϊκής 

πορείας της
Τουρκίας δεν είναι προς
το συμφέρον ούτε της EE
ούτε της Τουρκίας, αλλά
ούτε και της Ελλάδος. Το
σημαντικότερο όλων είναι
να τεθούν οι κατάλληλες
προϋποθέσεις ώστε αυτή 

η πορεία όχι μόνο να
συνεχιστεί αλλά και να
αποδώσει» υπογραμμίζει
ο κ. Τσάκωνας. Από την
πλευρά της, η κυρία Τόιγκερ 

επισημαίνει ότι οι δύο
πλευρές γνωρίζουν πως η
ενταξιακή διαδικασία «δεν
εξυπηρετεί απαραιτήτως
μια εύρυθμη σχέση. Το
πρόβλημα είναι ότι δεν
υπάρχει αξιόπιστη και
αποδεκτή από όλους
εναλλακτική λύση που
θα την αντικαταστήσει.
Επείγει η οικοδόμηση
εύρυθμης σχέσης και το
μέλλον αυτής μπορεί να
συζητηθεί όταν τα πράγματα 

είναι πιο σταθερά,
όχι σε ιστορικό χαμηλό».
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