
10

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Συνέντευξη

Realnews www.real.gr ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

th.athanasiou@realnews.gr

Στον ΘΆΝΟ ΆΘΆΝΆΣΊΟΥ

Η
Ευρώπη γκρεμίζει ένα-ένα τα ταμπού 
της και, μετά τον κοινό δανεισμό, προ-
χωρά στην κοινή εξωτερική πολιτική 

και στην πολιτική ασφάλειας, διαμηνύει ο αντι-
πρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς. 
Ο αντιπρόεδρος μιλά στη Realnews με αφορ-
μή τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και ξεκα-
θαρίζει ότι κανείς δεν πρέπει να έχει την αμφι-
βολία πως, αν η Τουρκία εμμείνει στην πολιτι-
κή της κλιμακούμενης έντασης, η Ε.Ε. δεν θα 
διστάσει από την πλευρά της να προχωρήσει 
σε κλιμακούμενες δράσεις. Ωστόσο, η πρώτη 
επιλογή παραμένει το τρίπτυχο «αποκλιμάκω-
ση - διάλογος - μόνιμες λύσεις». Μιλώντας για 
το μεταναστευτικό, ο Μ. Σχοινάς προεξοφλεί 
δύσκολη και περίπλοκη διαπραγμάτευση για 
το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το 
άσυλο, ενώ, σε σχέση με το «διπλό ΕΣΠΑ» των 
70+ δισ. ευρώ, στέλνει το μήνυμα πως «το νέο 
παραγωγικό μοντέλο της χώρας που οραμα-
τιζόμαστε και προωθούμε θα πρέπει να βα-
σίζεται στους άξονες της ανταγωνιστικής εξω-
στρέφειας, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 
και της κοινωνικής δικαιοσύνης». 

 Ορισμένοι επικρίνουν τη στάση της Ε.Ε. σε 
σχέση με τις πρόσφατες κινήσεις της Τουρκίας 
στην ανατολική Μεσόγειο, ιδίως μετά την τηλε-
διάσκεψη των ΥΠΕΞ. Είναι, άραγε, οι κυρώσεις 
«η λύση» για τη σταθερότητα στην περιοχή; 

 Με κάθε ευκαιρία, κυρίως στην τρέχουσα συ-
γκυρία, κατά την οποία η Τουρκία συμπεριφέ-
ρεται στην ανατολική Μεσόγειο με πρακτικές 
που αγνοούν το Διεθνές Δίκαιο, η Ε.Ε. επιβε-
βαιώνει την πλήρη αλληλεγγύη της προς την 
Ελλάδα και την Κύπρο. Απέναντι στην τουρ-
κική προκλητικότητα και παραβατικότητα, η 
Ευρώπη καθιστά σαφές ότι είναι μονόδρο-
μος ο σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμά-
των των κρατών-μελών της Ε.Ε. Η Ευρώπη έ-
χει τη διάθεση να αντιμετωπίσει την Τουρ-
κία στη βάση του τριπτύχου «αποκλιμάκω-
ση - διάλογος - μόνιμες λύσεις». Ωστόσο, αν 
η Τουρκία εμμείνει στην πολιτική της κλιμα-
κούμενης έντασης, να είστε βέβαιος ότι και 
η Ε.Ε. δεν θα διστάσει από την πλευρά της 
να προχωρήσει σε κλιμακούμενες δράσεις, 
με όλες τις επιλογές να βρίσκονται στο τρα-
πέζι. Κανείς να μην έχει την παραμικρή αμ-
φιβολία για αυτό. 
 Πώς μπορεί η Ε.Ε. να διευκολύνει και να 

οργανώσει τον διάλογο μεταξύ των δύο πλευ-
ρών; Οι πολίτες έχουν την εύλογη προσδοκία 
να βάλει το πολιτικό της βάρος πίσω από την 
Ελλάδα. Θα συμβεί αυτό; 

Εδώ την απάντηση πρέπει πρώτα να τη δώ-
σουν οι γείτονες και μάλιστα ξεκάθαρα και 
χωρίς μισόλογα. Θεωρώ ότι έφτασε η ώρα 
να μας πει ξεκάθαρα η Τουρκία αν συνεχίζει 
να θεωρεί την Ε.Ε. στρατηγικό εταίρο. Αν η 
απάντηση είναι καταφατική, κάτι που προς 
το παρόν δεν προκύπτει από τις τελευταίες 
επιλογές της Τουρκίας, τότε η Ε.Ε. είναι καθ’ 

αμόρφωση ενιαίας και αποφασιστικής στά-
σης σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυ-
νας. Δυστυχώς, είμαστε όμηροι του κανόνα 
της ομοφωνίας, που επιτρέπει στους διστα-
κτικούς να μπλοκάρουν τους φιλόδοξους. Α-
ντλώντας τα διδάγματα από την τρέχουσα 
γεωπολιτική κατάσταση, η Ε.Ε. δεν μπορεί 
πια να μένει με τα χέρια σταυρωμένα. Ηρθε 
η ώρα να προχωρήσουμε στα επόμενα βή-
ματα για τον καθορισμό των πρακτικών λε-
πτομερειών της αμοιβαίας βοήθειας και της 
αλληλεγγύης. 
Ουσιαστικά, αυτό που εξετάζεται τώρα είναι 
ο χαρακτήρας της συνδρομής που μπορούν 
να παράσχουν τα κράτη-μέλη προς ένα κρά-
τος-μέλος που απειλείται, χωρίς να θίγονται 
ο ειδικός χαρακτήρας της πολιτικής ασφάλει-

όλα έτοιμη να προχωρήσει στη διαμόρφω-
ση ενός ευρωτουρκικού πλαισίου αναφο-
ράς, το οποίο θα ενσωματώνει και τις εθνι-
κές μας ανησυχίες, με έμφαση στη σταθερό-
τητα στην ανατολική Μεσόγειο και στην ε-
πίδειξη σχέσεων καλής γειτονίας. Η Αγκυρα 
μας οφείλει μια σαφή απάντηση για το πού 
και με ποιους θέλει να είναι στον σύγχρονο 
κόσμο και πολλά -αν όχι όλα- θα εξαρτηθούν 
από αυτή της την απόφαση. 
 Tον περασμένο Ιούνιο οι «27» ενέκριναν 

να ξεκινήσει η συζήτηση για την πρακτική ερ-
μηνεία του άρθρου 42 της ΣΛΕΕ. Πόσο κοντά 
είμαστε σε ριζικές αλλαγές στο πεδίο της κοι-
νής εξωτερικής πολιτικής και άμυνας;

Μια από τις δομικές αδυναμίες της Ε.Ε. είναι 
η δυστοκία που συχνά παρατηρείται στη δι-

«Η Ε.Ε. επιβεβαιώνει 
την πλήρη αλληλεγγύη 
της προς την Ελλάδα 
και την Κύπρο»
«Είναι μονόδρομος 
ο σεβασμός 
των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων των 
κρατών-μελών.
Η Ευρώπη γκρεμίζει 
τα ταμπού της. Μετά 
τον κοινό δανεισμό, έχει 
σημάνει η ώρα για κοινή 
εξωτερική πολιτική 
και ασφάλεια»
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