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Οθωμανική αυτοκρατορία -Τουρκία - Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η τουρκία στο διάστnμα που τnς απο

μένει ως τnν nμέρα που θα διεκδικnσει 

τnν nμερομnνία έναρξnς συνομιλιών 

για τnν ένταξn τnς στnν ΕΕ, δοκιμάζει 

τn δύναμn τnς. Θέτει τους όρους τnς. 

Θυμάται τους ρόλους τnς σαν 

Οθωμανικnς αυτοκρατορίας όταν οι 

υπόδουλοι λαοί δέχονταν παθnτικά τις 

εντολές τnς. 

Παρ· όλον ότι σε λίγες μέρες θα προ

σέλθει ενώπιον τnς Ε.Ε. ζnτώντας nμε

ρομnνία έναρξnς συνομιλιών, εντού

τοις απαιτεί εκβιαστικά από τnν Ε.Ε. να 

δέχεται τους όρους τnς. Ενεργεί σαν 

μεγάλn δύναμn όπως και πρόσφατα 

απέδειξε με το να μπλοκάρει Νατοϊκές 

δραστnριότnτες. Δείχνει ότι προσπαθεί 

να αναστnσει τn διπλωματικn παράδο

σn του Κεμάλ, ενεργώντας με τρόπους 

που κάποτε nταν προσφιλείς στnν 

Οθωμανικn αυτοκρατορία. Ενώ ενεργεί 

με μεθόδους υπεροπτικές αγνοώντας 

αρχές και αξίες τnς Ευρώπnς, συγχρό

νως μερικοί από τους nγέτες τnς 

φωνάζουν οργισμένοι ότι n Ε.Ε. είναι 

υποχρεωμένn να τn δεχτεί σαν ισότιμο 

μέλος γιατί δεν μπορεί να αγνοnσει τις 

«Προόδους» τnς ως προς τnν προσαρ

μογn των νόμων τnς και τnν ικανοποίn

σn των όρων του Μάαστριχ με τους 

οποίους έχει «συμμορφωθεί» πλnρως. 

Οι πολιτικοί αρχnγοί και οι nγέτες τnς 

Ε.Ε. οφείλουν να δουν τα σnμάδια. Τα 

τοποθετεί ξεκάθαρα n Τουρκία. 

Εθελοτυφλούν αγνοώντας τα. Και 

μέχρι στιγμnς τα αγνοούν. 

Παραβλέπουν τις δnλώσεις των 

Τούρκων nγετών. Και είναι πολλές οι 

δnλώσεις τους, που σnματοδοτούν τn 

μελλοντικn τους συμπεριφορά. 

Δnλώνουν π.χ. ότι δεν πρόκειται να 

αναγνωρίσουν ένα κράτος μέλος τnς 

Ε.Ε. τnν Κύπρο, πράγμα που αποτελεί 

κατάφωρn παραβίασn των κριτnρίων 

τnς Κοπεγχάγnς, αλλά και του άρθρου 

1 Ο τnς συνθnκnς εγκαθίδρυσnς, και 

που αντανακλά αρνnτικά στn λειτουρ

γία, και στους σχεδιασμούς για ολο

κλnρωσn τnς Ευρώπnς. Δεν αντιδρούν 

όταν ένα τμnμα κράτους μέλους τnς 

Ε.Ε. τελεί υπό κατοχn του στρατού τnς 

Τουρκίας. κωφεύουν στις φωνές των 

Κούρδων και τn δεινn θέσn που τους 

έχει φέρει το κατά τους νόμους «Φιλε

λεύθερο» καθεστώς τnς Τουρκίας. 

Όπως κωφεύουν και στις διαμαρτυρίες 

των μειονοτnτων που ζουν στnν επι

κράτειά τnς, τους Αρμένιους <όσοι 

επέζnσαν τnς γενοκτονίας) και τους 

Έλλnνες <αν εξακολουθούν να υπάρ

χουν μετά τους σφαγιασμούς ωυ 

1922, τnν εξορία των υπολοίπων και τις 
πρόσφατες διώξεις τnς περασμένnς 

πεντnκονταετίαςJ. 

Οι πολίτες τnς Ε.Ε. επικαλούνται τnν 

προσοχn των nγετών τους στn συμπε

ριφορά τnς Τουρκίας. Εκτός από τις 

συμπεριφορές τnς αυτές που σnματο

δοτούν τα μελλοντικά τnς σχέδια. αυτn 

n χώρα έχει και ένα ιδιαίτερο, τελείως 
δικό τnς, τρόπο να εφαρμόζει τις 

ανθρώπινες αξίες. Καθοδnγείται από 



τις θρnσκευτικές ισλαμικές παραδόσεις 

τnς και εξανίσταται αν πεισθεί να προ

σαρμοστεί με τις πολιτιστικές αξίες τnς 

Ευρώπnς. ο πρόεδρος τnς κ. Σεζέρ 

ξέσπασε πρόσφατα και σε μια κρίσn 

ειλικρινείας είπε: «Η εφαρμογt'i των 

κανόνων του κοσμικού κράτους στnν 

Τουρκία καθοδnγείται από τις ιστορικές 

και κοινωνικές ανάγκες τnς χώρας και 

όχι από εκθέσεις που έχουν υπαγορευ

θεί από τους ξένους». 

Η Τουρκία, που κατά τον κ. Ζισκάρ ντ· 

Εστέν «δεν μοιράζεται καμιά πνευματι

κt'i t'i πολιτιστικt'i αξία με τnν Ευρώπn», 
δίνει καθαρά το στίγμα τnς: Ότι θα 

ακολουθt'iσει και μετά τnν είσοδο τnς 

στnν Ε.Ε. τις δικές τnς <<κοινωνικές και 

ιστορικές ανάγκες>> που υπαγορεύονται 

από τnν υπερφίαλn νοοτροπία τnς 

τέως Οθωμανικt'iς αυτοκρατορίας. Θα 

ακολουθt'iσει τις δικές τnς παραδοσια

κές θρπσκευτικές αντιλt'iψεις που 

απορρέουν από το δικό τnς ισλαμικό 

πολιτισμό και δεν θέλει να ακούει για 

εναρμονίσεις των πολιτιστικών αρχών 

τnς με τις ευρωπαϊκές αξίες. 

<<Το χάσμα ανάμεσα στn σπμερινr'i 

Τουρκία και τπν Ευρώππ είναι τερά

στιο ... >>, διαπιστώνει ο Ζισκάρ ντ· Εστέν. 

Η ευρωπαϊκt'i σκέψn και παράδοσn καλ

λιεργt'iθnκε ύστερα από πολλά χρόνια 

ζυμώσεων, αντιπαραθέσεων και αγώ

νων. Και στnρίζεται στον αρχαίο ελλn

νορωμαικο πολιτισμό, στnν 

Αναγέννnσπ και το Διαφωτισμό. Οι 

Τούρκοι βρέθnκαν μέσα στον πολιτι

σμό αυτό, αφού κατέκτnσαν το 
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Βυζάντιο, αλλά δεν συνειδnτοποίnσαν 

τις αξίες του ανώτερου πολιτισμού των 

Ελλt'iνων, που συνάντnσαν εκεί, και 

σαν βάνδαλοι κατέστρεψαν τα πάντα. 

Το μόνο ελαφρυντικό που μπορεί να 

τους καταλογίσει κάποιος είναι: Επειδt'i 

δεν είχαν καμιά συγγένεια, καμιά 

σχέσn, με αυτές τις πνευματικές και 

πολιτιστικές αξίες, δεν τις είχαν ανα

γνωρίσει, δεν τις είχαν εκτιμt'iσει. 

Γιατί λοιπόν θα ειαιμt'iσουν τον σnμερι

νό ευρωπαϊκό πολιτισμό; 

Η Τουρκία αγνόnσε συστnματικά τις 

αποφάσεις του Ο.Η.Ε. από το 1974 και 
εντεύθεν για τις κατακτnτικές τnς 

ενέργειες εις βάρος τnς Κύπρου, και 

για πολλά χρόνια επαναλάμβανε στις 

διεθνείς τnς συναντt'iσεις ότι με τnν 

εισβολt'i του στρατού τnς έλυσε το 

πρόβλnμα τnς Κύπρου και δεν δεχόταν 

καμία συζt'iτnσn, καμία εισt'iγnσn του 

ΟΗΕ επί του θέματος μέχρι πρόσφατα. 

Μόνο όταν ο κ. Ανάν υιοθέτnσε τις 

θέσεις τnς, και τις περιέλαβε στο 

Σχέδιό του, το απεδέχθnσαν σαν 

<<λύσn>>. Tn λύσn δnλαδt'i που επέβαλε 
ο στρατός τnς. Και ακόμn εξακολουθεί 

να αγνοεί τους διεθνείς νόμους και σε 

κάθε ευκαιρία τονίζει ότι αποτελεί 

Casus belli n εφαρμογt'i του διεθνούς 
νόμου για τnν αιγιαλίτιδα ζώνn από τπν 

Ελλάδα. Αγνοεί τις αποφάσεις του 

Ευρωπαϊκού Δικαστnρίου να αποδώσει 

τα κλεμμένα και παραβαίνει συστnμα

τικά τnν συνθt'iκn τnς Λωζάνnς. 

Οι σειρt'iνες του κινδύνου χτυπούν 

nχnρά. Και οι πολιτικοί και οι πγέτες τnς 
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Ε.Ε. τις ακούνε, αλλά κλείνουν τα 

αυτιά τους αφού δεν αφορούν τους 

ιδίους. Οι συνέπειες όμως δεν θα αργn

σουν να φανούν αν π Τουρκία κατορ

θώσει, με τις πιέσεις των προστατών 

τπς, και με τους δικούς τπς ελιγμούς, 

να βρεθεί κάποια μέρα δίπλα στους 

Ευρωπαίους σαν ισότιμο μέλος. Τότε π 

υπεροψία που δείχνει τώρα θα διογκω

θεί και θα ζπτά να υπαγορεύει τους 

όρους τπς σε κάθε ευρωπαίκό θέμα. 

Και ας μπν ξεχνούν οι αγαππτοί συμπο

λίτες τπς Ευρώππς ότι θα έχει τπ δυνα

τότερπ φωνn μέσα στπν Ε.Ε., ένεκα 

πλπθυσμιακnς υπεροχnς, αφού σε 

είκοσι χρόνια και τους υπολογισμούς 

θα έχει 90 εκατομμύρια κατοίκους. 

Η ψευδαίσθπσπ ιn Αμερικανοβρετανικn 

προπαγάνδα> ότι θα εναρμονιστεί π 

Τουρκία με τις αρχές τπς Ευρώππς 

μόλις αρχίσει να συνομιλεί και ότι θα 

γίνει «συνεννοnσιμπ» θα παραμείνει 

σαν μια απραγματοποίπτπ ευχn. 

Αντίθετα, π Τουρκία θα γίνει περισσό

τερο υπερφίαλπ. 

οι λαοί που έχουν υποφέρει από τπν 

κατάκτπσn τπς στέκονται μπροστά στο 

πρόβλπμα «Τουρκία + Ε.Ε.•• με μεγάλο 
σκεπτικισμό. Και οι χώρες τπς Ε.Ε. που 

έχουν πλπρώσει τις βαρύτερες συνέ

πειες από υποδούλωσπ των χωρών 

τους από τους Τούρκους είναι π 

Ελλάδα και π Κύπρος. Έχουν να διπγπ

θούν πολλά για τον Οθωμανικό πολιτι

σμό. Υποδούλωσαν οι Τούρκοι τις 

πατρίδες τους, το Βυζάντιο, που βρι

σκόταν στο απόγειο του ανθρώπινου 

102 

πολιτισμού και σε λίγα χρόνια εξαφάνι

σαν τον πολιτισμό του, ισοπέδωσαν 

τπν κτιριακn υποδομn των πόλεων 

του, και κατέστρεψαν τους πολιτισμι

κούς και καλλιτεχνικούς θπσαυρούς 

του. Και όλα αυτά τα αντικατέστπσαν 

με καλύβες, με αμανέδες, με μπούρκες 

και χαρέμια ... 

Γι' αυτό ας ακούσουν οι συμπολίτες 

μας τπς Ε.Ε. τπν πείρα των πολιτών τπς 

Ελλάδος και τπς Κύπρου. Ας ακούσουν 

τις προειδοποιnσεις και τις διαμαρτυ

ρίες τους, και ας δώσουν τπν αρμόζου

σα βαρύτπτα. Θα δουν τότε ποια από

στασπ χωρίζει το προς ένταξπ κράτος 

τπς Τουρκίας από τις ευρωπαϊκές αξίες 

και κανόνες που διέπουν τπν Ευpώππ. 

Και θα συνειδπτοποιnσουν οι πολίτες 

τπς Ε.Ε. τπν ανάγκn που ωθεί τπ 

Δπμοκρατία τπς Κύπρου. ένα ισότιμο 

μέλος τπς Ε.Ε., να απαιτεί να αναγνω

ριστεί το ταχύτερο και έγκαιρα από τπν 

προς ένταξπ χώρα Τουρκία. 

Προβάλλοντας αυτn τπν απα~πσπ π 

Κυπριακn Δπμοκρατία και θέτοντάς τπν 

σαν προϋπόθεσπ για να δώσει τπν 

συγκατάθεσr'ι τπς για τnν έναρξπ εντα

ξιακών συνομιλιών τπς Τουρκίας, δεν 

κάνει κάτι έξω τπς λογικnς και του 

Δικαίου. Αν δεν ικανοποιnσει π χώρα 

αυτn το αυτονόπτο αυτό αίτπμα, απο

δεικνύει ότι περιφρονεί τις αρχές και 

τους νόμους τπς Ε.Ε. Είναι βέβαιο ότι 

σε αυτn τπν περίπτωσn δεν θα βρεθεί 

κράτος τπς Ε.Ε. να επιρρίψει ευθύνες 

στπν κυπριακn Δπμοκρατία όταν προ

βάλει βέτο παρεμποδίζοντας τπν έναρ

ξπ συνομιλιών. 




