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Ερνιογάν: Πράσινο 
φως για λειτουργία 

στην Παναγία Σουμελά

Μετά τη μετατροπή ms AYi'as Σοφίαε σε τζαμί που προκάλεσε 
θύελλα αντιδράσεων, ο Ερντογάν επιχειρεί τώρα να φανεί 
ανεκτικόε cms άλλεβ θρησκείεβ και χθεε ανακοίνωσε ότι cms 15 
Αυγούστου θα τελεστεί η Ορθόδοξη λειτουργία στη Μονή ms 
Παναγίαε Σουμελά στην Τραηεζούντα. Η ανακοίνωση έγινε με

αφορμή τα εγκαίνια μετά τα έργα αναστήλωσηε ms Movns, που 
διάρκεσαν πέντε χρόνια και την κράτησαν κλειστή. Oncos δήλωσε 
ο Ερντογάν «εάν ήμασταν ένα έθνοε που στοχεύει θρησκευτικά 
σύμβολα, π Μονή Σουμελά που βρίσκεται στα χέρια pas για 5 
αιώνεε τώρα θα είχε εξαφανιστεί στο έλεοε των πέντε ανέμων». 9

με ανακοίνωση της Προεδρίας.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΜΑΛΙΣΤΩΝ. Την
ίδια ώρα, να υπερασπιστεί τον Αλί 
Ερμπάς, τον επικεφαλής της Διεύ
θυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων, 
που κατηγορείται από την κεμαλική 
αντιπολίτευση ότι προσέβαλε τον 
Μοιισταφά Κεμάλ Ατατούρκ την πε
ρασμένη Παρασκευή, στο κήρυγμα 
που έκανε κατά την πρώτη ημέρα 
λειτουργίας της Αγίας Σοφίας ως 
τεμένους, έσπευσε χθες η τουρκική 
προεδρία. «Δεν τίθεται θέμα προσβο
λής του Ατατούρκ, δεν μπορούμε να 
αποδεχθούμε μία προσβολή προς τον 
Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, που μας 
προσέφερε τη Δημοκρατία» δήλωσε ο 
εκπρόσωπος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο- 
γάν Ιμπραήμ Καλίν, στο CNN Turk.μετα
οιονεί επιτήρηση ως προς τον αντίκτυπο 
των ενεργειών της.

Ασφαλώς, η εικόνα δεν είναι ειδυλλια
κή, ούτε καθησυχαστική όπως απέδειξε 
και η navtex που εκδόθηκε για έρευνες 
του Barbaras εντός της κυπριακής ΑΟΖ, 
θέλοντας να αποσυνδέσει τα δύο ζητή
ματα. Και η γείτονα δεν έπαψε εν μια 
νυκτί να είναι αναθεωρητική ή ηγεμονική. 
Ομως, για την περιφρόνηση και την αυ
τοπεποίθηση που επιδείκνυε απέναντι 
στις διεθνείς αντιδράσεις τον τελευταίο 
καιρό, η πρόταση παγώματος των ερευ
νών για υδρογονάνθρακες, έστω και αν 
αποδειχθεί τακτικιστικός ελιγμός, συνι- 
στά υπαναχώρηση. Τουλάχιστον από το 
μότο ότι «η Τουρκία κάνει ό,τι λέει και 
λέει ό,τι κάνει».
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Συνεχίζεται 
ο διπλωματικός 
μαραθώνιος
Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας 
υποδέχθηκαν την Ισπανίδα υπουργό Εξωτερικών 
και την ενημέρωσαν για την κατάσταση 
στην Ανατολική Μεσόγειο

ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΦΩΤΑΚΗ

Συνέχεια στον μαραθώνιο των 
διπλωματικών της επαφών απέ
ναντι στην τουρκική επιθετικό

τητα, δίνει η Αθήνα, επιδιώκοντας 
ενδελεχή ενημέρωση των εταίρων 
της στην ΕΕ, αλλά και των διεθνών 
συμμάχων της. Χθες ο Πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ΥΠΕΞ 
Νίκος Δένδιας υποδέχθηκαν στην 
Ελλάδα την επικεφαλής της ισπανι
κής διπλωματίας, Αράντσα Γκονζάλες 
Λάγια, με πρώτο θέμα στην ατζέντα 
των συνομιλιών να αναδεικνύεται η 
κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρ
θηκε αναλυτικά στην παραβατική 
συμπεριφορά της Τουρκίας, όπως 
και ο Νίκος Δένδιας, αλλά και στην 
αντίδραση της ΕΕ. Στο τραπέζι των 
συνομιλιών τέθηκε επίσης η απόφαση 
της Αγκυρας για μετατροπή της Αγί
ας Σοφίας σε τζαμί. Στη συνάντηση 
Λάγια - Μητσοτάκη έμφαση δόθηκε 
τόσο στην ανάγκη εμβάθυνσης και 
διεύρυνσης των εμπορικών και οι
κονομικών σχέσεων καθώς και στον 
τομέα των επενδύσεων. Παράλλη
λα Δένδιας και Λάγια αναφέρθηκαν 
εκτενώς στο Μεταναστευτικό και την 
ανάγκη συντονισμού των ενεργειών 
Μαδρίτης - Αθήνας ως χώρες πρώτης 
γραμμής, ενόψει και της νέας συμφω
νίας για το άσυλο και τη μετανάστευση 
που προετοιμάζει η ΕΕ, ενώ αναφορά 
έγινε και στις εξελίξεις στη Λιβύη, την 
ανάγκη στήριξης της ευρωπαϊκής 
ναυτικής επιχείρησης «Ειρήνη» και 
της επιβολής εμπάργκο όπλων και 
τζιχαντιστών, με στόχο την ειρήνευση 
στη χώρα.

Αναφερόμενος στην επίσκεψη 
της Ισπανίδας ΥΠΕΞ στην Τουρκία, 
ο Δένδιας στηλίτευσε τις προσβολές 
Τσαβούσογλου, σημειώνοντας ότι 
«εμείς σεβόμαστε το τουρκικό έθνος 
όπως και όλα τα έθνη της γης» για να 
προσθέσει ότι η Τουρκία «δίνει την 
εντύπωση ότι επιστρέφει στον 15ο 
ή 16ο αιώνα». Ο ΥΠΕΞ τόνισε ότι η 
Ελλάδα είναι πάντα «έτοιμη για διά
λογο με την Τουρκία», αλλά όχι «υπό 
το κράτος απειλών, όχι υπό το κράτος 
προσβολών, όχι υπό το κράτος από
πειρας δημιουργίας τετελεσμένων». 
Χαρακτήρισε τον κατάλογο ευρωπαϊ
κών κυρώσεων που προετοιμάζονται 
ως μία απαραίτητη επιλογή, που όλοι 
ελπίζουν να μη χρειαστεί να χρησιμο

ποιηθεί διαμηνύοντας παράλληλα ότι 
«η Ευρώπη οφείλει να είναι ενωμένη 
όταν παραβιάζεται η κυριαρχία και τα 
κυριαρχικά της δικαιώματα, η κυρι
αρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα 
οποιουδήποτε κράτους - μέλους της 
όπως η Ελλάδα και η Κύπρος». Ερωτη- 
θείς για πς δηλώσεις του εκπροσώπου 
του Ερντογάν, Ιμπραχίμ Καλίν, περί 
αποκλιμάκωσης, ο Δένδιας τη χαρα
κτήρισε θετική εξέλιξη. Κατέστησε 
σαφές ωστόσο ότι επειδή η λέξη «δι
άλογος είναι βεβαρημένη με ό,τι ο 
καθένας θέλει να προσθέσει σε αυτή», 
για την Ελλάδα η μοναδική διαφορά 
με την Τουρκία είναι το ζήτημα της 
υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την 
Ανατολική Μεσόγειο και των υπερ
κείμενων θαλασσίων ζωνών.

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Η Λάγια 
από την πλευρά της εξέφρασε την 
πλήρη υποστήριξή της στην Ελλά
δα, σημειώνοντας ότι στόχος αυτή τη 
στιγμή είναι να προσπαθήσουμε για 
την αποκλιμάκωση των εντάσεων, μή
νυμα το οποίο όπως είπε μετέφερε και 
στην Αγκυρα τη Δευτέρα. Η ισπανίδα 
ΥΠΕΞ ανέφερε ότι εισέπραξε από την 
τουρκική πλευρά επιθυμία για διάλο
γο, σημειώνοντας ωστόσο ότι «αυτό 
πρέπει να γίνει και πράξη» καθώς οι 
δηλώσεις δεν είναι αρκετές. Η Λάγια 
κλήθηκε να σχολιάσει και την αντίδρα
ση Τσαβούσογλου, στη δήλωσή της 
ότι η Αγία Σοφία είναι κοινός οίκος 
πολιτισμών και θρησκειών, ο οποίος 
της απάντησε ότι «αν θέλει να πει όπ η 
Αγία Σοφία που άνοιξε πάλι ως τζαμί, 
ως Μέγα Τζαμί, για λειτουργία, είναι 
ένας χώρος λατρείας και για άλλες 
θρησκείες, εμείς δεν συμφωνούμε με 
αυτό». Σημείωσε ότι θέση της Ισπανί
ας είναι πως η Αγία Σοφία αποτελεί 
παγκόσμια πατρογονική πολιτιστική 
κληρονομιά. «Υπήρξε οίκος πολλών 
θρησκειών» ανέφερε για να τονίσει 
ότι ορθόδοξοι, καθολικοί, μουσουλ
μάνοι κ.λπ. πρέπει να μπορέσουμε 
να βρισκόμαστε όλοι μαζί κάτω από 
αυτή τη στέγη, ξεκαθαρίζοντας ότι θα 
πρέπει να γίνουν σεβαστοί οι κανό
νες της UNESCO για τέτοια μνημεία. 
Τέλος οτη συνάντηση που είχε με την 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου, η ισπανίδα ΥΠΕΞ 
σημείωσε τη θέση της χώρας της κατά 
των μονομερών ενεργειών της Τουρ
κίας και τάχθηκε υπέρ του διαλόγου, 
αλλά όχι σε καθεστώς απειλών.

ΓΝΩΜΗ

ΤΟΥΑΝΤΩΝΗ
ΤΡΙΦΥΛΛΗ

4+1 μεγάλα θέματα 
γιατ η Μέρκελ
Ηεξάμηνη εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου εί

ναι συνήθως τυπική. Τα κράτη διαδέχονται το ένα το 
άλλο και παρουσιάζουν το πρόγραμμά τους με βάση τις 

προτεραιότητες που υποδεικνύει η Επιτροπή και τον πολυετή 
προγραμματισμό της ΕΕ. Η Προεδρία αναδεικνύει ορισμένες 
δράσεις και πολιτικές που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τη χώρα που 
εκπροσωπεί. Η μοίρα τα έφερε έτσι, που η κ. Μέρκελ στην 
αποχαιρετιστήρια πολιτική της περίοδο έφερε εις πέρας τη 
σπουδαιότερη πολιτική της παρέμβαση για την Ευρώπη. Το βήμα 
προς μιας μορφής ομοσπονδιοποίησης της Ενωσης.

Πέρυσι, σε μια από τις σημαντικότερες ομιλίες της στην τελετή 
των τελειόφοιτων του Χάρβαρντ έδωσε μια σειρά συμβουλών 
από την πολυετή πολιτική και επιστημονική διαδρομή της.

Παρότρυνε τους νέους να σπάνε τα τείχη της 
άγνοιας και της προκατάληψης, γιατί όλα πρέ
πει να αλλάξουν σε έναν κόσμο που αλλάζει 
δραματικά. Ας δούμε συνοπτικά ποια είναι 
τα μεγάλα θέματα που θα αντιμετωπίσει η 
μεγάλη Ευρωπαία:
1. Η εφαρμογή των αποφάσεων του επταετούς 
προϋπολογισμού και του προγράμματος για 
την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης ως 
αποτέλεσμα της υγειονομικής κρίσης. Από 
ό,τι φαίνεται τα χαρακτηριστικά της είναι 

παρόμοια με αυτά της ισπανικής γρίπης και συνεπώς μοναδική 
ελπίδα για μην οδηγηθούμε σε ακόμη μεγαλύτερη ύφεση είναι 
η έγκαιρη ανακάλυψη εμβολίου.
2. Η διαχείριση της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή και 
τη Βόρεια Αφρική. Μια εξέλιξη στην οποία η κ. Μέρκελ θα παίξει 
σημαντικό ρόλο στην κατάσβεση των εστιών που οδηγούν σε 
συρράξεις. Στο μέτρο που η Ενωση δεν διαθέτει δύναμη πυρός, 
παρεμβάσεις για την αποσόβηση συρράξεων εναπόκειται στην 
καγκελάριο κατά κύριο λόγο. Οπως η παρέμβασή της στην 
ελληνοτουρκική διαμάχη, στην ειρήνευση στη Λιβύη και άλλες 
εστίες θα είναι κρίσιμη και αποτελεσματική.
3. Η εμπορική συμφωνία με τη Βρετανία. Ολοι πια στρέφουν τα 
βλέμματά τους στους χειρισμούς της, ώστε να αποφευχθεί μια 
άναρχη έξοδος της Βρετανίας, η οποία φαίνεται ότι δεν πάει 
καθόλου καλά στην προσπάθειά της να σταθεί μόνη. Οι τελευταίες 
εξελίξεις στην επιδίωξη μιας σύντομης εμπορικής συμφωνίας 
με τις ΗΠΑ έχουν σταματήσει. Η επιμονή των ΗΠΑ για ελεύθερη 
διακίνηση των γεωργικών προϊόντων της -  μεταλλαγμένα, 
χλωριωμένα κοτόπουλα κ,λπ. -  στη Βρετανία είναι απαγορευτικές 
για τον κ. Τζόνσον.
4. Οι εμπορικές σχέσεις με Κίνα και ΗΠΑ βρίσκονται 
σημείο ευαίσθητο. Τυχόν επανεκλογή του κ. Τραμπ θα είναι 
καταστροφική. Ο εμπορικός πόλεμος που πλήττει την Ευρώπη 
και ιδίως τη Γερμανία οδηγεί σε αναρχία τις εμπορικές σχέσεις 
και απειλεί την Εσωτερική Αγορά, τον ακρογωνιαίο λίθο της 
Ευρώπης. Παράλληλα η σκλήρυνση της Κίνας σε πολιτικό επίπεδο 
περιπλέκει την τριμερή σχέση ΗΠΑ - Κίνας - ΕΕ.
5. Η διαφύλαξη των διεθνών θεσμών που δημιουργήθηκαν μετά 
τον πόλεμο από τη συστηματική απαξίωσή τους από τις ΗΠΑ 
είναι μια επικίνδυνη πολιτική που οδηγεί σε άναρχο «πόλεμο» 
όλων εναντίον όλων.

Η επικυριαρχία του δολαρίου στην αγορά ενέργειας, η 
πολιτική εξάρτηση των κρατών από το μη παραγωγικό 
κεφάλαιο, η κλιματική αλλαγή, η οικονομικές ανισότητες 

και τόσα άλλα απαιτούν έναν ευρωπαίο ηγέτη του διαμετρήματος 
της κ. Μέρκελ. Τουλάχιστον μέχρι να ωριμάσει ο κ. Μακρόν.

Πάντως ακόμη και σήμερα η καγκελάριος θα μείνει στην Ιστορία 
ως η σημαντικότερη ευρωπαία πολιτικός ισάξια των πατέρων 
της Ευρώπης. Ας ελπίσουμε ότι θα βρει τη δύναμη να συνεχίσει. 
Η Γερμανία, η Ευρώπη και όλος ο κόσμος την έχει ανάγκη.

Ο Αντώνηε Τριψυλληε είναι μέλοε τπε διαΝΕΟσιε και του ΕΛΙΑΜΕΠ


