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ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΛΙΚΗΣ
πρέσβης επί τιμή

ειδικός σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ

Χριστιανική λέσχη
και σύνδρομο
Τσάμπερλεϊν

Α
ιςθηςη προκάλεσε διεθνώς η πρωτοβουλία Ερντο
γάν για την αλλαγή καθεστώτος της Αγίας Σοφίας
Εχοντας χάσει το παιχνίδι της δημοφιλίας έχοντας
απολέσει τον τίτλο του πρωταθλητή της οικονομίας

και έχοντας αλλάξει τη θετική εικόνα της Δύσης για
έναν μετριοπαθή ισλαμιστή κινείται χωρίς σεβασμό έναντι

κοινά αποδεκτών αρχών Η πολιτική των άκρων έχει
αγγίξει τα όρια ανοχής του διεθνούς παράγοντα που δύο
κυρίως στοιχεία τον κρατούν σε αδράνεια η αντίληψη
ότι η Τουρκία παραμένει στρατηγικά χρήσιμη στη Δύση
και στα οικονομικά συμφέροντα που έχουν επενδυθεί
στη μεγάλη τουρκική αγορά και στο φθηνό εργατικό δυναμικό

της Τα στερεότυπα δύσκολα ανατρέποντάι Σήμερα

που ο Τούρκος πρόεδρος εκπέμπει αντιδυτικό μένος
αποπειράται να επιβάλει manu militari την τουρκική
εκδοχή του διεθνούς δικαίου και χλευάζει την πολιτική
και τον πολιτισμό της Δύσης ενώ EE και ΗΠΑ διατηρούν
επιφυλάξεις για το εάν το ολοκληρωτικό

αυτό πρότυπο ισλαμικής δημοκρατίας

δεν πρέπει πλέον να θεωρείται
χρήσιμος εταίρος

Η EE η χριστιανική λέσχη όπως
τη χαρακτηρίζει ο Ταγίπ Ερντογάν
υπέστη προσβολή με την τεμενοποί
ηση της Αγίας Σοφίας Απέναντι στην
ύβριν αισθάνθηκε πικρία και οργή

εκφράζοντας οδύνη Ομως ο πονηρός ανατολίτης ξέρει
πως με κάποιες κινήσεις συναισθηματικού χαρακτήρα
μεταστρέφονται διαθέσεις Ετσι λίγο μετά την ανάγνωση

Σήμερα που ο Τούρκος πρόεδρος
εκπέμπει αντιδυτικό μένος αποπειράται

να επιβάλει manu militari την
τουρκική εκδοχή του διεθνούς δικαίου

και χλευάζει την πολιτική και
τον πολιτισμό της Δύσης ενώ EE

και ΗΠΑ διατηρούν επιφυλάξεις

του Κορανίου στην Αγία Σοφία παραχώρησε εν μεγαθυμία

στους ορθοδόξους τη Μονή Σουμελά για τους
εορτασμούς του Δεκαπενταύγουστου Την ανεπιτυχή
απόπειρά του να συγκεντρώσει Δυτικούς ηγέτες στην
προσβεβλήμένη ξανά Αγία Σοφία ακολούθησε μικρότερης
εμβέλειας κίνηση δείχνοντας πως η νοοτροπία του παζαριού

της Ανατολής παραμένει εργαλείο

στα χέρια ενός αφερέγγυου και
αδίστακτου ηγέτη

Που τώρα που πλησιάζουν οι εορτασμοί

των ιοο χρόνων από το 1922
και έναν χρόνο μετά εκείνοι του ενός
αιώνα από την υπογραφή της Συνθήκης

της Λωζάνης και την ίδρυση της
Τουρκικής Δημοκρατίας πολλά μπορεί

να έχει κατά νου που δεν θα είναι ευχάριστα για την
υπνώττουσα Δύση Τη Δύση που δεν σπεύδει να καλύψει
η ίδια το κενό που αφήνουν οι ΗΠΑ στην Ανατολική Με¬

σόγειο στρέφοντας πλέον το ενδιαφέρον τους αλλού
Ελπίζει η Δύση πως το κενό θα το καλύψει η Τουρκία
προλαβαίνοντας τους προγραμματισμούς της Μόσχας

Η Αγκυρα έχει δώσει πληθώρα δειγμάτων συμμαχικής
αποστασιοποίησης Ενδεικτική είναι η στάση της το 2003
κατά τον πόλεμο του Ιράκ καθώς και η προμήθεια ρωσικών

πυραύλων S-400 η καταπάτηση της Συνθήκης της
Λωζάνης στη Συρία όπου συμμαχεί πολεμικά με τη Ρωσία

η αθέτηση της υπογραφής της στο Βερολίνο και όλα
όσα κατά συρροήν πράττει σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Ομως οι διαδοχικές αποδείξεις συμμαχικής απιστίας
δεν ευαισθητοποιούν μερίδα δυτικών πρωτευουσών που
διακατεχόμενες από το σύνδρομο Τσάμπερλεϊν κωφεύουν

στις ελληνικές ανησυχίες που δεν έχουν εθνοκεντρικό

χαρακτήρα αλλά ηχούν κώδωνα κινδύνου για τα
δεινά που επιφυλάσσει στην Ευρώπη η αχαλίνωτη επεκτατική

πολιτική ενός εκλεγμένου δικτάτορα
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