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Η προβολή
evôs διαλλακτικού
προσωπείου

Υστερα
από όση αναστάτωση έφερε στον περίγυρο

της Τουρκίας αλλά και στο εσωτερικό
της ο πρόεδρος της διαπιστώνει την απροθυμία

της Ουάσιγκτον για άμεση επαφή μαζί του αλλά
και την επιφυλακτική στάση των Βρυξελλών απέναντι
του Αντιλαμβάνεται πως έχει εξωθήσει τα πράγματα
στα άκρα και αισθάνεται τους κινδύνους που εγκυμονεί

η συνέχιση της επιλογής ακραίων πρωτοβουλιών
που σε πολλά ενοχλούν τα κέντρα βάρους του

διεθνούς στερεώματος Ετσι ο ηγέτης της Τουρκίας
δηλώνει ποόθυμος να ανοίξει την πόρτα των ελευθεριών

και των δικαιωμάτων έννοιες
ΓΝΩΜΗ ξεχασμένες ιδίως μει ά την απόπειρα

πραξικοπήματος του 2016
Και επειδή ο τούρκος πρόεδρος έχει

αντιληφθεί πως στη δυτική δυσαρέσκεια

περιλαμβάνεται και η προκλητική
συμπεριφορά της Αγκύρας έναντι

της Αθήνας τίποτα δεν αποκλείει να
αποφασίσει τη λήψη μιας θεαματικής
απόφασης από την οποία τίποτε δεν
έχει να χάσει ενώ αντίθετα μπορεί

ΚΑΚΑΙΚΗ να τον βοηθήσει να κερδίσει στο επί
πεδο των εντυπώσεων Ετσι δεν αποκλείεται

Αθήνα και Δύση να δουν τον
επιτήδειο ισορροπιστή να προβαίνει στην αδάπανη
χειρονομία της χορήγησης άδειας για την επαναλειτουργία

της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης Κλεισμένης
με σαθρά επιχειρήματα το 1971 και αντικειμένου

εκβιασμού για ελληνικές κινήσεις αμοιβαιότητος
στο μειονοτικό πεδίο Ας μη θεωρείται απομακρυσμένο

ένα τέτοιο ενδεχόμενο Ισως να μην ήταν τυχαίο

ότι ο πρώην υπουργός Παιδείας και μέλος του
ΑΚΡ Χουσεΐν Τσελίκ σε διαδικτυακη διάσκεψη του
Διεθνούς Συνδέσμου Καυκάσιων αναφέρθηκε στη
Σχολή και την επιθυμία του να λειτουργήσει ξανά
Ο ίδιος ο πρόεδρος της Τουρκίας και το περιβάλλον
του είναι πιθανό να ελπίζουν πως παρόμοια πρωτοβουλία

θα μπορούσε να μεταστρέψει έστω και εν
μέρει τις διαθέσεις Ουάσιγκτον και Βρυξελλών και
να συμβάλει και αυτή στην αρχή μιας ανανεωμένης
σχέσης τους με την Τουρκία Ας μη ξεχνούμε πως
πριν από λίγο καιρό ο πρόεδρος Ερντογάν ανέτρεψε

την απόφαση του Κεμάλ για μετατροπή της Αγίας
Σοφίας σε μουσείο κάνοντάς την και πάλι τέμενος

Η κατακραυγή που ακολούθησε δεν ήταν μόνο
ελληνική αλλά διεθνής Και οι ΗΓΙΑ δεν λησμονούν
την προκλητική αυτή πρωτοβουλία όπως δείχνουν οι
δηλώσεις των αξιωματούχων τους Ετσι με μια κίνηση

εντυπωσιασμού ο πρόεδρος της Τουρκίας προσδοκά
τόσο τη χωρίς κόστος θεραπεία του κακού όσο

και την προβολή του διαλλακτικού του προσωπείου

Ενα
τέτοιο βήμα από πολιτικής μεν πλευράς θα

έχει συμβολικό και θεαματικό χαρακτήρα ενώ
από εκκλησιαστικής θα έχει αμφίβολα αποτελέσματα

αν δεν γίνει με βάση όσα ίσχυαν τουλάχιστον
μέχρι το 1971 Για αυτό δεν θα ήταν άσκοπο η Αθήνα

να είναι έτοιμη να ενημερώσει κατάλληλα εταίρους

και συμμάχους Και αυτό ώστε μια άνευ πολιτικού

και εκκλησιαστικού περιεχομένου πρωτοβουλία
του τούρκου προέδρου να μη δώσει στην πλευρά

του το πλεονέκτημα που επιδιώκει να επιτύχει
τώρα που εκών άκων προσέρχεται στις διερευνητικές

επαφές πιστεύοντας πως θα κερδίσει νέα παράταση
στο παιχνίδι προβολής των επικίνδυνων και

αντισυμμαχικών πρωτοβουλιών του

Ο Γιώργοε Κακλίκηβ είναι npéoBns επί τιμή ειδικόε σύμβουλοε του
ΕΛΙΑΜΕΠ
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