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Όπως έχω ξαναγράψει, δεν µε ενθουσιάζουν οι  πολυκοµµατικές κυβερνήσεις 

συνεργασίας. Φαίνεται, όµως, ότι η  κυβέρνηση Παπαδήµου είναι αυτή τη 

στιγµή µία λύση ανάγκης για να βγούµε από τα οικονοµικά και πολιτικά 

αδιέξοδα. Εύχοµαι στη  µεταβατική κυβέρνηση τρία πράγµατα. Πρώτον να 

λάβει την 6η δόση του δανείου χωρίς να δεχθεί περαιτέρω µείωση της εθνικής 

µας κυριαρχίας. ∆εύτερον να παραδώσει συντόµως την εξουσία ώστε να 

οδηγηθούµε σε εκλογές και να µιλήσει ο λαός. Τρίτον να µην αντιµετωπίσει 

κατά τον βραχύ βίο της σοβαρή τουρκική πρόκληση. Και το λέγω αυτό, διότι 

σε περιόδους αναστατώσεως της ελληνικής πολιτικής ζωής ο γκρίζος λύκος 

χαίρεται και προκαλεί. Θυµίζω την πρόκληση στα Ίµια το 1996, η οποία 

προέκυψε κατά την παράδοση της σκυτάλης από τον Α. Παπανδρέου στον Κ. 

Σηµίτη. 

Προ ολίγων ηµερών είχαµε ένα περιστατικό, το οποίο δεν αποτελεί µεν 

σοβαρό µεθοριακό επεισόδιο, αλλά καταδεικνύει τις διαθέσεις της τουρκικής 

κυβερνήσεως. Συγκεκριµένα ο ιστορικός Ναός της Αγίας Σοφίας στη Νίκαια 

της Μικράς Ασίας µετατράπηκε από Μουσείο σε ισλαµικό τέµενος µε 

απόφαση της Γενικής ∆ιευθύνσεως Βακουφίων της Άγκυρας. Η 

επαναλειτουργία του τζαµιού µετά από 90 χρόνια διακοπής της λειτουργίας 

του πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 6.11.2011, εορτή των θυσιών για τους 

Μουσουλµάνους. (Αναφέρω και µία λεπτοµέρεια µε ιστορικό συµβολισµό: ∆ύο 

ηµέρες πριν, στις 4 Νοεµβρίου 2011, η Ορθόδοξη Εκκλησία εόρταζε τη µνήµη 

του Αγίου Ιωάννου Βατάτζη, Βυζαντινού Αυτοκράτορος µε έδρα τη Νίκαια από 

το 1222 έως το 1254).  

Ο Μουφτής της Νίκαιας προεξήρχε της πρωινής προσευχής και ο Γενικός 

∆ιευθυντής Βακουφίων εξέφρασε τη χαρά του για την επαναλειτουργία του 

Ναού ως χώρου προσευχής των µουσουλµάνων. Υπενθύµισε µάλιστα ότι 

πριν από 680 χρόνια η Αγία Σοφία µετατράπηκε σε τέµενος από τον Ορχάν 

Γκαζί των Οθωµανών και ότι από τη δεκαετία του 1920 παραµένει κλειστή. 

Προσέθεσε ότι δεν θα επιτραπεί να γίνουν Χριστιανικές Λειτουργίες και ότι 

πλέον έχει αφαιρεθεί η πινακίδα «Μουσείο Αγίας Σοφίας». 

Για το ίδιο θέµα, ο Αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβερνήσεως Μπουλέντ 

Αρίντς εξέφρασε την ευαρέσκειά του και παραπονέθηκε υποκριτικότατα ότι 

πολλά τζαµιά στα Βαλκάνια δεν είναι πλέον τζαµιά. Λησµονεί ότι το ελληνικό 

κράτος, παρά τις αρνητικές µνήµες ξενικής κατοχής που µάς φέρνουν τα 

τζαµιά, συντηρεί µε χρήµατα του ελληνικού λαού πολλά µουσουλµανικά 

τεµένη, όπως π.χ. το τέµενος Βαγιαζήτ στο ∆ιδυµότειχο. Λησµονεί επίσης ή 

θέλει να λησµονεί ότι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία , παρά τις πικρές µνήµες της 

εισβολής, συντηρεί πολλά τεµένη στις ελεύθερες περιοχές, όπως π.χ. το Χαλά 



Τεκέ Τζαµί κοντά στη Λάρνακα. ∆ικαίως ο δηµοσιογράφος Νικόλαος Μαγγίνας 

διερωτάται µήπως αυτό που συνέβη στην Αγία Σοφία της Νίκαιας µπορεί  να 

συµβεί και µε το σύµβολο της Χριστιανοσύνης, την Αγία Σοφία 

Κωνσταντινουπόλεως (www.amen.gr, 10.11.2011). 

Με την αποµάκρυνση του Γ. Παπανδρέου από την κυβέρνηση είναι ευκαιρία 

να απαγκιστρωθούµε ως έθνος και ως πολιτικό σύστηµα από ξεπερασµένες, 

αφελείς και επικίνδυνες αντιλήψεις περί ελληνοτουρκικής προσεγγίσεως, 

πολυπολιτισµικών προτύπων κ.λπ. Από τη γραπτή µορφωτική συµφωνία Γ. 

Παπανδρέου-Ισµαήλ Τζεµ του 2001 µέχρι σήµερα η Ελλάς έχει προβεί σε 

µονοµερείς περικοπές σελίδων και κεφαλαίων από τα σχολικά βιβλία 

Ιστορίας, Γεωγραφίας και Λογοτεχνίας µε την ελπίδα να µη διαταραχθεί η –

κατ’ εµέ ανύπαρκτη- ελληνοτουρκική φιλία. Αντιθέτως οι εκάστοτε 

κυβερνώντες στην Άγκυρα, ασχέτως κοµµάτων ή ιδεολογιών, συνεχίζουν να 

διδάσκουν στα σχολεία τον ακραίο εθνικισµό . Μάλιστα άφησαν επίτηδες έξω 

από την προαναφερθείσα µορφωτική συµφωνία το µάθηµα «Στοιχεία Εθνικής 

Ασφαλείας», το οποίο διδάσκεται στη Β και Γ Λυκείου από ένστολο Τούρκο 

Αξιωµατικό και δια του οποίου αµφισβητείται η Ιστορία µας και η εδαφική µας 

ακεραιότητα. Είναι επίσης αναγκαίο το συντοµότερο δυνατόν να ξεκινήσουν οι 

απαραίτητες διπλωµατικές ενέργειες για την ανακήρυξη της ελληνικής ΑΟΖ µε 

βάση το Καστελλόριζο. Ο απελθών Πρωθυπουργός χρεώνεται µε µεγάλη 

ολιγωρία και ηττοπάθεια στο συγκεκριµένο ζήτηµα και θα ήταν ευχής έργον η 

αποχώρησή του να σηµατοδοτήσει την υιοθέτηση µιας αξιοπρεπέστερης και 

πιο δυναµικής εξωτερικής και αµυντικής πολιτικής.  

Ως Χριστιανός Ορθόδοξος και ως δηµοκρατικός πολίτης πιστεύω στην ειρήνη 

και στην ανάγκη συµφιλιώσεως µεταξύ των λαών. ∆εν πιστεύω, όµως, ότι οι 

καλές σχέσεις γειτονίας παγιώνονται µε συνεχείς µονοµερείς υποχωρήσεις, 

όπως πράττει πολλές φορές η ελληνική διπλωµατία. Όσο δε για την 

πολυσυζητηµένη «ελληνοτουρκική φιλία» είναι προφανές ότι από την 

εµφάνιση του όρου στηρίζεται σε σαθρά θεµέλια. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος 

προσπάθησε να προσεγγίσει τον Κεµάλ Ατατούρκ για να θέσει ένα τέλος στις 

πολεµικές συγκρούσεις. Όµως λίγα χρόνια µετά, κατά την περίοδο του Β 

Παγκοσµίου Πολέµου και της τριπλής  κατοχής στην πατρίδα µας, η τουρκική 

κυβέρνηση ξεσπούσε στην πολυπληθή ελληνική Οµογένεια της 

Κωνσταντινουπόλεως και εξόντωσε πολλά µέλη της µε τον ύπουλο φόρο 

«Βαρλίκ Βεργκισί».  

Προ ηµερών, µιλούσα µε Έλληνα αξιωµατικό, ο οποίος υπηρέτησε στο 

ΝΑΤΟϊκό στρατηγείο της Σµύρνης και έκανε το λάθος να πάρει µαζί τα παιδιά 

του. Άντεξαν µόνο για λίγους µήνες στο ειδικό αγγλόφωνο σχολείο που 

λειτουργεί εκεί για τα παιδιά των ξένων αξιωµατικών. Αναγκάσθηκε να τα 

ξαναφέρει στην Ελλάδα λόγω των ύβρεων και των προπηλακισµών από τα 

τουρκόπουλα. Η ελληνοτουρκική φιλία έχει ακόµη µακρύ δρόµο να διανύσει 

µέχρι να καταστεί -αν ποτέ καταστεί-  πραγµατικότητα ! 
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