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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

]«Mεγάλωσα στην Αντιγόνη, είμαι βέρος Αντι-
γονιώτης,ντόπιος. Όχι μόνο για εξοχή. Όλη η

οικογένειά μας ζούσε εκεί. Ήταν η δεύτερη μεγαλύ-
τερη οικογένεια στην Αντιγόνη. Πρώτη ήταν η οικο-
γένεια των Πόλιδων με 130 άτομα και δεύτερη η δι-
κιά μας, 120 άτομα, όλοι Έλληνες. Μεγάλο σόι. Και
αυτοί κρατούσαν το νησί. Τούρκοι ήταν μόνο 4-5 οι
αστυνομικοί. Δεν είχαμε δημαρχείο, ήταν στην Πρίγ-
κηπο και εμείς είχαμε κοινοτάρχη. Αυτοί ήταν οι
Τούρκοι αλλά σιγά σιγά άρχισαν να έρχονται, να
δουλεύουν κοντά στους δικούς μας και οι περισσό-
τεροι μάθαιναν Ελληνικά. Στα λέω αυτά γιατί εγώ με-
γάλωσα με αυτά τα παιδιά και ξέρανε ελληνικά όλοι.
Η κοινότητά μας ήταν μόνο Έλληνες. Ελάχιστοι Τούρ-
κοι . Δεν είχε ούτε σχολείο τούρκικο τότε ούτε τζαμί. 

Σάββατο 4 Ιουνίου 2016
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ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΑΡΗΣ:
«Η ανατροπή ξεκινάει
από το σημείο 
που το φυσικό
φαντάζει αφύσικο»
] O Πέτρος  Μάρκαρης είναι μια εξέχουσα προσω-
πικότητα των ελληνικών γραμμάτων και τεχνών, με
ιδιαίτερη συμβολή στις ελληνογερμανικές σχέσεις.
Το 2013 τιμήθηκε με το Μετάλλιο Goethe και το

TΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΥ

]Ο Αιχάν Ακτάρ σήμερα είναι καθηγητής
Κοινονιολογίας του Πανεπιστημίου Μπιλγ-

κί όπου διδάσκει στα μεταπτυχιακά τμήματα Ελη-
ηνοτουρκικών Σχέσεων. Οι έρευνες και μελέτες
του έχουν κατά καιρούς προκαλέσει αντιδράσεις,
καθώς τόλμησε να αγγίξει με αντικειμενική επι-
στημονική προσέγγιση θέματα που ήταν ταμπού
και αφορούσαν τις σχέσεις κράτους – μειονωτή-
των στην Τουρκία.

Αρθρογραφεί εδώ και πολλά χρόνια σε διάφο-
ρες εφημερίδες στην Τουρκία.

Όταν θέλησα να τα πούμε για να του ζητήσω
να φιλοξενούμε άρθρα του στην μηνιαία αυτή έκ-
δοση της Ηχούς μέ δέχθηκε στο σπίτι του κοντά
στο Ταξίμ, πίσω από το Γερμανικό Προξενείο.

Του θύμησα ότι τον Φεβρουάριο φέτος παρου-
σιάστηκε στην Αθήνα το βιβλίο του «Η Τουρκία
ανήκει στους  Τούρκους» στο οποίο πραγματεύε-
ται το θέμα του φόρου περιουσιών (Βαρλίκη) και
τις πολιτικές αφομοίωσης και εξόντωσης των
μειονοτήτων.

Αρχίζει την κουβέντα τονίζοντας πως είναι κοι-
νωνιολόγος. «Το “Ιστορικός” προέκυψε μετά επι-
σημαίνει» και συνεχίζει.

Το 1991 αποφάσισα να ασχοληθώ με την επι-
βολή φόρου περιουσίας. Πώς συνέβη αυτό; Στην
Πόλη υπήρχε ένας διευθυντής εφορίας ονόμτι
Φαικ Οκτέ, που εφάρμοσε τον φόρο αυτό που
αποφάσισε και επέβαλλε η Κυβέρνηση Σαράτσο-
γλου. Εκείνο το καλοκαίρι διάβασα τα απομνημο-

Μακαρονάδα 
κόκκινη ή πέστο;

Tοῖς ἐντευξομένοις εἰς τήν μηνιαίαν ἔκδοσιν τῆς ἐφημερίδος «ΗΧΩ»,
ἀδελφοῖς καί τέκνοις ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοῖς, χάριν καί εἰρήνην παρά Θεοῦ.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ὁ ἐλέῳ Θεοῦ Προ-
καθήμενος αὐτοῦ, ἡ ἡμετέρα Μετριότης, μέ ἰδιαιτέραν
χαράν χαιρετίζομεν τήν νέαν ἐκδοτικήν προσπάθειαν
τῆς ἐνταῦθα ἐκδιδομένης ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος
«Ἠχώ» καί εἰς τήν Ἑλλάδα μηνιαίως ἐν τοῖς ἐφεξῆς, ἡ
ὁποία καί θά μεταφέρῃ ὡς ἄλλη «ἠχώ» τόν παλμόν
τῆς ζωῆς καί τήν παραδοσιακήν δημιουργικότητα τῆς
ἐνταῦθα καί ἐν Ἴμβρῳ καί Τενέδῳ Ὁμογενείας μας,
ἀλλά καί τήν φωνήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κων-
σταντινουπόλεως, ἡ ὁποία φωνή συνεχῶς ἀκούεται
ἄλλοτε σιωπηλῶς καί ἄλλοτε στεντορίως εἰς τάς καρ-
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ΑΪΧΑΝ
ΑΚΤΑΡ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΥ

Το Σύνταγμα 
του Ερντογάν θα μοιάζει
με αυτό του Κεμάλ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΠΙΔΑΣ 

ΡΕΠ       ΡΤΑΖ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ

Σμύρνη αγαπημένη, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Τουρκία, ένα
σύγχρονο αρχιτεκτονικό κόσμημα με βλέμμα στο Αιγαίο. Μια κοι-
νωνία έντονων αντιθέσεων, όπως σε όλες τις αναπτυγμένες ζώνες
της τουρκικής επικράτειας που όμως η χρωματιστές μαντίλες δεν
καλύπτουν υποχρεωτικά τα γυναικεία κεφάλια σε τόση μεγάλη
έκταση όπως αλλού και με έντονη την αίσθηση  ενός μεγαλύτερο
ευρωπαϊκού ανοίγματος στην καθημερινότητα των κατοίκων.
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ΣΤΙΣ ΜΕΣΑ 
ΣΕΛΙΔΕΣ
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Επιτέλους 
και στην Ελλάδα...
] Η εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας και πλέον θα βρίσκεται σε
όλα τα περίπτερα της Ελλάδας, είναι η καθυστερημένη άφιξη της φωνής
του ελληνισμού της Βασιλεύουσας στην ελληνική επικράτεια. Είναι πράγ-
ματι άξιον απορίας για ποιό λόγο τα πολυάριθμα και ακμάζοντα κατά πε-
ριόδους, έντυπα της ομογένειας της Πόλης δεν επεδίωξαν την άμεση επι-
κοινωνία με το ελλαδικό κοινό. Οι ερμηνείες ποικίλουν και δεν σκοπεύω
να ασχοληθώ με αυτές.

Η εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας, του χρόνου συμπληρώνει 40
χρόνια έκδοσης, με γνώμονα την υπηρεσία στους αγώνες της ομογένειας,
συνειδητά μακριά από την διαπλοκή, με όποιο κόστος  είχε αυτό κατά και-
ρούς. Ταυτόχρονα όμως χαίροντας της εκτίμησης του κοινού που ανα-
γνώριζε και αναγνωρίζει την ελεύθερη φωνή, που υψώνεται όταν υπο-
φέρει η ομογένεια της Κωνσταντινούπολης. Πάντα πιστή στο μότο του
Βολταίρου, που διαβάζετε στον τίτλο, όπως το πίστεψε και το υποστήριξε
ο ιδρυτής της Χαράλαμπος Ρομπόπουλος.

“Διαφωνώ με οτι λές αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά
σου να το λές.”

Η Ηχώ ιδρύθηκε το 1977, σε μια περίοδο που το Κυπριακό καθόριζε
την μοίρα του ελληνισμού της Πόλης. Η διαρροή ήταν ανεξέλεγκτη. Ο πλη-
θυσμός  του ελληνισμού συρρικνωνόταν δραματικά. Η κίνηση της ίδρυσης
μιας νέας εφημερίδας με την επιεικέστερη προσέγγιση δεν εθεωρείτο
σώφρονα πράξη. 40 χρόνια μετά η ιστορία της εφημερίδας δικαιώνει τον
Χαράλαμπο Ρομπόπουλο.

Το 2009 η Ηχώ παίρνει βραβείο ιδρύματος Μπότση για την επί 32 χρό-
νια καθημερινή παρουσία στην Κωνσταντινούπολη, τηνμ ενημέρωση των
ομογενών και τους δύσκολους αγώνες της για την προάσπιση των δι-
καιωμάτων τους.

Όπως ακριβώς τότε που ο ιδρυτής της Ηχούς πήγε κόντρα στο ρεύμα
έτσι και σήμερα η Ηχώ έρχεται στην Ελλάδα την στιγμή που η λογική υπα-
γορεύει το αντίθετο. Δεν κατηγορούμε όσους εγκαταλείπουν το πλοίο που
μπάζει νερά. Απλά εμείς πιστεύουμε ότι είναι η ώρα να κλείνει ο καθένας
από μια μικρή τρυπούλα. Ο καθείς στα μέτρα των δυνατοτήτων του. Και
τότε θα δούμε πως το πλοίο με την συλλογική προσπάθεια επιπλέει.

Η εφημερίδα που κρατάτε δεν εκπροσωπεί μεγάλα κεφάλαια. Αντιθέ-
τως. Ούτε ήρθε να φέρει τα πάνω κάτω. Είναι μιά συλλογική προσπάθεια
εξαιρετικών συναδέλφων, ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και διανοούμε-
νων, που πιστεύουν στην δύναμη της γνώσης και της έγκυρης ενημέρω-
σης στην υπηρεσία της κοινωνίας.

Η Ηχώ με δικά της αποκλειστικά ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, άρθρα, έρευ-
νες και μελέτες  έγκριτων ακαδημαϊκών, θα επιχειρεί να δίνει την πραγ-
ματική εικόνα της αλήθειας για τα τεκταινόμενα όχι μόνο στον ελληνισμό
της Κωνσταντινούπολης αλλά στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο Ελλάδας
– Τουρκίας και Μέσης Ανατολής.

Θα αποκαλύπτει τις άγνωστες εκείνες πτυχές της πολιτικής των ελλη-
νοτουρκικών που προσπερνά το βιαστικό ταχύτατο ρεπορτάζ, έτσι όπως
το αναγκάζουν να γίνεται οι ρυθμοί της τηλεόρασης και του διαδυκτίου. 

Δυστυχώς μάταια και στρεβλά, τα έντυπα  μμε επιχειρούν να ακο-
λουθήσουν τους ίδιους ρυθμούς χάνοντας συνέ-

χεια έδαφος. Προσπερνούν την
ουσία της αποστολής τους, που

δεν είναι άλλη απο την έρευνα,
την συνέντευξη και την αναζήτηση

της αλήθειας πίσω από τα γεγονότα
τα οποία πάντοτε δεν είναι όπως φαί-

νονται με την πρώτη ματιά.  

Δηλαδή την αποστολή που είχε από
την πρώιμη του μορφή. =

«Διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα υπερασπιστώ 

μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες»
ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ

Δεύτερος με το ζόρι, ενώήμουν πρώτοςΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

– ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΥΚΑΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
«Mεγάλωσα στην Αντιγόνη, είμαι βέ-

ρος Αντιγονιώτης,ντόπιος. Όχι μόνο

για εξοχή. Όλη η οικογένειά μας ζούσε εκεί.

Ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη οικογένεια στην

Αντιγόνη. Πρώτη ήταν η οικογένεια των Πό-

λιδων με 130 άτομα και δεύτερη η δικιά μας,

120 άτομα, όλοι Έλληνες. Μεγάλο σόι. Και

αυτοί κρατούσαν το νησί. Τούρκοι ήταν μόνο

4-5 οι αστυνομικοί. Δεν είχαμε δημα
ήταν στην Πρίγκηπο κτάρχη Α

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΑΡΗΣ:
«Η ανατροπή ξεκινάει

από το σημείο που το φυσικόφαντάζει αφύσικο»
] Την Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης επισκέ-

φθηκε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης,

στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Πό-

λη και συναντήθηκε με τον ηγούμενο της Ιεράς Μο-

νής Αγίας Τριάδος Χάλκης, Μητροπολίτη Προύσης
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TΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΥ] Ο Αιχάν Ακτάρ σήμερα είναι καθηγητής

Κοινονιολογίας του Πανεπιστημίου Μπιλγ-

κί όπου διδάσκει στα μεταπτυχιακά τμήματα Ελη-

ηνοτουρκικών Σχέσεων. Οι έρευνες και μελέτες

ου έχουν κατά καιρούς προκαλέσει αντιδράσεις,

θώς τόλμησε να αγγίξει με αντικειμενική επι-

μονική προσέγγιση θέματα που ήταν ταμπού

φορούσαν τις σχέσεις κράτους – μειονωτή-

την Τουρκία.ρογραφεί εδώ και πολλά χρόνια σε διάφο-

μερίδες στην Τουρκία.έλησα να τα πούμε για να του ζητήσω
νούμε άρθρα του στην μηνιαία αυτή έκ-
χούς μέ δέχθηκε στο σπίτι του κοντά
σω από το Γερμανικό Προξενείο.
α ότι τον Φεβρουάριο φέτος παρου-
Αθήνα το βιβλίο του “Η Τουρκία

ούρκους” στο οποίο πραγματεύε-
όρου περιουσιών (Βαρλίκη) και
μοίωσης και εξόντωσης τωνντα τονίζοντας πως είναι κοι-

ορικός” προέκυψε μετά επι-ι.

Το 1991 αποφάσισα να ασχοληθώ με την

επιβολή φόρου περιουσίας. Πώς συνέβη

αυτό; Στην Πόλη υπήρχε ένας διευθυντής εφο-

ρίας ονόμτι Φαικ Οκτέ, που εφάρμοσε τον φόρο

αυτό που αποφάσισε και επέβαλλε η Κυβέρνηση

Σαράτσογλου. Εκείνο το καλοκαίρι διάβασα τα

Μακαρονάδα κόκκινη ή πέστο;

Tοῖς ἐντευξομένοις εἰς τήν μηνιαίαν ἔκδοσιν τῆς ἐφημερίδος

«ΗΧΩ», ἀδελφοῖς καί τέκνοις ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοῖς, χάριν καί εἰρή-

νην παρά Θεοῦ.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ὁ ἐλέῳ Θεοῦ

Προκαθήμενος αὐτοῦ, ἡ ἡμετέρα Μετριότης, μέ

ἰδιαιτέραν χαράν χαιρετίζομεν τήν νέαν ἐκδοτι-

κήν προσπάθειαν τῆς ἐνταῦθα ἐκδιδομένης ὁμο-

γενειακῆς ἐφημερίδος «Ἠχώ» καί εἰς τήν Ἑλλάδα

μηνιαίως ἐν τοῖς ἐφεξῆς, ἡ ὁποία καί θά μετα-

φέρῃ ὡς ἄλλη «ἠχώ» τόν παλμόν τῆς ζωῆς καί

τήν παραδοσιακήν δημιουργικότητα τῆς

ἐνταῦθα καί ἐν Ἴμβρῳ καί Τενέδῳ Ὁμογενείας

μας, ἀλλά καί τήν φωνήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας

τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία φωνή συ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4
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ΑΪΧΑΝΑΚΤΑΡ

ΧΡΗΣΤΟΣΙΑΚΩΒΟΥ

Το Σύνταγμα του Ερντογάν θα μοιάζει
με αυτό του Κεμάλ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΠΙΔΑΣ 

αλύτερη πόλη στην Τουρκία, ένα
με βλέμμα στο Αιγαίο. Μια κοι-
ε όλες τις αναπτυγμένες ζώνες
ς η χρωματιστές μαντίλες δεν
ία κεφάλια σε τόση μεγάλη
αίσθηση ενό

editorial

]Η απομάκρυνση του Αχμέτ
Νταβούτογλου από την Πρω-

θυπουργία σηματοδοτεί για πολλές
ευρωπαϊκές χώρες την υπαναχώρη-
ση της Τουρκίας από την ευρω-τουρ-
κική συμφωνία, της οποίας ο παραι-
τηθείς πρωθυπουργός υπήρξε αρχι-
τέκτονας. Ο Ερντογάν όμως δεν το
βλέπει έτσι.

Τα προαπαιτούμενα που έθεσε η
Ευρώπη στην Άγκυρα για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας αγγίζουν τον
πυρήνα της πολιτικής Ερντογάν στο
θέμα της αντιμετώπισης της τρομο-
κρατίας. Η ψήφιση του νόμου για την
άρση της βουλευτικής ασυλίας με μια
διαδικασία που πυροδότησε επικούς
καβγάδες μέσα στο Κοινοβούλιο με-
ταξύ Τούρκων και Κούρδων βουλευ-
τών δείχνει ότι ο Ερντογάν δεν είναι
διατεθειμένος να κάνει βήμα πίσω.
Στην ουσία σκληραίνει τη στάση του
έναντι της Ευρώπης. Η αποστροφή
του «Θα ακολουθήσουμε την πορεία
μας, ας αποφασίσουν για την δική
τους» δείχνει ότι υπάρχει πλέον ένα
χάσμα, που πρέπει να γεφυρωθεί, με
γρήγορη και αποτελεσματική διπλω-
ματία.

Με την πολιτική του στο Κουρδικό,
αλλά και στη συριακή κρίση, ο Ερντο-
γάν έχει αποστασιοποιηθεί σημαντι-
κά από τις ΗΠΑ και την στρατηγική
τους στην περιοχή. Οι σχέσεις της Άγ-
κυρας με τη Μόσχα έχουν γίνει στην
ουσία εχθρικές μετά την κατάρριψη
του ρωσικού μαχητικού αεροσκά-
φους και όσα ακολούθησαν. Αντέχει

πολιτικά στην παρούσα φάση να
ανακόψει την (έστω και βασανιστικά
αργή) ευρωπαϊκή πορεία της Τουρ-
κίας; 

Από την άλλη πλευρά η Ευρώπη
αναγκάσθηκε να πιει το πικρό ποτήρι
του προσφυγικού, που απείλησε την
ίδια της την υπόσταση. Το όραμα της
ευρωπαϊκής ενοποίησης έγινε εν μια
νυκτί εφιάλτης κι όλοι άρχισαν να
υψώνουν συρμάτινους φράχτες και
αγκαθωτά σύρματα για να αποτρέ-
ψουν την έλευση των δοκιμαζόμε-
νων Σύρων, Ιρακινών και Αφγανών
και των φτωχών μεταναστών από
την Αφρική, το Πακιστάν ή το Μπαγ-
κλαντές. Όταν ενάμισι εκατομμύριο
πρόσφυγες και μετανάστες αποστα-
θεροποιούν μια ένωση 500 εκατομ-
μυρίων ανθρώπων, τι να πει η Τουρ -
κία που ήδη φιλοξενεί δυόμισι εκα-
τομμύρια;

Η Ευρώπη σύρθηκε εκ των πραγ-
μάτων σε μια ευρω-τουρκική συμ-

φωνία στην οποία δεν πολυπιστεύει,
προκειμένου να ανακόψει τις προ-
σφυγικές ροές. Κι έταξε χρήματα για
τους πρόσφυγες που θα παραμέ-
νουν εντός του τουρκικού εδάφους
και κατάργηση της βίζας στους Τούρ-
κους πολίτες που θέλουν να πάνε
στην Ευρώπη. Τώρα που έφτασε η
ώρα της πληρωμής σφυρίζει αδιά-
φορα και βρίσκει αφορμές στις πλεί-
στες όσες αυθαιρεσίες του Ερντογάν,
που διοικεί τη χώρα του δεσποτικά.

Η ευρω-τουρκική συμφωνία είναι
κάθε άλλο παρά τέλεια. Θυμίζει γά-
μο από συνοικέσιο. Υπάρχουν ση-
μεία που ενοχλούν τη μια ή την άλλη
πλευρά. Χωρίς να θίγεται το ουσια-
στικό της περιεχόμενο, μπορεί να
προσαρμοσθεί μερικά ώστε να αν-
ταποκρίνεται περισσότερο στις
προσδοκίες και των δύο πλευρών,
τώρα που οι προσφυγικές ροές προς
την Ελλάδα έχουν ουσιαστικά ανα-
κοπεί.

Ο πρόσφατος γάμος της κόρης
του Ερντογάν Σουμεγιέ με τον γιο
του μεγαλεμπόρου όπλων Οζντεμίρ
Μπαϊρακτάρ, τον Σελτζούκ, γάμος
από έρωτα, με τους έξι χιλιάδες κα-
λεσμένους, με τη χλιδή και τη λάμψη
που θέλησε να εκπέμψει, σηματοδο-
τούσε την ίδια ημέρα και το πολιτικό
διαζύγιο του Ερντογάν με τον κουμ-
πάρο Νταβούτογλου και το ευρω-
παϊκό του όνειρο. Θα ήταν κρίμα για
την Τουρκία αυτό το διαζύγιο να με-
τατραπεί σε μόνιμο χωρισμό από την
Ευρώπη. =

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ

ΒΑΦΕΙΑΔΗ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
ΓΡΑΜΜΗ

Η ευρω-τουρκική
συμφωνία είναι

κάθε άλλο παρά
τέλεια. Θυμίζει γάμο
από συνοικέσιο.
Υπάρχουν σημεία 
που ενοχλούν τη μια
ή την άλλη πλευρά

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 
ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
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]Μπορεί ο Αχμέτ Νταβούτογλου να πε-
ριθωριοποιείται στην τουρκική πολιτι-

κή ζωή όμως οι απόψεις του περί της εκσυγ-
χρονισμένης νεoοθωμανικής αντίληψης δεν
πρόκειται να μεταβληθούν. Η Άγκυρα θα συ-
νεχίσει να εκμεταλλεύεται τη συγκυρία και να
πιέζει την Ελλάδα στο Αιγαίο αλλά και στη
Θράκη. 

Τα τελευταία δέκα χρόνια η Τουρκία
μεθοδικά και με σχέδιο προσπαθεί να
ανακτήσει οθωμανική κυριαρχία σε
ένα μουσουλμανικό τόξο στα Βαλ-
κάνια από τη Βοσνία μέχρι και τη
Δυτική Θράκη. Και αυτό το κάνει αμ-
φισβητώντας κεκτημένα αυτονόητα,
τα οποία έχει συνυπογράψει σε διε-
θνείς συνθήκες. Για την ακρίβεια,
όσον αφορά την Ελλάδα, σε μία κυ-
ρίως Συνθήκη, αυτή της Λωζάνης την
οποία συνυπέγραψε στις 24 `Ιουλίου
1923 με την οποία εξαιρέθηκαν από την
ανταλλαγή πληθυσμών οι Έλληνες της Κων-
σταντινούπολης και των νησιών Ίμβρου και
Τενέδου καθώς και οι μουσουλμάνοι της Δυ-
τικής Θράκης. 

Παρά το κοινό θρήσκευμα η μουσουλμανι-
κή μειονότητα είναι ανομοιογενής σε φυλετι-
κό αλλά και γλωσσικό επίπεδο. Η μουσουλ-
μανική μειονότητα της Θράκης είναι η μόνη
που αναγνωρίζεται επισήμως από το ελληνι-
κό κράτος ως θρησκευτικού και όχι εθνικού
χαρακτήρα. Σύμφωνα με την απογραφή του
2011 αριθμεί σήμερα 119.000 άτομα. Αυτή
η μειονότητα χειραγωγείται απολύτως από
την Άγκυρα. Στόχος είναι η επίτευξη των γε-
ωστρατηγικών βλέψεων της Τουρκίας στην
περιοχή. Μία περιοχή με ιδιαίτερη στρατηγική
σημασία κυρίως για ενεργειακούς λόγους.
Εκτός από τον αγωγό φυσικού αερίου ΤΑΡ
που θα μεταφέρει αζέρικο φυσικό αέριο στην
Ευρώπη, στους Κήπους θα κατασκευασθεί
και σταθμός συμπιέσεως με τεράστια μετα-
φορική ικανότητα, ενώ επιστήμονες εκτιμούν
ότι υπάρχουν κοιτάσματα σχιστολιθικού αε-
ρίου που σίγουρα συνιστούν ενεργειακή πρό-
κληση.

Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, με τη βαθιά οι-
κονομική κρίση, «έχει ανοίξει την όρεξη» στην
Τουρκία, η οποία ευρισκόμενη αντιμέτωπη με
τεράστια εσωτερικά προβλήματα προσπαθεί
να βρει διεξόδους ώστε να ασκεί την δική της
πολιτική. 

Την ώρα λοιπόν που εμφανίζονται στους
Τάιμς της Νέας Υόρκης χάρτες που τη δεί-
χνουν να διαμελίζεται προσπαθεί με κάθε

τρόπο να προωθήσει τις στρατηγικές της
επιδιώξεις. Σε αυτές τις επιδιώξεις προ-
σπαθεί να προσεταιρισθεί όλους τους
μουσουλμάνους της περιοχής πα-

ρά το

γ ε -
γονός

ότι μόλις
το 50% είναι

τουρκογενείς και οι
υπόλοιποι Πομάκοι και Ρομά, οι οποίοι προ-
σπαθούν με νύχια και με δόντια να διατηρή-
σουν τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους. 

Στις τουρκικές μεθοδεύσεις συνδράμουν
ξένες μη κυβερνητικές οργανώσεις που επι-
σκέπτονται συχνά πυκνά την περιοχή και συγ-
κεντρώνουν στοιχεία, πάντα υπό τη στενή πα-
ρακολούθηση του τουρκικού προξενείου και
την απουσία των ελληνικών Αρχών, με βάση
τα οποία «τεκμηριώνουν», σύμφωνα με τους
ισχυρισμούς τους, την καταπάτηση ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων της μειονότητας.

Έτσι λοιπόν στο όλο σκηνικό προστίθενται
διάφοροι που ενεργούν καθ’ υπόδειξιν 

όπως ο ψευτομουφτής Μετέ, ο οποίος προ-
σφάτως συμμετείχε σε Συνέδριο στη Σαμ-
ψούντα με τον τίτλο «Η τουρκική ταυτότητα
των μουσουλμάνων στη Δυτική Θράκη» Στο
συνέδριο αυτό ο Μέτε είπε μεταξύ άλλων: «Οι
Δυτικοθρακιώτες, δε γίνονται δεκτοί ως
Τούρκοι. Είμαστε για χρόνια εκτεθειμένοι σε
πολιτικές “διαίρει και βασίλευε”. Πάντως, οι
μουσουλμάνοι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης,
είναι Τούρκοι, οι οποίοι με την ανταλλαγή των
πληθυσμών έμειναν στην Ελλάδα…. Η Δυτική
Θράκη είναι η πιο φτωχή περιοχή της Ευρώ-
πης. Αν η Τουρκία είναι δυνατή, δυνατοί είμα-
στε κι εμείς. Όταν η Τουρκία εξασθενεί,
ασφυκτιούμε. Πρέπει να εργαστούμε για μια
δυνατή Τουρκία. Βοήθεια δεν περιμένει μόνο
η Δυτική Θράκη. Βοήθεια περιμένει όλος ο ισ-
λαμικός κόσμος που λέει “είμαι Τούρκος”».

Και όλα αυτά για
μία υπόθεση που έχει

λυθεί με μία Συνθήκη
στην οποία η Τουρκία έχει

βάλει την υπογραφή της. Φυσι-
κά είναι γνωστοί οι τρόποι με τους

οποίους διαχρονικά η Τουρκία έχει χει-
ρισθεί ζητήματα που άπτονται τη Συνθήκης

(κάτοικοι Κωνσταντινούπολης, περιουσίες
κλπ).

Μετά την ομιλία του κ. Μετέ ήταν φυσικό να
υπάρξει αντίδραση του ελληνικού υπουργεί-
ου Εξωτερικών το οποίο ανακοίνωσε τα αυ-
τονόητα. Σε αυτά απάντησε αυτή τη φορά ο
εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ Τανζού
Μπιλγκίτς ο οποίος έθεσε εκ νέου μία σειρά
από ζητήματα που άπτονται των μουσουλμά-
νων: «Στο πλαίσιο αυτό, τίθενται οι πιο βασι-
κές προσδοκίες της Τουρκικής μειονότητας
της Δυτικής Θράκης: η επίδειξη σεβασμού
από την Ελλάδα προς την εθνοτική ταυτότητα
της μειονότητας, η εφαρμογή των αποφάσε-
ων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων, αναφορικά με τις ΜΚΟ,
για τις οποίες έχει απαγορευθεί η λέξη «τούρ-
κος» στις ονομασίες τους, και τις οποίες δεν
εφαρμόζει (η Ελλάδα) εδώ και 8 έτη, η εκ-
πλήρωση των αιτημάτων για άνοιγμα μει-
ονοτικών νηπιαγωγείων και μειονοτικών
σχολείων των άλλων επιπέδων, η αναγνώ-
ριση των μουφτήδων που εκλέγει η μειονό-
τητα, η απουσία παρέμβασης στις θρησκευτι-
κές τους ελευθερίες, η διασφάλιση των διοι-
κήσεων των μειονοτικών ευαγών ιδρυμάτων
και της πλήρους κατοχής επί των περιουσια-
κών στοιχείων τους, η απόδοση και πάλι της
ιθαγένειας στα μέλη της μειονότητας, από τα
οποία είχε αφαιρεθεί, στο πλαίσιο του άρ-
θρου 19 του Ελληνικού Δικαίου Ιθαγένειας
που έχει καταργηθεί.»

Ο εκπρόσωπος του ελληνικού ΥΠΕΞ κ. Ευ-
στράτιος Ευθυμίου εξέδωσε νέα ανακοίνωση
στην οποία ανέφερε: «Η μουσουλμανική μει-
ονότητα της Θράκης, όπως την ορίζει η Συν-
θήκη της Λωζάννης, απολαμβάνει ίσα δι-
καιώματα όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες, δε-
δομένου ότι η ισονομία και η ισοπολιτεία είναι
κατοχυρωμένες στο Σύνταγμα. Παρά το γεγο-
νός ότι της είναι ιδιαιτέρως δύσκολο, η Τουρ-
κία οφείλει να κατανοήσει ότι οι Συνθήκες
πρέπει να γίνονται σεβαστές. Δυστυχώς,
όμως, η ιστορική εμπειρία και η αδυσώπητη
πραγματικότητα των αριθμών δείχνει ότι αυ-
τό δεν ήταν εύκολο στο παρελθόν. Ας προ-
σπαθήσει για το μέλλον». Κι αυτό ακριβώς εί-
ναι το ζητούμενο… =

] Άγκυρα. Η τουρκική Εθνοσυνέλευση
ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία το αμφιλε-
γόμενο νομοσχέδιο που προβλέπει την άρ-
ση της ασυλίας των βουλευτών από δικα-
στικές διώξεις.

Στην τρίτη και τελική μυστική ψηφοφο-
ρία, το νομοσχέδιο πήρε το πράσινο φως
με 376 ψήφους υπέρ εκ των συνολικά
550 βουλευτών του κοινοβουλίου, ανα-
κοίνωσε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης
Ισμαϊλ Καχραμάν, το υπερψήφισε δηλαδή
ένας αριθμός βουλευτών άνω των 2/3
(367) που απαιτούνταν προκειμένου το
Σύνταγμα να αναθεωρηθεί χωρίς τη διε-
ξαγωγή ενός δημοψηφίσματος.

Με την απόφαση αυτή ανοίγει ο δρόμος
για την άσκηση διώξεων σε βάρος 138
βουλευτών, από τους οποίους οι 50 είναι
βουλευτές του φιλοκουρδικού κόμματος
Δημοκρατίας των Λαών (HDP).

Λίγο πριν από την ανακοίνωση του απο-
τελέσματος, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε λόγο για μια
«ιστορικής σημασίας ψήφο».

«Πρόκειται για μια ιστορική ψήφο» δή-
λωσε ο επικεφαλής του τουρκικού κρά-
τους ο οποίος έκανε δηλώσεις από την
επαρχία της Ριζούντας.

«Ο λαός μου δεν θέλει σε αυτό το κοινο-
βούλιο βουλευτές που έχουν διαπράξει εγ-
κλήματα», «ιδίως εκείνους που υποστηρί-
ζουν μια αυτονομιστική τρομοκρατική ορ-
γάνωση», υπογράμμισε αναφερόμενος
προφανώς στο Εργατικό Κόμμα Κουρδι-
στάν (PKK). =

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ

ΒΑΛΒΙΑΝΟΥΑΝΑΔΙΦΗΣΕΙΣ
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ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΘΕΛΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ

]Ίσως, σήμερα, που ο Κα-
θηγητής Νταβούτογλου,

αναγκάζεται να παραιτηθεί
από την θέση του Πρωθυ-

πουργού της νεο-οθωμανικής Τουρκίας, και κερ-
δίζει σε συμπάθειες (αδικαιολογήτως θα έλεγα,
ιδιαιτέρως δι’ ημάς τους Έλληνες), τώρα ακριβώς
να είναι χρήσιμο να δούμε μερικές από τις γεω-
πολιτικές του απόψεις, οι οποίες δεν άλλαξαν αλ-
λά παραμένουν σταθερά κτήμα και στοχοθέτηση
της νεο-οθωμανικής Κυβερνήσεως Ερντογάν.

Οι νέοι χώροι που αφορούν την τουρκική προ-
βολή ισχύος μεταψυχροπολεμικώς, είναι αυτοί
της Κεντρικής Ασίας, της Ευρύτερης Μέσης Ανα-
τολής των Βαλκανίων, του Καυκάσου και της
Νοτιο-Ανατολικής Μεσογείου. Ο Davutoğlu δίδει
ιδιαίτερη προσοχή στον γεωγραφικό καθορισμό
των ορίων των κρισίμων Υποσυστημικών Γεω-
γραφικών Συμπλόκων συνιστωμένων από
εθνοκρατικούς δρώντες, οι οποίοι μοιράζονται
τον προαναφερθέντα “Ισλαμικό Πολιτισμό”. 

Τα Σύμπλοκα αυτά τα καθορίζει περιγράφον-
τάς τα ως «Γεωπολιτικούς άξονες» που χαρα-
κτηρίζουν, κατά τον ίδιο, τη γεωστρατηγική οπτι-
κή της νεο-οθωμανικής Τουρκίας: «Οι τρείς γε-
ωπολιτικοί άξονες οι επηρεάζοντες την Εγγύς
Χερσαία Λεκάνη της Τουρκίας [Σ.Σ.:εννοεί την
Βαλκανική, την Καυκάσια ζώνη και την Μ. Ανα-
τολή] είναι οι εξής: 

i) ο άξονας Μεσοποταμίας-Βασόρας o
οποίος επηρεάζει τον Καύκασο και την Μ.
Ανατολή 

ii) ο άξονας Αιγαίου-Ανατολικής Μεσογεί-
ου1 που επηρεάζει τη Βαλκανική και τη Μ.
Ανατολή2

iii) ο άξονας Δουνάβεως-Δαρδανελίων-Ευ-
ξείνου Πόντου, που επηρεάζει τη Βαλκανική
και τον Καύκασο. Συνεπώς ο χώρος [Σ.Σ.:ο δα-
κτύλιος] Εύξεινος Πόντος - Αιγαίο- Α. Μεσό-
γειος - Βασόρα - Μεσοποταμία είναι αυτός
που επηρεάζει και τα τρία υποσυστήματα
(δηλ. Μ. Ανατολή, Βαλκανική και Καύκασο).
Για τούτο κάθε πολιτική μας προς αυτές τις
ζώνες πρέπει να αξιολογείται [Σ.Σ.: από την
Άγκυρα] εντός του ιδίου συνολικού στρατηγι-
κού πλαισίου. Αυτά τα δεδομένα συνεπώς κα-
θορίζουν και το σύνολο των διμερών μας
σχέσεων ασκώντας συγκεκριμένες επιρροές.
Για τούτο, αναφορικώς με τις διαπεριφερει-
ακές μας αλληλεπιδράσεις, οι σχέσεις Τουρ-
κίας - Ιράκ και Τουρκίας - Συρίας3 ορίζονται
διττώς εντός αυτού του στρατηγικού περιβάλ-
λοντος και εδράζονται αντιστοίχως σε δύο
διακριτά θεμέλια: το πρώτο αντιστοιχεί στον
άξονα Μεσοποταμίας - Βασόρας και το δεύ-
τερο στον άξονα Ανατολικής Μεσογείου»4.

Αναφορικώς τώρα προς την τουρκική εξωτερι-
κή πολιτική στην Κεντρική Ασία, κατά τον Davu-
toğlu, αυτή οφείλει να λαμβάνει υπ’ όψιν τις δυ-

νάμεις του διεθνούς συστήματος και τις ισορρο-
πίες αυτών σε διαφορετικά επίπεδα: Διεθνές,
Ηπειρωτικό [εννοεί: ευρωπαϊκό και ασιατικό] και
Περιφερειακό». Με το σκεπτικό αυτό αναφέρει
ότι: «H Τουρκία  θα πρέπει, σε παγκόσμιο επίπεδο,
να αναδεικνύει και να προβάλλει τον υψίστης ση-
μασίας γεωπολιτικό και γεωοικονομικό ρόλο της
στην περιοχή για το ΝΑΤΟ και τις Η.Π.Α, καθώς και
τη σημασία της για την παρούσα και μελλοντική
ισορροπία του παγκοσμίου άξονος Η.Π.Α-Ε.Ε-Ρω-
σίας. Ομοίως, θα πρέπει να προβάλλει την γεω-
πολιτική και γεωοικονομική σημασία της για την
Ε.Ε, και συγχρόνως να ενισχύει τις ισορροπίες
στην Ασία, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό
από τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν5. Στην ασιατική
ήπειρο, η Τουρκία θα πρέπει να αναπτύξει διμε-
ρείς σχέσεις και στρατηγικές στον γεωγραφικό
άξονα Ανατολής-Δύσης, και πρωτίστως με τη Ρω-
σία, την Κίνα και την Ιαπωνία».6

Εντόνως επηρεασθείς, επίσης, από τον Alfred
Thayer Mahan, τον πατέρα της αμερικανικής γε-
ωπολιτικής αντιλήψεως περί “Ναυτικών Δυνά-
μεων”, ο Davutoğlu δίδει έμφαση στη γεωγρα-
φική-γεωπολιτική σημασία των λεγομένων «ση-
μείων ασφυξίας» (chokepoints)7. Σημειώνει ότι:
«Η υπάρχουσα γεωγραφική θέση λειτουργεί ως
μεγάλο πλεονέκτημα για τον Ισλαμικό Κόσμο
[Σ.Σ: δηλ. την Umma], καθιστώντας τον ικανό να
ελέγχει τα “σημεία ασφυξίας” τα οποία διαχωρί-
ζουν τις Θερμές Θάλασσες του πλανήτη, ενώ
ενέχει επίσης και τον έντονο κίνδυνο της προ-
κλήσεως ενδο-συστημικού ανταγωνισμού»8. 

Τονίζει επίσης το γεγονός ότι οκτώ (8) από τα
δεκα-έξι (16) στρατηγικώς σημαντικότερα “ση-
μεία ασφυξίας”, δηλαδή: η Διώρυγα του Σουέζ,
Bab el-Mandeb (η έξοδος από την Ερυθρά Θά-
λασσα), τα Στενά του Ορμούζ (η έξοδος από τον
Περσικό Κόλπο), τα Στενά της Μάλακα, τα Στενά
Σούντα (ανάμεσα στη Σουμάτρα και την Ιάβα), τα
Στενά Λομπόκ (ανάμεσα στο Μπαλί και τη Mata-
ram) και το Βόσπορο και τα Δαρδανέλια (έξοδοι
από τη Μαύρη Θάλασσα) – είναι υπό τον πλήρη
έλεγχο ισλαμικών Κρατών, ενώ ένα από αυτά (τα
Στενά του Γιβραλτάρ) διαχωρίζει ένα ισλαμικό
Κράτος (Μαρόκο) και ένα ευρωπαϊκό (Ισπανία). 

Αφού όμως, περιγράψει αρκετά απειλητικά για
τον οποιονδήποτε αναγνώστη, την ως άνω
πραγματικότητα, αμέσως μετά, αισθανόμενος
την ανάγκη να αποσείσει από το Ισλάμ το στίγμα
της απειλής (που όμως και ο ίδιος περιγράφει με
τα chock-points)... απορρίπτει την άποψη του
Huntington, ότι ο Ισλαμικός Κόσμος αποτελεί
πρόκληση για τον πυρήνα των Δυτικών Χωρών
αναφέροντας ότι: «Τα ισλαμικά κράτη, γενικώς,
κατατάσσονται πλησίον του πυθμένος της κοι-
νωνικής ιεραρχίας του Διεθνούς Συστήματος»9. 

1 Φαντάζομαι, πως η προοπτική ελέγχου από την
Τουρκία του «Άξονος Αιγαίου-Ανατολικής Μεσο-
γείου», όπως την προτείνει ο Σύμβουλος του κ.
Ερντογάν δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρανοή-
σεων στην Ελληνική πλευρά…Άλλωστε οι διαρκείς
θέσεις του περί «Καστελορίζου της Μεσογείου»
(11-12 Μαρτίου, Αθήνα και συνέχεια...) επιβεβαι-
ώνουν του λόγου το αληθές!

2 Σ.Σ.: Άρα η ζώνη Αιγαίου - Κύπρου, κατά τον κ. Da-
vutoğlu, ως θεμέλιο της εξωτερικής πολιτικής της
Τουρκίας πρέπει να ελέγχεται από την Άγκυρα!
Μάλλον δεν έχομεν χρείαν μαρτύρων!

3 Σ.Σ.: έγινε διόρθωση από τον συγγραφέα στο
πρωτότυπο κείμενο. Αντιστοιχήθηκαν, όπως
έπρεπε, οι σχέσεις Τουρκίας - Ιράκ με τον άξονα
Μεσοποταμίας - Βασόρας και Τουρκίας- Συρίας με
τον άξονα Ανατολικής Μεσογείου. Στο πρωτότυπο,
άνευ προφανώς της θελήσεως του Davutoğlu,
ετέθησαν αντιστρόφως.

4 Α. Davutoğlu, Stratejik Derinlik. Türkiye’nin Ulus-
lararası Konumu [Στρατηγικό Βάθος. Η Διεθνής
Θέση της Τουρκίας], İstanbul 2004 (18η έκδοση),
p.: 398.

5 Σημείωση Μάζη; Η αναφορά στο γεωστρατηγικό
ενδιαφέρον της Τουρκίας στη Ρωσία, Κίνα και
Ιράν, έχουμε ήδη δείξει  ανωτέρω (παρ. ΙΙ.1.1.), ότι
είναι καθαρά χαουσχοφεριανή.

6 ibid., p.p.: 492-3. 
7 Ibid. Βλ. Και την αντίληψη του Mahan στο: A. We-

stcott, Mahan On Naval Warfare, Boston: Little,
Brown, 1948, p.: 77.

8 A. Davutoğlu, “The Clash of Interests: An Expla-
nation of the World (Dis)Order”, Perceptions Jo-
urnal of International Affairs, Vol. 2, No.4, Dec.
1997-Feb. 1998, p.: 1. Βλ. επίσης W. Thomson,
On Global War: Historical-Structural Approaches
to World Politics, Columbia: University of South
Carolina Press, p.: 8, 1988.

9 όπ. αν.

Μερικές
γεωπολιτικές
απόψεις του π.
πρωθυπουργού
σε δύο Μέρη,
Μέρος 1ον

«H Τουρκία  θα πρέπει,
σε παγκόσμιο επίπεδο,

να αναδεικνύει και να
προβάλλει τον υψίστης
σημασίας γεωπολιτικό και
γεωοικονομικό ρόλο της 
για το ΝΑΤΟ και τις Η.Π.Α,
και τη σημασία της για την
παρούσα και μελλοντική
ισορροπία του παγκοσμίου
άξονος Η.Π.Α-Ε.Ε-Ρωσίας»
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]Η παραίτηση του Αχμέτ Νταβούτο-
γλου από την πρωθυπουργία καθ’

υπόδειξη του Ταγίπ Ερντογάν στις αρχές
Μαΐου, είναι η πλέον πρόσφατη απόδειξη
της παντοδυναμίας του Προέδρου της
Τουρκίας. Όποιος είχε την παραμικρή αμφι-
βολία για το ποιος ασκεί την εξουσία στην
Άγκυρα και για το ποιος ελέγχει το στρατό-
πεδο του ΑΚΡ, δεν μπορεί να διατηρεί ψευ-
δαισθήσεις. Από τη στιγμή που ο Ερντογάν
μετακινήθηκε στο νέο του αξίωμα, η εξου-
σία «μετακόμισε» μαζί του. Η απομάκρυνση
του μέχρι πρότινος Τούρκου πρωθυπουρ-
γού και άλλοτε στενότατου συμβούλου του,
δείχνει ξεκάθαρα ποια είναι η πρόθεση του
Ταγίπ Ερντογάν: να διατηρήσει την εξουσία
και τον κεντρικό ρόλο του για πολλά χρόνια
ακόμα. Η κίνησή του μοιάζει να «φωνάζει»:
εδώ υπάρχει ένας ηγέτης, μία πολιτική και
μία στρατηγική στην εξωτερική πολιτική
(άλλωστε οι τριβές στις σχέσεις του με τον
Αχμέτ Νταβούτογλου εκδηλώθηκαν με
αφορμή την προσπάθεια του παραιτηθέν-
τος πρωθυπουργού να έρθει σε συνεννόη-
ση με Αμερικανούς και Ευρωπαίους για την
αντιμετώπιση της ISIL και του προσφυγικού
ζητήματος αντίστοιχα). 

Ο επόμενος στόχος του Ταγίπ Ερντογάν
στην τουρκική πολιτική σκακιέρα γίνεται ξε-
κάθαρος τις τελευταίες εβδομάδες: κατοχύ-
ρωση της ενισχυμένης εξουσίας του, που
περνά μέσα  από την αναθεώρηση του συν-
τάγματος. Ο ίδιος μίλησε για πρώτη φορά
ανοιχτά για αυτό το ζήτημα στις αρχές του
2016 και η πολιτική διαδρομή του έχει απο-
δείξει, ότι σχεδόν ποτέ δεν μιλά τυχαία και
σίγουρα δεν ξεχνά τους στόχους που θέτει.
Το Foreign Affairs, μέσα από άρθρο Τούρ-
κου αναλυτή, επισήμανε πριν από μερικές
εβδομάδες ότι «μέσα στις επόμενες μέρες,
μετά το συνέδριο του ΑΚΡ και τον διορισμό
του νέου πρωθυπουργού, είναι πιθανό να
ενορχηστρώσει ένα δημοψήφισμα για να
αλλάξει το τουρκικό σύνταγμα όπως του
αρέσει, ώστε να εισαγάγει μια εκτελεστικού
στυλ παντοδύναμη προεδρία». 

Τα βήματα που πρέπει να κάνει ο Τούρ-
κος Πρόεδρος είναι δύο:

· Να διασφαλίσει τον απόλυτο έλεγχο μέ-
σα στο ΑΚΡ, ώστε να ενεργοποιήσει πλή-
ρως τον κομματικό μηχανισμό του σε μία
πιθανή εκλογική αναμέτρηση, όπου ο πραγ-
ματικός στόχος θα είναι μία συνταγματική
αναθεώρηση και μετάβαση στο Προεδρικό
σύστημα. 

·
Ιδανικά, ο Ερντο-

γάν θα ήθελε το ΑΚΡ να
ξεπεράσει το 50% σε εθνικές εκλογές,
ώστε να μην χρειαστεί δημοψήφισμα για το
Σύνταγμα (άλλωστε τα δημοψηφίσματα
κρύβουν ενίοτε εκπλήξεις…) και να περάσει
όποιες αλλαγές θέλει, με ευρεία κοινοβου-
λευτική πλειοψηφία.

Με αυτά τα δεδομένα, εξηγείται εύκολα
η επιθυμία του Τούρκου Προέδρου να αυ-
ξήσει ακόμα περισσότερο τη δημοφιλία του
και να κινηθεί το επόμενο διάστημα με
«οδηγό» τις δημοσκοπήσεις. Μετά την κλι-
μάκωση των κουρδικών επιθέσεων με χτυ-
πήματα σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη,
η τουρκική κοινωνία απαιτεί σκληρές απαν-
τήσεις με στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά
των Κούρδων. Ο Ερντογάν έχει το ταλέντο
να ακούει την κοινωνία. Αν αυτό αποδειχθεί
αρκετό για τους εκλογικούς σχεδιασμούς
του, έχει καλώς. Ωστόσο, υπάρχουν σοβα-
ρές ενδείξεις, ότι ταυτόχρονα στο ΑΚΡ θέ-
τουν ως στόχο να πιέσουν τους εθνικιστές
(MHP) οι οποίοι αντιμετωπίζουν τώρα κίν-
δυνο διάσπασης, ενώ κέρδιζαν σταθερά
ένα διψήφιο ποσοστό στις τελευταίες ανα-
μετρήσεις. Η εξαγωγή κρίσεων με πρόκλη-
ση εντάσεων στο Αιγαίο ή στην Κύπρο,
υπήρξε στο παρελθόν μία τακτική που ακο-
λούθησαν οι τουρκικές ηγεσίες. Είναι ένα
ερώτημα αν θα επαναληφθεί το σενάριο,
αν και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης δεν
δείχνουν επί του παρόντος ιδιαίτερη προ-
σοχή για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες
εβδομάδες στη θαλάσσια ελληνοτουρκική
μεθόριο…

Αυτή την ώρα, ο Ερντογάν δεν φαίνεται
να αντιμετωπίζει κρίση, αλλά να επιδιώκει

ένα νέο θρίαμβο. Η επικοινωνιακή τακτική
του μοιάζει να περνά από το κουρδικό.
Ωστόσο, οι αριθμοί των παραβάσεων και
παραβιάσεων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα
στο Αιγαίο (μία πρόχειρη ματιά στα στατιστι-
κά στοιχεία του 2016 αποτυπώνουν «αλλα-
γή ταχύτητας» από την τουρκική πλευρά),
σε συνδυασμό με αυξημένη ναυτική πα-
ρουσία και κινήσεις υψηλού συμβολισμού,
όπως η πρόσφατη διανυκτέρευση του
Τούρκου αρχιστράτηγου Ακάρ σε φρεγάτα,
κοντά στη Σμύρνη. Αν τα «κουκιά» δεν
βγουν στον Ερντογάν μέσω του κουρδικού,
μπορεί όλα αυτά να αποκτήσουν νόημα. Η
ελληνική εξωτερική πολιτική και η στρατιω-
τική ηγεσία δεν μπορούν να τα παραβλέ-
ψουν και εκ των πραγμάτων, καλούνται να
διαχειριστούν μία νέα κατάσταση. =

ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ

ΦΟΥΡΛΗ

ΚΟΣΜΟ…
ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Oι αριθμοί των
παραβάσεων και

παραβιάσεων έχουν
αυξηθεί κατακόρυφα
στο Αιγαίο, 
σε συνδυασμό με
αυξημένη ναυτική
παρουσία και κινήσεις
υψηλού συμβολισμού
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ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΑΥΛΟΣ

]Μπροστά σε
ένα ακόμη

αδιέξοδο φαίνεται
ότι βρίσκεται η διαπραγμάτευση για το
ελληνικό πρόγραμμα, σε συνδυασμό
με την ελάφρυνση του χρέους. Οι τε-
χνικές συζητήσεις των Υπουργών Οι-
κονομικών των G7 στην Ιαπωνία δεν
απέδωσαν τα αναμενόμενα, παρά το
γεγονός ότι η Άγκελα Μέρκελ έδωσε
εντολή στον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε να
λυθεί ο γόρδιος δεσμός εκεί και τότε.
Τελικά λύση δεν βρέθηκε, καθώς η
Γερμανία εξακολουθεί να θέλει δύο
πράγματα να συμβούν: 

• Πρώτον η όποια συζήτηση για το
ελληνικό χρέος να πάει μετά τις
γερμανικές εκλογές του 2017 
• Δεύτερον η ελάφρυνση της Ελ-
λάδας τελικά να είναι αρκετά μι-
κρή έτσι ώστε να μην χρειαστεί να
περάσει από το γερμανικό κοινο-
βούλιο.

Αντιθέτως το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο θέλει να συμβούν εκ διαμέ-
τρου αντίθετα πράγματα:

• Πρώτον θέλει η συζήτηση για το
ελληνικό χρέος να ανοίξει αυτή τη

στιγμή 
• Δεύτερο θέλει η ελάφρυνση της
Ελλάδας είναι μεγάλη. 

Στην ουσία το ΔΝΤ ζητάει την παρά-
ταση της περιόδου χάριτος στις απο-
πληρωμές των δανείων EFSF ως 17
χρόνια, των δανείων ESM ως 6 χρό-
νια και των διμερών δανείων (GLF)
κατά 20 χρόνια. Επιπλέον ζητεί να τε-

θεί ανώτερο επιτόκιο 1,5% στα δά-
νεια EFSF και ESM τουλάχιστον ως το
2045, ενώ θεωρεί ότι η Ελλάδα θα
επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα
1,5% (αντί 3,5% που λένε οι Ευρω-
παίοι) το 2018, το οποίο θα διατηρη-
θεί αμετάβλητο τα επόμενα χρόνια.
Επιπλέον προβλέπει μικρά έσοδα από
ιδιωτικοποιήσεις, ύψους μόλις 5 δισ.

ευρώ ως το 2030. Εμμέσως δηλαδή
κρίνει ως μη επαρκείς τις κινήσεις ΣΥ-
ΡΙΖΑ και την φαγωμάρα των Ελλήνων
πολιτικών γύρω από το αν «ξεπουλιέ-
ται ή αξιοποιείται» η δημόσια περιου-
σία μέσα από το Υπερταμείο που δη-
μιουργήθηκε και στο οποίο πέρασαν
ακίνητα και ΔΕΚΟ προς εκποίηση.

Tο ελληνικό χρέος
στην ατζέντα των G7

Και ενώ η Γερμανίδα Καγκελάριος,
όταν τόνιζε στον Υπουργό Οικονομι-
κών της (σύμφωνα με την Suddeu-
tsche Zeitung) ότι θέλει να μην κληθεί
να συζητήσει ξανά το θέμα «Ελλάδα»
με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ
Ομπάμα, τελικά δεν την γλύτωσε. Κι
αυτό διότι το θέμα του ελληνικού χρέ-
ους μπήκε στην ατζέντα των ηγετών
των G7 η οποία στήθηκε με βάση τα
όσα συζήτησαν -αλλά δεν «έκλει-
σαν»- οι οικονομικοί Υπουργοί τους. 

Η παρουσία της Κριστίν Λαγκάρντ
σε αυτή τη συνάντηση των επτά ηγε-
τών αποδεικνύει ότι μόνο η πολιτική
διαπραγμάτευση είναι ικανή να δώσει
λύση στο πρόβλημα της Ελλάδος το
οποίο είναι πολύπλοκο και με κάποιον
τρόπο εμπλέκει σχεδόν το σύνολο της
παγκόσμιας οικονομίας: Την Ευρώπη,
την Αμερική, αλλά και τρίτες χώρες
που εμπλέκονται κυρίως με το ελλη-
νικό πρόγραμμα μέσω της Γενικής Συ-

νέ-
λευσης του ΔΝΤ και

άρα παρουσιάζουν
μία σειρά αντιρρήσεων για τους χειρι-
σμούς που γίνονται. Και γι’ αυτό τον
λόγο δεν αρκεί η τεχνοκρατική του
αντιμετώπιση. Το επίπεδο των Υπουρ-
γών Οικονομικών δεν τα κατάφερε
στην Ιαπωνία, γιατί πολύ απλά αδυνα-
τεί να αντιμετωπίσει στο δικό του επί-
πεδο το πρόβλημα. Το Διεθνές Νομι-
σματικό Ταμείο το γνωρίζει αυτό κι
έτσι αποφάσισε την παρουσία του Πό-
ουλ Τόμσεν στην Eurogroup της 24ης
Μαΐου, αντί της Κριστίν Λαγκάρντ
όπως ήθελαν αρχικά δημοσιογραφι-
κές πληροφορίες. 

Χρειάζονται ουσιαστικές
μεταρρυθμίσεις

Παράλληλα η χώρα μας έχει το εξής
πρόβλημα μπροστά της: Όσους νό-
μους και να περάσει η ελληνική Βουλή,
όσα πακέτα βοήθειας και να πάρει η
χώρα δεν φαίνονται ικανά να εγγυη-
θούν ότι δεν θα δημιουργηθούν και
νέα προβλήματα στο μέλλον. Κι αυτό
διότι μέχρι τώρα οι μεταρρυθμίσεις
της ελληνικής οικονομίας δεν είναι ού-
τε ουσιαστικές, ούτε στοχευμένες με
γνώμονα την προσέλκυση επενδύσε-
ων και την ανάπτυξη, και άρα αφή-
νουν ορθάνοιχτη την πιθανότητα να
δημιουργηθούν εκ νέου ελλείμματα
στο κοντινό ή στο μακρινό μέλλον. Κά-
πως έτσι δημιουργήθηκε και η ανάγκη
του πολύ γνωστού «κόφτη» δαπανών,
που βάζει έναν «λουρί» στις κυβερνή-
σεις, που έχουν αποδειχθεί ανίκανες
να βγάλουν την Ελλάδα από την κρίση.
Κάπως έτσι έχασαν μεγάλο μέρος της
όποιας ελευθερίας τους είχε απομεί-
νει, στην αντιμετώπιση της κρίσης, κάτι
που κατάφεραν όλες οι άλλες χώρες
της Ευρωπαϊκής περιφέρειας που
βρέθηκαν σε προγράμματα: Ή Ιρλαν-
δία, η Κύπρος, η Ισπανία, αλλά και η
Πορτογαλία. =

Δημόσιο χρέος της Ελλάδας σε σύγκριση 
με αυτό του μέσου όρου της Ευρωζώνης
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είναι ικανή να δώσει
λύση στο πρόβλημα της
Ελλάδος το οποίο είναι
πολύπλοκο και με
εμπλέκει σχεδόν το
σύνολο της παγκόσμιας
οικονομίας
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ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ 
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ* 

]Πολλά ακούγονται και
γράφονται τα τελευ-

ταία χρόνια για την ελληνική
αποβιομηχάνιση, η οποία

ήταν αποτέλεσμα λαθεμένων αποφάσεων,
ενεργειών, παραλείψεων και άστοχων επιλογών
ιθυνόντων, οι οποίοι όμως δεν έχουν ως σήμε-
ρα λογοδοτήσει.

Μία παράμετρος που έχει παραγκωνιστεί από
το δημόσιο διάλογο αποτελεί η περιορισμένης
αποτελεσματικότητας βιομηχανική πολιτική που
αναπτύχθηκε στην Ελλάδα, κυρίως από τη δε-
καετία του ’80 και μετά. Λόγω απουσίας στρατη-
γικού σχεδιασμού για τη βιομηχανία – μεταποί-
ηση, πολιτικών και κομματικών συμφερόντων,
επικράτησης του άκρατου και ιδιοτελούς συνδι-
καλισμού, διαρκώς μειούμενης παροχής φορο-
λογικών και επενδυτικών κινήτρων στην ελλη-
νική επικράτεια για την πραγματοποίηση άμε-
σων ξένων επενδύσεων και διασπάθισης του
δημόσιου χρήματος από κρατικοδίαιτους του πο-
λιτικοοικονομικού συστήματος, δεν καλλιεργή-
θηκε επιχειρηματικό πνεύμα στην Ελλάδα όσο
σε άλλες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες. Αυτό είχε
ως συνέπεια το ελληνικό πρότυπο ανάπτυξης τις
τελευταίες δεκαετίες να δίνει προτεραιότητα
στον τριτογενή τομέα παραγωγής (υπηρεσίες)
και όχι ιδιαίτερα στον δευτερογενή (μεταποίηση).

Έτσι, όταν ξέσπασε η ελληνική κρίση ο τομέας
των υπηρεσιών και ειδικά του εμπορίου επηρε-

άστη-
κε άμεσα και καταλυ-

τικά. Με την υπαγωγή της
χώρας στα Μνημόνια και

στις αποφάσεις της τρόικας, τα οριζόντια μέτρα
περικοπών μισθών και συντάξεων, την ακατά-
σχετη φορολογία τόσο των πολιτών όσο και των
επιχειρήσεων, τις απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα
και την ολοένα και μεγαλύτερη εξασθένηση της
αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών – νοι-
κοκυριών, δημιουργήθηκε ένας φαύλος κύκλος
ύφεσης, ο οποίος δε φαίνεται να ολοκληρώνεται,
αν δεν αλλάξει το μείγμα οικονομικής πολιτικής
που εφαρμόζεται στην Ελλάδα.

Πιστεύω ότι η αυξημένη βιομηχανική ικανότη-
τα θα λειτουργούσε ως θωράκιση στην ύφεση
της ελληνικής αγοράς, μετριάζοντας τις απώλει-

ες σε όρους Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και
σε θέσεις απασχόλησης. Αφού δεν υφίσταται
αυτό το «αλεξικέραυνο» στην οικονομία μας,
χρειάζεται να στηριχθεί η εξωστρέφεια, ο εξα-
γωγικός προσανατολισμός των διεθνώς ανα-
γνωρισμένων μεγάλων ελληνικών εταιρειών
που παράγουν ανταγωνιστικά και ποιοτικά προ-
ϊόντα, αλλά και των μικρομεσαίων, που συνι-
στούν τη ραχοκοκαλιά της εγχώριας επιχειρημα-
τικότητας, ώστε να δημιουργηθούν νέες αγορές
για τα ελληνικά προϊόντα όλων των κλάδων. Ει-
δικότερα, για τα 50 και πλέον προϊόντα Προστα-
τευόμενης Ονομασίας Προέλευσης ή Προστα-
τευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (π.χ. μαστίχα
Χίου, γραβιέρα Νάξου, κρόκος Κοζάνης, αυγο-
τάραχο Μεσολογγίου, μήλα Πηλίου κτλ.) απαιτεί-
ται η αξιοποίηση του συγκριτικού τους πλεονε-
κτήματος και η με στρατηγικό μάρκετινγκ προ-

ώθησή τους στις διεθνείς αγορές. 
Τα ελληνικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης

αξίας μπορούν, με στοχευμένες πολιτικές, να συν-
δράμουν στην αύξηση των εξαγωγών και στην
αναζωογόνηση του σήματος «made in Greece».
Εάν παράλληλα προσφερθούν ορισμένα φορολο-
γικά και επενδυτικά κίνητρα, τότε θα προσελκυ-
στούν  επενδύσεις ελληνικών και ξένων κεφαλαί-
ων, που κρίνονται απολύτως αναγκαία για την πο-
λυπόθητη επανεκκίνηση της οικονομίας μας.  =

* O Γιώργος Κωνσταντινίδης 
είναι οικονομολόγος, Διδάκτωρ Παντείου
Πανεπιστημίου, συγγραφέας του βιβλίου
“Συσσώρευση Κεφαλαίου και
Παγκοσμιοποίηση στην Τουρκία Διαχρονικά”,
εκδόσεις Παπαζήση, 2009.

Ο ΚΗΦΙΔΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ BRIC'S

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

H αυξημένη
βιομηχανική

ικανότητα θα
λειτουργούσε ως
θωράκιση στην ύφεση 
της ελληνικής αγοράς,
μετριάζοντας τις απώλειες
σε όρους Ακαθάριστου
Εθνικού Προϊόντος και σε
θέσεις απασχόλησης
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]Λίγο πριν με πήρε ο γιος μου ο
Αλέξανδρος για να μου πει ότι

αύριο θα έχει στο Σκάιπ συνομιλία με
έναν καθηγητή από το Πανεπιστήμιο
της Εσθονίας. Η δεκάλεπτη αυτή συ-
νέντευξη θα έκρινε εν πολλοίς αν θα
γινόταν δεκτός ως μεταπτυχιακός
φοιτητής σε αυτό Πανεπιστήμιο στις
ακτές της Βαλτικής Θάλασσας. Κάπως
έτσι θα γίνει και μετά άλλα πανεπιστή-
μια που αποτάθηκε στην Ολλανδία και
στο Βέλγιο.

Έτσι πέρασαν οι τελευταίοι μήνες
από τη στιγμή που απολύθηκε από το
στρατό τον Γενάρη. Με αγωνίες, με
άγχη, με ψάξιμο, με αιτήσεις, με επι-
κυρωμένες μεταφράσεις, έδωσε πάλι
εξετάσεις Αγγλικά. Και θα δούμε….

Α, και κάτι ακόμη, πολύ εξοργιστικό!
Έπρεπε να στείλει και εκατό ευρώ μα-
ζί με την αίτηση. Τα εκατό ευρώ είτε
θα του επιστρεφόταν αν δεν γινόταν
δεκτός, είτε θα αφαιρούνταν από τα
δίδακτρα αν γινόταν δεκτός. Σωστό
και λογικό.

Έλα όμως που είχαμε ξεχάσει ότι
ζούμε στην Ελλάδα! Τραγική αβλεψία!
Ο Αλέξανδρος έκανε το e-banking,
δηλαδή ηλεκτρονικά από το λογαρια-
σμό που έχει έστειλε στο πανεπιστή-
μιο τα λεφτά. Ή μάλλον έτσι νόμισε! 

Σε δύο μέρες του έρχεται ένα μήνυ-
μα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο
ότι «Λυπούμεθα, η συναλλαγή σας
απέτυχε». Είχε και όλα τα στοιχεία της
συναλλαγής. Το παιδί κόντεψε να τρε-
λαθεί. Στο μεταξύ είχε εκπνεύσει και η
προθεσμία για το Πανεπιστήμιο.
«Μπαμπά μου, είμαι σίγουρος ότι όλα
τα έκανα σωστά»  μου επαναλάμβανε
σε απόγνωση. Έπρεπε να περιμένει να
περάσει το σαββατοκύριακο μιας και
το μήνυμα είχε έρθει την Παρασκευή. 

Τη Δευτέρα πήγε στην τράπεζα,

έθεσε το ζήτημα και ο αρμόδιος
υπάλληλος του απάντησε πολύ απλά
ότι …… «το πλαφόν για τον Απρίλιο
έχει κλείσει». «Δηλαδή;» ρώτησε το
παιδί και του δόθηκε η διευκρίνιση!!!
Κάθε τράπεζα τώρα με τα κάπιταλ
κοντρόλς έχει ένα μηνιαίο πλαφόν για
εμβάσματα προς το εξωτερικό. Και για

τη συγκεκριμένη τράπεζα (είναι από
τις συστηματικές που λέμε) το όριο για
τον Απρίλιο είχε κλείσει. Θα έπρεπε ο
Αλέξανδρος να ξαναπάει τον Μάιο!!!!
Είτε να βγει βόλτα στις τράπεζες και
να ρωτάει σε κάθε τράπεζα αν έχει
ξεπεράσει το μηνιαίο πλαφόν!!!

Και ποιος νοιάζεται αν για ένα εκα-

τοστάρικο ο Αλέξανδρος μπορεί να
έχασε την ευκαιρία ενός μεταπτυχια-
κού; Αν αυτό θα του στοιχίσει μια χρο-
νιά ολόκληρη, ενδεχομένως μια ευ-
καιρία καριέρας; Φυσικά κανείς.

Σίγουρα ο γιος μου δεν είναι το μο-
ναδικό παιδί στη χώρα που υποβάλ-
λεται σε τέτοιες δοκιμασίες. Τα νέα

παιδιά, φεύγουν και πολύ καλά κά-
νουν. Δεν θα φτιάξουν την καριέρα
τους, αν υποθετικά μπορούσαν, σε μια
μίζερη χώρα, σε μια χώρα αναξιοκρα-
τίας και ημετερισμού αλλά και ωχα-
δερφισμού. (Διαχρονικά πάντα…) Το
παιδί μου, καθώς και όλα τα άλλα παι-
διά  δεν σπούδασαν για να απασχολη-
θούν, αν απασχοληθούν, και αυτό μέ-
σα στην ανασφάλεια και στην αβεβαι-
ότητα, σε κάτι άσχετο, π.χ. ντελιβεράς
με πτυχίο,  και με τετρακόσια ευρώ το
μήνα και «αν δεν σου αρέσει υπάρ-
χουν άλλοι εκατό στην πόρτα που πε-
ριμένουν»…

Να φύγει, να κάνει το μεταπτυχιακό
του και να  εγκατασταθεί έξω, σε μια
άλλη χώρα όπου θα εργάζεται στο
αντικείμενό του και πάνω απ’ όλα θα
αναγνωρίζεται η αξία του. 

Να πας στο καλό Αλέξανδρε! Εσύ
και όλα τα παιδιά! Φτιάξτε το μέλλον
σας και εμείς οι γονείς σας θα είμαστε
περήφανοι για σας!

Αναρωτιέμαι αν ζούσα από την άλ-
λη μεριά του Αιγαίου, όπου υπάρχουν
πάρα πολλά πανεπιστήμια ιδιωτικά
και κρατικά εγνωσμένου κύρους και
πολύ υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης,
αν ο Αλέξανδρος θα αναγκαζόταν να
ξενιτευτεί;;;;; (Μάλλον όχι)

Τώρα όμως που ζω στην Ελλάδα,
όπου οι άνθρωποι πλέον δεν αντι-
δρούν και μοιρολατρικά δέχονται να
τους επιβάλλονται τα πάντα τι μέλλει
γενέσθαι;;; Γιατί σίγουρα κάτι πρέπει
να γίνει. Η δική μου αλήθεια είναι ότι
στα πλαίσια αυτού του καπιταλιστικού
συστήματος  πολύ δύσκολα θα μπορέ-
σουν να ανατραπούν τα δεδομένα.
Χρειάζονται ριζικές ανατροπές και τε-
λείως διαφορετική πολιτική αντίληψη
για να μπορέσει να αρχίσει να τρεμο-
σβήνει μια φωτίτσα ελπίδας!...» =

Γιατί φεύγει 
ο Αλέξανδρος;

]Η φετινή ετήσια Γενική Συνέλευση της FUEN
συνήλθε στην πόλη Wroclaw της Πολωνίας

στις 21 Μαΐου. Το ψήφισμα που αφορά τα Ευαγή
Ιδρύματα της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας και είχε
προταθεί από την Οι.Ομ.Κω. υιοθετήθηκε με συν-
τριπτική πλειοψηφία, χωρίς να προταθεί οποιαδή-
ποτε τροποποίηση από τα μέλη της Συνέλευσης.
Μεταξύ άλλων το ψήφισμα καλεί την Κυβέρνηση
της Τουρκίας: Να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της
που έχει δεσμευτεί με διεθνείς συμβάσεις για τα
μη-Μουσουλμανικά ευαγή ιδρύματα (βακούφια).
Να επιτρέψει τις εκλογές στα μη-Μουσουλμανικά

ιδρύματα στην Τουρκία, επιλύοντας την εκκρεμό-
τητα με την έκδοση του σχετικού εκλογικού κανο-
νισμού. Να αναγνωρίσει την νομική προσωπικότη-
τα των «κατειλημμένων (μαζμπούτ)» ευαγών ιδρυ-
μάτων της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας και να επι-
τρέψει την εκλογή διοικήσεων από την Κοινότητα.
Να επιστρέψει στην Ελληνορθόδοξη Κοινότητα τις
τρεις Εκκλησίες και τις ακίνητες ιδιοκτησίες τους,
στην συνοικία Γαλατά, που βρίσκονται υπό την πα-
ράνομη κατάληψη της αυτοαποκαλούμενης «Τουρ-
κό -Ορθόδοξης Εκκλησίας» η οποία δεν έχει μέλη
από την Κοινότητα. =

Γενική Συνέλευση FUEN

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ

ΤΟΠΤΣΟΓΛΟΥ

ΣΚΕΨΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
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]Όταν πριν από δύο χρόνια ο
Αντρέας Ρομπόπουλος, εκδό-

της της ΗΧΟΥΣ στην Πόλη και διευ-
θυντής του διαδικτυακού ραδιοφω-
νικού σταθμού ΗΧΩ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ,
μου πρότεινε να αναλάβω την πα-
ραγωγή μιας εκπομπής στο ραδιο-
φωνικό του σταθμό, δέχθηκα με χα-
ρά. Επειδή η πρόταση έγινε από το
γιο του στενότατου φίλου μου, αεί-
μνηστου πλέον, Χαράλαμπου Ρομ-
πόπουλου, που έφυγε απρόσμενα
από τη ζωή στην ακμή της δημοσιο-
γραφικής προσφοράς του. 

Βέβαια η πείρα μου για την παρα-
γωγή μιας εβδομαδιαίας εκπομπής
σε ραδιοφωνικό σταθμό παγκό-
σμιας εμβέλειας ήταν περιορισμένη·
όμως πιστεύω, τελικά, κατάφερα να
παρουσιάζω την εκπομπή μου
«ΟΔΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ»  στους Κωνσταν-
τινουπολίτες ακροατές αλλά και σε
όλους τους φίλους του ραδιοφωνι-
κού σταθμού ΗΧΩ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ με
επιτυχία, σύμφωνα με τη γνώμη και
τις επισημάνσεις αυτών. Η δε εκ-
πομπή αναφέρεται σε ποικίλα θέμα-
τα όπως ιστορικά, λογοτεχνικά,
γλωσσικά, θεατρικά, κινηματογρα-
φικά και γενικότερα , κοινωνικά. 

Όταν, λοιπόν, μου έγινε η πρότα-
ση από τον Αντρέα Ρομπόπουλο να
έχω αυτή τη φορά, δική μου στήλη
και στην εφημερίδα που κρατάτε
σήμερα στα χέρια σας, και πάλι με
χαρά απάντησα θετικά και σκέφτηκα
να τιτλοφορήσω τη στήλη αυτή με
τον ίδιο τίτλο της ραδιοφωνικής μου
εκπομπής: ΟΔΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ. Θα βρί-
σκομαι, λοιπόν, κάθε μήνα κοντά
σας και θα αναφέρομαι σε θέματα
ποικίλου περιεχομένου, ελπίζοντας
πως θα καταφέρω να κεντρίσω το
ενδιαφέρον σας, ώστε ν’ αγαπήσετε
τη στήλη αυτή και ο περίπατός μας
στην Οδό Ονείρων να γίνεται σε μια
τελείως συντροφική ατμόσφαιρα. 

Επειδή πιστεύω πως το σημαντι-
κότερο συνεκτικό στοιχείο ιστορικής
συνέχειας ενός λαού είναι η γλώσ-
σα του, θα ‘θελα στο ξεκίνημα της
επικοινωνίας μου με σας, αγαπητοί
αναγνώστες, ν’ αναφερθώ στην ελ-
ληνική μας γλώσσα, η οποία παρότι
υπέστη και υφίσταται πολλές ταλαι-
πωρίες, στρεβλώσεις κλπ, καταφέρ-
νει να ξεφεύγει από τα δεινά της
σχεδόν αλώβητη.

Όπως είναι φυσικό, σε κάθε
γλώσσα αμφιλοχωρούν ξένα στοι-

χεία που προκαλούν σ’ αυτήν ορι-
σμένες αλλοιώσεις άλλοτε ασήμαν-
τες και άλλοτε σημαντικές. Επίσης
με το πέρασμα του χρόνου ορισμέ-
νοι γραμματικοί και και συντακτικοί
κανόνες της διαφοροποιούνται,
φαινόμενο που, ως ένα σημείο, εί-
ναι φυσικό· όμως ο μεγαλύτερος
κίνδυνος προέρχεται από την
άγνοια ορισμένων βασικών κανό-
νων στη χρήση της, με αποτέλεσμα
να γίνεται πλέον λόγος για φθορά
της γλώσσας. Γι’ αυτό απαιτείται
επαγρύπνηση τόσο των γονέων όσο
και των εκπαιδευτικών, επειδή τα
παιδιά και οι νέοι πρέπει να μάθουν
να μιλούν όσο πιο σωστά μπορούν
τη γλώσσα. 

Ευκαιριακά, λοιπόν, επισημαίνω ,
ως παράδειγμα, ορισμένα λάθη που
γίνονται στη χρήση κάποιων λέξεων
της γλώσσας μας, όσον αφορά τη
σημασία και τη γραφή τους. 

Πολλοί, θέλοντας να επισημάνουν
πως κάτι είναι μετέωρο, βρίσκεται
στον «αέρα» , βρίσκεται σ’ εκκρεμό-
τητα, γράφουν «είναι έωλο». Το έω-
λο σημαίνει μπαγιάτικο, πρωινό. Θα
‘πρεπε να γράφουν είναι «αίολο»
που σημαίνει το μετέωρο κλπ. Επί-
σης, συχνότατα, λέμε ή γράφουμε
«παρανομαστής», ενώ το σωστό εί-
ναι «παρονομαστής», όπως «στενα-
χώρια» αντί του ορθού «στενοχώ-
ρια». 

Παρονομαστής (παρά + ονομά-
ζω), στενοχώρια (στενός + χώρος).

Από τη στήλη αυτή, ευκαιριακά, θ’
αναφέρομαι και σ’ άλλα παρόμοια
σφάλματα και λάθη που γίνονται
στη χρήση ορισμένων λέξεων κα-
θημερινής χρήσης της γλώσσας μας
με το σκεπτικό «το τερπνόν μετά του
ωφελίμου».

Αγαπητές αναγνώστριες, αγαπη-
τοί αναγνώστες μας θα ευχηθώ από
τη στήλη αυτή σ’ όλους σας υγεία,
υπομονή για όσα μας συμβαίνουν
και ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον,
αναμένοντας την επόμενη συνάντη-
σή μας στην «Οδό Ονείρων» . Επί-
σης εύχομαι ολόψυχα επιτυχία στο
«ταξίδι» της ΗΧΟΥΣ μας, δύναμη
πνευματική και υγεία στο διευθυντή
της Ανδρέα Ρομπόπουλο, όπως και
σ’ όλους τους συνεργάτες του. Καλή
μας αρχή. =

Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Εκπαιδευτικός- Φιλόλογος

Συντονιστείτε στο radio.ixotispolis.com
Συντονιστείτε στην «Ηχώ της Πόλης»

ακολουθείστε μας στο facebook www.facebook.com/iho-
tispolis

και στο twitter

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

ΟΔΟΣ
ΟΝΕΙΡΩΝ

Κανένας θνητός 
δεν μπορεί να ζήσει 

χωρίς όνειρα 
και χωρίς ιδανικά
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ΠΡΟΣΩΠΑ  
και ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ
Η ΚΑΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

Πολλά και άξια μίμησης τα πρόσωπα που έλκουν την καταγωγή τους από την Κωνσταντινούπολη, την
Σμύρνη και τις άλλες πόλεις της Ιωνίας, της Καππαδοκίας και του Πόντου. Διαχρονικά μέσα από την
πνευματική, επιχειρησιακή η καλλιτεχνική τους πορεία τους  εξελίχθηκαν σε φωτεινές προσωπικό-
τητες. Σε κάθε τεύχος θα σας θυμίζω διαφορετικές λαμπερές παρουσίες, άξιες προς μίμηση.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Γιάννης Ξανθούλης γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, από γονείς
πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη. Μολονότι σε νεαρή ηλικία κατέ-
βηκε στην Αθήνα νιώθει πάντα έναν απέραντο εφηβικό ενθουσιασμό,
κάθε φορά που βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη.  Από το 1969 εργά-
ζεται σαν δημοσιογράφος σε εφημερίδες, γράφει παιδικά βιβλία, θεα-
τρικά και μυθιστορήματα. Μιλάει  ικανοποιητικά την Τουρκική γλώσσα.
«‘Ετσι έμαθα τον ήχο του φόβου και της όποιας συναλλαγής είχαν οι πρό-
γονοί μου ως υπήκοοι της οθωμανικής αυτοκρατορίας.. Αλλά έμαθα και
να ερμηνεύω τους τωρινούς ήχους της πόλης». «Κωνσταντινούπολη των
ασεβών μου φόβων¨» είναι ο τίτλος του βιβλίου του Γ. Ξανθούλη που
κυκλοφόρησε το 2009 και όπως λέει ο ίδιος το έγραψε «για να δοκιμάσει
τα όρια της νοσταλγίας του» Ένα βιβλίο που δεν είναι ακριβώς μυθιστό-

ρημα, δεν είναι ταξιδιωτικός οδηγός., είναι μια βόλτα
του συγγραφέα στην αγαπημένη του πόλη,

όπου περιγράφει: «Η Πόλη αλλιώς. ‘Oπωs
την ένιωσα περπατώντας επίμονα στα

σοκάκια, στις καινούργιες λεωφό-
ρους, στους μπαχτσέδες και στις

όχθες του Κεράτιου και του Βο-
σπόρου. Ψελλίζοντας τα τούρ-
κικα με λάθη, που με παρα -
σέρ νουν σε περιπέτειες, φα-
νερώνοντας την ασέβεια
της ευσεβούς φήμης της,
την ανάγκη της σιωπής
μες στο πο λύχρωμο και
πολύβουο παρόν της,
τη νοσταλγία των αλη-
θινών της φόβων
που οργάνωσαν το
μεγαλείο της.»  =

ΜΑΡΙΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΣ
Η Μαρία Ιορδανίδου γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, κόρη του
Υδραίου Νικόλα Κριεζή, και της Πολίτισσας Ευφροσύνης Μάγκου. Το
1914 βρέθηκε στο Βατούμ της τότε Ρωσικής Αυτοκρατορίας, καλε-
σμένη από ένα θείο της για διακοπές αλλά αποκλείστηκε εκεί με το
ξέσπασμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου  και έτσι το διάστημα αυτό
φοίτησε στο γυμνάσιο της Σεβαστουπόλεως. Το 1919 επέστρεψε
στην Κωνσταντινούπολη και εργάστηκε σε αμερικανική εμπορική
εταιρεία όπου ένα χρόνο μετά πήρε μετάθεση για την Αλεξάνδρεια
της Αιγύπτου. Εκεί γνώρισε και παντρεύτηκε τον καθηγητή Ιορδάνη
Ιορδανίδη. Εγκαταστάθηκε με το σύζυγο και τη μητέρα της στην Αθή-
να, απέκτησε δύο παιδιά και εργάστηκε αρχικά στην πρεσβεία της Σο-
βιετικής Ένωσης και στη συνέχεια παρέδιδε μαθήματα ξένων γλωσ-
σών. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής διώχτηκε και κλείστη-
κε σε διάφορα στρατόπεδα. Έγινε γνωστή στο λογοτεχνικό χώρο με
το έργο Λωξάντρα, που έγραψε σε ηλικία 65 χρόνων, όπου περιγρά-
φει με μεγάλη ζωντάνια και χιούμορ τα έθιμα και τη ζωή των Ελλή-
νων της Πόλης. Είναι ουσιαστικά η ιστορία της γιαγιάς της. Το μυθι-
στόρημά της παίχτηκε και στην ελληνική τηλεόραση με πρωταγωνί-
στρια την Μπέτυ Βαλάση με μεγάλη επιτυχία. Βραβεύτηκε το 1978
από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως με τον Χρυσό Σταυρό και
το Οφίκιο της αρχόντισσας του οικουμενικού θρόνου. =

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
Ο Πρόδρομος Εμφιετζόγλου γεννήθηκε το 1937 στο
Νέο Φάληρο του Πειραιά. Οι γονείς του Συμεών από
την Νεάπολη και Σοφία Παπαδοπούλου από την Καπ-
παδοκία της Μικράς Ασίας. Είναι παντρεμένος με τη
Λένα Καψάλη από την Κωνσταντινούπολη και έχουν
μια κόρη τη Μελίνα. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός
στην Θεσσαλονίκη, απ’ όπου αποφοίτησε το 1962
και έως το 1967 διετέλεσε βοηθός και επιμελητής
στις έδρες Σιδηρών κατασκευών και Στατικής του
Πανεπιστημίου. Η επιχείρησή του, το σπίτι του, η οι-
κογένειά του βρίσκονται στην Αθήνα αυτό όμως δεν
τον εμποδίζει να βρίσκεται σε κάθε γωνιά της Ελλά-
δας. Μπορεί να είναι «ακίνητος» αλλά συγχρόνως
«αεικίνητος» όπως τον περιγράφει χαρακτηριστικά
ο Καργάκος. Τίποτα δεν τον σταματάει να διατρέχει
τις ακριτικές περιοχές της Μακεδονίας, της Ηπείρου
και της Θράκης για να συμπαρασταθεί υλικά και ηθι-
κά σε όλους εκείνους που κάποιοι θεωρούν «μειονό-
τητα». Το όνομά του έχει συνδεθεί με σειρά ευεργε-
σιών με τους Πομάκους και τους Τσιγγάνους της πε-
ριοχής ενώ η Φλώρινα τον ευγνωμονεί. Μικρά χω-
ριά και κοινότητες παραμελημένες τον περιμένουν
με λαχτάρα να του σφίξουν το χέρι και να τον ευχα-
ριστήσουν επειδή εκείνος με την σεμνότητα που τον
διακρίνει δεν τους ξεχνά και τους αφιερώνει πάντα
λίγο από το χρόνο του. Ο ίδιος πιστεύει ότι οι ακριτι-
κές περιοχές είναι παραμελημένες, έχουν πολύ πε-
ρισσότερα προβλήματα απ ότι οι υπόλοιπες περιοχές
της Ελλάδος. =

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ
ΠΟΙΗΤΗΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ
Ο Γεώργιος Σεφεριάδης, όπως ήταν το πραγ-
ματικό του όνομα, ήταν ο πρωτότοκος γιος του
Στέλιου και της Δέσπως. Γεννήθηκε στη Σμύρ-
νη όπου έμεινε μέχρι το καλοκαίρι του
1924,αποκτώντας το πτυχίο της Νομικής και
ασχολούμενος με τη λογοτεχνία τις μεταφρά-
σεις, και συγγραφή ποιημάτων. Το 1945 παν-
τρεύτηκε στην Αθήνα την
Μαρία Ζάννου, την αγαπη-
μένη του Μαρώ. Υπηρέ-
τησε ως διπλωμάτης,
στο υπουργείο Εξωτε-
ρικών. Συμμετείχε στα
διοικητικά συμβού-
λια του Εθνικού
Θεάτρου και της

Εθνικής Ραδιοφωνίας. Το 1947 βραβεύτηκε
με το Βραβείο Παλαμά για την ποίησή του ενώ
τον ίδιο χρόνο γνώρισε τον Μίκη Θεοδωράκη
στο Λονδίνο, και σε σύντομο χρονικό διάστημα
ακολούθησε η πρώτη δημόσια εκτέλεση τεσ-
σάρων μελοποιημένων ποιημάτων του με τον
γενικότερο τίτλο Επιφάνεια.  Αναγορεύτηκε
Επίτιμος Διδάκτορας της Φιλολογίας στο Πα-
νεπιστήμιο του Κέμπριτζ. ενόσω βρισκόταν
ακόμη στη θέση του πρεσβευτή στο Λονδίνο.
Τα Ημερολόγιά του με τίτλο «Μέρες»,  άρχισαν
να γράφονται το 1925 και σταμάτησαν το
1960. Το 1963, βραβεύτηκε με το Βραβείο
Νόμπελ Λογοτεχνίας από τη Σουηδική Βασιλι-
κή Ακαδημία  Επιστημών επικρατώντας στην
τελική ψηφοφορία του Άγγλου ποιητή Ουί-
σταν Ώντεν και του Χιλιανού ποιητή Πάμπλο
Νερούδα (ο οποίος βραβεύτηκε, τελικά, με το
ίδιο βραβείο το 1971).Πέθανε τον Ιούλιο του
1971 και η κηδεία του εξελίχθηκε σε μια σιω-
πηρή πορεία κατά της δικτατορίας. =



Σε νωχελικούς ρυθμούς η κίνηση στην παρα-
λία της πόλης και  στη πλατεία γύρω από το ιστο-
ρικό ρολόι. Με νεανική ζωντάνια οι πεζόδρομοι
με τα καφέ και τα ρεστοράν, γεμάτα τα μαγαζιά
και η κίνηση στις λεωφόρους κάποιες στιγμές
χτυπάει κόκκινο. Όλα αυτά στη βιτρίνα της Σμύρ-
νης. Διαφορετική όμως είναι η κατάσταση στους
πίσω δρόμους, αλλά όχι απόμακρα, όπως είναι
η ιστορική γειτονιά του Μπασμανέ, όπου με την
ανοχή κράτους και διωκτικών αρχών, έχει μετα-
τραπεί σε κέντρο διακίνησης μεταναστών και
προσφύγων, το οποίο ελέγχουν πανίσχυρα κυ-
κλώματα που κερδίζουν αμύθητα ποσά από την
εκμετάλλευσή τους. Είναι πολλά τα λεφτά που
διακινεί το οργανωμένο εμπόριο της ελπίδας
προς την καλύτερη ζωή κάπου στην Ευρώπη.
Ελπίδας που στηρίζεται στον φόβο και στην κα-
κοποίηση, στα ψεύτικα σωσίβια και στα φουσκω-
τά-παγίδες.

Στις επαφές που έκανα μέσω του Μπαϊράμ,
του Τούρκου συνεργάτη μου έμαθα ότι το σύνο-
λο του δικτύου διακίνησης ελέγχεται από τρεις
ισχυρούς Τούρκους. Το βασικό τιμολόγιο για κά-
θε άτομο έχει οριστεί στα 1.200 δολάρια το δρο-
μολόγιο με αρκετά εξτρά που ανεβάζουν τα κέρ-
δη ενώ σε κάθε φουσκωτό βάζουν το λιγότερο
50 άτομα. 

Αντίστοιχα είναι και τα στοιχεία που δίνει το
Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες αναφέροντας ότι περισσότερα
από 258.000 άτομα έχουν περάσει στις ελληνι-
κές ακτές, με βάρκες και λοιπά σκάφη το τελευ-
ταίο έτος, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν παρα-
δοθεί περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια στους
λαθρεμπόρους που ελέγχουν το κύκλωμα.

Με την βοήθεια και των άλλων συνεργατών
μου έφτασα στο επιχειρησιακό κέντρο των δια-
κινητών. Ήταν μία μικρή πανσιόν κρυμμένη σένα
στενό σοκάκι της περιοχής. Εκεί έφταναν σε μι-
κρές ομάδες οι πρόσφυγες για να ενημερωθούν
από την ομάδα δράσης. Ο λαθρέμπορος δίνει
οδηγίες στους πελάτες του, για το τι να κάνουν,
απαιτώντας τα 1.200 δολάρια για το ημίωρο τα-
ξίδι, που φυσικά θα γινότανε κατά τη διάρκεια
της νύχτας. Οι λέμβοι ξεκινούν από δεκάδες
απομακρυσμένες παραλίες και όρμους της ευ-
ρύτερης περιοχής και τρυπιούνται λίγο πριν φτά-
σουν στις ελληνικές ακτές, έτσι ώστε η ελληνική
ακτοφυλακή να μην μπορεί να τους αναγκάσει
να επιστρέψουν. Ο διακινητής, μας  εμπιστεύεται
-έναντι δώρου- και με την προϋπόθεση ότι δεν
θα δημοσιεύσουμε φωτογραφίες και το όνομα
του μου δήλωσε με έπαρση ότι είναι υπερήφα-
νος διότι καταφέρνει να εξασφαλίζει το πέρασμα
των πελατών του με την πρώτη φορά και χωρίς
απώλειες. Φροντίζει η βάρκα να είναι καλά φου-
σκωμένη και να μην επιβιβάζονται περισσότερα

από 50 άτομα. Οι πελάτες του, τον αναζητούν
βάση καλών συστάσεων που έχουν από φίλους
και συγγενείς κάτι που το εκτιμάει διότι γι αυτόν
παίζει ρόλο και η καλή του φήμη. Αυτό το διά-
στημα λόγω των δυσκολιών που έχουν παρου-
σιαστεί στην διακίνηση το ποσό θα αυξηθεί στα
1300 δολάρια το κεφάλι.

Οι αποβάθρες βρίσκονται στον
απόλυτο έλεγχο των διακινητών

Η περιοχή του Αϊβατζίκ, βόρεια της Λέσβου εί-
ναι, σύμφωνα με μαρτυρίες, είναι το ασφαλέστε-
ρο σημείο αποβίβασης και  ακολουθεί η περιοχή
νότια του Δικελί, ανατολικά της Λέσβου. Αφεντι-
κό της αποβάθρας στην περιοχή του Αϊβατζίκ εί-
ναι ο «Κενάν», ο οποίος εγγυάται και αυτός πως

η
αναχώρηση όσων

θα μεταφερθούν είναι σί-
γουρη, όπως και η άφιξή

τους στο νησί.  Η αμοιβή του, για όσους θα ταξι-
δέψουν με αυτόν, είναι κάπως «τσιμπημένη».
Πληρώνει 1.800 με 2.000 δολάρια ο κάθε ενή-
λικος, όσοι δηλαδή έχουν ηλικία άνω των 12
ετών και τα μισά για κάθε παιδί, κάτω των 12. Η

άλλη αποβάθρα, στην περιοχή του Δικελί, ελέγ-
χεται από τον «Ιμάμ». Αυτός αποβιβάζει κόσμο
στην περιοχή του αεροδρομίου της Μυτιλήνης
και στη Χαραμίδα και κοστολογεί περί τα 1.500
ευρώ το κεφάλι το πέρασμα στη Λέσβο. Μισή εί-
ναι η τιμή για παιδιά, κάτω των 12 ετών. Πρό-
σφυγες που πέρασαν από τη συγκεκριμένη πε-
ριοχή μιλάνε για σκληρούς συνεργάτες που λε-
ηλατούν κυρίως τους Σύρους πρόσφυγες και
ιδιαίτερα τις γυναίκες από τα χρυσά κοσμήματα
που φορούν, ενώ ακινητοποιούν τους άνδρες
για να μην αντιδράσουν απειλώντας με βιασμό
των γυναικών τους. Μετά, υπό την απειλή
όπλων, τους επιβιβάζουν στις βάρκες. 

Πληροφορίες από κατοίκους των τουρκικών
παραλίων αναφέρουν πως οι αποβάθρες από
όπου ξεκινούν οι πλαστικές βάρκες με προορι-
σμό τα νησιά ανήκουν σε συγκεκριμένους Τούρ-
κους που τις έχουν νοικιάσει από άλλους κατό-
χους μεγαλύτερων εκτάσεων και οι οποίοι με τη
σειρά τους λογοδοτούν σε άλλους. Οι πρόσφυ-
γες σύμφωνα με μαρτυρίες τους,  πληρώνουν
το 50% του κόστους του ταξιδιού, μέσω εταιρεί-
ας ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων, ενώ με
λεωφορεία, που ξεκινούν το βράδυ από την πε-
ριοχή του σιδηροδρομικού σταθμού της Σμύρ-
νης μετακινούνται στα παραπάνω σημεία. 

Οι υπηρεσίες των Τούρκων διακινητών είναι
περιζήτητες αυτή την εποχή. «Η Τουρκία θα πρέ-
πει να βάλει στρατιώτες σε όλες τις παραλίες»,
είπε ο 30χρονος Ντουρσούν, ένας μεγαλόσω-
μος άνδρας που έχει φυλακιστεί τρεις φορές
στην Ελλάδα για τη δράση του, τόνισε, μιλώντας
στο πρακτορείο Reuters από τη Σμύρνη. Στις αρ-
χές της «καριέρας» του μετέφερε μονάχα λιγο-
στούς μετανάστες από την Ερυθραία και τη Σο-
μαλία· δεν υπήρχαν Σύροι πρόσφυγες και οι δια-
κινητές ήταν ελάχιστοι. Σήμερα, η αυλή του τε-
μένους στη συνοικία Μπασμάν της Σμύρνης,
όπου βρίσκει «πελάτες», είναι γεμάτη με Σύρους
που προσπαθούν να κλείσουν μια συμφωνία με
τους διακινητές. Ο διακινητής πάντως δηλώνει
ότι έχει γίνει πιο προσεκτικός και πλέον δεν κυ-
βερνά ο ίδιος τα πλοιάρια, μολονότι πληρώνεται
2.000 ευρώ για κάθε ταξίδι. Αντί γι αυτό, μετα-
φέρει με μικρά λεωφορεία τους μετανάστες και
τους πρόσφυγες στο σημείο αναχώρησης, σε
συντονισμό με άλλους, σε μια αλυσίδα που πε-
ριλαμβάνει τσιλιαδόρους και άλλους που συγ-
κεντρώνουν τους ανθρώπους σε ομάδες. «Αν ο
οδηγός είναι μόνος του και συλληφθεί, αλλά κα-
νείς δεν τον είδε να μεταφέρει πρόσφυγες και
δεν υπάρχουν πρόσφυγες στο λεωφορείο, τότε
θα τον αφήσουν αμέσως ελεύθερο. Οι ποινές
για τους διακινητές έχουν αυστηροποιηθεί, είπε,
υπενθυμίζοντας ότι πρόσφατα δύο «συνάδελ-
φοί» του καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης
15 και 20 ετών. =
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ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ 
ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

ΡΕΠ       ΡΤΑΖ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ

To σύνολο του
δικτύου διακίνησης

ελέγχεται από τρεις
ισχυρούς Τούρκους. Το
βασικό τιμολόγιο για κάθε
άτομο έχει οριστεί στα
1.200 δολάρια το
δρομολόγιο, ενώ σε κάθε
φουσκωτό βάζουν 
το λιγότερο 50 άτομα

«Η Τουρκία θα
πρέπει να βάλει

στρατιώτες σε όλες τις
παραλίες», είπε ο
30χρονος Ντουρσούν,
ένας μεγαλόσωμος
άνδρας που έχει
φυλακιστεί τρεις φορές
στην Ελλάδα για τη
δράση του
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νεύματά του. Έτσι σκέ-
φτηκα να γράψω γι αυτό
το θέμα. Ξαφνικά διαπί-
στωσα ότι έχω μπροστά
μου ένα θέμα για το
οποίο δεν είχε γινει καμ-
μία έρευνα. Αντιλήφθη-
κα ότι ήμουν ένας απο
τους ελάχιστους που
ασχολήθκαν στην Τουρ-
κία, με τις σχέσεις κρά-
τους - μη μουσλουμανι-
κών μειονοτήτων. Έκα-
να συνεντεύξεις με αν-
θρώπους που πλήρω-
σαν οι ίδιοι ή πρωτο-
βαθμιοι συγγενείς τους
αλλά και υπερήλικες πιά εισπράκτω-
ρες αυτού του φόρου.

Βέβαια αφού εισήλθα στα θέματα
των μειωνοτήτων ακολούθησε η ενα-
σχόληση με τα γεγονότα της ανατολι-
κης θράκης του ’34 (την εκδίωξη των
εβραίων από την Αδιανούπουλη), την
τραγική ανταλλαγή πληθυσμών με
την Ελλάδα, και τώρα ασχολούμαι με
την γενοκτονία των Αρμενίων.

Στην παρουσίαση που έγινε στην
Αθήνα κάποιος με ρώτησε γιατί ασχο-
ληθηκα με όλα αυτά. Σίγουρα θα μπο-
ρούσα να είχα ασχοληθεί με πολλά
άλλα. Η Τουρκία είναι παράδεισος για
έναν κοινωνιολόγο. Ίσως γιατί μου
εξήγησαν τέτοιες ιστορίες που ενίωσα
ότι εχω την ευθύνη να τα γράψω για
να τα μεταβιβάσω και σε άλλους. Ήτε
γιατί στα αγγλικά και αμερκανικα αρ-
χεία διάβασα τέτοια πραγματα που
θεώρησα ότι έπεπε να τα γνωρίζουν
όλοι. Για τον λόγο αυτό η διασπορά
των ρωμιών των αρμενίων και των
εβραίων που είναι στο εξωτερικό με
θεωρεί τολμηρό. Όχι δεν πρόκειται
περι αυτού. Απλά προσπάθησα να εί-
μαι ηθικός και να αφηγηθώ αυτές τις
ιστορίες. Αυτή είναι η ουσία. Δεν ξέρω
πόσο επιτυχημένα το έκανα. Το ότι το
βιβλίο μου μεταφράστηκε και εκδόθη-
κε στην Ελλάδα είναι σημαντικό.»

Στο σημείο αυτό ο Αϊχάν, αισθάνεται
την ανάγκη να ευχαριστήσει την τρία
άτομα. Την μεταφράστρια Ανθή Καρά
που όπως του είπαν φίλοι που μιλούν
και τις δυο γλώσσες, απέδωσε πιστά
το βιβλίο, το Χρήστο Ελματζόγλου που
αγωνίστηκε για να εκδοθεί το βιβλίο
στην Ελλάδα και τον εκδότη της Ετε-
ροτόπιας στην Κύπρο, καθηγητή  στο

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Νιγιαζή Κι-
ζιλγιουρέκ.

«Για το κοινό στην Ελλάδα έγραψα
μια μεγάλη εισαγωγή» λέει συνεχίζει.
«Θα την έλεγα διασκεδαστική. Εκεί
λέω ότι έλληνες και τούρκοι έχουν
παρόμοιο πολιτικό πολιτισμό και για
αυτό είναι διχασμένοι και φιλονικούν.
Και στις δύο πλευρές υπάρχει ακραίος
εθνικισμός, υπάρχει ξενοφοβία, θεω-
ρούν ότι βρίσκονται στο κέντρο του
κόσμου. Οι τούρκοι λένε ότι περιστοι-
χίζονται απο εχθρούς ενώ οι έλληνες
πιστεύουν ότι είναι έθνος ανάδελ-
φον(μας το λέει ελληνικά). Μπορεί να
μοιάζουμε σ΄αυτά, αλλά υπάρχουν κι
αυτά που μας χωρίζουν...

Γνωρίζω αρκετά καλά την Ελλάδα.
Το 2006 όταν πήρα πρόωρη σύνταξη
από το Πανεπιστήμιο του Μαρμαρά
πήγα να διδάξω στην Νότια Κύπρο.
Ήμουν ο πρώτος Τούρκος ακαδημαϊ-

κός που δίδαξε στην Κύπρο, στο ελλη-
νικό πανεπιστήμιο της Λευκωσίας.
Έκεί έμαθα πολλά. Γνώρισα τον ελλη-
νικό κόσμο. Γιά να πάω επισήμως
στην Κύπρο έπρεπε να περνάω από
την Αθήνα. Τουλάχιστον τρείς φορές
τον χρόνο περνούσα από την Αθήνα.
Εκεί εχώ πλέον πολλούς φίλους. Ακα-
δημαϊκούς και κωνσταντινουπολίτες.
Έζησα και την οικονομία της προ κρί-
σης ντολτσε βήτα αλλά και την κρίση.»

Κλείνουμε το θέμα του βιβλίου. Ζη-
τώ από τον καθηγητή τις δικές του πα-
ρατηρήσεις για την Τουρκία που τα τε-

λευταία δεκαπέντε χρόνια αλλάζει με
ταχύτατους ρυθμούς.

«Υπάρχει μια απλή στατιστική. Το
2000 το κατά καφαλήν εισόδημα
στην Τουρκία ήταν 4000 - 5000 χι-
λιάδες, και σε 14-15 χρόνια αγγιξε τις
11000. Αλλά συνέβη και κάτι σημαν-
τικότερο. Πολλές φορές το εισόδημα
αυξάνει αλλά έχει κακή κατανομή.
Στην περίπτωση της Τουρκίας αυτό
διορθώθηκε. Η μεσαία οικονομική τά-
ξη πού ήταν 21%, τώρα έφτασε στα
42-43% μέσα σε 12 χρόνια. Η διεύ-
ρυνση της μεσαίας τάξης τα τελευταί
20 χρόνια αποτελεί απανιο φαινόμενο
παγκοσμίως.»

Νομίζω ότι συμβαίνει το αντίθετο
του λέω και συνεχίζει:

«Πράγματι συνέβη το αντίθετο στις
ΗΠΑ, στην Αγγλία και στην Ελλάδα.

Όταν διευρύνεται η μεσαία τάξη,
που αποτελείται από ανθρώπους οι

οποίοι προσπαυθούν να αποδείξουν
ότι ανήκουν σ’ αυτήν, αγοράζουν νεα
επίπεδη τηλεόραση, αυτκίνητο, σπίτι,
ανανεώνουν το σπίτι τους και ταυτό-
χρονα χρεώνονται παίρνοντας δά-
νεια. Αποτελούν με λίγα λόγια το επί-
κεντρο της κατανάλωσης.

Στις αρχές της προηγούμενης δε-
καετίας όταν πήγαινα στην Ελλάδα, οι
σύζυγοι των φίλων μου με ρωτούσαν
αν ποτέ μαγειρεύω στο σπίτι. Απαν-
τούσα ότι μαγειρεύω συχνά για να
μου πούν ότι δεν μαγειρεύουν σχεδόν

καθόλου, αλλά προτιμούν να τρώνε
έξω. Μου φαινόταν περίεργο. ΄Στην
Ελλάδα μπορεί η αγορά να ήταν φτη-
νή αλλά αυτή η ντολτσε βήτα δεν είχε
οικονομικά θεμέλια.

Κάποια στιγμή πρέπει να ήταν το
2008 ή το 2009, είπα να δώ τις στα-
τιστικές συναλλαγών Τουρκίας – Ελ-
λάδας. Ήταν αστείο. Η τουρκία που-
λούσε στην Ελλάδα λεμόνια. Οι δύο
χώρες έχουν το ίδιο κλίμα. Όταν εγώ
ήμουν φοιτητής στην Αγγλία αγόραζα
ελληνικά λεμόνια. Πώτησα στους φί-

Μακαρονάδα 
κόκκινη ή πέστο;

ΑΪΧΑΝ
ΑΚΤΑΡ

Πράγματι ο Ταγγίπ Eρντογαν επι-
θυμεί να εγκαθιδρύσει αυταρχι-
κό καθεστώς. Υπάρχει μόνο μια
ιστορική φιγούρα που ανταγωνί-

ζεται ο Ερντογάν. Ο Κεμάλ Ατατούρκ. Λέει «εκεί-
νος ίδρυσε την Τουρκική Δημοκρατία κι εγώ θα
την τελειοποιήσω». Πράττοντας δε αυτό χρησι-
μοποιεί κελμαλιστικές μεθόδους. Η πολιτική
πρακτική είναι κεμαλιστική. Πολλές φορές χα-

ριτολογόντας λέω ότι η ο κεμαλι-
σμός της εποχής του μονοκομ-
ματισμού ήταν ήταν μακαρονά-
δα με κόκκινη σάλτσα ντομάτα
ένώ τώρα είναι πέστο (κόκκινο εί-
ναι το χρώμα των κεμαλιστών και
πράσινο των ισλαμιστών). Ήταν
κόκκινη και έγινε πράσινη. Αλλά
η μακαρονάδα είναι η ίδια μακα-
ρονάδα. Το πρόβλημα είναι αυτό.
Βρίσκεται στις μεθόδους. Το Σύν-
ταγμα που οραματίζεται (ο Ερν-
τογάν) θα μοιάζει πολύ με αυτό
του 1924 του Κεμάλ. Αυτό συνι-
στά μια δυσάρεστη κατάσταση
για την αντιπολίτευση. Αυτοί που
μέχρι σήμερα δεν επέκριναν την
μονοκομματική περίοδο πώς θα
μπορούν να είναι επικριτικοί γι

αυτό; Αν ο Ερντογάν πεί έκανα το σύνταγμα του
καθεστώτος του Κεμάλ. Τι θα πούν; Εκεί τελει-
ώνουν τα λόγια.

Η τουρκία πουλάει
στην Ελλάδα

λεμόνια. Οι δύο χώρες
έχουν το ίδιο κλίμα.
Ρώτησα τους φίλους μου
τι συμβαίνει με τις
λεμονιές στην Ελλάδα.
Μου απάντησαν ότι δεν τα
μαζεύουν και αγοράζουν
από την Τουρκία

ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1
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δίας καί εἰς τάς ψυχάς τῶν
Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων πιστῶν,

ὡς φωνή ἀναπαύσεως καί εὐφροσύνου εἰρήνης καί γαλήνης καί
διαλύσεως τῶν ἀφρῶν τῶν κυμάτων τοῦ βίου τούτου.

Εὐχόμεθα καί πιστεύομεν ὅτι ἡ προσπάθεια αὕτη θά φέρῃ τό
ἐνταῦθα μικρόν λῆμμα τῶν Ὀρθοδόξων Ρωμαίων πλησιέστερον
πρός τόν εὐσεβῆ καί φιλόχριστον Ἑλληνικόν λαόν, παρουσιάζον-
τας εἰς αὐτόν τήν ζωήν, τά ἐπιτεύγματα, τόν κοινωνικόν βίον, τά
ἐκπαιδευτικά δρώμενα, τάς χαράς καί τάς λύπας τῆς Ὁμογενείας

μας, ἡ ὁποία παραμέ-
νει ἕνα ἐκλεκτόν
τμῆμα τοῦ Γένους
μας εἰς τήν Πόλιν τοῦ
Μεγάλου Κωνσταντί-
νου. Εἰς τήν Πόλιν,
ὅπου διά πολλούς
αἰῶνας πάλλεται ἡ
καρδία του, ἐκεῖ ὅπου
αὐτό ἔζησε τάς πλέον
σημαντικάς στιγμάς
τοῦ ἱστορικοῦ βίου
του, στιγμάς δόξης
ἀλλά καί πόνου, στιγ-
μάς εὐτυχίας ἀλλά
καί ἀγωνίας καί
τραγῳδίας. Καί εἶναι
εὐχάριστον ὅτι προ-
σπάθειαι ὅπως αὐτή
τῆς «Ἠχοῦς» ἐξακο-
λουθοῦν νά ἐκπέμ-
πουν τό μήνυμα τῆς
παρουσίας καί πρό-

οδου τοῦ εὐσεβοῦς Γένους μας εἰς τάς ἑστίας του εἰς τόν χῶρον
αὐτόν τῆς καθ� ἡμᾶς Ἀνατολῆς.

Ἡ κυκλοφορία τῆς «Ἠχοῦς» εἰς τήν Ἑλλάδα συμπίπτει μέ τήν
πραγματοποίησιν καί τήν βίωσιν ἑνός μεγάλου ἱστορικοῦ γεγο-
νότος, τό ὁποῖον ἀπό πολλῶν ἐτῶν προετοιμάζει τό Οἰκουμενι-
κόν Πατριαρχεῖον μέ ὅλην τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Τό γεγο-
νός αὐτό τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου εἶναι
μεῖζον καί ἱστορικόν καθώς θά συγκεντρωθοῦν ὑπό τήν προ-
εδρείαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου οἱ Προκαθήμενοι καί
ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,
ὥστε, μέ τήν Χάριν καί τόν φωτισμόν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νά
ἐκφράσωμεν ὡς «ἠχώ ὑδάτων πολλῶν» τήν ἑνιαίαν φωνήν τῆς
Ἁγίας Ἐκκλησίας μας καί νά ἐπιβεβαιώσωμεν κατά τρόπον πα-
νηγυρικόν τήν αἰωνίαν ἀλήθειαν, τήν ὁποίαν διακονεῖ ἡ Ἐκκλη-
σία μας ἀπό τήν πρώτην ἡμέραν τῆς συστάσεώς της.

Εὐλογοῦντες ἀπό τοῦ Ἱεροῦ τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρου τήν ἔκδο-
σιν αὐτήν τῆς ὁμογενειακῆς «Ἠχοῦς» ἐν Ἑλλάδι καί εὐρύτερον,
εὐχόμεθα εἰς τόν σχόντα τήν πρωτοβουλίαν ἐκδότην αὐτῆς Ἐντι-
μότατον κύριον Ἀνδρέαν Ρομπόπουλον καί εἰς ὅλους τούς ἀγα-
πητούς ἀναγνώστας της πλουσίαν τήν Χάριν καί τήν εὐλογίαν
τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τήν ζωήν καί
εἰς τά ἔργα των, τά ὁποῖα εἴθε νά εἶναι φωτεινά καί νά μεταδί-
δωνται διά τῆς παρούσης μηνιαίας ἐκδόσεως εἰς τόν διψῶντα
«εὐσεβείας νάματα» σύγχρονον Ὀρθόδοξον Ἕλληνα πιστόν. Ἀμήν.

,βις΄ Μαΐου κς΄

λους μου τι συμβαίνει με τις λεμονιές
στην Ελλάδα. Μου απάντησαν ότι δεν
τα μαζεύουν και αγοράζουν από την
Τουρκία. Ενώ η Ελλάδα τότε πουλού-
σε στην Τουρκία βαμβάκι. Πως μπο-
ρεί είπα να συμβαίνει αυτό; Η Τουρ-
κία είναι παράδεισος βάμβακα είπα.
Και πήρα την απάντηση ότι υπήρχε
επιδότηση της ΕΕ με αποτέλεσμα η
τιμές της Ελλάδας να είναι κατα 10%
πιό χαμηλές από την παγκόσμια αγο-
ρά. Νομίζω ότι η Ελλάδα με την έν-
ταξη χαλάρωσε και μάλιστα στην
διαδικασία προσαρμογής στην ευ-
ρωπαϊκή οικονομία διέλυσε ορισμέ-
νους παραγωγικούς κλάδους. Αυτό
δεν συνέβη στην Τουρκία. ́ Ισως τε-
λικά για την Τορκία είναι πολύ καλό
που δεν είναι μέλος της ΕΕ. Επωφε-
λείται από την τελωνειακή ένωση
αλλά δεν είναι κομμάτι της Ένωσης.

«Aνήθικη πρόταση»
Εμείς οι διαννοούμε-

νοι της τουρκίας πάντα
υποστηρίζουμε την έν-
ταξη στην ΕΕ για πολιτι-
κούς λόγους. Για να
αποκτήσει η Τουρκία
δημοκρατία ευρωπαϊ-
κών προδιαγραφών.

Η τελευταία όμως
συμφωνία που πρότεινε
η ΕΕ στην Τουρκία ήταν
«Ανήθικη πρόταση».
Πάρτε 3 δισεκατομμύρια
και κρατείστε εσείς εκεί

τρία εκατομμύρια Σύριους να μην
μας ενοχλούν. Αυτό ήταν προδοσία
των ίδιων των δικών της αρχών.»

Ρωτάω τί είναι αυτό που αυξάνει
συνεχώς την λαϊκή στήριξη στο πρό-
σωπο του Ταγίπ Ερντογάν, αφού
υπάρχουν τόσες διαμαρτυρίες για
αυταρχισμό και λογοκρισία. Είναι τα
οικονομικά στοιχεία που προανάφε-
ρε ή και και κάτι άλλο;

«Είναι και τα δύο». Ξεκίνά και πάλι
ο κ. Ακτάρ. «Φυσικά είναι και τα οικο-
νομικά. Αλλα ας ξεκινήσουμε απο τα
πολιτικά. Το πρόβλημα της Τουρκίας
δεν είναι η εξουσία. Εξουσία υπάρχει
παντού. Και στη Βόρεια Κορέα όπου
ο ηγέτης λέει θα κουρεύεστε όπως
εγώ και όλοι κουρεύονται σύμφωνα
με τον Πρόερδο.

Και στην Τουρκία υπάρχει εξουσία.
Αλλά αυτό που καθιστά μια χώρα δη-
μοκρατική είναι η ποιότητα της αντι-

πολίτευσης. Αν η Τουρκία αντιμετω-
πίζει προβλήματα εκδημοκρατισμού,
αυτό δεν είναι μόνο θέμα της εξου-
σίας. Φυσικά την μεγαλύτερη ευθύνη
φέρει αυτή κατα 60-70%. Αλλά αυτά
μοιάζουν τα τροχαία. Ποτέ δεν φταίει
μόνο ο ένας. Εκτός κι αν πέσετε πά-
νω σε σταθμευμένο όχημα. Τα πορί-
σματα της τροχαίας πάντα είναι 80-
20, 70-30 κουκ.

Πράγματι στην Τουρκία συμβαί-
νουν πολλά αντιδημοκρατικά. Υπάρ-
χει η προσπάθεια καθιέρωσης του
Εθνικού ηγέτη (milli şef)στα γερμα-
νικά «Führerprinzip». Αυτό όμως το
καθεστώς δεν είναι ξένο στην Τουρ-
κία. Η Τουρκία απο το 1925 έως το
1945 διοικήθηκε με τέτοιο καθε-
στώς. Ο Ατατούρκ και ο διάδοχος του
Ισμέτ Ινονού ήταν οι ιδρυτές αυτού
του κατεστώτος. Μάλιστα έμοιαζε με
κάποια καθετώτα της ευρώπης.
Όπως του Μεταξά στην Ελλάδα. Του
Μουσολίνι στην Ιταλία. Ήταν μια πιο
λίγο εξελιγμένη μορφή τους. Για τους
λόγους αυτούς δεν πρέπει να συγ-
κρίνουμε το σύστημα που επιδιώκε-
ται να επιβληθεί στην Τουρκία με αυ-
τά της Λατινικής Αμερικής. Είναι εγ-
χώριο σύστημα, υφίσταται και στην
ιστορία μας. Μάλιστα ταιριάζει και
στην πολιτική μας παράδοση.

Στην Τουρκία ο λαός σπάνια βγαί-
νει στους δρόμους. Όχι όπως στη
Αθήνα. Όταν όμως βαγαίνει, βγαίνει
μια και καλή και είναι αιματηρό.
Όπως στο Γκεζί. Όχι όπως στην Ελ-
λάδα που κατεβαίνει ο κόσμος στις
πλατείες λες και πάει για πικνικ, να
πλακωθεί με την αστυνομία. Αυτή εί-
ναι η διαφορά με την Ελλάδα.

Στην Τουρκία υπάρχει κενό αντιπο-
λίτευσης. Τα στελέχη του Ρεπουμπλι-
κανικού Κόμματος που είναι και οι
ιδρυτές της Τουρκικής Δημοκρατίας
- με εξαίρεση την περίοδο Ετζεβίτ-,
μετά το 1950 που άλλαξε το καθε-
στώς, κανένας κοσμικός δεν μπόρε-
σε να αρθρώσει όυτε μια πρόταση
για το μέλλον της χώρας. Σήμερα αν
ρωτήσετε στην διοίκηση του Ρεπομ-
πλιοκανικού Κόμματος , – που πρό-
κειται για μια γεροντολογική κατά-
σταση, η εκτελεστική επιτροπή έχει
μέσο όρο ηλικιάς 65-70 όταν ο μέ-
σος όρος της Τουρκίας είναι 29. Το
κόμμα διοικείται από άτομα που δεν
ξέρουν καλά-καλά να χρησιμοποι-
ούν κινητό–, δεν είναι σε θέση να
σας πούν πως οραματίζονται την
Τουρκία το 2023».

Ο καθηγητής είναι χείμαρρος. Η
συζήτηση που κάνουμε είναι συ-
ναρπαστική όσο και κατατοπιστική
για την ωμή πργματικότητα και τις
εξελίξεις στην Τουρκία. Αυτά πού
μού είπε είναι τόσα που αδυνατώ
να σας τα γράψω μέσα σε δύο σε-
λίδες. Ευτυχώς όμως θα μας τα λέ-
ει ο ίδιος από την στήλη του κάθε
μήνα στην Ηχώ που θα βρίσκετε
στο περίπτερό σας. =
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Έλληνες και
Τούρκοι

μοιάζουμε. Έχουμε
ακραίους εθνικιστές,
υπάρχει ξενοφοβία,
θεωρούμε ότι
βρισκόμαστε στο κέντρο
του κόσμου... αλλά
υπάρχουν κι αυτά που
μας χωρίζουν...
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Το τέμενος στην Αντιγόνη έγι-
νε μετά το ‘60 και το σχολείο

τους το ‘66-67. Εγώ είχα φύγει. Ελλη-
νικό σχολείο ελληνική ορθόδοξη εκ-
κλησία, τα πάντα ήταν ελληνικά. Σκέ-
ψου Γκιαούρ Αντασί (Gavur Adası=To
το νησί των Γκιούρηδων) μας λέγα-
νε.» -Σημαίνει άπιστος. Έτσι αναφερό-
ταν τους μειονοτικούς οι Τούρκοι. Τα
τελευταία χρόνια προσπαθούν να το
αποφεύγουν-...

Στο Πέρα 
δεν ξεκίνησες;
«Το ‘62 με πήγε ο Στράτος
στον Αθλητικό Σύλλογο Πέρα.

Υπέγραψα ταυτότητα του σωματείου
επίσημα και αρχίσαμε να μπαίνουμε
και σε αγώνες πρώτα στο πρωτάθλη-
μα Ισταμπούλ Παίδων,που βγήκα 5ος.
Μετά ο δεύτερος αγώνας ήταν στο
Ταξίμ, στον αρμένικο σύλλογο, πίσω
από την εκκλησία μας την Αγία Τριά-
δα. Με Αρμένιους, Έλληνες, Τούρκους
και βγήκα τρίτος. Μετά κόλλησα.»

Μ’ αυτά τα λόγια μας περι-
γράφει ο Χρήστος Ιακώβου,

ο θρύλος της άρσης βαρών που
γεννήθηκε και μεγάλωσε, την
πρώτη του επαφή με το άθλημα και
τον ιστορικό Αθλητικό Σύλλογο Πέ-
ρα στην Κωνσταντινούπολη. 
Δεν αργεί όμως να έρθει ένα τραυ-
ματικό περιστατικό στο πρώτο του
κιόλας πρωτάθλημα Τουρκίας. Που
όμως δεν τον πτόησε. Τον έκανε
πιο δυνατό και συνέχισε. 

«Το ‘64 πήγα στο πρωτάθλημα
Τουρκίας στο Σίβας(Σεβάστεια)

ως Τζούνιορ, εφήβων δηλαδή και με
βγάλανε δεύτερο με το ζόρι ενώ
ήμουν πρώτος.»

«Ο Αρμένης προπονητής, ο Κελε-
κιάν, που με πήγε εκεί, - γιατί έπρεπε
να με συνοδεύσει κάποιος από την
Πόλη- ήμουν ο μόνος εκπρόσωπος
εφήβων από την Κων/πολη. Μου λέει:
«Άκου να δεις Χρήστο δεν θα σε βγά-
λουν πρώτο.»

-Του λέω: «Μα αφού είμαι πρώτος.
Σήκωσα περισσότερα.» 

-Μου απαντά: «Δεν θα σε βγάλουν
πρώτο, γιατί αν σε βγάλουν, θα κατέ-
βει η κερκίδα κάτω και θα σε πατήσει.

Είναι 500 άτομα. Θα βγεις δεύτερος
μετά το Τουρκάκι». 

Ήταν τότε που είχαν ξεκινήσει οι
φασαρίες. (Εννοεί το Κυπριακό.) Δεν
ήταν δυνατόν να βγάλουν πρώτο τον
«Γκιαούρι».

Τώρα, βέβαια με τον Τούρκο είμα-
στε φίλοι. Πολλά χρόνια τώρα.

Μετά τον αγώνα πήγα στα αποδυ-
τήρια και μου είχαν κλέψει τα πάντα.
Έμεινα μόνο με τις φόρμες του Πέρα.
Ήμουν κλειδωμένος μέσα σε ένα δω-
μάτιο για δύο μέρες. Μόνο μία φορά
με βγάλανε έξω γιατί ήμουν ο μόνος
Έλληνας μέσα σε όλους τους Τούρ-
κους. Αυτά δεν τα ξέρει κανένας γιατί
δεν με έχουν ξαναρωτήσει. Ο Αρμέ-
νης τότε μου έλεγε, μην μιλάμε Ελλη-
νικά και δεν θα βγεις έξω ένα βράδυ
είναι.»

Όταν γυρίσαμε λοιπόν, πήγαμε στο
σύλλογο του Πέρα. Λέμε τι έγινε και
μας αγκαλιάζει ο πρόεδρος τότε, πριν
τον Καλαβίτσογλου, και μας λέει:
«Παιδιά καλά κάνατε και βγήκατε δεύ-
τεροι. Κάθε βράδυ έχουμε προβλήμα-
τα έξω από το σύλλογο». Ξέρανε αυτοί
τι γινόταν. Έτσι έπρεπε να γίνει. Και τε-
λείωσε εκεί το θέμα. Πήρα τα κύπελ-
λα, ένα για μένα και ένα σαν αντιπρό-
σωπος του Συλλόγου, και έτσι πέρασε
κι αυτό.» 

Ο Χρήστος Ιακώβου σήμερα
παρέα με δυο Κωνσταντι-

νουπολίτες θυμάται πτυχές τις
ζωής του που δεν διηγήθηκε ίσως
ποτέ. Τουλάχιστον δημοσίως.
Δεν πέρασε πολύς καιρός. Άλλους
αγώνες δεν έκανε στην πόλη ως
έφηβος. Τα σύννεφα πύκνωναν
πάνω από την ομογένεια κι εκείνοι
έπρεπε να εγκαταλείψουν την Πό-
λη.

Το ταξίδι στην Αθήνα
«Μόλις είχαν τελειώσει οι
αγώνες και όλα. Είχαμε ένα

μαγαζάκι στο Καράκιοϊ, μια βιοτεχνία
με σοκολάτες, ζελέδες και ένα μπαρά-
κι απέναντι στη βαπορόσκαλα στην
Αντιγόνη και δουλεύαμε εκεί το καλο-
καίρι. Μας φωνάζει ο πατέρας μου,
τότε, και λέει σε μένα και την αδερφή
μου: «να είστε εδώ 4 η ώρα το από-
γευμα». Πάμε, μας βάζει κάτω και μας
λέει θα φύγουμε στην Ελλάδα. Μην το
πείτε πουθενά, δεν το ξέρει κανένας

μόνο λίγοι από το σόι. Και έτσι, χωρίς
να καταλάβουμε το γιατί,  σε μια βδο-
μάδα, μέσα στο καλοκαίρι μαζέψαμε
τα πράγματά μας και φύγαμε. 

Την ίδια σκηνή που έχει ο Μπουλ-
μέτης, στο τρένο, ακριβώς την ίδια
σκηνή έζησα εγώ. Σ’ έναν πράσινο
σάκο, κάτω κάτω μια εικόνα, μέσα ένα
χαλί δήθεν οικογενειακό, δυο τρία
ρουχαλάκια και κάτι λίρες έβαλε ο πα-
τέρας μου, κάπου τις έκρυψε. Είχε
πληρώσει και αυτόν που θα έβαζε το
Χ πάνω από το σάκο, ότι περνάει. Ξέ-
ρεις, όλα γινότανε με σύ-
στημα. Δεν ήξερα τι γινό-
ταν. Μετά ήρθαν και οι
άλλοι και μπήκαν στο
τραίνο. Είχαμε μόνο κάτι
τσάντες και δυο τρία ρού-
χα. 

Ξέρεις Χρήστο,
αυτό που περι-

γράφεις τώρα, το έζη-
σα και εγώ και πολλοί
άλλοι ως απελαθείς,
Και όταν βλέπαμε την
ταινία, (πολίτικη κουζί-
να) , του Μπουλμέτη, σε
αυτή τη σκηνή πάντα
δάκρυζα. Το ίδιο ακρι-
βώς συνέβη σε όλους
όσους το είχαν βιώσει. Ζήσαμε πο-
λύ δύσκολα. 
Και μετά έρχεσαι Ελλάδα. Δεν
γνωρίζεις κανέναν. 

«Είχαμε μόνο μια θεία και ένα
φίλο του πατέρα μου.  η πρώτη

στάση μας Θεσσαλονίκη. Είχε πει ο
πατέρας να σταματήσουμε εκεί να δει
το φίλο συνεργάτη του που είχε έρθει
νωρίτερα από την Πόλη. Μετά, λόγω
ασυμφωνίας, ξεκινάμε να φύγουμε
για Αθήνα.

Αυτό που ξέχασα να πω είναι ότι τη
μέρα που φεύγαμε από την Πόλη,
σταμάτησε το τρένο στη γέφυρα και
δεν μας έπαιρνε ούτε η Ελλάδα ούτε
η Τουρκία γιατί εκείνη τη μέρα βομ-
βαρδίζανε από το πρωί την Κύπρο.
Της Παναγίας 15 Αυγούστου.  Πέντε
ώρες μέσα στη νύχτα. Και το σούρου-
πο ήρθαν κάποιοι Έλληνες και μας πή-
ραν. Κατεβάσανε από το τρένο μόνο
εμένα και με πήγανε σε ένα δωμάτιο
και με ρωτούσαν αν είδα τίποτα στο
δρόμο, αν υπήρχε στρατός στο τούρ-
κικο έδαφος. Φοβόντουσαν μήπως

έρχεται από κει τουρκικός στρατός.
Να πω ότι το βαγόνι που πήγαινε Ελ-
λάδα, σταματούσε πάνω στη γέφυρα,
μετά ερχόταν ελληνικό τρένο, το κολ-
λούσε και το έπαιρνε. Μέσα ήμαστε 5-
10 οικογένειες ελληνικές .  

Πήγαμε λοιπόν, Αθήνα στη θεία
μου, μείναμε στο Κουκάκι, 2 χρόνια.
Μετά αρχίσαμε να ψάχνουμε σπίτι,
έπιπλα για να στήσουμε το σπίτι μας
από την αρχή. Μετά έψαχναν για δου-
λειά. Εγώ δούλεψα στα 17 μου στην
Πάπυρους Λαρούς για τα έξοδα μου.
Κουβαλούσα τις εγκυκλοπαίδειες. Με-
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Δεύτερος με το ζόρι, 
ενώ ήμουν πρώτος

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΥΚΑΡΟΣ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Ανεβαίνει πάνω 
ο Βαλέριος και

έκανε το σταυρό του.
10.000 κόσμος μέσα. 
«Ρε Βαλέριε μην κάνεις 
το σταυρό σου, να λέω». 
«Δεν με ενδιαφέρουν
αυτά, εγώ θα κάνω το
σταυρό μου». Και τρώω
μια μπουνιά εγώ!
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2014 με το Σταυρό του Τάγματος της Αξίας της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Γεννημένος στη Χάλκη, εκπροσωπεί τον κοσμο-
πολίτικο ελληνισμό της διασποράς και από πολύ
νωρίς μαθαίνει να ζει και να δημιουργεί ανάμεσα
σε διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμούς, έχον-
τας άριστη γνώση της ελληνικής, τουρκικής και
γερμανικής γλώσσας. Μεταφράζει στα ελληνικά
κυρίως θεατρικά έργα και ποίηση του Nâzim Hik-
met, του Bertolt Brecht, του Peter Weiss, αλλά και

τον μνημειώδη «Φάουστ» (Ι και ΙΙ) του Goethe.
Παράλληλα, ασχολείται αρχικά με τη συγγραφή

θεατρικών έργων, τηλεοπτικών σειρών και κινη-
ματογραφικών σεναρίων όπως το «Το μετέωρο
βήμα του πελαργού» του Θ. Αγγελόπουλου. Το
1995 ξεκινά τη συγγραφή αστυνομικών μυθιστο-
ρημάτων συνεχίζοντας την παράδοση του αστι-
κού μυθιστορήματος του 19ου αιώνα, όπου το έγ-
κλημα αποτελεί το εύρημα για την αφήγηση και
διερεύνηση κοινωνικών συνθηκών και ανθρωπί-
νων σχέσεων. Τα βιβλία του μεταφράζονται σε 19
γλώσσες και στη Γερμανία καταλαμβάνουν στα-
θερά τις πρώτες θέσεις των best-sellers. Ιδιαίτε-
ρα τα τελευταία χρόνια της κρίσης καλείται συχνά
από τα γερμανόφωνα ΜΜΕ να διαμεσολαβήσει
στην αλληλοκατανόηση των δυο λαών.

Πρόσφατα αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας
του τμήματος γερμανικής γλώσσας και φιλολο-
γίας. Η Τελετή Αναγόρευσης έγινε στην Αίθουσα
Τελετών της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του
ΑΠΘ, όπου ο σπουδαίος συγγραφέας και μετα-
φραστής, μίλησε με θέμα: «Η σχέση μου με τη
γερμανική γλώσσα». Στην ομιλία του μεταξύ άλ-
λων σημείωσε πως αποτελεί μεγάλη τιμή για τον

ίδιο αυτή η βράβευση και πάνω απ’ όλα η  ανα-
γνώριση για το έργο του όλα αυτά τα χρόνια.
‘Οπως τόνισε χαρακτηριστικά και παίρνοντας
αφορμή από τον Μπέρτολντ Μπρεχτ, «η πορεία
μου είναι ένας μακρύς δρόμος που τόσα χρόνια
διένυσα με πλοηγό τα όσα είπε ο Μπρεχτ στο ποί-
ημα του «‘Ολα Αλλάζουν». Σχετικά με το κίνητρο
που είχε για να εξελιχθεί, απάντησε πως «γνώμο-
νας μου για να πάω πιο μακριά, αποτέλεσαν οι δυ-
νάμεις που πάντα φρόντιζα ν’ ανανεώνω και κυ-

ρίως η επανεκκίνηση που χρειαζόταν να κάνω,
κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο».

Υπογράμμισε επίσης ότι «γλωσσική πατρίδα για
μένα θεωρώ πως είναι η Ελλάδα διότι η σχέση
μου μ’ αυτήν διευρύνθηκε μέσω της εκμάθησης
της ελληνικής γλώσσας, κάτι που δεν μπορούσε
να γίνει εφικτό με την Τουρκία εξαιτίας του άκρα-
του εθνικισμού που επικρατούσε τα χρόνια εκείνα
και μ’ έκανε να αποστασιοποιηθώ από αυτήν».

Αυτό είναι άλλωστε και το κλειδί της υπόθεσης,
καθώς, όπως πρόσθεσε, «αν δεν ανακαλύψουμε
την ποίηση μιας χώρας, δεν μπορούμε απλά και
μόνο μέσω της εκμάθησης της γλώσσας, να την
γνωρίσουμε, να βρούμε το «κλειδί» της και να την
«ανοίξουμε» ».

Τέλος δεν παρέλειψε να επιστρατεύσει στα λε-
γόμενα του και πάλι το συγγραφικό έργο του
Μπέρτολντ Μπρεχτ με στόχο να δώσει ένα μήνυ-
μα αισιοδοξίας λέγοντας πως «η ανατροπή ξεκι-
νάει από το σημείο που το φυσικό φαντάζει αφύ-
σικο, αυτό είναι άλλωστε που με κάνει να μην
συναινώ και να μην υποτάσσομαι σε κάποια
πράγματα, κρατώντας με παράλληλα σε εγρή-
γορση». =

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΑΡΗΣ:

«Η ανατροπή ξεκινάει 
από το σημείο 
που το φυσικό 

φαντάζει αφύσικο»
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τά έψαχνα για σχολείο.» 

Φύγατε καλοκαίρι, 
και έχασες τα μπάνια, 

την Αντιγόνη...
Ναι, όταν μπήκα μέσα στο
τρένο, και άρχιζε να χάνε-

ται η Πόλη από τα μάτια μου, έκλα-
ψα. Έχασα την ωραία Αντιγόνη και
τον Μαρμαρά 16 χρονών. Με πή-
ραν τα κλάματα. 

Και μετά πως ξαναμπλέ-
κεσαι με τον αθλητισμό

και το στίβο; Πας κατευθείαν
στον Παναθηναϊκό; 

«Όχι πρώτα πήγα στην ΑΕΚ.
Αφού οι ΑΕΚτζίδες ήταν

από την Πόλη, πήγα εκεί και βρήκα
τον ξάδερφο μου, τον Σοφιανίδη.
Του λέω: «Αλέκο μου, ξέρεις εγώ
έχω γίνει αρσιβαρίστας,...».» το ξέ-
ρω», μου λέει. «Και είσαι και καλός.
Αλλά εμείς δεν έχουμε άρση βα-
ρών εδώ. Θα σου κλείσω στον Πα-
ναθηναϊκό. Το μόνο καλό τμήμα
στην Αθήνα είναι εκεί». Έτσι πήγα
στον Παναθηναϊκό.» 

Η μετέπειτα πορεία το Χρήστου
είναι γνωστή. Επιτυχίες,  μετάλλια
και μια λαμπρή καριέρα αρσιβαρί-
στα ως το 1984 που σταμάτησε.

Μόλις τρία χρόνια μετά η γνωρι-
μία του με τον Σγουρό θα τον φέ-
ρει στην εθνική Ελλάδας την οποία
θα οδηγήσει από επιτυχία σε επι-
τυχία. Το αποκορύφωμα οι ολυμ-
πιακοί  της Ατλάντα. Πριν από αυτό
ήταν της Βαρκελώνης.

Η ίδια μοίρα όμως των
παιδικών του χρόνων

τον κυνήγησε και χρόνια μετά
όταν πήγε στην Πόλη με τον Βα-
λέριο. «Δύσκολες ώρες» λέει ο
Χρήστος και συνεχίζει.

«Το 1999 στην Τουρκία,
στο παγκόσμιο πρωτάθλη-

μα, ήταν από τις πιο δύσκολες στιγ-
μές. Φοβερές ιστορίες.  Θα πάθετε
την πλάκα σας. Γίνεται το παγκό-
σμιο πρωτάθλημα στην Κωνσταν-
τινούπολη. Στο μισό γήπεδο 5000
στρατιώτες μέσα με πολιτικά. Γε-
μάτο και το υπόλοιπο. Και να ση-
κώνει ο Σουλεϊμάνογλου κόντρα
μαζί με το δικό μας τον Βαλέριο.
Εκεί να δεις μάχη. Να κάνει παγκό-
σμιο ρεκόρ ο δικός μου και να μην
βγαίνει πρώτος. Να βγαίνει δεύτε-
ρος, ότι έπαθα κι εγώ. Τρελά πράγ-
ματα.»

Επίτηδες; 
«Ναι. Έρχεται ο Άγιαν, ο
πρόεδρος της παγκόσμιας

ομοσπονδίας και λέει στον Γιάννη
το Σγουρό και σε μένα: «σε παρα-
καλώ πολύ, βλέπεις όλο αυτόν τον
κόσμο; Θα κατέβει και θα μας λιν-
τσάρουνε...» 

Σημαίες, κακό, να φωνάζουνε...
Τον βγάλανε δεύτερο τον Βαλέ-

ριο. Το καταλάβατε; Με παγκόσμιο
ρεκόρ στο αρασέ 147 κιλά, βγήκε
δεύτερος. Μιλάμε για τρελά πράγ-
ματα εκείνη την ημέρα στην Τουρ-
κία. 

Πετάνε ένα κουτί κοκα-κόλα στο
Γιάννη το Σγουρό. Γεμάτο. Και πέ-
ρασε ξυστά. Θα τον είχε σκοτώσει.
Εγώ κατεβάζω τον Βαλέριο, μετά
το παγκόσμιο ρεκόρ. Κάτω, είναι
μυστική αστυνομία γύρω μου, και
έρχεται ένα χέρι και μου τραβάει
μια μπουνιά στο μάτι και γίνεται το
μάτι μου να! 

Τώρα αυτός που μου την έριξε
αστυνομικός ήταν; Γιατί δίπλα μου
μόνο αστυνομικούς είχα...

Ανεβαίνει πάνω ο άλλος (ο Βα-
λέριος) και έκανε το σταυρό του.
10.000 κόσμος μέσα. « Ρε Βαλέριε
μην κάνεις το σταυρό σου, να
λέω». « Δεν με ενδιαφέρουν αυτά,
εγώ θα κάνω το σταυρό μου». Και
ανέβαινε και έκανε το σταυρό του.
Και άκουγες από κάτω γιουχαΐ-
σματα. Και τρώω μια μπουνιά εγώ.
Του λέω (του Βαλέριου) : « Εσύ
φταις ρε μπαγάσα για τη μπουνιά
που έφαγα».

Οι άλλοι δεν τους ενοχλούσαν.
Καναδοί, Γάλλοι. Εμείς τους πειρά-
ζαμε γιατί ήταν Έλληνας και μες
την Τουρκία, και ο Σουλεϊμάνογλου
ο καλύτερος αθλητής της Τουρ-
κίας.»

Όταν φτάνουμε στο σή-
μερα βουρκώνει. «Άστα

λέει» και συνεχίζει:
«Στο σήμερα, σε σχέση με
το τότε, τα παιδιά που δου-

λεύουν ως προπονητές είναι παλι-
οί δικοί μου αθλητές. Εγώ δεν μπο-
ρώ να κάνω όλα όσα έκανα τότε.
Όλοι είναι δικά μου παιδιά. Καλοί
προπονητές. Αλλά χωρίς χρήματα
δεν γίνεται πρωταθλητισμός. Δεν
υπάρχουν χρήματα για να μπο-
ρούν να κάνουν έξτρα πράγματα.
Αναγκαστήκαμε να στείλουμε τα
παιδιά πίσω στα σωματεία τους,
και κάθε τρεις μήνες τους ελέγ-
χουμε σε τι φόρμα είναι και έτσι
τους στέλνουμε πάλι πίσω. Υπάρ-
χουν πολλοί καλοί και δεμένοι
σύλλογοι στην Ελλάδα κυρίως βό-
ρεια. Και επίσης υπάρχουν πολλά
ταλέντα που χαθήκανε και χάνον-
ται. Δεν μπορούν να στηρίξουν τα
παιδιά οικονομικά. Γιατί τα χρήμα-
τα δεν είναι για μας τους προπονη-
τές, αλλά για τα λειτουργικά έξοδα
των προπονήσεων και των αναγ-
κών των αθλητών. 

Η άρση βαρών στηρίζεται στο
κράτος όχι σε χορηγούς όπως το
ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. 

Ο πρωταθλητισμός πεθαίνει δυ-
στυχώς. Ο Θεός να δώσει να πάμε
μπροστά...»  =
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ

] Το Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»
γνωστό για τις ποικίλες πολιτιστικές και καλλι-
τεχνικές του δραστηριότητες παρουσιάζει
πάντα πρωτοποριακές εκθέσεις, προβολές στη
«Θόλο», καινούρια εκπαιδευτικά προγράμματα
και παραστάσεις. Με κύριο στόχο την προώθη-
ση της πολιτισμικής κληρονομιάς και την επα-
φή με ολοένα και ευρύτερο κοινό. Την αλμα-
τώδη και μεθοδική ανάπτυξη του χώρου υπο-
γράφει η Σοφία Κουνενάκη, σύζυγος του Δη-
μήτρη Εφραίμογλου. Άξιου συνεχιστή μιας
επαγγελματικής πορείας που ξεκίνησε ο πατέ-
ρας του, ο αείμνηστος Λάζαρος Εφραίμογλου
πριν από 80 χρόνια μέσα από πολυσχιδείς
δραστηριότητες στον εμπορικό, βιομηχανικό,
κατασκευαστικό και τραπεζικό τομέα.  Αναφε-
ρόμενη στους στόχους του ΙΜΕ η κυρία Κου-
νενάκη δηλώνει «Το Ίδρυμα Μείζονος Ελλη-
νισμού στοχεύει αποκλειστικά στην προώθηση
του πολιτισμού και της εκπαίδευσης με τη χρή-
ση νέων τεχνολογιών.  Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟ-
ΣΜΟΣ», το Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος,

έχει πια καθιερωθεί ως ένα υπερσύγχρονο
μουσείο και πολιτιστικός χώρος, όπου ο επι-
σκέπτης μπορεί να γνωρίσει την ελληνική
ιστορία και τον πολιτισμό μέσα από διαδραστι-
κές εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, πε-

ριηγήσεις εικονικής πραγματικότητας, συν-
δυάζοντας άρτια την ιστορική πληροφορία με
τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές.
Το 2016, ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» περνάει σε
μια νέα φάση εξωστρέφειας, μέσα από πρω-

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΕΚΠΑ
Το Παρελθόν, 
το Παρόν και 
το Μέλλον 
της Ελληνικής της
Κωνσταντινούπολης
] To Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρο-
νων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με
αφορμή την έκδοση του Λεξικού του Κων-
σταντινουπολίτικου Ιδιώματος του Νίκου Ζα-
χαριάδη, διοργάνωσε στα Προπύλαια του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών την Τετάρτη 18 Μαΐου
2016 Ημερίδα με θέμα «Το παρελθόν, το πα-
ρόν και το μέλλον της Ελληνικής της Κων-
σταντινούπολης».

Στην Ημερίδα μετείχαν εξέχοντες πανεπι-
στημιακοί καθηγητές και καθηγήτριες καθώς
και ειδικοί επιστήμονες. Οι εξαιρετικά ενδια-
φέρουσες εισηγήσεις αφορούσαν τόσο τη δια-
χρονική όσο και τη συγχρονική εξέταση της
παρουσίας της ελληνικής γλώσσας στην Κων-
σταντινούπολη. Αναδείχθηκαν τα ιστορικά και
γλωσσικά χαρακτηριστικά του κωνσταντινου-
πολίτικου ιδιώματος καθώς και η εκπαιδευτική
πολιτική του χτες και του σήμερα όπως και οι
δυσκολίες της έρευνας των διαλέκτων και
των ιδιωμάτων της Νεοελληνικής και το θέμα
των πηγών, και προβλήθηκαν αφενός μεν το
ζήτημα της ταυτότητας και τα χαρακτηριστικά
της ελληνορθόδοξης μειονοτικής εκπαίδευ-
σης, αφετέρου δε τα προβλήματα βιωσιμότη-
τας της Ελληνικής της Κωνσταντινούπολης.

Η ημερίδα ξεκίνησε με χαιρετισμό του Προ-
έδρου του τμήματος καθηγητή κ. Ιωάννη Μά-
ζη ο οποίος εκπροσωπούσε και τον κοσμήτο-
ρα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών κ. Μιχάλη Σπουρδαλάκη.

Ομιλητές/τριες: Κουζέλης Γ., Καθηγητής,
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Δι-
οίκησης, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ινστιτούτου Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής, Τσιλένης, Σ.,  Αρχιτέκτων
Πολεοδόμος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Θεμο-
πούλου Αιμ., Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχο-
λή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων
Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ,  Mackridge P.,
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστήμιο της Οξ-
φόρδης, Χαραλαμπάκης Χριστ.,  Ομότιμος Κα-
θηγητής ΕΚΠΑ: Διάλεκτοι και ιδιώματα της Νε-
οελληνικής, Παντελίδης Ν.,   Αναπληρωτής
Καθηγητής, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ, Πρόκου
Σ.,  Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφικής Σχολής,
Τομέας Γλωσσολογίας, ΕΚΠΑ, Μέλος ΕΕΠ Τμή-
ματος Τουρκικών Σπουδών, Ρομποπούλου Μ.,
Υποψήφια Διδάκτωρ Σχολής Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Τουρκικών
Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών,
Διδάσκουσα Τμήματος Τουρκικών Σπουδών,
ΕΚΠΑ, Σελλά Ε., Καθηγήτρια, Σχολή Οικονομι-
κών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Τουρκι-
κών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών
Σπουδών και Ζαχαριάδης Ν., Συγγραφέας του
Λεξικού του Κωνσταντινουπολίτικου Γλωσσι-

κού Ιδιώματος. =

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού  

Σισμανόγλειο Μέγαρο
] Το Σισμανόγλειο Μέγαρο στην Κωνσταντινούπολη είναι ένα
κτήριο ιδιαίτερης αισθητικής και ιστορικής αξίας στο μέσο της άλ-
λοτε γνωστής ως «Grande rue de Pera (Μεγάλης οδού του Πέρα)»
και σημερινής «İstiklal Caddesi (Λεωφόρος Ανεξαρτησίας)». Πρό-
κειται για έναν από τους πλέον πολυσύχναστους πεζοδρόμους της
Πόλης, κατά μήκος του οποίου εδρεύουν μουσεία και πολιτιστικά
ιδρύματα, ιστορικά ξενόγλωσσα σχολεία, προξενικές αποστολές
και πολιτιστικά ινστιτούτα πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Το κτήριο
ανήκει στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας όπου στεγάζει την κα-
τοικία του Γενικού Προξένου, στον τελευταίο όροφο ενώ οι υπό-
λοιποι όροφοι έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε να φιλοξε-
νούν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Γενικού Προξενείου. Η συ-
νέπεια, με την οποία πραγματοποιούνται αυτές οι εκδηλώσεις τα
τελευταία 8 χρόνια έχουν καθιερώσει το Σισμανόγλειο Μέγαρο στη
συνείδηση του ευρύτερου τουρκικού κοινού ως το «Πολιτιστικό
Ίδρυμα της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη». Στον ίδιο χώρο λει-
τουργεί το Συντονιστικό Κέντρο Ελληνομάθειας, όπου διδά-
σκεται η Ελληνική ως ξένη γλώσσας σε Τούρκους και ακολουθεί
το σύστημα διαβάθμισης του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ανα-
φοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (CERCL) για τη διδασκαλία
ξένων γλωσσών. Παράλληλα λειτουργεί από το Μάιο του 2011
ως το μοναδικό στην Τουρκία αναγνωρισμένο εξεταστικό κέν-
τρο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για τη διεξαγωγή των εξε-
τάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας. Αξιόλογη είναι η Δανειστι-
κή Βιβλιοθήκη του  Μεγάρου αλλά και το Κέντρο Έρευνας της
Ιστορίας της Ελληνικής Κοινότητας της Πόλης και του Μικρα-
σιατικού Ελληνισμού. Ένας τομέας, στον οποίο αποδόθηκε ιδιαίτε-
ρη έμφαση κατά τη λειτουργία του Σισμανογλείου Μεγάρου ήταν
η ανάδειξη της ιστορίας του Ελληνισμού στην οθωμανική επικρά-
τεια. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιήθηκε η Συλλογή Σακκουλίδη, η
οποία είναι πλούσια σε πρωτογενές ερευνητικό υλικό. Κατά τη
διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται ποικίλες Πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της πολιτιστικής έκφρα-
σης με επιτυχία. Σημαντικό μέρος αυτών των δραστηριοτήτων
πραγματοποιούνται χάρη στην ευγενική χορηγία του ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος και του ιδρύματος Μποδοσάκη προς το Γενικό
Προξενείο. =



τότυπες δράσεις, προγράμματα και παρα-
στάσεις, που σηματοδοτούν μια καινούργια
προσπάθεια που θα χαρακτηρίσει το Ίδρυμά
μας για τα επόμενα έτη.  Προσπάθεια δυνα-
μική, με επένδυση στο πνευματικό κεφάλαιο
και τον Άνθρωπο».

Το φετινό πρόγραμμα παρουσιάζει τις
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΝΔΡΕΙΑΣ,  μία έκθεση με τα πο-
λύτιμα αντικείμενα του Πολεμικού Ναυτι-
κού με την χρήση τεχνολογιών εικονικής
πραγματικότητας και πολυμέσων προβο-
λής, εκπαιδευτικά προγράμματα για το Σαβ-
βατοκύριακο ενώ για τους μικρούς φίλους
το TOY STORIES. Τις «Διαδρομές της Αθή-
νας», μία διαδραστική έκθεση με θέμα τις
διαδρομές, ιστορικές και πολιτιστικές στην
Αθήνα αλλά και θεατρικές παραστάσεις.
Όμως αυτό που κλέβει τις εντυπώσεις
όλων των επισκεπτών είναι η εικονική ψη-
φιακή αναπαράσταση του ναού της Αγίας
Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Είναι η
νέα παραγωγή «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, 1.500
ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» και αποτελεί μια πε-
ριήγηση σε 4 διαστάσεις στο μνημείο-σύμ-
βολο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρο-
νομιάς αλλά και της Ορθοδοξίας. Το έργο,
συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, δημι-
ουργήθηκε ειδικά για τις καινοτόμες και

πρωτοποριακές προδιαγραφές του θεά-
τρου εικονικής πραγματικότητας «ΘΟΛΟΣ».
Ο ναός αναπαρίσταται, όπως ακριβώς χτί-
στηκε από τους αρχιτέκτονες Ανθέμιο και
Ισίδωρο κατά την εποχή του Ιουστινιανού,
το 537μ.Χ., με εμφανείς τις σημαντικές αλ-
λαγές που μεσολάβησαν. Βασική παράμε-
τρος του έργου είναι η δυνατότητα εξερεύ-
νησης του μνημείου μέσω της συμμετοχής
του επισκέπτη σε διάφορα σενάρια και πε-
ριηγήσεις. =

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

]Το βιβλίο “Μουχατζήρναμε” (Muh-
acirname) κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
ΙΣΤΟΣ. Την έκδοση που επιμελήθηκε η
ιστορικός Ειρήνη Μπαλτά και ο Aytek So-
ner Alpan είναι μια ανθολογία ποιημά-
των γραμμένα στα καραμανλίδικα δη-
λαδή παραλλαγή της τουρκικής που
γράφεται με ελληνικό αλφάβητο, από
πρόσφυγες που έφτασαν στην Ελλάδα λόγω της ανταλλαγής
πληθυσμών και τα οποία δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα
Muhacir Sedasi, εκείνης της εποχής. Την σκιτσογράφηση
έχει κάνει ο Semih Poroy και η έκδοση περιλαμβάνει πα-
ράλληλα την απόδοση των ποιημάτων στα τουρκικά καθώς

και την αγγλική μετάφρασή τους. 

] Κυκλοφόρησε το  βιβλίο “Yok Hükmünde” από τις εκδό-
σεις Aras, το συγκεντρώνει απόψεις, νέες αναλύσεις και προ-
τάσεις ακαδημαϊκών από την Τουρκία και το εξωτερικό κα-
θώς και μελών των μειονοτήτων, οι οποίοι αναδεικνύουν
τους λόγους για τους οποίους η έλλειψη αναγνώρισης νο-
μικής προσωπικότητας για τις μη μουσουλμανικές κοινότη-
τες δεν αποτελεί απλώς ένα νομικό ζητούμενο αλλά τη λύση
σε μια σειρά προβλημάτων και διακρίσεων που έχουν υπο-
στεί οι μειονότητες από την ανακήρυξη της Τουρκικής Δη-
μοκρατίας μέχρι σήμερα.

]Οι Εκδόσεις ΕΥΡΑΣΙΑ, παρουσίασαν την έκδοση του βιβλίου
ΟΡΓΙΣΜΕΝΟ ΕΘΝΟΣ, Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1989, του Kerem
Oktem σε μετάφραση του πανεπιστημιακού Μιχάλη Κατσιμί-
τση. Ο συγγραφέας χαρτογραφεί τη σύγχρονη ιστορία της
Τουρκίας, διερευνώντας σημαντικά ζητήματα όπως η σχέση
ανάμεσα σε θρησκεία και κράτος, η κουρδική ταυτότητα, η
σχέση της Τουρκίας με το Ισραήλ και η συνεχιζόμενη αντι-
παράθεση σχετικά με την ένταξή της στην ΕΕ.  Επίσης εξε-
τάζει τις περιόδους της πολιτικής μεταρρύθμισης και της
κοινωνικής αλλαγής και επιζητεί να καταλάβει τον αμφίση-
μο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαδικασίες που
έχουν διαμορφώσει την Τουρκία τις τελευταίες τρεις δε-

καετίες.
Μ.Λ.

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Το Ζάππειο Λύκειο συμμετείχε για
πρώτη φορά στην Μαθητική Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών. Οι μαθητές του
Λυκείου παρουσίασαν τέσσερα τραγούδια και στις δύο γλώσσες μιας και
η συμμετοχή τους ήταν αφιερωμένη στην ελληνοτουρκική φιλία συνδέον-
τας τον λόγο με τη μελωδία όπως μας δήλωσε στην εφημερίδα η καθηγή-
τρια μουσικής του σχολείου Τριανταφυλλιά Ανδρικοπούλου. Οι δύο λαοί
είμαστε κρίκοι της ίδιας αλυσίδας πρόσθεσε συγκινημένη.    

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Με μεγάλη επιτυχία παρουσιά-
στηκε, στον αμφιθέατρο του Κολεγίου Αθηνών η παράσταση «Συμπέ-
θεροι από τα Τίρανα» των Ρέππα - Παπαθανασίου, από την θεατρική
ομάδα του Μορφωτικού και Καλλιτεχνικού Συνδέσμου Φερίκιοϊ με τον
διευθυντή του Ζωγράφειου Λυκείου, Γιάννης Δεμιρτζόγλου, να υπο-
γράφει σκηνοθετικά το έργο. Όσο για τους Κωνσταντινουπολίτες της
Αθήνας, έδωσαν δυναμικό παρών στην θεατρική βραδιά. 

ΜΟΥΣΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ Ο Μπάμπης Κου-
λούρας, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Σύρου και επικε-
φαλής των ομάδων Καβάφης και Ν. Γκάτσος μαζί με την 12μελή καλ-
λιτεχνική του ομάδα παρουσίασαν δύο υπέροχα μουσικοποιητικά
αφιερώματα. Η πρώτη παράσταση έγινε στη Χάλκη και ακολούθησε
δεύτερη εμφάνιση στη Μεγάλη του Γένους Σχολή με το αφιέρωμα Νί-
κος Γκάτσος - 20 τραγούδια και η Αμοργός παρουσία του Οικουμενι-
κού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Η τρίτη σε σειρά παράσταση –
αφιέρωμα Κ.Π. Καβάφης Απ έξω και τραγουδιστά, δόθηκε στο αμφι-
θέατρο του Μορφωτικού Συλλόγου Μοδίου στην Χαλκηδόνα. 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Εντυπωσίασε η ομαδική
έκθεση με τίτλο «From here to where», που παρουσιάστηκε στο
Πανεπιστήμιο Santralistanbul, Istanbul Bilgi University. Ο εικαστι-
κός Γιώργος Κεβρεκίδης, που το τελευταίο διάστημα ζει και δημι-
ουργεί στην Πόλη, δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος για τη συμμετοχή
του, παρουσιάζοντας δύο νέες εγκαταστάσεις με τίτλο Istanbul net
και Unbillical vessels, στους χώρους του Μουσείου Ενέργειας του
Πανεπιστημίου. 

ΑΓΩΝΕΣ ΕΥΦΥΙΑΣ Η Έλλη Τσιρανίδου ανέλαβε να
προετοιμάσει τις τέσσερις μαθήτριες του Ζωγράφειου Γυμνασίου
που πήραν μέρος στους τελικούς αγώνες Παιχνιδιών Ευφυίας,
της Κωνσταντινούπολης. Στους αγώνες συμμετείχαν 27 σχολεία
από όλη την Τουρκία και οι μαθήτριες του Ζωγραφείου κατάφε-
ραν να συγκεντρώσουν 7,5 πόντους στο σύνολο. Μέσω των
συγκεκριμένων παιχνιδιών τα παιδιά μαθαίνουν να ελέγχουν τα
συναισθήματά τους, αποκτούν αποφασιστικότητα, αυτοπειθαρχία
και επιμονή με σκοπό να λάβουν τη σωστή απόφαση. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με επιτυχία
διοργάνωσε ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών στην
Αθήνα, ένα επιστημονικό Συνέδριο, υπό την αιγίδα του
Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλό-
πουλου, με θέμα: «Η Κωνσταντινούπολη στην Ιστορία και
την Λογοτεχνία» το οποίο προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον
όχι μόνο των ερευνητών κάθε κατηγορίας αλλά και κάθε
πνευματικού ανθρώπου που αγαπάει ή ενδιαφέρεται για
την Πόλη των Πόλεων.  

IΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ Η δημι-
ουργία στη Σμύρνη του Πνευματικού και Πολιτιστικού Συνδέ-
σμου- IZMIR RUM KULTUR VE DUSUNCE DERNEGI- είναι γε-
γονός. Μέσα από ένα κοινό όραμα γνωστών προσωπικοτή-
των για τον θεσμικό τους ρόλους στην ομογένεια της Πόλης
και με συνδετικούς κρίκους το ΣΥΡΚΙ, τον Πατέρας Κύριλλος
Συκής, που είναι η ψυχή και ο καταλυτικός μοχλός στην Ελ-
ληνική παροικία της Ιωνικής Γης και την πρόεδρο της Ορθό-
δοξης Κοινότητας Σμύρνης, Θεοδώρα Χατζούδη έγινε το
πρώτο βήμα. 

Κ.Π

ΒΙΒΛΙΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ

ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ

ΓΛΥΚΕΣ 
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

ΥΛΙΚΑ:
100 γρ. βούτυρο αγελάδος 
σε θερμοκρασία δωματίου

100 γρ. ζάχαρη άχνη
2 αυγά μεσαίου μεγέθους

250 γρ. αλεύρι
½ κουτ. γλυκού μπέικιν πάουν-

τερ
70 γρ. σιμιγδάλι ψιλό

αμύγδαλα λευκά για γαρνίρι-
σμα

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΡΟΠΙ:
500 γρ. ζάχαρη

500 γρ. νερό
χυμός από ½ λεμόνι

Γλυκές αναμνήσεις από την Πόλη μου θύμισε η πρόταση που μου έκανε ο Ανδρέας να συμμετέχω
σε αυτή την Κωνσταντινουπολίτικη εφημερίδα, που για πρώτη φορά είναι στα περίπτερα σε όλη την
Ελλάδα. Γλυκές αναμνήσεις λοιπόν για μένα και όσους έχουν επισκεφθεί την Πόλη των πόλεων κι
έχουν γευθεί τα γλυκά της θα είναι όσα θα σας παρουσιάζω σε αυτή την σελίδα. 

Ξεκινάμε με ένα παραδοσιακό σιροπιαστό το σεκέρ παρέ. 

ΣΕΚΕΡ 
ΠΑΡΕ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

Στο μίξερ χτυπάμε με το φτερό σε δυνατή ταχύτητα , το βούτυρο με τη
ζάχαρη άχνη έως ότου αφρατέψει το μείγμα και το βούτυρο γίνει μαλακό
σαν κρέμα. Συνεχίζουμε το  χτύπημα προσθέτοντας τα αυγά. Μόλις ομο-
γενοποιηθεί το μείγμα σταματάμε το χτύπημα και προσθέτουμε σταδιακά
το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και το σιμιγδάλι, ανακατεύοντας παράλ-
ληλα με μια μαρίζ. Αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί στο ψυγείο για 3-
4 ώρες. μέχρι να σφίξει και να μπορούμε να πλάσουμε.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170ο C. Πλάθουμε στρογγυλά
μπαλάκια σε μέγεθος καρυδιού και τα πιέζουμε ελαφρώς με την παλάμη
ώστε να γίνουν λίγο πλακέ και βάζουμε στο κέντρο του καθενός από ένα
ολόκληρο αμύγδαλο. Τα τοποθετούμε σε ταψί αφήνοντας αρκετό κενό
μεταξύ τους και τα ψήνουμε για 30-40΄ έως ότου πάρουν χρυσαφί χρώ-
μα. Φτιάχνουμε το σιρόπι βράζοντας όλα τα υλικά μαζί για 2 λεπτά. Σι-
ροπιάζουμε όταν είναι και τα δύο ζεστά.

ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ

AYTH EINAI
BINIETA?

ΥΛΙΚΑ (για 5 - 6 μερίδες):
1 μεγάλο κρεμμύδι

ψιλοκομμένο
400 γρ. ρύζι
800 γρ. νερό

200 γρ. ελαιόλαδο
200 γρ. ντομάτα τριμμένη

1 πιπεριά ψιλοκομμένη
αλάτι-πιπέρι

300 γρ. μύδια μόνο τη σάρκα
300 γρ. μύδια με το κέλυφος

πλυμένα καλά

Αναμνήσεις από την Πόλη θα μαγειρεύουμε μαζί από αυτές τις στήλες της Ηχούς, που έρχεται από
την Βασιλεύουσα όλο γεύση και άρωμα Βοσπόρου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα καλοκαιρινό πολίτικο
ριζότο με μύδια. Το γνωστό σε όλους μυδοπίλαφο. 

ΜΥΔΟΠΙΛΑΦΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

Σε μια κατσαρόλα τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι με το ελαιόλαδο προσέ-
χοντας να μην καεί. Προσθέτουμε το νερό, την ντομάτα, την πιπεριά, αλά-
τι, πιπέρι και μόλις πάρει βράση ρίχνουμε το ρύζι και το βράζουμε σε χα-
μηλή φωτιά.

Μετά από 5 λεπτά προσθέτουμε τα μύδια (όλα) σκεπάζουμε την κα-
τσαρόλα και βράζουμε για 10 λεπτά, ανακατεύοντας κάθε τόσο.

Σερβίρεται ζεστό ή χλιαρό.

Μου αρέσει να απολαμβάνω τον χρόνο μου και να κάνω τις
στιγμές μου μοναδικές. Μαζί θα περπατήσουμε στα πιο
ιδιαίτερα στέκια της Κωνσταντινούπολης. Ακολουθήστε με..

Το Reina βρίσκεται στην Muallim Naci Caddesi (Mουαλίμ
Nατζί Τζαντεσί) στην περιοχή Kuruçeşme (Kουρούτσεσμε).
Πρόκειται για ένα από τα πιο in και hot μέρη της Πόλης,
σερβίρει τα καλύτερα cocktails, συχνάζουν τα πιο διάσημα
ονόματα της τουρκικής σόουμπιζ αλλά έχει και τη πιο
αυστηρή «πόρτα». Η ελληνική ταυτότητα, η ευγένεια και το
κομψό ντύσιμο είναι το passo εάν δεν έχετε κάνει εγκαίρως

κράτηση. Το Sorti (Σορτί), στην ίδια περιοχή με το Reina,
εξαιρετικό club αλλά με πιο χαλαρό έλεγχο στην είσοδο. Έχει
εξαιρετική θέα στο Βόσπορο και τεράστια κάβα για να
απολαύστε ότι ποτό ζητήσετε σε ένα από το τα δύο bars του.

Πρόταση μου επίσης είναι να επισκεφθείτε το Sky Bar
στο ξενοδοχείο Swiss Hotel που βρίσκεται πάνω στο

Βόσπορο καθώς και το Arsi Bar στο Ritz-Carlton.
Απολαύστε το πούρα σας και πιείτε κάποιο malt whisky
συντροφιά με υπέροχες μουσικές, συχνά live. Επίσης στο

ξενοδοχείο Hyatt, το Gossip Bar που σερβίρει ένα από

τα καλύτερα mojitos της πόλης. Το English bar στο
Κeylan Intercontinental θεωρείται ένα από τα πιο ακριβά

bars της Πόλης, αλλά αξίζει τον κόπο. Kirs Royal

ΕΙΣ ΥΓΕΙΑΝ
] Είμαι ο Σταύρος Τσούκας και με το

ποτήρι υψωμένο εύχομαι καλή πορεία
στην μηνιαία έκδοση της εφημερίδας ΗΧΩ.
Βρίσκομαι στην Ιταλία στον δήμο του Cini-
giano της νομαρχίας του Grosseto  και γει-
τονεύω με το Montalcino. Είμαι ο μοναδι-
κός Έλληνας οινοπαραγωγός εδώ στην
Ιταλία και από το 1990 που αγόρασα το
κτήμα παράγω δύο ειδών λάδι και τρεις
διαφορετικές ετικέτες κρασιών, ποικιλίας
100  % sangiovese. Η βασική διαφορά τους
είναι στον χρόνο ωρίμανσης η παλαίωση
που λέμε. Το κρασί Cuccuvaia είναι η
ναυαρχίδα του αμπελώνα μου. Μεστό, γε-
μάτο αρώματα, κόκκινο κρασί που παρα-
μένει επί πέντε χρόνια σε δρύινα βαρέλια
πριν βγει στην αγορά. Το Pavone είναι ένα
μεσαίου κυβισμού κρασί που ωριμάζει για
δύο χρόνια σε δρύινα πάντα βαρέλια ενώ
ο KOKORAS, με ελληνικό τίτλο, χωρίς
αρώματα ξύλου, είναι ένα νεαρό και πετα-
χτούλικο κρασί, ευκολόπιoτο όλες τις στιγ-
μές του χρόνου.
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«Θα σε κάνω Βασίλισσα»
] Η έμπνευση για το νέο επιχειρηματικό project του Δημήτρη Λίτινα προέρ-

χεται από τη διάθεση της γυναίκας του, της Νάντιας να απαντά στο τηλέφωνο λέ-
γοντας: «Θα σε κάνω Βασίλισσα». Ο προβληματισμός μου είναι εάν μετά την τε-
ράστια επιτυχία του Αριστερά Δεξιά πριν από 17 χρόνια, θα καταφέρει να υπο-
γράψει ένα δεύτερο επιτυχημένο κεφάλαιο στην
ελληνική γαστρονομία. Στην off broadway γειτο-
νιά της Ιερά Οδού, στον Βοτανικό, σε μια εγκα-
ταλελειμμένη αποθήκη,  δημιούργησε ένα χώρο
που συνδυάζει wine και whisky bar με  εστιατό-
ριο και ένα μίνι «θέατρο» στο πατάρι/γέφυρα πά-
νω από το bar. Ο Λίτινας έχει βαθιά γνώση και
αγάπη για αυτό που κάνει. Η συλλογή του από
κρασιά αποτελεί σχεδόν ένα μουσείου οίνου, ένα
τεράστιο κελάρι με προσεκτικά επιλεγμένες ετι-
κέτες από όλο τον κόσμο. Μπορείς να καθίσεις
στο μπαρ και να διαλέξεις από τη «βιβλιοθήκη»,
όπως την αποκαλεί ο ίδιος, ανάμεσα σε παλαι-
ωμένα αποστάγματα με πάνω από 150 διαφο-
ρετικές ετικέτες κρασιού και δεκάδες malt ουίσκι.
Έχεις τη δυνατότητα να διαλέξεις ανάμεσα σε κα-
λά ελληνικά και ξένα κρασιά με το ποτήρι να ξε-
κινά από 2,50 ευρώ. Στο «Θα σε κάνω Βασίλισ-
σα» όμως ανοίγουν και τα καλά τους κρασιά
προκειμένου να τα πιεις με το ποτήρι, κάτι που
δεν συμβαίνει εν γένει στα bar της πόλης.  Αν εί-
σαι τυροφάγος θα σε κερδίσει και λίστα των τυριών με 30  ελληνικά και ξένα
τυριά όπως blue cheddar, κατσικίσια, γραβιέρα με λάδι τρούφας. Οι τιμές του μά-
λιστα ξεκινούν από 3 ευρώ δίνοντας περιθώριο να δοκιμάσεις αρκετές ετικέτες.
Σημειωτέον δε ότι εδώ δεν θα βρεις cocktail. Κόντρα στα trends των εποχών.
Επίσης δεν θα βρεις αναψυκτικά τύπου κόλα. Η κουζίνα είναι απλά συμπληρω-
ματική για τα υπέροχα κρασιά και αποστάγματα και μάλλον δεν κατάφερε να μας
εντυπωσιάσει από την πρώτη δοκιμή.  Σίγουρα θα επανέλθω.

]Στο «Ιώδιο» σε μια
γειτονιά του Παλαι-

ού Φαλήρου, πηγαίνω σχεδόν
από τότε που άνοιξε και πάντα
το κατέτασσα ως ένα από τα
πλέον έντιμα εστιατόρια στο
χώρο. Ο Κωστής Τσαλπατού-
ρος –ιδιοκτήτη του «Ιωδίου»-
έστησε ένα χώρο λιτό αλλά πο-
λύ ατμοσφαιρικό με παστέλ
χρώματα, και διακριτικό φωτι-
σμό. Λάτρης του καλού φαγητού (έλκει την κατα-
γωγή του κατά το ήμισυ από τη Σμύρνη) και βα-
θύς γνώστης του κρασιού, διαθέτει όλα αυτά τα
στοιχεία που, κατά τη γνώμη μου, διαχωρίζουν
σαφώς τον εστιάτορα-επιχειρηματία από τον
εστιάτορα-οικοδεσπότη. Ξεκίνησα την γευστική
δοκιμή μ ένα σφηνάκι αχινού με δύο σταγόνες
λεμονάκι, που διόλου δεν κάλυψαν την ευωδιά της θάλασ-
σας. Ακολούθησε Ceviche καραβίδας (φιλεταρισμένο ωμό
ψάρι «μαγειρεμένο» στον χυμό του λάιμ και καρυκευμένο
με πιπεριές τσίλι) στη μεξικάνικη εκδοχή του, με κρεμμυ-
δάκι και αγγούρι. Ένα από τα νέα, θα έλεγα τολμηρό πιάτο
του Ιωδίου είναι τα ευγενικά χτένια παντρεμένα με τα μαυ-
ρομάτικα και τη στάκα, έκαναν τον ουρανίσκο μου να χο-
ρεύει εκστασιασμένα πεντοζάλη. Η ψητή μελιτζάνα  με κα-
πνιστό χέλι και σάλτσα miso, κλέβει την παράσταση!  Έκ-
πληξη η καρμπονάρα καλαμάρι με κρέμα ιταλικού πεκορί-
νο, guanciale και σπαράγγια. Και φτάνω στα κυρίως πιάτα

του Ιωδίου. Δοκίμασα ένα ολόφρεσκο λευκό-
σαρκο φαγκρί που μαγειρεύτηκε με τρεις διαφο-
ρετικούς τρόπους: Πρώτον, με φρέσκα μανιτά-
ρια πορτσίνι . Φίνες γεύσεις, κρουστή η σάρκα
του ολόφρεσκου ψαριού, μυρωδάτα μανιτάρια,
τέλεια ισορροπημένο πιάτο. Δεύτερον, ως στι-
φάδο με cipollini. Πιάτο πολύ γευστικό, που
όμως μάλλον αδικεί το ψάρι, γιατί η γεύση του

παλεύει να αναδυθεί μέσα από το
βάθος της κόκκινης σαλτσούλας και
τα μυρωδικά. Τέλος, ίσως το καλύ-
τερο για μένα: Το φαγκρί με τσιπς
καρότου και αφρό λάιμ-ούζου , σερ-
βιρισμένο με μια σάλτσα μεταξύ
μπουγιαμπέσας και μπισκ. Απόλυτη
συμφωνία στις υφές και στις γεύσεις,
μου άφησε την καλλίτερη επίγευση
απ’ όλα τα κυρίως πιάτα. Εκείνο βέ-

βαια το πιάτο που θεωρώ την αποθέωση της γήινης δη-
μιουργίας και φαντασίας είναι το μικροσκοπικό πελοπον-
νησιακό τουτουμάκι (ζυμαρικό) μαγειρεμένο με το κοσμο-
πολίτικο καβούρι. Ένα πιάτο που δεν μπορείς ποτέ να στα-
ματήσεις στην πρώτη μπουκιά. Απλά το «κλέβεις» και το
τρως όλο μόνος σου! Αν θέλετε όμως να κάνετε τον σεφ
του Ιωδίου Μάρκο Πατεράκη να «αγριέψει», ζητήστε του
να φτιάξει το ananoffee! Το γλυκό κάνει πάταγο και αν τον
καταφέρετε να σας το φτιάξει, θα σας κάνει να ξεχάσετε
το banoffee! Κι όλα αυτά με πολλά άλλα πιάτα μαζί,στην
φανταστική τιμή των 30 ευρώ το άτομο.

Σιγά τα αίματα…Η Ουκρανία είπε ότι
θα αποχωρήσει από το διαγωνισμό
της Γιουροβίζιον αν νικήσουν οι

Ρώσοι, και ανησυχήσαμε σφόδρα… Η κρίση τε-
λικά αποφεύχθηκε χωρίς να ανοίξει μύτη βε-
βαίως, αφού οι διαμαρτυρόμενοι αναδείχτη-
καν νικητές με ένα πολιτικό, όπως χαρακτηρί-
σθηκε, τραγούδι του οποίου οι στίχοι είχαν λίγο
από Τατάρους, λίγο από προσφυγιά αλλά και
διευκρινίσεις για τα φιλογερμανικά αισθήματα
που διακατείχαν κάποιους Ουκρανούς πριν
από  επτά περίπου δεκαετίες. Έτσι προέκυψε
θέμα για συζήτηση, διαφορετικά ποιος θα
ασχολιόταν με τη Γιουροβίζιον –  τουτέστιν με
τις συμμετοχές καλλιτεχνών και χωρών, με το
κιτς που χαρακτηρίζει την παρουσίαση ορισμέ-
νων τραγουδιών προκαλώντας σχόλια για αι-
σθητική υποβάθμιση, αλλά και με «δημιουρ-
γίες» που σπάνια γνωρίζουν τη διεθνή κατα-
ξίωση. Τα περί συμμόρφωσης με τους κανόνες
του διαγωνισμού βρήκαν τοίχο. Και η Τζαμάλα,
η νικήτρια του φετινού διαγωνισμού, συνέχισε

τις δηλώσεις… Αν ήθελαν δεν θα τη σταματού-
σαν; Όχι βέβαια, γιατί το σενάριο έπρεπε να
εφαρμοστεί μέχρι τέλους. Έτσι λοιπόν έγινε ΤΟ
«τζέρτζελο» ! 0ι εκατέρωθεν δηλώσεις, ακόμα
και σε διπλωματικό επίπεδο, ήταν ευπρόσδε-
κτες απαραίτητες ώστε να επιβεβαιωθεί η σκο-
πιμότητα της ύπαρξης της EBU. Η αντιπαράθε-
ση ανέβηκε επίπεδο με συνέπεια να αποφευχ-
θούν τα παρατράγουδα που χαρακτήρισαν ορι-
σμένες διοργανώσεις του παρελθόντος, όπως
εκείνη στην οποία είχε θριαμβεύσει η Κοντσίτα
εκπροσωπώντας την Αυστρία. Εκείνη η αμφι-
λεγόμενη τραγουδίστρια με τη λαμέ τουαλέτα
και το …μούσι. Όσο για την ψηφοφορία, που
αποτελεί το κλου του ευρωπαϊκού διαγωνι-
σμού τραγουδιού, στον οποίο παίρνει μέρος
και …η Αυστραλία, μάλλον για την τσέπη των
εταιριών τηλεφωνίας μεριμνά. Σιγά μην περι-
μένουν το κοινό να αναδείξει με την  τηλε-ψή-
φο του τον νικητή! Σιγά μην δώσουν αναφορά
για αποφάσεις που έχουν πάρει από μόνοι
τους!

Το μετέωρο σόου του καλλιτέχνη…
Επανήλθε ο Λάκης Λαζόπουλος, με-
τά από μήνες απουσίας, με το

«Τσαντίρι» του και επιδίωξε να «ακροβατήσει»
παρουσιάζοντας («Δώσε!», όπως συνηθίζει να
λέει) τις δίκαιες διαμαρτυρίες των συνταξιού-
χων, των ανέργων και των μανάβηδων στις
λαϊκές, που έβγαζαν άλλος πίκρα, άλλος θυμό
και άλλος απελπισία για τα μέτρα της κυβέρνη-
σης που «δεν αφήνει τίποτα όρθιο». Έχοντας
στηρίξει προεκλογικά τον ΣΥΡΙΖΑ, ο «Λάκης»
βρίσκεται σε άβολη θέση.   Θα μου πείτε, δι-
καίωμά του… Από την άλλη, όμως,  δεν έχασε
ευκαιρία να κατακεραυνώσει τον δημοσιογρά-
φο που «αποκάλυψε» ότι ο Πρωθυπουργός είχε
αγοράσει το σπίτι του σε πλειστηριασμό. Να
υπάρχουν τόσα  προβλήματα στην ελληνική
κοινωνία και ο Λαζόπουλος να σχολιάσει με
χρονοκαθυστέρηση το ότι κάποιος κατηγόρησε
άδικα τον πρωθυπουργό… Είναι αυτή άραγε η
μοναδική ανακρίβεια που είδε εσχάτως το φως
της δημοσιότητας; Τα καραμπινάτα ψέματα που
ειπώθηκαν στο λαό από αρμόδια χείλη, συμπε-
ριλαμβανομένων και αυτών του Πρωθυπουρ-
γού, δεν μετράνε; Σαν να μην έφθαναν τα όσα
(σκίσιμο μνημονίων, επαναφορά της 14ης σύν-
ταξης, κλπ, κλπ) ο ίδιος υποσχέθηκε προεκλο-
γικά αλλά και μετεκλογικά, ο κ. Τσίπρας δεν
ήταν εκείνος ο οποίος στις αρχές του χρόνου εί-
χε δηλώσει στο Associated Press ότι τα capital
controls (έλεγχος κεφαλαίων) στις ελληνικές

τράπεζες θα διαρκούσαν μέχρι τον Μάρτιο του
2016; Μόνο ο δημοσιογράφος πρέπει να ρι-
φθεί στην πυρά; Μήπως αυτό εντάσσεται σε με-
θοδεύσεις για δαιμονοποίηση των ΜΜΕ που
αποδίδονται στου Μαξίμου και αποβλέπουν
στην αποδυνάμωση της κριτικής τους προς την
κυβέρνηση; Στην ίδια εκπομπή ο Λαζόπουλος
είχε να λύσει, όπως φαίνεται, και κάποιες δια-
φορές του με στελέχη άλλων καναλιών. Γι’ αυ-
τό και αναλώθηκε σε μακροσκελείς μονολό-
γους, επιδιώκοντας να εξηγήσει τι τον χωρίζει
με τον τάδε και τι με τον δείνα, ποιος είναι ο αδι-
κημένος και πώς ο «Θέμος» (Αναστασιάδης)
συμφώνησε το κανάλι με το οποίο συνεργάζε-
ται (ΑΝΤ1) να απαγορεύσει τη μετάδοση απο-
σπασμάτων της εκπομπής του από τα «πρωϊνά-
δικα», τα «μεσημερο-απογευματινά» και τα «κυ-
ριακάτικα προγράμματα άλλων διαύλων. Αυτά
τα θέματα, κατά τη γνώμη μου, ποσώς ενδια-
φέρουν τον μέσο τηλεθεατή. Αυτόν που αναζη-
τεί, όταν ετοιμάζεται να παρακολουθήσει μια
εκπομπή, όπως αυτή του πάλαι ποτέ «σύγχρο-
νου Ευριπίδη», μια ψυχαγωγική ανάσα σε μια
περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για την ελληνική
κοινωνία. Όσο για μας που περιμέναμε να σκά-
σει λίγο γέλιο στο χειλάκι μας με την προβολή
της συγκεκριμένης, πολυδιαφημισμένης εκπομ-
πής, νοιώσαμε εξαπατημένοι. Και θα το ξανα-
σκεφτούμε όταν ξανακούσουμε τον «Λάκη» να
λέει: «Επανέρχομαιαιαι!  

ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΘΕΟΤΟΚΗ

ΜΕ ΤΗ…
ΒΟΥΛΑ

Η Βούλα Θεοτόκη ασχολείται με θέματα της τηλεόρασης και όχι μόνο. Μέσα
από την επιτυχημένη της στήλη -με τη βούλα- που την κουβαλάει προίκα σε οποι-
οδήποτε έντυπο φιλοξενεί την υπογραφή της ασκεί καλοπροαίρετα κριτική στα
κακώς κείμενα των media.
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