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Στόιι πατiιμJ μotJ 
πού πολΑμηaΒ 

τotS, TotSeκov, ατό Σαπάeιo, 
μd dAν τotS, μlaηaB ποτΑ Ι 
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Tαξιδs15ovτας, φ,ιψeσα Kovσάvrαaι καJ Σάμο Ινα πονλάκι ~eθB 
κι ΙΚατσι aτό μσιaιιό κατάι!τι TofJ καlκcofJ. 
- Τ ιΙV" αt'Wό τό πoνλl, ιλλιpιcκό 11 ΤmJeκcκo; 
• ΛlIαeωτΙΙμαι. φαwαxτά. 
- Μά τά πονλιά ιΙV' tλεόθeea, 

Mrι Eieovιι oWoea καl ΑΜ;ιχουι;. 
ΔΙ χeeι6.ζο1lTαι {JlCs, και δια{Jατήeca, 
μ' Φιαπα ή ')NJ'αJκa μotι. 

• Λλlμo1lo σΙ μας, TmJ, ΦιOeώπotιι:. 

ΕΖΝΤΕΜΙΡ ΙΝΤΖΕ 

ΣtιyΖιοιιος Tofίet«JG' ΠOΙf'1Πfς 
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ΣΑΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ό δ:ιθeωπο, ποό moyeάφB& τά IUJΙμeνα πots dκoλotιθoνν εΤ'Ραι 
. IνΑC Μ&όeθιιnο, e Ι e '1 'Ρ Ο κ 4 π '1 λ ο " lJπω, εl'πs κάποτε ό ΜΑ
y~ Σαeλώ ;ιιά 'Ρά κΦιιι& πιό bτO'P'lJ τή'Ρ άvrΙθεσή τotι ατots, πoΛs
μoκάπη~. 'Έζηαε ~ό xemιIa (;ιιά Φ dκeΙβB&α 26 μfj'Pς) ατή'Ρ 
TOOQκla, αΦι μάιιμο, άvrαπoκeιTή, το6 • Αθη'ΡαΕκ06 HeακτoflBlotι 
καl Πj, Ε.Ρ. Τ. 

HeoaπάθηalI ατό διάατημα αι)τό (μ' δΛS, τΙ, άvrιlUJ,μeνcκk 

και Wr:oIUJIμeνικA, ~αχΑeΙΙ&δ') 114 !δεϊ, 11" dκotSα& και 'Ρά μάθeι lJaa 
μπoe06ae πsecaatfreea, τόαο άvrιlUJιμeνικά και dπρoκατάληπτα 

αά lΙά μή'Ρ ?}τm -Ελλφας, άλλά Iναc τ(/Ιτο" 'ψVχeός παeατηeητ-ή,. 
Πf/Oaπάθηαe, πeoπαnός 114 καταλάβ". Κι αt1fό πotS κατάλαβιι 
~τm δτι mQexOtι'P dκόμα μ6θοι και ~αεις, πotS ΙΠιμhotιtι 

lΙά διατηeoVvται, κeατma, dνo'xτBc τΙ, πλwBc το6 παeeλθmιτo,. 
οι πeoaπάθBιs, πotS Iywm ά>, τώ(/α ?}τm lΙά eαφTo6v βιαaτικά αt}
τΑ, οΙ πλwΑ" hii) πw(/(/oo6am dκ6μα, μΑ dπoτAλsαμα 'Ρά κακο
φοeμΙ,Otι'P κατά Κα&(/~. ΔΑιι Eseριζώααμιι ποτΑ τη (/Ιζα τ06 00-
θι-ή'Ρα. ΔΑιι κοιτάΕαμιι ποτΑ κατάματα τ-ή'Ρ dλ-ήθsια. 

ΔΑιι 'xotιμs ~ πeόθιιαη "ά EmαEώotιμe αf}rA, τΙ, πλwΑ" 
oi1τιι τη ~ατότητα, ~ τη 0'tJtIταy'ή ;ιιά 114 Τ" fJseαπetSaotJμe. Τό 
μmιo ποό μπo(/06μe 'Ρά κΦοtJμe ΙΙΤ'Ραι "ά πeoaπaOήaotJμe lΙά i"Pω
(/ΙαotιΜS ατotSς • Ελλφε, τη αημeeι'P-ή TotIf/κlα, και τotSς αημeewoό, 
TotS(/κov,. ΙΈται lJπω, εΤ"αι. ΧωρΙ, μόθotι, και πeοκαταλ?jtpιιις. 
Χω(/Ι, πολιτ_, ακοπιμότ'Ι]Τε, και διπλωματ_ς αoφιιTrεϊB,. Νά 

EA(/OtJμe τotιλάxιιTrO μΑ τΙ καl μΑ πoιotS, 'χοtJμe lΙά κmιotιμs . .. Α'Ρ 
αf}rό avμβάλsι aτη,. άμo&βαlα κατα'Ρόηαη και ατή'Ρ ΑΕομάλt1l1αη των 
tkαφoeά'hι, ή 1.κmιoπoΙησή μα, θ4 ήTm πολό μeyάλη. 
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ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΓΝDΣΤΗ 

Τ& tJsIteOtJάeιo-MάeTιo 1982, ή bpημselδα (t' EYhιoι;)) ~μo
ulsvus σΙ ιnwAX81.8Ι; ΙΡα Iκτsταμbo emoeτό' -μαρτtJ(}Ια, μΑ τΙτλο: 
((. Η dλήθBια Υιό τήν TotJt!xlα "toi1 • 82)). Τ& πeωτoφmιAι; bδιαφΑefW 
τoi1 κowoi1 καJ οΙ AπΙμtWBΙ; παeoτeννσBΙΙ; yιιωστΌW καl dyrmστow 
φlλow μΑ IπBισmι ιιά πeoxωeήσω στήν dλοκλήeωmf τον καl στήν 
Iκδomf τον σΑ βιβλlo. 

'Ένα ,."."άλο καl Beepό E-ΔXαt1ιστω σΑ 8~ Υ&ά τη ΙΠJYΚ,Ι,ίη

τική t5πOOoX'1 πoV Aπιφ6λαEmι στή μαeτνeΙα αtίτή, καθώι; καl σΑ 
8σονι; ιnwΙβαλαιι στήν WoufJ τoi1 {taftJ.Joo. 
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Πόcro~ xρό~ χρε~ετι:ιι γιά. νά. γνωρΙσει ~νέnς μLά. ξέ
νη χώρα.; Μ.ιιΧ, ~β80μά.Oα..; "Ένa..ς μ"ήνa..ς; 'Ένα.; ocρόν~; 

'Ένa..ς Βέλγος ΠΡο08εuτικ6~ σtr('(~~ xpatιi.στη'U νά. μεΙ
νει οuό χρόνια.. aτ"ήν ΚΙνα.. τοΟ Μ.ά.ο, γιά. νά. γΡά.ψει Ινα. μόνο βι
βλΙο, μέ Ινα. κα.Ι μoνa..Oικό θέμα..: Τό σόστημα.. των Aa..Y.'tiJJv Κοινο
τητων (Κοινόβια..). 

rΡά.φει δ εοιος aτόν πρόλογο : 
«Τ"ήν πρώτη ψορά. 'itOU Φι.rdφτηκα. την ΚΙνα.. gμεινσ. δεκα.

πέντε μέpε~. Ν όμισa. δτι εlδa. κι lμa..θα.. τόσα.. πολλά., ποό θά. μπο
ρoGσa.. νά. γρά.ψω δχι βιβλίο, ιiλλά. 6t6l!a... Τ"ή οεότερη lμεινα.. 
τρεΙς μηνες. Κα..Ι !πa..θα.. σ6κ. ΕΙΟα. κα.Ι γνώριαa.. πΡά.γμα..τι:ι, 'ItOό 
οδτε τά. alxa. όπΟ'Πτεuθε't στην πρώτη μou !πΙσκεψη. "r aτερα. ξα.
νa..πηγα.. κι lμεινα.. οuό χρόνια... Περιττό νά. ~ πιί) δτι ιiνa..γ'X.ά.
οτηκα. νά. &νa..θεωρ"ήσω τΙ, πιρισσότιρες ιiπό 'tC' ΠΡOηγOUΜΕνε, 
&πόψεις μou, κα.Ι δτι οδΤΕ κa..Ι τώρα. μποΡιί) νά. ισχυριστώ δτι γνώ-
ρισα.. κa..ι κa..τά.λa..βa.. τά. πά.ντa.. στην ΚΙνιΡ. .. 

"Η ΚΙνα.. βέ6α..ια. εΤνa..ι μιά. χώρα.. ιiπέρα.ντη κα.Ι !ντελιi)~ δια.
φapετικ"ή μέ τά. δικά; ~ μέτρα. κa..Ι μέ τ~ δικές μα..ς πpoσ~ 
νouσες πα..pa..σW;σεt~. "Η Τouρκία.. δέν εlνa..ι οδτε τ6σο μεγά.λη, οδ
τε τόσο μα..κριν+~ί) GUvopeυouμ.r-oISu. τόσο !γνωστη. Τε.
τρα.κόσια.. δλόκληρα.. χρόνια.. lμεινα..ν οΙ To\)pκot. aτόν ~λλa..δικό χιί)ρο 
κα.Ι χιλιετηρΙδε, lμεινα..ν οΙ "Ελληνες στην Άνα.τολ"ή. 'rMPXouv 
τόσα.. ~λληyι'X.ά. μνημετα.. στην ΤouρκΙα.. - &.Ρχα..Τα.., κλa.σι'X.ά., Ιλλη
νιστικά., 6uζα..ντιν«, aύγχρoνa.. - δσa.. δέν όπά.Ρχοuν σ' δλ6κληρη 
την όπόλοιπη λε'Χ.ά.νη τη, Msσoγslou, μέ την Έλλά.δα.. μa..l;Ι 

ΟΙ ιiλληλεπιopά.σεις εΙνα..ι πoλλέ~, 6a..θειέ~ κa..Ι μεγά.lες -
στη γλώσσα.., στη θρησκεΙα.., ατd; lθιμa.., aτά. φa..γητά., στfι μoυσικfι 
κa..ι τά. τpa..γοUΟtα., στοός χοροός.Χιλιά.δες ΤοΟρκοι, ιiπό τόν Πόν
'tO &ς τά. πa..pά.lux το\) ΑΙγα..Ιου κa..ι της ΜεσογεΙο!) (εΙΟι'Χ.ότερ:ιιι 
στην Πόλη) ξέρουν 1j κa..τa..λa..6or.Ινανν Ιλληνι'Χ.ά.. Xιλr.ά.δες "Έλλη
νες, !πΙσης, ξέρouν tj κa..τt:ιλa..βα..Ινouν τoόρκικa... 

Κι δμ.ω~, α..ότη 1ι τόσο κovτιν'lj ToupκEa.. πa..ρα.μ.ένE.Ι Ιγνωατη 
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γι6. τoUζ περιασότεροος ".Ελληνες, ~ όπά.ρχμ μtά. !ντελισς 'ltla.par 
μ.οPf9ωμένη εΙΧόνιχι. rl4Τ:Ι ; 

θ6. πρoσπα.θYισouμε ν6. δώσouμε mπOl.ες Ιξηrήσεις, δπωζ I~ 
πεσιχ.ν στ:Ijν d.νιtιλΎJΦ1/ μιχ.ς. Μ6., προπαντ:ός, θά. πρoσπιx.θijσouμε ν6. 
οtaιλόσQUμε τοόζ μόθouς xιx.l ν6. 1tOUΜΕ την d.λijθεtιχι, ώμΥι, χωp~ λο
yoτeXYtx.l, ώρa.ΙOΠOιYισεις xa.t περΙτε.χνες κouλ τουρι6.ρικες Ιμβα.
θόνσεις. ΔΙν Οιor.θέτοuμε, !λλωcτu, τέτοιο τά.λιχ.ντο xa.t δΙν διεκδι
ΚOιtJμε λοΥοτεχνιx.lς Μ.φνες. 

ΟΙ ΤοΟρκοι μ.a.ς xa.τηγ,ορο!)." δτι εΤμωπε Π(JOκιχιτ:ειλψμένοι κιχ.Ι 
δτι π6.σ:χouμε ιlπό ΣUΜπλεγμΔ d.νωτερότητιχ.ς. 

Κιχ.τ6. κιχ.ιρούς, οΙ ιiντα.πoxpι.τές τικw; !δω CΠ'ήν 'A&rjvιx., d.M6. 
κα:Ι διά.φοροι ιiρθΡOYΡ6.ιpoι. κα.Ι σχoλιιx.σ~ σ-djν Π6ληκιχ.Ι τΥιν 
.. Ayκυρa., γρ6.ψουν δτι ο[ 'Έλληνες διδ νιtιx.t ιiπό τ6. yεvvO<pli
σκια. τ:ouς (ο[κογένειιχ., σχολεto, !κΧλησιιχ., πολιτεια.) ~ μLσOOν τοός 
Toόρκouς, για.τΙ κι !κείΥΟΙ μ4ς μισoίw θα.ν&.σφ.ιχ. σ6.ν Xρισrcιιxινoός, 
κα:Ι σιά.ν 'Έλληνες, w:r.l δτι 4ν τοός διν6τιχ.νε ή ΕU'ΚιI%φίιx., κα.Ι σήμερα. 
d.κόμ.a., θ6. μ.a.ς lπινα.ν τ6 α.!μιχ., ~ θά. μ4ς σαόδλι.ζιχ.ν ζωνιtιx.ναόζ σ6.ν 
τ6ν 'Aθιx.Yliσιo Δι6.κο. 

Μ4ς xa:crrfOΡojjy ιiκόμα. δτι δέν !Υκα.ΤΙΧ:λεΙΨιχ.με ποτέ τό δνει
ρο της Μεγ6.λης Ίδέιχ.ς ν6. ξιx.νιx..~ πΙσω την Π όλη κα.Ι την 
Άγι6. - Σoφtά., τη Σμυρνη κιχ.Ι τόν Πόντο. 

'Από την !Μη πλεuρ6., λΙνε, όπ.6.ρχει τ6 σόμπλεγμιχ. ιiνωτερό
τητιχ.ς, d.πό τό &ποίο κα.τεχόμωπε : >Εμείς εΤμ.ιχ.στε af ξύπνιοι, !κεΊ
νοι. οΙ μΠQUντιχ.λ6.0ες. 'Εμείς εΤμιχ.στε οΙ μορφωμένοι. 'Eκεtνoι. οΙ ιi
ρτοιχεΙωτοι. 'Εμείς εΤμιx.cru οΙ πολι'tισμ.έ.νοι. 'ΕκεΤν« οΙ d.γΡοίκοι. 
'Εμετς εΤμιχ.στε οΙ !ρΥα.τικοΙ xa.l προοωμμένοι. ΈκεΤνοι ο[ τεμπέλη
~ες, d.xσ.tPiUt'CIt κιχ.Ι ρa.χιχ.τλij8ες Άν~τολ€'U,ς. Κa..Ι, τέλος, !μείς 1-
χουμε ΙcπopΙιx. κα.Ι πιχ.τρΙδιχ.. 'Εκε'ίw>ι δέν 1:1.oov οδ'U Eacoplιx., 06τε 
πιχ.τρΙδιχ.. 

Διιστuχισς γι6. τούς Toόpκouς, όπά.Ρχouν πολλές ιiλYιθειες σ' 
δλιχ. ι.x.UΦ.. -

Μέσα. στ6. τετρa.κ6σιιxι χρόνια.. μιχ.όρης, σW.βι4ς κιχ.τορθώσα.με 
yιi !πιζYισouμε σιty ι:ΡuλΥι, σιά.Υ Ιθγος, σdν γλώσσιχιι cιά..ν πσλ~τισμός, 
σdy Dpησκεla;, σ6.ν πιx.pιx.Mσει~, σιά.ν lθtμιx., σ6.Υ; οονΙχ.εια. 'Cijς τptσχι
λtε'tOiJζ ΙaτopΙα.ς; μa.ς. ΚαιΙ, d.πό τό 1821, πΟΟ κερδΙσια.με τη λευτε.
ρtά. μ.or.ς μι ιχ.Τμιχ. κα.Ι ΘUΣΙες, πε.τ:όχιχ.με μέσα. σι 160 χρόνΙαi νά. γΙ
'ίIOIJI.Lε Εόρώπη, πα..ριi τόΥ ~όλφo το!) '40 'Χ4Ι την 'tpLM1j κα.~ή, 
κα.Ι πιχιρ6. W'rl !μ.c:pόλto ποό d.κολοόθησε. Ένισ !κε'ίνοι lμει.νιι:ν σα.,

pι!vw. χρόνιοι. πΙσω, μ' δλο 'J'φό δέν πέρ,σ.σοι.Υ τ'ft ΟΟκιμιχ.σιιχ. ΤΟ!). πο-



ΤΟ1'ΡΚΙΛ. MrQOI ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ 17 

λiμou YJX.l τη~ wx:ι::oχfj~, κa.Ι μ.' δ~ πΟΟ ~ xilif4 τους Ot~tτeι. &φθο
νες φuσr.κές 'It'1j'ti, πλοU-oou. 

Tcί. 40 ~vw. κιz.Oυσtέρησης, δΙν elvrι.t σχfjμα. λόγω. Τό ΙΥ-
1C.upo 6Ρετa.WΙ1C.ό περιoδι1C.ό «Έ1C.όνoμισt» σΙ lνa. ιΧ.φιέΡωμιι τω στ-Ijν 
Τοορκίι:χ., στΙς ά.ρχές; το!} κa.λo'x.ιxψΙOO τοί) 1981, yριiφει δτι ο!κον()
μ.Lx.cX., κoc.νωνιx.cX., πολιτιστιχά. 1j Toup1C.ιrι. σΙ Φ1Υ1C.ρι.ση μέ τη.ν Έλ
λci8αι βρίσκεταιι 36 χρόνια. πίσω, 8ηλahή στό 1946. Κά..ΠOU i1C.it 
τη~ τοποθετεί κa.Ι δ yριcί.φων. 

"EπεLw;, όπά.ρχει 1j 'ΙστορΙα.. T1jY δπoιa. ΙστορΙα.. ΟΙ" πρέπει, 
δΙν iπιτ:ρέπετα.r. νά; ξεχvoUΜΕ, οδτε νά. λoγoκpΙvouμε. 'AvιiOE1Xt. πρέ
πει νά; δt86mtετcιι δσο yΙνετ~ πιό ά.νrtικειμενιx.cX., κριιτικci, ψu.χριcί. 
κα..Ι δλΟ'Χ.ληΡωμένα... Δέ.,. πα..Ιρνω ορκο δτι 1j ΙστoρΙrι. 1j Ιλληνtκ1j. 0-
πω~ otMσuwt σ1jμ.εpα.. στcί. σχoλετ.a. μa.ς εΤνα.r. 1j πιό ιXVΤ:Lutμoεvt-
1C.1j, 1j πιό ΙΥκυρη 1C.<X.! 1j πιό ένημ.εΡωμένη. Τό !8ιο φυσικci, !~ δχι 
:χμρότεΡο, Ισχύει κα..Ι yιιi -c1jv τouρχ.ικ1j. Άλλά. εΤvα..ι πi~ yr.ά. πι
prι.. λά.θος νciπιστεόouν οΙ TOi}f>ΚOt, οι σημερινοΙ Toσpκoc., δτ:ι. 8ι8ιΖ.
σκόμα.στ:ε ά.π.6 τά; yεννoqκi.σκια. μa.ι; τ6 μ.ίσος ένα.ντΙον τως;. Π ρΙπει 
νά; ΥνωΡΙζοuν δτι δ Ιλληνικός λa.ός Ιχ:ει την τά.ση (κα..λ1j ~: κa.κΎι) 
νά; λησμονετ κα..Ι νά; σuyχωpεΤ εδκολα.. 'Έχει την Ικa.νότητα.. νά. x.cx.
νει οιciκρtση ά.νcί.μεσα.. στό λα..6 κα.Ι στ-Ij χοόφτιχ. τών !~ ά.ρ
χόντων (πολΙΤΙκών, θρησκευτικών ~ OlκoνoμL1C.iUY) ~ τών ξένων, 
πoU ΚΙΥΟυντα..ι μέ δποπ:τouς; κα..Ι ΙδιοτελεΤς σκοπούς, σπέpvoyτ<Χ.ς τό 
μΙσος κa.Ι τη διχόvoια.. ά.νψσα. 0!t'00ι; λα..οός. 

ΟΙ σημερινοΙ Toi)pκot πρέπει νά; Υγω'ρΙζοον ά.κ6μη δτ:ι. κa.Ι οΙ 
Γερμa.νoΙ κα..Ι οΙ 'ΙταλοΙ ήρθα.ν σ6,ν κa.τσ.1C.τητές στη χαιρα. ~, κα..Ι 
lκa.ψa.ν, κα..Ι σκότωσα.ν κa.i λ'ήστεψa.ν. Άλλά. ήΡθα..ν σά.Υ' Na.ζιστές 
κα..Ι ΦιxaΙστες. οε 'Έλληνες μισών καιΙ θά. μ,ισοσν MV!τσ. τ6 να.ζtσμ.ό 
κα..Ι τό φιxaισμό, &.λλιi δχι τούς Γεpμa.νoόι; κα.Ι τούς Ίτa.λOOς. Μέ 
τούς σημερινούς Γερμ.α.νοός κα..Ι 'Ιτα.λοός; elva.t φιλοι, πέprι.. &.πό τΙς 
έπΙσημες ΣUμμιz.χΙες ΚιΖ.Ι συνδέσεις: ΕΟΚ, ΝΑΤΟ κλπ. 

'Ωστόσο, στΙς σχέσεις μa.ι; μέ την Tωpκιa. κα..Ι τούς Toόpχ.ou; 
ύπιiρχει μιcί. α..δξημΙνη εδα..tσθ'YJ:O'Ια... Κα.Ι 8ικα..toλO"(YJμένη σι μoεyci
λο ώθμό. 

Πέprι.. ιΧ.πό τ6 τΙ Ιy~yε στιi xpόYta. της σκλcx.6tii.ς, &.πό τ6 1463 
ώς τό 1821, πέρα. &.πό τό τΙ !Υινε στcί. !πόμ.ενα. !κα..τ6 χpόνw. κα..Ι 
εtδιxά. στοός πολΙμοος ά.πό τ6 1912 αις τό 1922, οΕ Τοίίρκοι., κα..Ι 
μετ:ά. τη auμφιλΙωση πoU iπtΟΙωξα..'I 6 Βενιζέλος κα..Ι δ Κεμά.λ Ά
τ<X.τoUpκ, δέν ~ΤYIσa.ν νά. ξεσΠOi)ν κα..τcί. 1C.<X.~poός !Υ?Ια.. aτόν όπ6-
λοιπο !λλψισμ6 της ΤοuρκΙα.ς. Άρκετ ν6J ΘUμ.Ισωμ.ε δόα μόνο πε-
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ριστα.,;ι,w.x.: 'Ένα. του .. Acnιa.λe, δπ,ou. τό 1941-42 χιλtά.δες "Eλλ-rr 
vε~ (Τώρχοι όπή'ΚΟοι.) 1ξopΙστηx.a.ν κα.Ι 1tέθa.\ItIY: κα.w. τδν π.ιό ςppt
κτό τρόπο, yt.oι:cl δέν μπ.oΡOϋσor.ν: νQ; πληΡώσων τη oυσ6ιiστα.κτη ψο
ρoλayΙα., π.oU τoύ~ έπέ6α.λε ξα.φΆ~ -1) τouρκικ'ή κοοέrwrrPJ/i, κα.Ι, 
δεότερο, τ&. ΣεπτεμΟρ.ια.ν&. τω 1955 •. 

Άνa.φέpouμε α.ό-t&. τά. δύο 'ItePLστa.tLw.x., πoU !yιvα.y σι κα.φό 

εΙι:"Jνης, φιλlα.ι; κα.Ι σuμμα.x:lα.~, yLιi ν&. προσθέσουμε ΟΤΙ την ίδια. 
περΙοδο ίι-ιτηρχα.ν (κα.Ι ίιπ.ά;ρχouν, cpuaLκ.ιi) χιλιιiδες τοσρ'ΚΟι στην 
ΈλΜδα., έw,x,ντΙον των δποΙων δέν lγινε 'ItOt'If, δχ, μόνο όΡΥα.Υωμέ
να πογκρόμ, d,Mιi oUτε μεμονωμένα. έπεισόδLa., ποό 6&. μ,ιπ:ρpoOaor.v 
νιi δLκ.α.LολοΥηθοσν σά.Υ ξεχείλLσμα. ά;yα.yά;κτ~, 1ι σ&;ν ά;ντεκδΙ
κηcτη. 

Άκόμα. κι. α.ό-tό πού λέγετ.α.L δτι !μεΤ~ Ιχouμε ΙσwPΙα.ι, !'J'Iώ οΙ 
TOOPΚOL δέν !ΧΟΟΥ, ε!vα.L ά;λ-ήθεLα.. Etμor.στe: 'Έλληνες ,"PLIDV χιλL&'-
8ω~ χρόνωv. MιiλLστ:or.! Kor.l δέν ξεκόΦα.με ά;πό τΙς ρΙζες μ.or.ς, κι. d:ιtb 
τόν τόπ.ο μ.ιχ.ς. ZoGμ.ε lISID, στW rOLO χωρο, δποο !t;.ησι:x.v κα.Ι ο[ πρό
γονοΙ μα.ς. Άπλωθ-ήκ.or.με κα."Οά. κα.ιροός σέ μεγάλως χώ~, σ' Ά
vα.τολ'ή κα.Ι Δύση, Bopρ.ιi κα.Ι Νότο, δπ.οι> μένουν κα.Ι θάι μ.εΙνοον 
στ;.οός a.lIDYiIό w. κ.α.τάλOL'ltα. τωv π.oλtτtσμ.ων ~: ά;Ρχα.lou, κλα.σt
κ.oG, ΙλληΥΙΟΤtκοσ, 6υζα.νΤLΥΟΟ, σtryχpoyou. Kα.τa.κτησα.μ.ε. τόν τότε 
γνωστό κόσμο δχt τόσο μ.έ τη 6lα., δao μέ τόν πολLΤLσμό μα.ς. 

ΟΙ TOUpκ.oL, οΙ cnιμ.εpινoΙ TOOPΚOL, ε!Υα.ι οι Όθωμ.a.νoΙ το!} 
1300 κ.α.Ι 1400 or.lώvα.. 'Έχων δηλιχ.δ'ή μLιi [στορΙα.ι μόλις !φτα.κοσΙ
ωv χρόνων, γι&. την δποΙor. δέν μποΡοW vά. έπor.Ιpoyτ:or.t, ι1φoG 1ι ση
μεpιv"ή Toupκ.lor. ξέκοψε ι1πό τηΥ. Toupκ.lα. τώΥ. Σouλτά.vων κα.ι ι1πό 
τό θεoκpa.τ:ικό κρ.ιiτo~. 

Oόσια.oτικ.ιi, λοιπόν, 1) Ιστoρlα. τi'J~ ToopκΙ~ ι1ρχΙζει ι1π:ό τόν 
Κεμάλ Άτa.τoόρκ.. MLιi lawp<a. μόλtς 60 έτωv. Κι. !πεLτa., στ.Ις 1tε
ριοχές δπou κ.α.τοtκοί}Υ σ"ήμερa., εlνa.ι ξέΥΟΙ, !π.-ήλυδε~. "AλλOL λw:i 
τΙ~ εΤχα.ν κα.το:ικ'ήσεL πολι) π.ρΙν ι1πό α.ό-toUς κα.Ι elxa.v ι1vα.1'I:'ώξε,ι 
τ:oU~ πoλtτισμ.oUς 't'OUQ. Πρώτοι. κα.Ι κ.α.λότεραι οΕ 'Έλληνες. Άπ.ό τη 
6or.θεLιi tlpχa.t6τητ:or. μέχρι σ'ήμεΡα.. ΔέΥ θ&. ήτ:or.Y όπερ60λ'ή 1'11 λέΥor.με 
δτι 6λ6κληρη 1j ΤουρκΙα. εΙvα.ι yεμ.ιiτ:η ά.πό ~ • .Εέ δι!toι.α. Υω
~Lιi ~ς TooρxΙ~ κ.α.Ι δον π4.τε θ<i 6ρεΤτε !λληνικ.ιi κ.α.Ι χριστια.vι~ 
μνημετa., Ιλληνt~ κα.Ι xptoτta.vtw.x. κ.α.τιiλotπα.. ''Oπ.oLO "COUpκLxb 
μ.οοσε'ίο κι δον !πισκεφθεΊτε θά. 6ρεττε ΙλληνLκ6. κ.α.Ι 6uζα.V'ttνQ. !κθέ
μα.τ:a.. Αυτές Et-n,L ι1λ-ήθεtες &.'ιI'ιXμψ~'ήτητε~. 

ΑΤ>τό, δ~1 δέν aημ.a.ΙVεL κ.α.θόλου δΤL οΙ σtryχpOYOt 'Έλληνες 
rεννtωντor.t, ι1va.ΤΡέφOY"QXt, μεya.λώΥOUV κ.α.Ι 'ItiGor.tvouv μέ τό δ~ 
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τ-ης MEγ~ης Ίδέιχ.ς 't4l ~ ME"(~Yj' 'ΕλΜδα.ς;. ΔΙ" 6α.σιx.νίζovτrι.ι. 
σuνέχ ειιχ. τΙ τρόπο θά DΡOuy, γιά Υά. ξιx.vιx.πά.poυν πΙσω την Π όλ 11 'Κ4Ι 
την Άγιά - ΣιχΡιά, Τ:ΙΙν Ίω.νlιx. 'Κ4Ι τόν Πόντο. 'Έχοον σOOιχ.plrcεptχ., 
πιό κιχ.ιnά 't4l πιό oUσιιχστικά. πρ06λήμα.τιχ. γι.ιΧ. ν' ι1σχολYjθοΟv 't4l 
δέΥ, κuνYjγoW χΙμα.ιρε~. ΕΙνιχ.ι ρειχ.λιστές κa.Ι δέν ψέφοΥτα.ι μέ δνει
ptχ. κιχ.ι ιχ.ότιχ.πάτες. ΤνωρΙζουν ωωau: πόσει;; συμφορές aτoΙχισε Φι;; 
τώρα. 1ι λεγόμενη Μεγ<Χλ η Ίδέιχ.. 

'Όλοι οΙ σώφρονες'Έλληνει;; πολιτικοί 1ιγέτες, μΙ τελεuτιx.'Lo τόν 
πρωθuποοργό ΆνΟρέιχ. Πιχ.πιχ.νδρέοι> διερμ~νεuσaν' μ.έ τόν wότερο 
τρόπο "Cά. ιx.lσe1jμocxτιx. τοσ ~λληνικoυ. λιχ,οσ: ΔΙν oιεκoικWΜΕ τΙποτιχ. 
<Χπό Τ:ΙΙν ΤουρκΙιχ., &.λλά. κa.Ι οέν εΤμιχ.στε Οιιχ.τεθειμένοι νά. κάνουμε 
κa.μ.ιά πιx.ptχ.χώριηση σέ βά.ρος των χυpιιχ.ρχ:ιχω'ιιl μ.α.ς; Oικa.ιω.μά.τω.ν. 
Δέν εχουμε τ(ποτιχ. μΙ τόν Τ(1)ΡΚΙΧό λιχ.ό, μέ τόν δποΤο θέλουμε νά. 
εΤμιχ.στε wx.λoΙ γεΙτονες 't4l φΙλοι. 

Κιχ,Ι γtιi νά. Χλείσουμε τό ΧΕφά.λιχ.ιο ΙΧότό: .. Ας στιχμιχ:c1JΟΟΟμ.ε κa.Ι 
<Χπό τΙς ουό πλεuρές νά. ξόVOuμE πιχ.λιές nlYjylIό 'Κ4Ι νά ίιποδιχ.υλΙζου
με τά. πάθη τω πιχ.ρελθόντος. "Αλλο πΡά.γμιχ. 1ι 'ΙστορΙα.. T1j:v Ίστο
ρΙιχ. μποροσμε 'Κ4Ι πρέπει νά. τη μελετoUμ.ε, μποροϋμ.ε κa.Ι πρέπει 
νά. τη οιδάσκουμε κa.ί νά τη O{oor,σχόμιx.στε. Άλλά. vηcpά.λια. x.a.Ι <Χν
τικειμεΥ1Ιχ.6., ώστε νά μ~ς Doηθ1jaEt νά. ιδoUμ.ε τά. λιi.θη μα.ς 'Κ4Ι νά. 
βγάλουμε τά. σωστά σuμπερά.σμ.α.τιx.. Αότά. ποό θά. μli.ς 6oηθ1jσouν, χι 
!~ς 'Κ4Ι τοός Τοόρκους, νά. μ1jν' τ:ά. ξιχ.νιχ.Οια.πΡά.ξουμε. 

Στιχ.μιχ.τω, λοιπόν, κι !Υώ ιχ.ότά τά. &'νοΟΟιιχ. χηptYyμ.otτιχ. κιχ.ι τΙι;; 
6ιχ.ρετέι;; πιχ.ρα.ινέσεις. "Αλλος εΙw.τ,ι δ σκοπόι;;. Αότό ποΙ> !νotιx.cpέpει 
είnι νά. yνω.plσouμε Τ:ΙΙν Toupκlιx. ---τ:iJ oημEPLv1j Toupκlιk- 'Κ4Ι 
τοόι;; ΤΟΟ'ΡκοΙίς -τοόι;; σYjμει:-tνοUς; Toόρκouς- στοός 'Έλληνες. Νά 
διιχ.λόσouμε τoUς; μόθouς κa.Ι τΙς πιx.ρεξηy1jσεις, πω !θελΙΧ 'fι σx.όπιμa. 
!xc:UY ΟYjμtouρrηθε", ετσι ποό Υά, ξέpouμε μ.έ τΙ χ.ιχ.Ι μι πor.oός lχοομε 
νά. κάνουμε. 



'Όσα. ε!Μμε ιbς τώρα. οέν &'ΡκοΟν γιά. νά. έξmoouν την !J.ιyνoιι;. 
'1tO'ό Ιχοομε: κι έμείς γι&:. την ΤουρικιΙσ. ml οί ToUρκoι γtά. την Έλ
λά.Οσ.. 

Π ιστεόω I5ΤΙ οέν μπορεΤ mvlyι,x.ς νά. μ.ά.θει την &'λ-ήθεισ. Y.U.l νά. 
ΓVΩpΙσει πρσ.γμα.τικά. en.v ξένο λσ.ό ml μι&. ξένη χώρr;. μόνον &.πό 
6ι6λΙα. mL &.πό ΟΎjμι::ισιεόμr;.τα. στόν Tόπo~ &.κόμη κι &ν γΡιΧ.ψοντσ;ι 
Y.U.λΟΙΠΡοα.ίρ.ετ«.Φα.ντα.στεtτε τώρr;. τΙ θ&. O'IJI.wet ιiy, 't'ά. 6ι6λlα. α.υ't'ά. 
Y.U.l τά. Ο'Υ]μ.Οσιεόμα.τα. lxσuv γραφεί μ.έ π,ροκα.τ.ά.λ'YjΦΎj, 11 μ.έ σκοπι
μότητα;. Κσ.Ι πρέπει νά. δμαλoγ-ήσouμ.ε, ΟΤΙ τιi περισσότερα. &.πό α.δ
τιi ποό γρ&.ψτηκα.ν ~ γρά.ψoντσ.t 'Jtr;.l Ο'Yjμασιεόοντα.ι κι &.πό τ.Ις ουό 
πλε",ρές περιέχουΥ μεγά.λες οόσεις σκι::ιπιμότψα.ς ml ΠΡοικια.τ&;λη-
φης- . 

Τό !οιο σuμ.6αΙνει mL μέ τΙς &.ψηΥ1ισεις ({α.UτCi1tτιi)ν» κα.Ι τΙς 
λεγόμενες «ζωνταΝές μ.α.ρ"tUΡlες». Άπό μικρό 1tα;ιoΙ, &.λλ&. ml τώ
ρrι; μεγά.λος, Οέν μποροσσσ. νά. έξ'Yj"(ήσω ml ν&. O'IJμ6ι6ιiσω μερικές 
Τ:Ρα.γικά. θ&. ελεγι;. &.ντιφσ.τικές &.πόψεις. 

οε 1tα;ππoσoες μου, OL γονείς μ.σu κα.ί θείοι μ.σu εζ'Yjσα.ν ιbς τό 

1912-14 όπο όθωμ.α.νικΟ ζυγό. ΆΡιΥότεΡα. δ πσ;τέΡα.ς μου mt ενlLς 
θείος μ.σu πijρα.ν μέρος στην α.τυχη &κστ:ρα.τ:ε.Ισ. στη Μικρά. Άσίn.. 
Κά.θε: ipOρ(ι. παΙΊ μιλΟΟΟα.ν γι&. ΤοόΡΧ<Juς κα.ι TσuρκΙα. -ητα;ν σσ.ν νά. 
&.νa.ψέρoντα.ν σε ουο Οt<Xφ(jρ.ε;;tκοUς λα;cιIΊς κα.ι σέ ουο οισ;ψορετικες 

χώρες. <'ΙΟτα.ν τά. λέγσ;.νε μετα.ξό ΤΟlJςι γι&. τ&. χρόνισ;, ποΙΊ πέρσ;σ~ν 
όπά δθωμ.α.νικό ζυγό ml γι&. τιi μετ'&. την &.πελευθέρωσ-ή τσuς, &
κοογες πά.ντ:αι τ-ην έπωΜ: «Μέ τό τoUρικιικo Ύιμ.α;σταν Y.U.λότερω>. 
Ή 1tα;ιoικ-ή μ.σu ΨUx1j &.γα.να.κτοοοε σά.ν &κοογα. α.υτη τη φρά.

σ'Yj. Π ως μποροσσσ.ν νά. περνούν καιλότερα «όπό τόν 6ά.ρoσ;ΡCΙY δ
θωμ.α.νικόν ζυγόν» - οπως μ.dς μ.ά.θσ.ινα.ν στο σχολείο - κα.Ι πώς 
μΠΟΡοίίσα.ν νά. προτιμΟύν τη σκλα.6ιά. των &.πίστων &.πό την έθνικ1j 

λευτεΡΙ&'; Nτpεπόμcιuy(1; γιά λογα.ρια;σμ.ό τσuς, κα.Ι χρειά.στΎjIΚιE νά. 
περά.σουν ά.ρκετά χρόνια. γιά. νά κα.τα:.λά6ω δτι, όπό τοός Όθωμ.α.
ναός πλ-ήρωνα;ν 6έώια; τούς φόρους τσuς, &.λλ&. είχα;ν έξσ.σφο;.λΙσει 

μιά σπουΟα.Ισι σ.t)τονcμΙσ.. :Εάν ~ρθε: τό έλληw.κό, καΤσ.ΡιΥ1ιfirrm.Υ 15-
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λΙΧ α.ότ&. τά. προνόμιιχ. Πλ&;κωσιχν οΙ χωΡοφόλα.Κεζ, αΙ φOpoειOlΠρ&;
ΧΤΟΡεζ, tti. δικιxσtYιριιx, οΙ λΥιστα.ρχοι κλπ. ΦυσικCι ijΤΙXY, λοιπ6ν', ν&. 
νoστa.λγoσν τό tr;,Upxtκo. 

"EπΙaης, Οτα.ν ι1ψηγοσντα.ν σκηνές ti'j, κa.θΎ',μ.ερινi'jς ζωi'jς, &.
νιχθuμοtJντα. ... μέ σuγκΙνYjση κ<Χ.ποιον Άχμέτ-μπεη, ~ κ<Χ.ποιιχ Ν φι
μιiν-χα.νoόμ, κa.Ι λέγα.νε γι&; τό πόσο κσ,λοΙ !νθρωπΟ!ι ijτα.ν, γι&. τό 
πώς &.ντ&.λλιχζιχν δώρα. ατό τούρκικο ΚουΡμ.π&.ν Μπιχορ&.μ κα.Ι στό 
tλληνιm Π&;σχα., γι&; τη θυμοσοφΙα. τών Τοόρκων γερόντων κα.Ι 
γι&; τό ι1~πτuγμένo α.!σθrιμa. φιλΙa.ς κιχ! φιλoςενΙa.ς. 

"rστεριχ, O'ιiν !ρχιζιχν ν' &'να.θI)μ.oσvτa.ι. τη μικρα.σια.τικ'ή περι
πέτεια;, !κουγες φριiσεις, σπως: «Τ&. !πιστα. σκuλιά.» , «οΙ Άγα.ρη
νοΙ» , «οΙ Τσέτηδες», τ&. «θερι&.», ποό Ζσφιχζιχ.ν, 6iιxCιxν, leYjlιxtoϋ

σσ.ν, ΙγΟερνα.ν ~ lκιχιγα.ν ζωντα.νιroς &.νθΡώπους, lTCt~',! α.(μα. ... 
Φuσικ<X. μιλοϋσα.ν 1tά.λι γι&. τοός Τοόρκσυς. Ή δεύτερη εΙκόνα. 

τα.Ιρια.ζε μ' ΙΧότ&. πού μa.θιxΙνa.με στό σχολείο γι&. τΙς ψρικιχλεότη
τες των &.πΙστων, ι1λλά.1j πρώτη οΙν κσλλοσσε ποοθεν&;. 

Σέ !λλες στιγμές 1tά.λι ποό ι:ΡιλοσΟι:Ροσσιχν την δ1t6θεcsη τi'jζ μι

κριχσιιχτικi'jg κιχτa;στΡΟι:Ρi'jς, δέν κιxτηyo'ρ01Jσα.ν τοός Toόρκouς, &.λλά. 
τοός Συμ.μ&;χοος ~ τοός Γερμa.νooς των Toόpκb)ν κa.Ι τούς «δ~κσός 
μa.ς Άyyλoγάlλouς», σπως τοός λέγα-νε, κa.τaλ~γoντa.ς Π&.V"ta.ί στό 
!Oιr.ι σuμπέpa.σμα.: «ΑδτοΙ μΑς π'i'ιρa.ν σ"tό λα.ιμ6 τouς!,.. 

ΤΙς Τδιες &'ντΙι:Ρα.τιΚΙς γνώμες γι&; το'ός Toόpκouς σuv&.'ltYJO'ιX 
κσ..Ι στη μητέΡχ τi'jς yuνα.Ικιχς μ!)υ. Γενν~θ'Yjκε ΚΙΧΙ μεγά.λωσε στη 
Ζ&;ριχ τi'jς ΣεΜστεια.ς . (Σ Ι6α/ς). Ν εα.ρίή διχ.σκ&.λα. σ"t6 &.μερικa.νι,ω 

δΡι:Ρα.Y!)tροφείο της Σε6&.στειιχ.ς, γνιbριaε 8λη την ΤΓ4γικ'ή πε:ΡιιπΊ
τεια. το!) ~ιωγμoσ ΚΙΧΙ τού !κπα.τpισμ.ol}. ΕΙοε ν&; σι:Ρ&;ζουν τlιy !ντΡα; 
της (τόν πρωτο, yta;tl ςα.νωπα.ντρεότηlι.ε)-, ΖΧΜε τη μικρ6τεΡΥ) ιi.
δελφη της, 12 χρονών. 'Όλα. α.Uτ&: 6πotΙθετα.ι 6τι τ&; Ικa.να.ν «α.δτ&. 
τ&. σκuλι&.», οι TotJpX!)L. <Qστόσο, η !δια. π&;λι, οτιχν ιi.νιxψεP6τa.νε 
στην χα.θ'Yj!.ι.εΡιν;tj ζω~' μέ τout; T~, μιλdkfε μέ τόση &.Υά.πη 
γι&; κ.&.ποιον Taσ.ΌoUς - ΆλΙ xa;! γι&. τ:oQς O'U'fΧ.ωιpισ.νoός της Τούρ
κοος, τούς τόσο κιxλoUς α.ότ~ &.νθΡωΠouς, ποi} τ+;ν Ικpuψσ.y σtti. 
σπΙτια. τοος 6δομ&.Οες lIAόκA'YjPεζ στ6~ιωιyμ.ό κιχ! τη 6ιiήθηCΠiY', μΙ 
χΙνουνα τi'jς ζωi'jς τους, ν&. φτ&.σει στi1ιν Άμεpιχa.νικ~ Άπ.orftOλ'ή. 
ΈκεΙνouς ποό κα.τα.pιατa.νε ijτα.ν οΕ σόμμιχ.χοι τωΥ' ΤΟQρκων, οΙ Γερ
μα.νοΙ 

ΔΙηΥιΊ.Υιπνε π&.vτoτ:ε Ινιχ. περιι.tt'a.'CιΚό: -Ενα. μποολοΟκι κuνηγη
μενοι Χριστια.νΟΙ '(yυνα.ιΚ6π'a.ι'δα., ~'Yjω'ήΓ ~ρέθ'Yjκα.ν κά,ποτε μ1tΡο
στ,j; σ' Ιwι.ν &νω"τερο Γεpμa.νΌ &.ξιωμα.τι.κό. Π ΤΥΥα.ν κriΙ πρ6mc:εσα.ν 
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aτά. πόδιιχι τοο κα,Ι το!} elTCΙXΙ\l: «Κι ~μεΤς XριστιιxιwιΙ εΤ(.14σ'tε, κι ~
σεΙς Χριστιιχ.\ιοι. ΒσηθεΤστε μσr.ς ν4 γλιτώσοομε». ΚιχιΙ τότε, δ Γερ
~\lός ιlςιωμιx.τικός γύρισε κιχ.€ είπε στό\l Τof}ρκο διoικy{t'ή: «'Α
κό~ ζονν 'ΈλλΥι\ιες ~δω j». 

Δέ\Ι μπορω ν4 6ε6ιχ.ιώσω τη'ι/ ιlκρΙ6εια. του πεrκστα.τικoί} &.πό 
τη St~"('IJoη μιάος γρι&ς 90 Xpo'ιIffi\l, πού δένμποροοοε \16. θuμηθεΤ 
ιmτε πότε οδτε πΟΟ lyt\lE. Άλλ6., &.ν6.λογιχ. περιστιχ.τικ6. &.\lw:pif)(N
τa.ι κιχ.Ι στ6. Ιστορικ6. χρονικ6.. "Ε\ιιχ. &.πό ιx.uτιX. &.ψoρfi τlιν Γερμσr.νό 
στριχ.τηγΟ ΛΙ~\I Φlι\l Σ6.ντερ" πού Ώπέδ,ειςε κιχ.Ι ~πέ6λεΦε τ6..- ~κ
τοπισμό Έλλ~νων ιlπό -c6. πσr.pά.λιιx. της Mικρdς ΆσΙιχ., στό ~σωτε
Ριικ6 , τό 1914, γιά. λδγοος SijβE\l στ~τιωτα'i'i' &.σψ6.λειιχ.ς. Στ6 
χpδwι a.Uτ'bv κιχ.Ι μέ 6ά.ση τό Σχέδιο Σά.ντερς, ~κτοπΙστ"t)'ΚOlί\l 153. 
000 'Έλληνες. Ή μέθοδος ~πσ.\ΙΙΜ~ψθ'l'jκε κιχ.Ι ili, τlι 1918 όπολο
γΙζετιχιι 1)τι περΙποο250.000 'Έλλ'l'jνες ~~λικoι πέθιχιYQ;V aτά. περι-
6όη~ «Άμελέ ΤιχιμποοpoU» (Τά.γ(.14Τα. Έpγσr.σιa.ς) • 

Σ6. ... χρέο, στ:ή μ~μη tffi\l πεθερικων μtJυ, μιά. κιχ.Ι 6ρέθ'l'jκα, 
στ~ν ΤουρκΙιχ., ξεκΙνφιχι κιχ.Ι 'It'i'iyιxι στά. μέρη πού yeννijG'l'jκσr.ν κιχ.Ι 
lζησιχ.ν. πpω~ στη Σε6ά.στεια., δστε~ στη Zά.~. 'Ήτα.ν στΙς 18 
ΆπpCΛη τοΟ 1981. Έκε! στ:ή Zά.~ ρωτησa.με γιά. τ6ν Τσιώούς, 
πού μ.οο μιλοσσε σuν'έχεια; -rι πεθερά. μαι κα,Ι γιά. τ6 χωριό Άρμού -
Τσα.γΙρ του πεθεροσ μtJu, το& δεύτερου !ντρα; τ'l')ς. 

ΟΙ Ζιχ.ρα;λijδες ToOρΚGt σκοτώθψα.\Ι '116. μα.ς ~ξUΠ'l'jρετησοuν. 
Ό Tσa.&ός πού t'l'jtatE πέθα.νε, μdς εΤπα.ν. Τώρα. lxooν λυώσει κcx..Ι 
τ6. κόκκa.λά. τω. Άλλά. ζαuνε τ6. πα;ιδιά. του, στό Άρμοό - Τσα.γΙρ, 
κιΧ.πou τριά.ντα. χιλιόμετpcx.. ~κριά. ιlπό τη Ζά.ρα;. Ζ'ι'jτησα;με ν4 μdς 
δεΙξοον τό δρόμο γιά. νά. πάομε, &.λλά. ~κε!νoι κouνοΟσιχ.ν τά. κεψά.λια. 
τως... Π 00 νιιi τ6 6ροομε πά.νω ~κε! στ6 6ouνό, σέ ΏΦόμετρο 2.000 
μέτ,~, μέ χιό'ι/Ιιχ. κα.€ λα;σπόδρoμouς πού στριψσγUΡWJΟν κα;Ι Οια.στα;u
ρώνοντα.ι μέσιι.χ. στά. πευκα, κα;Ι στά. lλα.τα.. Μθ.ς !δωσα;ν ενα;Υ δO'l'jy.; 
κιχ.Ι μετ6. μιά.μιση ωρα. πα.ιδεμό ψτά.σα;με. 'ΌμtJ?ΨO χωριό, ιlλλά. ξε
χa.σμ1νo &.πό θεούς κι &.νθρώπouς. 01)τε ηλεκτρικό, ουτε δρόμtJι. Ά
φησα;με τό σr.Uτ'oκΙνητo κα.! περπα.φμε μέ τά. πΟΟια. κσr.μιά. είκοσα.
ριά. λεπτιf. 

Σά:ν lμcx..θα.ν οΙ 'ItpffitGt χωριικοΙ τό σκοπό της ~πΙσκεΦ'ής ~, 
lτpεξσr.ν νά. μdς περιποιηθουν. Μ&ς πpόσψε~ν ζεστό τσά;ι (5,τι χρει
αζό,μ.σ.στσr.ν α.Uτ'ή την ω~) κα,Ι μ&ς ΙΚΙτεuα;ν ν4 μείνouμε έκε! τό 
6pά.ΔU γιά: νά. μα.ς ψιλoξε~σooν κα;Ι ν4 τά. ποΟμε. Άλλά. δέν εΤχσ.με 
πεpιθώrκα.. Μ&, lδειξσr.ν τlι σπ€τι το(} MTCιXlJ>-NtmM (το& πεθεροσ 
μοο) 1 'Xιt σστερα. Ινσr.ς yε:poντ6.~ πΟΟ μΠOρoDσες ν6. τ6ν κ6.νει~ κι e-
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κι.:ι.τό χρονών, σ'ήκωσε τό χέρι ΤΟι> κι.:ι.ι μJ'lς lδειξε ψYjλιi πά.νω στην 
xopuιpij τοσ χωριου: «Τά. 6λέπετε. κ.ε!να. κ.ε! τά. λιθά.ριιχ.; 'Εκε! fιτa.ν 
τό μεζιχ.ρλΙκ (-,.εΚΡοτιχ.φε'ίΟ) τών Γιοονιχ.νλ'ήδων», ε!πε. «Τώρα. δΙ μέ
νει τΙποτιχ., ά.λλά. 6ά.λιχ.μ.ε μερικά. λιθά.ριιχ. -Υύρω - γόρω. NEXpo1ZJ-ιpe'to 
ήαι.ν, 6λέπετε, Ιερός τόπος». 'Ίστερσ. κι:ιuνά.ει τό κεφάλι τοο, ι1νl)ί
στενά.ζει: «''Εεχ, ~μεΤς περνοΟΟιχ.μ.ε πολύ κιχ.λά. ~δώ μΙ. τοός Γιοονιχ.ν
ληοες ('Έλληνες). Άνά.θεμιχ. τ6ν πόλεμο κιχ.! τΟΟς ξΙνοος!». Πά.λι 
οΙ ξένοι. Τά. ί6,ιιχ. κι ~δώ, 8πως κι.:ι.ι στην 'Ελλά.διχ.. 

Bια.ζ~μιχ.στιχ.ν. Κόντεuε νά. 6ιχ.σιλέψει 6 ~λιoς, κι Ιπρεπε νά. γu
ρΙσοομ.ε aτό ξενοδοχείο μιχ.ς, στ'ή Σε6ά.στεια.. TpιUj'ήξιx.μ.ε μερικές φω
τΟ"(ριχ.φΙες, π'ήριχ.με κα.Ι λίγο χώμ.α. νά. τό pΙξouμε aτόν 'tIiφo του 
ΜΠ!ά.ι> - Νικόλα. κιχ.Ι της γuνα.ίκιχ.ς 'tou, σά.ν θά. ΓUpΙζιx.με σt'ήν Έλ
λιiδαι. Κά.μποσοι χωpι~Ι μα.ς σuνόδεφιx.ν ώς τό δρόμο, δποο εΙ
χιχ.μ.ε ά.φ'ήσει τ6 ιWτoκΙνητo. Στη Ζά.ρσ. κιχ.τε~ε aτό απΙτι τοι> 
τ6ν Toopκa δδηγό μσ.ς. Τ6ν εόχιx,pιCΠ"ήσα.μ.ε κι.:ι.Ι τοσ ΠΡοσφέριχ.με 
λΙγο κιχ.φέ (μιιi. κι.:ι.Ι στην ΤοορκΙα. Ιχει ά.πωΥΟΡεuτεΤ fι είσα.γωγ'ή 
'tou) κιχ.{ ενιιχ. 1tιx.κέττO τσιγά.ρα.. Δέν ij{}ele νά. τιi. πιi.pει μέ κι.:ι.νένιχ. 
τρόπο, κι.:ι.ι μόνον δτιχ.ν τοσ ~ξηγ'ήσα.με δτι εΙνιχ.ι γtά. «Με6λιοότ:» (μνη
ΜΔΣUνo) • τσ. πήρε ΦιθuρΙζοντα,ς: «Άλλιiχ Ριχ.χμέτ 'ΕσλεσΙν» (6 θε-
6ι,; νά. τ6v σuγχωριYjσει) • 
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Mt&' &M'l'j ΠYJΎ~ Wrxuσης, θ&. lleyoc, εΙνα.ι οΙ δμοΥενείζ, πού 
lφtα.να.ν κα.τιΧ. κα.φούς (Π~ν "Ελλ&.δα., ιίπό την Π όλη fι ιίπό &λλεζ 
περtOχές -cij, ΤΟUΡκΙα.ς, μετ:ιi ιίπό ΧιΟΟποιον διωγμό. ΟΙ &νθρωποι 
ωJτoΙ ή-ι:a.ν φUσικό νιi πεpιγριiφooν μέ τ&. πι6 ,μελa.ν&. χρώμocτα. 
την 'Xa.τ:ιiστa.σ'l'j (Π~ν ΤοορκΙα., μετιΧ. ιίπό a.ότ&. πού τριiΟ'l'jξσ.ν. 

Άλλιi κσ.Ι α.ότοΙ ποό μένοuν ιίκόμa. έκεΤ, κσ.τέχοντσ.ι π&.ντα. 
&οπό κ&.ποια. φΟΟia., ιίπ6 κ4ποισ. &oνησuχΙα., κσ.Ι ε!νσ.ι έπ'όμ.ενο 
ν&. εΙνα..ι προκσ.τειλ'l'jμμένοt. 'Όσοuς 'Έλλ'l'j,νες, Τοόρκοος όπ~κo
οuς, σuνα..ντot}σa. σr:Ijν. ιlρχ~, σr:Ijν Πόλ'l'j, στην ''Ayκupσ. fι «.λλοσ, 
ολοι μ.οΟ λέγocνε τ:ιi {δισ.: 

- Ν&. προσέχεις! M~ μιλσ.~ !λλψικ4. M~ λές οτι εlσocι 'Έλ
ληνa..ζ. 

- Ν&. κλεΙνεις κα..λ&. πόρτες κσ.! πa..ριieupa. στό δισ.μέρισμά. 0'01.1, 

κσ.Ι ν&. μ~y ιlνoΙγεις Οτα.ν σΟΟ χτuπoi}',I τό κοοδοόνι πρΙν οεοocιω

θεΙς ποιόζ εΙνα..ι κσ.Ι τΙ θέλει. 
- Ν&. μ-ή yιιρνdς ιlρy&. τη νύχτα... Ν&. ιlπoφεόγεις τΙς φτωχογει

ΤΟ'1lιές. 
- Ν&. μ-ήΥ τocζιδεόεις 'ItO'd μόνος. Κα.Ι Ii.λλoc. πολλ&.. 

Στην ιlpχ1j όμολοΥω δτ:ι πρόσ:εχα.. κ4πως. Άλλιi σιγ&. - σιγ&., 
οΙ {διοι οΙ ΤοίΙρκοι μ' lκσ.να..ν ν&. τιi ξεχ4σιω δλσ. ocότ&.. Κα..Ι μόνος 
τocξΙδεΦσ. χιλι&.δες χιλι6μετpoc, κα..Ι σ' ΙΡημ.ιές Ορέθηκσ., κσ.Ι ιlρyιX. 
τη νύχτα. lμεινα. lξω μόΥος - &oκόμoc κα..Ι μέ τη δικτσ.τορία.. το!) 
ΈβΡέν, κσ.Ι ποτέ κσ.Ι πουθεν&. δέν lκpuΦσ. τ~ν 'Xa.τσ.γωy1j μου, χω
ρΙς Υ&. ιlντιμετω'ltΙσω ποτέ κσ.νένσ. πΡό6λ'l'jμa... 

Άλλ&., δπως εΙπα. κσ.! ΠΡοηΥοόμ.ενα.., ο,Ι όμοΥενείς ΤοσΡκοΙ δ
π~κooι lχouν δΙκιο νν: 'Xa.tlXOyτoct ιlπό κ&.πoιιJ.. φ06lα.. ΜόΥ'Ο πι:ιύ 
μερικές φορές τό 'tpa..6iLve σr:Ijν δπεp60λ~. 

Σuχν&. στ&. τocξΙδια.. μι:ι!) - Ι~ια..Ιτερσ. τόν πρώτο χρόνο - 1-
πocψιιt μι.χ.ζΙ μου κ4ποιον δμoyενij γι&. διερμηνέα.. Πα..pocτηριησα.. 
οτι ποτέ διν λέγα,νε δτι εΙνα..ι 'Έλλ'l'j~ς. ~Ήτσ.ν &πλως οΙ τερ,.. 
τζοομιΧ.Υ'ΟΙ μa..ς (Oιερμψεtς). 

Μιιχ. φορ&., eu~t, εΤχa.με M.et στη Σa..φρ&.μ.'ItOλη, πού fι-
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WN κ6.ποτ:ε πιό πολύ iλληνικ~ πα.ρ4 τoό~ι')(.η. Στην π~τεΙα. το{) 
πρώην iλλψικοu τομέα; όπijρκε ενα; μεγΙΙλο τζα.μ.Ι, πού !μ.οια.ζε 
π&.ρσ; πολύ μέ !κ')(.λησΙα.. 'Έτσι &πως 'Κ<a.θόμa.στα.ν (J εν'α. ζα.χa,ρα
πλα.σtείo, ζ~τησα. άπ' τόν διεΡμ.ηνέ«. μ.a.ς νΙΙ ρωτησει τόν 'Κ<a.τα.
σtημ4τΙΙρχη !ν ητa.ν πρα.γμ.a.τικ6. !κκλησΙσ:. 'Κ<a.Ι πότε !γινε τζα.μ.ι. 

«Δέ γΙνετα.ι», μ.of) άπΙΙντησε κoc:ρτά.. 'Έπέμειν«. πολύ, κι δ ')(.a,

~στημ.a.τι:iρχης, που κ6.τ:ι κι;ιτΙΙλα.Είε, τou ζ ~τησε μόνος τοο νι:i το!) 

μετa.φpι:iσει α.,)τό πού -ηθελε νά. μ.ι:iθει δ γισ:ιμ.πα.\/τζ ij,;; (ξένος). Ά
\/α.ΥκΙΙστηκε νΙΙ τοϋ τό πεΤ. 

Ό !\/θΡωπο'ς μ4ς άπΙΙντησε πρόθυμα; κα,Ι !νετα.: «Να.Ι, !κκλη
σία. ήτσ.ν, κσ:.Ι μ.ι:iλιστα. 1ι Μητρόπολη. Τζα.μΙ !γι\/ε τό 1955", μετΙΙ 
τι:i Σεπτεμ.Είρισ:.νΙΙ OYjla.81j. 

'Έτσι γι\/ότα.νε π&.ντα.. Σέ κ6.ποια. ~ξννση 'tij,;; 'Κ<a.~η~ 
πλΎιΡων«.\/ κα,ΙοΙ !κκλψιές. Στην Tρa.πεζoόντα., ΙSπoυ τό θa.uμ.ι:i
σιο κιόσκι 't'OI} Άτa,τoό~ ητa.ν Ηληνικό, κα,Ι !Sπoo OtιXτηρεΤτα.ι κα,Ι 
χρησιμ.oπOιεΤτa.ι κα,Ι ~μ.ερσ.. τό περΙφημ,ο «Λύκειο ΚωστΙΙ:κη» κα.Ι 
μ.ι:iλιστα. μέ την ίΟια. δνομα.ι1Ια., Eίριή'Κ<a.μE μιΙΙ !κκλησι.ΙΙ, ποι> εΙχε 
μετα.τραπεΤ σέ ξυλα.πoθ1jκη. ΜιΙΙ γριά., 1ι ΆολΙΙ, 8πωι; μaς συστη
θηκε, πού 6pισκ6~ν ~κεΤ, μi1ζ loειξε ε~ aιtιτι:iκι πaιλιό olw 
στην έκκλησΙι;ι: "Α,)τό !οω fr:ocy τ6 aιtΙτι τού ΜΠα.. - μaς εΙπε. 
Τώρα. κ6.θομα.ι !γώ μέσα.. Τά. πα.ιΟιΙΙ μ.ou, πoU lχουν κσ:ιι τη\/ ξυ
λα.πoθ~κη, lχτισα.ν α.ότό τό κιx.ιVΙOόpγιo δΙπλι;ι, άλλΙΙ !γώ δέ\/ μπο
ρω ν6. τ' &.ποχωριστώ». 

"Κ«.Ι πότε χa.λΙΙσ'τηκε 1ι !κκλη,σΙα. ;», ρωιt'ήσ:xμ.ε. «Στό 22 μέ 
'CCN π όλεμ.ο» , μα.ς &,πa,ντα.. 1ι γριά. -Άυλ6.; ')(.a,! προσθέτει: «'Έχ, 
πα.ιδ6.κι μου. "Όσο οέν εΙχa.με φ«.OIa.ρΙες, 5λα. frcocv 'Κ<a.λΙΙ. "rστε
ρσ; ηΡθ'ε δ πόλεμος 'Κ<a.Ι &'Ριχίσα.νε νά. μaς φτα.τνε ')(.a,! τά. \/τοοΕίΙΙ-
ρια. ... ». • 'Τ~ί"~ 

'Έτσι τώρα. πa.ρα.μένouν r:Π/ι'ν ΤouρκΙα. μόνο δέκιχ. !κκλησιές, 
πού λεΙΤO'l>Ρ"(ονν. 'Άλλες 35 Είuζα.ιfttνές !κκλησΙες lγιν«.ν τ:ζσ:ιμ.ιά.. 
Τέασερις lγι\/α.ν μ.ouσεΊ:a. (άνΙΙμεσα. ιi α.ότές κα,Ι 1ι Άγt&-Σοφιά., 
στην Πόλη) κσ..Ι ΙSλες οΕ δπόλοιπες κσ..τa.στpιX.φη'Κ<a.ν ij εΙνa.ι μισο
ερειπωμέ\/ες. Στη στα.τιστικΎι σ:.ότη, δέν πεpιλα.μ66.\/OIIτa.ι τά. ΠΕ
τpo'Κ<Gμμ.ένα. μoνa.στηpια. της Κant'ιW.Οοκ€a.ς, πού κι α.tYtά. 'Κ<a.τσ..στρέ
φo\tt'α,ι κά.θε χρ6\/ο ποό περν6., γισ..τΙ δέν δπΙΙρχει τρόπος νΙΙ σωθοϋν. 

ΜποΡοσμε τώρα. ν6. mOμε, ΙSτι σ:ιi}dς οΙ Οιι.φετρικ6. &.ντ,Ιθετες 
&.πόΦεις γιά. ταός ΤοόΡ'Κ<ΟΟζ κιχ.Ι την ΤOUΡκra., ποό !πtμέlIOUν ν6: ota;
τηpoσντ~ι κ~Ι ~μεpιx, κσ:ιθώς ')(.a,l 1ι 1t'(Xιpa.μ.Ορ<Ρωμ.ένη εΙκόνα. πού 
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lχουμε γιά. την ΤουρκΙα., δφεΙλετα.ι ώς Ινα. οαθμό καΙ aτόνo Τόπο, 
έλληνικό κα,Ι τουρκικό. 

Διά.oa.σαι CI1YXνά., δσο' 1jμouν, txe!, πολλές πα.ραμιΙθοειΟείς ij κα
κ66ουλες ιίντα.πoκρlσεις Τοόρκων σuνα.Oέλψω~, ποό tπισκέπτονtαι 
την Έλλά.Oa., 1j πού εΙνα.ι ιίvτaιπoκριτές στην Άθήνα.. Δέν γενι
κεύω. Δέν μιλω γι6. δλoUς. Γι6. μεΡι.κοός μιλώ. Άλλ&.. ιίρκΟΟν καΙ 
οΕ μερικοΙ γιά. '116. κ6.νουν τη ζYjμt;ά.:. Τό {8ιο σuμoα.Ινει καί μi με
ρικούς 8ικοός μας, πού Μνε ιrdjν Τσυρκ/α. γιά. μιά.-δυό μέρες κιχΙ, 
ΎU'pΙζoνταις ΠΙdω, ΥΡά..φοuν, ~ι ό,τι ε!8ιχν κα,Ι δ,τι ~κoυσαν, &λλά. 
a,tL 1jOelιxν νά. ΙδoΙ:W ΚΙΧΙ ν' ιίκοΟΟουν. Ίπά.ρχει, λοιπόν, 'Itpoxιxti-
λτιΦη. 

Άλλά. κα,Ι προκιχτά.ληψη νι! μ'ήν όπijΡχε, 1ι ΦυχΡή &ντικειμε
νικότητα; εΙνα.ι μεγά..λη UπόθεσYj. Τόσο μεγ6.λη, t'δστε ΠΡοσωπικά. 
νά. τη θεωpof1με ιίνέφικτη. "ΕπΙ 'Itllr.;ν ε!~ κα,Ι «&ντιδια.6αστική». 
Δέν τpaι6&.ει - δπως λέμε ι:ιt"ή 8ημoσιr.;γpa.φΙα;. Ένώ τά. έφφέ, 1ι 
όπεΡβολή, 1ι εΙpωνε~, τό χιο(}μι:>ρ κ6.νουν τό κείμενο ηΚιΙστικό, 
"oιαocι<πικό,.. 

Ό γρά..φων δέν εΙ~ ιίπα.λλα.η.ι.ένος ιίπό αιόttές τΙς «δημοσιο
γρα.φικές &μιχρτΙες». 'Τπ6.ρχει ιiπλως 1ι κα,λή πpoa.Ιρεσ'Υ) ΚΙΧΙ -1ι κα,
λή πΙστη. Κα.Ι 8έΥ τ6 κρύβει ότι νοιώθει μεγά.λη σuμπάθεια. γtά.. τόΥ 
τοορκικό λα.ό - πέρα. ιίπό Σουλτ6.νοος, δικτά.τορες καιΙ μΙΚΡοο:ολιτι
κούς, ποό lpχoνtι:tιt κα,Ι πa.pέpχoντa.ι - γι6. τό λα.ό πού μένει κα,Ι 
πού εΤνι:tιt ~ςιoς κα.λότερης -roχης. 

Στην πορεΙα., θά. μ&ς δοθεΤ -1ι εόκιχφΙα '116. γν(ι)ρΙσουμε 8ιά.φορες 
πλειΙρές το!} xιxpa.xτYιpιx. τot'ί τοόρκικου λιχοΟ. Mπ:oρof1με, ώaτδσo, &πό 
τώρα. νά. ποσμε, ότι δέν δπ6.Ρχοον 8uό εΤ8η Toόpκωv, δέν όπ6.Ρχοuν 
«ιίγα.ρηνά. Ο'Κ!}λι6.» κιχι «δικοΙ μaις ~νθpωπ:oι» - δπως λέει -1ι Λωξ6.ν
τρα., aτό δμώννμο μιΙθιστ6ρημιχ της Ma.plιxr;; 'IolpOa..νI8ou. Ή Λ~άν
τ.ρα., λοιπόν, γέννYjμα. - θρ,έμμα. ΠολΙτισσαι, σέ κ6.ΠΟΙΟ σ'Υ)μεΤο tςιστο
ρε! στόν Toupκo πρόξενο ιrdjν Ά&ijνα. τ6. μa.ρτόρια. πού τpaι6ήςαινε ιί
πό τ6. «ιίγα.ρψά. σκuλιιX», δYjλα.δή ιίπό τοός σuμ.πα.τpιωτες τω. Κι 15-
ταιν 1ι κόρη της τη σκouντά.ει '16. στα.μa.τησει, ιίπα.vτ&: «ΤΙ μι σκουν
τ&ς, μωρή; Ό Άχμέτ-έφέντης ε!~ δικός μaις !.νθρωπος!». 

'Όχι. Q[ ΤοΟΡκοι !να.ς-!να.ς εΤνa;ι θα.uμά.σιoι !.νθΡωΠΟΙ : Άγα.θοΙ, 
πρά.οι. φιλότιμοι, φιλόξενοι ... Β6.ρOa. μ1ιν τοός κ6.νεις κοπ6.8ι, ιίσκέρι 
κα,Ι τούς πεΤς: «Αδτός φτα.Ιει γι6. δλα.. Xroπ6.τε!". Τότε γΙνovτα.ι .. d;
γ~pην6. σκυλιφ κα,Ι «θερΙιχ.». Ή φτώχεια;, 1ι κα,θυστέΡησ'Υ), 1ι &μor:r 
φωσιάί κιxf 1ι κα.τα.πΙεσYj εΤνι:tιt δ,τ:ι χpει6.ζoντa.ι οΙ ιίφέντες yt6. '16. με
τa.66.λoυν «ot>τoός τούς πριioυς κα,! &γa.θoός σέ κτηνη. 
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θ6: ΧλεΙσouμε τό κεφά.λα.ιο α.ότό μέ μιιi πa.ρα.τηf1Y)σ'rj: Στ~ν 
ΤouρκΙα., δπω<,; κ.:χΙ στην Έλλιiδa., &λλωστε, όπιiρχoυν μερικ.!i 
πΡιΧγμ.σ.τα., που δέν βOηθoΊWε κ.a.θόλoo στην &.πιiλειΦ'1j των TCl'f('(CDν, 
στην κ.a.τα.σΙγa.ση των πa.θων τοο παιρελθ6ντος κ.a.Ι M~ ΣUΜΨιλΙω
a'1j. Άνa.φέpω ένδεικ.τικ.!i μεριΧ« κ.ιν'rJ1.!4ΤοΥΡωΡΙκ.!i lpya. (av 
μΠΟΡοΟσε νάι τιi όνoμιiσει κ.a.νένα.ς ΖΡΥα.) &.πό τόν «Π όλεμο τijς 
"Έθνικ.ijς Άνεςα.ΡΤ'1jσΙιχ.ς» τοσ 1919-22 - I)Πωζ τ6ν &.πoκ.a.λoσν 
ο[ Τουρκοι - κιχ.ι &.πό την «Εtf1Y)νεuτικ.~ "ΈπιχεΙρΗCΠΙ», Ι)πως &.
ποκα.λοσν !ΠΙσ'1jς την εIσβoλ~ στην Κόπρο, τόν Α1.ίγουστο τοί) 1974. 

Σέ μερικ.!i &.π6 α.ότιi ποό ε!δα. δέν όπιipχει κa.μιιi &.πόχρωσ'1j. 
γπιipχει μόνο &σπρο κ.a.Ι IJoa.uΡO: Άπό τ~ μιιi τά. κτην'1j' . (ο[ "Ελ
λ'1jνες) πού κιχΤνε, σφά.ζοον yuνa.ικό1t<ΧΟιδa., 6ιιiζoυν TCa.pθive; (&.κό-
μη κ.a.Ι μέσα. στά. τζa.μιά) κ.ι &.πό την !ll'1j οΕ δ.ΥΥελοι (ο[ τοσρ
')(.Οι) , που προσέχουν μ'ήν πa.τησoυν στό διιi6.:x. τους oUτε μυρμ.'ήγκι. 

Αότά. κιχ;Ι κιiτι κ.!iρτες &.πό την εlσβoλ~ στ'ή.ν Κόπρο δέν 60-
ηθοW κα.Ι πολό στη ΣUμφιλΙωσYj, κ.a.Ι, δπωσδ'ήποτε, έπηΡεά.ζουν 
πιό πολό τους κa.θuστεΡ'1jμένους, πou τιi πα.Ιρνουν τοΤς μετρψοΤς, 

ξεχνώντιχ.ς !Sτι στόν πόλεμο - σέ κά,θε πόλεμ.ο - δέν όπάρχουν 
&ΥΥελοι κ.a.Ι "τoήy'1j. 'Όλοι γΙνοντα.ι κτη'/η, σ' !STCOLa. πλευΡά. κι 1'01 
&.ν'ήκouν. ΟΕ δια.φορές ε!να.ι μόνο ποιοτικές: Βελτιωμένα. 6α.σα.νt
στ1ιΡια., 6ελ τιωμένοι τρόποι έξολόθρεuσ'1jς. 

0ut'E προσφέροuν θετικ~ όπηρεσΙα. τιi ποι1ιμα.τα. ~ τρα.γοΟΟια., 
ποτισμένα. &.π6 μΙσος, σάν κι α.ότό πou δ-φοσΙεuσε στη ya.lltx~ έ
φημερΙδα. «Αέ Μα.τέν», δ Zιiκ. Aα.κ.a.ριέρ, &.π6 την εΙσβολ'ή στην 
Κόπρο κ.a.ί πού λέει σΙ. !λεόθεΡη &.πόδοσ'1j : 

«'Όσο ~ έκδΙκ'1jσ'1j κυλιt. στ.Ις φλέβες μοο 
-Όσο 1ι κ.a.pδιιi μου ΧΤUπιXει γιά την Τουr:;κΙα. 
'Όσο ~ λές'1j ""Ελλην" θάι όπά.ρχει σ-c« λεςικιi 
Μά. 'C6v Άλλάιχ, τό μΙσος δΙν θά. μα!} λεΙΦει. 
Χίλια. κεφά.λια. Έλλ'ήνων δέν θά. τό !ςα.λεΙΦouν 
θάι σπά.σω μΙ. μιιi πέτρα. τό κεφά.λι δέκ.a. xtltιiOωv &.π· α.ότοός 
θιi 6Υά.λω- τά; δόντια. σΙ ε[κοσι χιλιά.δες &.π" α.ότοός 
θά. ρΙξω στη' θιiλa.σσα. τpιιiντα. χιλιιiδες κ.opμιιi &.π· α.ότ'Ούς 
Μ6: τόν Άλλιiχ, τό μΙσος μοu δΙν θά. σβ1ισει ... :ι; 

ΆντΙθετα., τό 'tpa.youot τοης Τουlρκ.οκόπ(Χιχ.ς πoι'ήτ(Xa.ς, πΟΟ 
μιλά.ει γιά. τό πα.Ρά.πονο δυό σ'Κotωμένων πa.ιδιών - &ν6ς "Ell'1j
ν6πooλou κ.a.Ι 1ν6; Τουρκόπουλου, που 6ρΙσκ.οντα.ι θa.μμένα. πλ6.ι -
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πλάι, στη δια.χωpιστι'Κ~ γρα.μμ.~, Elvru 'Κάτι πoU συγ'ΚΙΥεΤ οο.θιά 
'Κα-Ι τΙς δυό πλευρές 'Κα.,Ι τίς 'Κάνει νά συνα.ισθά,νοντα.ι τό &15ιχο τοσ 

πολέμ.οι> m( της !χθρ6τηtα.ς. 
T~y Ιδισ; xα.λ~ όπηρεσία- π:ροσφέρουν ml τά 6ι6λία., τΥις οι

'ΚΥις μα.ς Διδώς ΣωτYJΡ(OU, 'Κα. Ι τά παι~μα.τα. τοί} ΈζντεμΙρ Ίντζέ 
'Κα.Ι τόσων &λλων, Τοόρ'Κων 'Κt'l,;Ι 'Eλλ~νων, προοοευτι'Κων συγγρα.
ψέων, ποιητών κα.Ι Οια.νοοόμ.ενων. 
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Π όσο μεγιΧ.λη εΙνα.t ~ Toupκla. σέ εκτα.ση κα.ί πλYjθυσμό ; 
Ή έρώτηση οέν εΙνα.t m.t τόσο ιiψελ'ής, &ν Πιt.ρα,κoλouθ'ή«ιUμ.ε 

τη σ1)νέχεια.. Γιά. κά.θε πολιτtσμ.έY'Yj χώρα, τω κOOμou, μπορεί νά. 

πλΎjΡOΨOpΎjθεί κα.νένα.ς τά. aτQtχεία. α.ότά, α,νοΙγQντα.ς μr.&. κοιν'ή 
Γεωγpα.ψCα., ενα.ν 'Άτλα.ντα., μr.&. Έγκu'Κλοπα.ΙΟεια.. 'Όχι, ομως, 
γιά. την ΤΟUΡκΙα.. 

Όπωσ01jποτε, ~ εκτα.σrι των σ1)ν'όpΩV κα.Ι ~ έπιψά.νεια. roi) έ
δάψοuς τηι,; εΙνα.ι κά.τι α,νιχλλοΙωτο, ποό μ.πορε! νά. έλεγχθεί. Τά. 
στοιχεία. γιά. τόν πληθuσ:μδ, πως Υά. τά. έλέγζεΙQ; 

Σέ διάψορει,; εόρωπα.Τκέι,; χωρει,; κα.Ι Ιδια.Ιτερα., στην Έλλά.Οα., 
ιiμψισ61jτοοντα.ι τά. στοιχεία. ποό δΙνει ~ Τουρκικ'ή Στα.τιστικ'ή, 'f
πηρεσΙα.. Κα.Ι πιό πολύ τά. στοι.χεία. γιά. τδν πληθuσμδ. Άπό τ'ήν 
έποχΥι των Xα.λΙΨΎj~ων κα.Ι των Σοuλτάνων υπYjρχε ιχ.ότ'ή ~ &;μψι
σ6'ήτφη. ΟΙ ιiπoγρα.ψές, &ν κα.Ι δτα-ν γΙvoντα.ν, δέν ΤΊτιχ.ν ποτέ ιi
κρι6είι,;. ΣτΙς περισσότερει,; περιοχέι,;, δ πλ'Υ)iθuσμόι,; κα.τα.γρα.ψότα.νε 
κα.-οά. υπολογισμό, κα.Ι οΙ &,ζtωμα.'tO&χQΙ τοί) Σουλτά.νου εΙχα.ν τ'ήν 
τά.O'Yj νά. ψουσκώνουν, ~ νά. μειώνουν τά. νοόμερα., &'νά.λογα. μέ τήν 
περΙπτωση κα.Ι την ΠΕρΙστα.ση. 

Τό ίδιο &ρχισε νά. γΙνετα.ι &'ργότερα, 'Xtα.,Ι έπΙ Δημοκρα-τΙα.ς. 
Τδ ψούσκωμα. των &'ριθμων είχε κα.τα.,ντησει σχεδόν έθνικ'ή πολι
τικ'ή. 'Έτσι δέν εΤνα.ι πα.,ριiξενo ποό κα.Ι σ'ήμερα. υπάρχουν &'ρκε
rol ΟΕλληνες - κα.Ι μορφωμένοι. ψumκά - ποό πιaτεόoυν ΟΤΙ ~ 
Τουρκία. δέΥ ξεπερνά. τά. 35 !κα.τομμ.όρια., πλΎjΘUσμό, &'ντΙ των 45 
κα.Ι κάτι, πού ιiπέδωσε Τι τελευτα.Ια., α,πογρα.ψ'ή, τόν Όκτώ6ριο, τoί:l 
1980. 

Αύτη τ1ι ψορά, ομως, 1) ιiπσypα.ψ'ή έγινε μέ κά.θε οuνα:τη προ
r:JI:J'j.yι m.t &'κρΙ6εια., για.τΙ 1) Ρα.γδα.Ια. a./jζηση 'tW πληθυσμοί) &ρχι
σε νά. &'νησuxεί σ06α.ριi τοός Toόpκouι,; Ιθόνoντε~. 
Ή Toupxla. lXEL εκτα.σrι 779.452 τετρα.γωνικά. χιλιόμετρα. 

(755.488 aτ'ήν α,σια.τική πλEupά. κα.Ι 23.764 στην εUρωπa.Τκ'ή) κα.Ι 
πληθοομό 45.217.556, σόμφωνα. μi την &'πογΡα.ψ'ή 'ti'jI,; 12 Όκτω-
6ρ.Ιου 1980. Σήμερα. πρέπει νά.εχει ξεπεΡά.σει τά. 46 !κα.τομμ.ύρια. 
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ΚΙ. ιx.ιhό δΙν πρέπει νά. μιiι; Μρα.ξενεόει, &'1 «χouμ.ε. δπ' δΦ1J μσ.ι; δτι 
τό καθa.ρό ποσοστό έτησια.ι; α.Uξ.~ τω πλ1jθuσμoi} ftcrι.ν 2,64 ο) ο 
(γε\l!Vήσεις 3,72, θν1jσι.μότητα. 1,08). Τώρα. λένε στι χα.τέ61Ριε 
στό 2 ο) ο. 

Έ,μεΙς σΙ ΣUΓκpιση μέ την ΤωρκΙα. erμotιστ.ε χώρα. γερόντων, 
&ψocί) πά.νω &πό τό 70 ο) ο τoi} πληθuσ'\-U'lI} εΙνα.ι &νω τωνl 21 έτων, 
ένω στ:ήν Τουρκία. τό ποσοστό α.ότό δέν ψτάινει ουτε στό 50 ο) ο. 
Άνιx.λut<ι'Χ.ότερσ., στ:ήν Τουρκία., iι iιλικία. a.πό μηδέν μέχρι 14 χρό
νια. κσ.λόπτει τό 38,3 ο) ο. Άπό 10 ώς τάι 64, τό 07,2 ο) ο χα.ί &πδ 
60 χα.ί πά.νω εΤνσ.ι 4,0 ο) ο. Τέλος, οσοι v.x.ξιoεψα.ν. στην Τauρ,κΙα., 
πρέπει Υά; δια.πΙστωσ~y l5τι έκεΤ οΙ πολ1)τεκνες οΙκογένειες εΙνα.ι 

δ κ~νόνσ.ς. Τό εν~ καΙ 'tr1 δtίo πσ.ιOι~ εIν~ι έξα.Ιρεση καΙ πιχ.ρα.τη
ρείτα.ι στΙς μεγά.λες πόλεις. Ό χα.νόνa.ς εΤνσ.ι a.πό τέσσερο:. μέχρι 
14, &'1 οχι χα.Ι περισσότερα. - εΙoικ.r1 l5σο προχωΡοσμε πρόι; 'tr1 
6ιiθη της Άνι:ι.τoλΙ~ς. 

Ι\ι:ι.:cΙ κά.νουν τόσα. πoλλιi πα.ιδιιi; Ή ψτώχεια., iι κα.θuστέΡ1JO'1J 
χα.Ι τό «μπα.σλΙκ» (προΙχα.) εΙνα.ι οΙ κυρι6τερες α.ΙτΙες. "Ας a.κ.ou
σουμε πρώτα. τΙ λέει δ Άχμέτ Άλισιρά.τ, εw.x.ς θεόψτωχος a.γρό
της &π' τό νομό ΣιΙρτ, 40 χρονών. Ό Άχμέτ, λοιπόν, πεΙσθηκε 
Υά; !πιτρέψει στη γυνι:ι.Ιχα. τou, Τζι.χ.χιντέ, 39 χρονών, νά. στι.χ.μetr 
τησει νιi γενν060λιiει μετάι τό 130 πιu.δΙ Στην tpώπp1j τΙ τ&θελε 
τόσα. πολλά. πα.ιoιιi, δ Άχμέτ &'πά.VtYρε: <ι:Mιi τιi παιoιιi τά. δΙνει δ 
Άλλιiχ. ΆμαρτΙα νιi μήν τιi δέχεσα.ι.». 
- Κα.Ι τι θά. ψίινε; Π ως θά. ζ 'ήσοον ; 
-''Ε, δ Άλλιiχ ποό τά. στέλνει !χει χα.voνΙσει χα.Ι τό κισμέτ -

τη μοίρα τους. 'Όσα ε!να.,ι νιi ζ'ήσouν, θά. ζ'ήσων. 'Όσα. εΤνι:ι.ι Υά; 
χα.θοσν, θιi χι:ι.θΟί)ν. 

ΚαΙ χά.νονw.ι 6έ6αια. πoλλιi. Τό ποσοστό π~ιδικijς θνησιμ6-

τητσ.ι;, 12,3 ο) ο τό δεΙχνει. Ή ζω'ή iν'όι;; πι:ι.ιδιοΟ (κ.ι:ι.Ι iι &νθρώπι
νη γενικιi ζω'ή) δΙν στοιχΙζει πολό στ1jν Τουιρκ.Ια. Τό '81 τό κα
λοκα.Ιρι, !να.ς ξένος σκότωσε κ.r1πoυ στrήν Kόν~ ενα. πι:ι.ιδΙ" 4 - 5 
χρονών, aτό δ,ρόμο, μέ τ6 amoκlΨtjt<Ci του. Έπρόκειτο, 6έ6ι:ι.ια., γιιi 
&τόχημι:ι., ποό !ξετάζοντά.ς το έντελως ΨUχpιi, δ δδwός δέν επΡεπε 
Υά; εΤχε eOOόν1j. Άλλά. οσο νά. 'ναι, ψόνος εlναι. ι:r.ότδς,. Mtr1 ψυχ'ή χιi
θηκε. Άνά.μεσι:ι. στoUς πεpΙεριyouς ποό Ιτρεξσ.ν &'π6 τά. χωpιiψια, :η
τα.ν καΙ ενσ.ι; θεΤος τοΟ πα.ιοιω, &.δελψός της μητέρa.ς τou. 

Πα,Ιρνει Π<Xiρ«μερα τό'ι! δδηΥό -δ δπotoς "ίξεΡε. τoόp'Κtκ.αι- καΙ 
τof} λέει: "Μή στενοχωριέa<x.ι. Kισμiτ! Τ6σσ. πι:ι.~δι.ιi σκoτώνιoν't<σ.ι, ij 
πεθa.Ινouν κ.r1θε μέρα. Αότό εΤνα.~ τijζ &οερψijς μαι. Τ'ήν π(X.ρά.τησ~ 
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δ !VΤpιιζ της μΙ όχτώ πα.ιδιά.. ΤΙ νά. τά. κ.6.νει; Π ισς ;ιά. τά. θρέψει; 
Πισς ;ιά. τά. προσέχει; "Eτm, γιά. νιχ.. μ'ήν Ιχεις ΚΙ. ta.u ΤpιL6'ήγμ.ιx.τα. 
μέ τ'ήν &.στuνoμία.. οισσε πέντε χιλιά.Οες λΙρες (ΟΟΟμ.ιση χιλιιχ.Οες 
Ορα.χμ.ές τότε) κa.Ι ψόγε. Δέ θά. πο5μ.ε τΙποτα.. θά. ποομε δτι Ιπεσε 
&.π' τό γεψόρι κa.Ι σκοτώθηκε», 

AIk1j 1ι πληθuσμta.κ~ Ικρηξη κa.Ι 1ι ψτώχεια. &.να.γκ.6.ζει τά. πa.ι
οιιχ. &.πό 1ιλιχ.ία. 3 - 4 χρονισν κα.Ι πά.νω νά. ξεχUΝoντa.ι στούς δΡ6μοUζ 
γιά. ;ιά. κ.6.νοον τΙς πιό &.πιθα.νες οωλειές τοΟ ποδιΟΟ, &.πό ζΥΙτια.νιά. μέ
χρι τό ξεΟιά.λεγμ.ιχ. τιί')ν σκοοπ.ιΟιισν . ., AλλJ;ι. πιΧ.1ι ιpιyιiζoν~ σι pa.
Ρά.ζ, 6ιoτεχ~ες, χεφοτεχνΙες, έστια.τόρια. x.a.Ι λοκά.ντες, μόνο γιά. τό 
«μποά.ζ» (x.a.τα.πιώνα.ς), γιά. τό καμμά.τι τό ψωμΙ, Q1jλa.O~, ποό δ έρ
γοδότη.ς τ6 σuνoOεόει σuχνά. μέ βρισιές κα.Ι χa.στoόκta.. 

Σ' α.ότη τ'ήν πλΥΙθοομια.κ'ή lκρηξ'Yj ό~Ιλετα.ι δ μεγά.λος &.ριθμός 
τισν μετα.να.στισν - δύο έκα.'t1Oμμoόpιιx, ώς τ6 τΑλος τοΟ 1981. 

Άλλά. 1ι μεγά.λΥΙ πλrrrfι γιά. τά. πολλά. πa.ιoιιX. εΙνα.ι x.a.l -.;6 Οια.-
6ό'YjΤΟ «Μπα.σλΙκ» -1ι ΠΡοΙκα. ποό οΙνει δ γα.μπΡός γιά. ν' &.γορά.σει 
τη νόψ'YJ. Έδώ οέν Ιχει νά. κ.6.νει τόσο δ Άλλά.χ, δσο 1ι πa.ιρά..δO<Πj 
x.a.t 1ι ψτώχεια.. Μέ τόν γά.μα τη,ς 1ι κόρη θά. ψόγει &.πό τό σπΙτι κα.Ι 
θά. πά.ει σΙ lva. ~λλo. 'Έτσι χά.vι.ταιι μιά. έ?yαιτικ~ μ.ονά.Οα. γιά. τη μιά. 
οΙχ.ογένεια., ποό την κεροΙζει μιά. &.λλη. Αότη λοιπόν 1ι !λλη πρέπει 
νά. &.ποζημιώσει τ'ήν' πρώτη. 

Άπό οισ κιχ.Ι πέΡα. Ο'YjμtοuΡιΥΟΟΥ.τα.ι μιά. σειρά. ά.πΙθα.νες κa.Ι τρο
μερές κα.τα.στά.σεις ... Αν τ6 κορΙτσι ε!να.ι ~μopψJ κα.Ι γερό, 1ι τιμ.~ 
(1ι οΙκονομικ'ή, ΙννoεΤτa.ι) cive6a.lVEt." Αν ε!;ιaι κα.Ι κά.πως εUκcx.τιχ.
στα.τη 1ι οΙκογένεια. κιχ Ι δέν πιέζετα.ι πολό, τότε &.κόμα. χεφότερα. 
γιιχ. τόν UπoΨ'ήψιo γa.μ.πpό. "Αν δμως εΙνα.ι πολύ ψτωχειά. 1ι οΙκογέ
νεια. ~ τό κορΙτσι ί1σχημα, ά.ppωστtά.pιΚO, ά.;ιά.ΠΥΙΡΟ, ά.λΙμανό τω. 'Ό
πως κι !ν lxouv τιχ. πρά.γμα.τα., κ.6.θε οΙχ.ογένεια. Ιχει τόν &..γώνα. της. 
ΟΙ γανείς ποό lχr:»ν &.γόρια. ά.γωΥ'Ιζον't(Xι σκλYjpά. νά. τά. 'ItECGOUY νά. 
μ1ιν tρωτεuτοΟΥ, νά. μ~ οεΙξοuν προτΙμYjGYj σέ κά.ποv.x. σuιyκεκριμένYI 
κοπέλα., κa.Ι πρ6 πa.vτός ;ιά. μ'ή oWLoumaouv κa.μιιχ. σχέση μa.ζΙ 
της. "Αν τό μuρtστετ 1ι οίκογνέεια. τοΟ κοριτ.σιοο θιi &'νε6ιχ.σει πολύ 
την. τιμiJ. Νά. ιiφ'ήσooν, λοιπόν, στοός γονείς νά. τά. x.a.voνCσouv. Ά
πό την !λλη μεριά., οΙ γονε!ς ποό Ιχοον κοπέλλες προσπα.θοΟν μΙ 
κά.θε τρόπο νά. τΙς πλα.σ<iρooY', νά. τΙς πouλΎισouν σέ κa.λ~ τtμ~. Ά
να.γκa.στtx.ά., μπα.Ινει στη μέση 1ι πρoξε;ι1jτρα., ij δ πpoξενηt:{Jς, ποό 
σέ ά.ρκετΑς περιοχές, ά.σκεί πpcx.γμιa.τικ6 έπά.γγελμ.ιχ., κα.ι, πΙρα. ά.π6 
τά. ποσοστά. ποό πα.Ιρνει, κα.τέχει κa.Ι τιμητικΎι θέση σταίις ά.ρpa.6ώ
νες κa.Ι γά.μ.ους. 
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Γι&; τοός γονιοός τoiJ ιtyoptoiJ, 8σα νωρΙτερa. έζcωφα.λΙσouν μιά. 
κωtiλλα. τόσο τ6 )l.(X;λότepo: Κα.Ι λιγ6ιteρa. θ&; πληρώσοuν Τσως" 6.λ
λ&; -τό σποuΟa.t6τερο- 6.φώ θά. πληpώσouν πώ θά. πληρώσοον, 
a.c;; lxouv μιά. ώρα. ypryy:opόtepσ. τόν ιtγ~νσ ίργάτη, νά. οουλεόει 
γι' α.υτοός. 'Έτσι οΙ γιiμo, των κoptτσιων ιtρχΙζoυν ιiπό τά; 13. Ή 1)
λικΙα. 1:'00 γσ.μ.ΠΡου δέν Ιχει κα:μ.ιά. σ1jμιxσισ.. Έκείνος μπορεί νά: εΙ
να.ι καΙ 20 κa.Ι 40 καΙ 60 χρονων. Ηλη,ρώνει κa.Ι ιtγσρά.ζει ο,τι θέ
λει, 11 δ,τι μπορεί. Ό νόμος ίπ.ε.μ6σ.Ινει στην περΙπτωση των ιiψήλι
κων, ιiλλά: μόΥο oτa.ν δημ.ιοιιργηθεί θέμα.. 

'Έτσι, στΙς 17 Μα.ΡΤΙοu τoiJ 1~80, δ Μεχμέτ NτεμΙρκa.πι κa.Ι δ 
ΣεμσετΙν Γιλμ.ιiζ Οιώχτηκα.ν πoινικιi, για.τ.Ι δ πρωtoζ ποόληΡ:ε την 
ιiνεΦιά. του, 14 έτων, γιιi σόζιιΥΟ στόγ οεότερο, πσό ήταΝ 56 ίτων, 
χήρος γιά. τρΙτη φoριi. 

ΛΙγες μέρες ιipy6τερa., στην Προόσα., δ TζεvσΙν Moυχα.χ<X.vτζή 
καΙ δ Άχμέτ Γέλ, δoηγ'ήθηκa.ν στ6 Αότόφω,Ρο, γισ.τΙ δ πρώτος ποό
l'Yjae την' κόp1j του στόν oεότeρo γιά. σόζιιΥΟ. Έκείνη. 13 χρονων', δ 
Άχμέτ 63 χρονών. Tελικιi δέν δικάστηκa.ν, ytCXit,! δ Άχμέτ οέν εΙχε 
κιΧ.νε.ι χΡ'ήση τών σuζuγικων τou καιθη'J<.όντων καιΙ όποσχέθηκε 8τι θά. 
περιμένει τρία. χρόνια. ώσπου νά: ιbpψ.ιi,σει κa.λά. fι νόφη. 

Σ'tΙς 20 Ία.νουα.ρίοο 1981, μtά: μ.ιivα. ποόλησε. την, ΙΙΧΡονη κό
ρη της στόν Τζ. Ντ. ιiπό τ6 Γκa.ζιιx.ντέπ, 34 χρονών κa.Ι πα.νφεμένο 
110'Yj ιiπό όχτa.ετΙa.ς. 

Αότές ε{vα.ι μερικές ,μόνο περιπτώσεις, ιtπό ιχ.ότές ποό ήρθα.ν aτό 
φως, για.τΙ οί μικρές τό lσκa.σα,ν κa.Ι πήγιχ.ν στην ιiστuνq.ι.Ιιx.. Στό 
Κα.ΡιΧ.πινα.ρ δμως τΥΙς Κόννι.χς ('ΙκόΥΙΟ) fι Κα.λιλέ Tιiσντεμ.φ, 17 
χρονων, ιiπα.γχoνΙστηκε, για.τΙ οΙ γονείς της 11θελα.ν νιi την πιχ,ντρέ
Φοον μ' (να.ν γερο-λεφτά;. 

~Oλα. α.ότά; τά. κοριτσά.κια., ιipχΙζoυν νά: γεννοβολουν ιiπό 14--15 
χρονων, κa.Ι ιbς τά: 40 μπορονν νrί; πετ&.ζουν κa.μ.tά: oεκa.ριά. πιχ,ιΟιά. 
τό λιγότερο, 6.φοσ δ Άλλά.χ τιi στέλνει w. ΜΙΟΙά. κa.Ι ιiφoί:ί ε{να.ι 
ά.μ.α.ΡτΙα. νιi μ'ήν τιi δέχεσa.ι, δπως εΙπε κι δ Άλισtριiτ. 

Κα.μιά. φοΡιΧ. σuμ.6α.ίνει κa.Ι τ6 ιivrtLeeto. Σ-c:ό θα.υμ.ιiσιo εργο «Χα· 
ζά.λ» (ποό λέγετa.ι 8τι fι όπόθεση εΤνa.ι ιiληθιν'ή) fι ευκa.τά:αt.α.ση οί
κογένεια. μι!iς χ'ήρa.ς ιiγoρά;ζει τη Xα.ζιiλ - τηΥ όμ.ορφότερ'Yj τοσ 
χωριου - 1)λι:ιc.Ια.ς 20 χροΥών, γιά. σόζυγο στ6ν γιό τη~, ποό εΙνα.ι 
μόλις δχτώ χρονών. 

Τό «MmσλΙ'Κ» 6έν 8Ινετa.t ιtνa.γ:ιc.a.σΤ,LκιΧ.. σέ χριημα.. ΔΙwτα.L 
καιΙ σΙ εΙδος: ζώα., χω.ρά.φια., χpυaoι.φικιX., ιt'J<.όμα. και! όπλα.. Στην πε
ρΙοοο της μεγά.λ1J<;; τpoμoκρα.τΙa.ς (1978 - 80) εΙχε. κa.ta.~σet μό-
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"ψ.ο ψα.ινόμενο νά. ζψονν οΕ γαν'ε!ς τού κοριτσιΟΟ, &.ντΙ &λλ1jς προΙ
κα.ς ενα. α.ότόμ.α.το "K~νικωφ». 

Τέλος, τό «Mπa.σλΙκ» εΙvα.ι iι α.ΙΤΙα. κα.Ι μιΙΧς &λλ1jς μ.εγά.λ1jζ 
oυcπuXΙα.ς: Γινοντα.ι πολλοΙ γάιμ.οι μετα.ξό συγγενών, γιά. νά. μεΙνει 
τό «μ.πa.σλΙκ» oτ1jv οΖχ.οΥένειαι. Άποτέλεσμα: Σόμ.φων~ μΙ έπΙcr1jμ.α. 
στoL~Eta., τ4 40 ο) ο τών Οια.νοητιχά. ΚCXιθuστεΡ1jμlνων κα.Ι τά. 30 ο) ο 
τών τυψλών &.πό γενν1jσιμιο1J τους πα.ιΟιώ'l! όψείλοντα.ι σέ γά.μ.ους με

τσ.ξό συγγενών. Τό γεγo'l!ός α.ύτό γίνετα.ι &'κόμa. πιό τ,ρα.Υικό !ν f
χouμε όπ' δψη μ.α.ς δτι στό σόνολο τώ.,., 1W.ιΟ,ιών τά. 20 ο) ο YEY,llLoΊW
τα.ι &.νά.Π1jρα., πνευματι'Κά. ~ σωμq.τιΧά.. 

θιi μποροόσα.με νά. έπικα.λεστοϊ>μ.ε πληθώρα. &.πό πα.ρα.δεΙγ,μ.α.τα. 
&.κόμα., &.λλά. θεωροομε δτι α.ότά. 'ICOU Οώσα.με εΙνα.ι &.ρκετ.ά. ένδεικτι

m.. ΠρέΠΕΙ τώρα. νά. ΠΡOxωρ'iJσOUμε κα.Ι rπή, Οιιά.λuσ1j μερικών μόθων. 
ΟΙ Τούρκοι κα.υ~ιώντσ.ι δτι εΙνιχ.ι «πολό ά.νψες», κι δχι σά.ν 

α.Uιtoός τοός &.ν,Ικα.νους Εόρωπα.Ιους, μετα.ξό τών δποΙων κα.Ι οιΙ "Ελ

ληνες, κι δτι κι οΙ Toυρκιiλες εΙνα.ι πολό πα.ρα.γωγικές. 'ίπά.ρχει 
μιά. οόσ-η α.λ1jθεια.ς σ' α.ότό. Ό πολιτισμός, οΙ xaτσ.χρ'iJσεις, οΙ &λλου 
είοους &.πολα.όσεις δΟηΥοσν σέ 'Κά.π.οια. μείωση τοο πρωΤΟγΟr,lΙκο& α.

ναπα.ρα.γωιΥικοσ ένστΙκτου. ΈΠΙcr1jς οΙ σuXνές &.μ.6λώσεις, iι X:P1JaL
μ.οποίηση τεχν1jτών μέσων γιά. 't1jv έμπόοιση της Ιγκuμ.οσόν'1jι;ί, α.ύ
τΥις τijς ψucsΙΧ'ijς λειτουριΥία.ς, μποΡε! νά. προκα.λέσουν α.νικα,νότητα. 

τεκ'l/αποίησης στίς ΓUνα.!κες. Άπόοειξη δτι κα.Ι rπήν ΤouρκΙα. τά. πιό 
πολλά. &τεΚ\Αα. ζεόγ1J εΙ'l/α.ι στΙς πόλεις. (Κλα.σικ~ περίπτωσ1j γιά. την 
,. ΑΥκυρα., δ Ντεμι.ρέλ κα.Ι δ 'Ετζεβίτ. ΜερικοΙ ψα.ναιτισμ.έΥΟΙ Ζσλα.μ.ι
στές, μά.λιιπα., κα.τηιΥοροσσα.ν κα.Ι a.ότ,ο,ός κα.ί τόν 'ίοιο τόνι Άτa.τoόρκ 
ΚΡUψά., οτι προοπα.θοοο:α.ν νά. έκτρέψοον την Τουρκία. &.πό τόν ορόμο 

τού Hεou, γl.ιιX.ΤΙ 'ijτα.'ιι «λειψοΙ», α.ψο& οι", lκα.να.ν πα.ιΟιά.) . 
Άπό κε! κα.Ι πέρα., fι πα.ρα,γωγικότητα. τών Τοόρκων, α.ΥΟιρών 

κα.Ι γυνα.ικών, όψεlλετα.ι στό «κα.τά. φΟΟ,ι.,ι ζεϊ:ν». Ζοννε τη ζωοήι τώ 

κοπα.Οιοσ. ΚΙ l5χι μόνον οΙ Το&ρκοι, α.λλά. mΙ οΙ Ίνοοί κα.Ι οΙ Ά
ΨΡιmνοΙ καΙ δλοι οΙ καθuστεΡ1Jμένοι. ΚΙΙΧ,Ι μέσα. στό κοπά.Οι, στΙς έ

κa.τό προΟa.τΙνες, η κα.τσίκες σέ ijλικία. τεκνΟΙΠΟΙ1Jσ1jς, ζ~τημ.α., E!va.t 
&',1 θιi 6ιΥεϊ: μιιά. «Μa.ρμά.ρα.» -----Οπως τη λένε aτά. χωριιΧ-, ΟΨα.δ1j 
α.uτΗ παό ΟΙ γεννά.ει ποτέ. Πέρα. α.πό τό κιXπvισμα, τό ψα.γ'1Jlτό (0-
τσ.ν ΚCXιΙ ΙSσo !χοον) κα.Ι α.πό τό ποτό, iι κόρια. o,ιa.σκέδασ'1) κα.Ι α.πό
λα.υσ1j γιά. τοός Τοόρκως, εΙνιχ.ι τό σέξ. Ή ο,εότερη Οια.σκέΟιχ.ση ε!
Υ«Ι iι Tηλεόρα.σ1j. Μπορε! νά. μ~ν !χει ψωμΙ νά. ψά.ει, α.λλά. θά. κιΧ
νει τ' α.OUνa.τα. Ουνα.τά. γιά. νά. έξαισφοι.λίσει Ινιχ. χα.ζοκοότι. 'Έτσι 
κα.Ι σέ Ινια. wu6ά.κι τοl) !νός oωμ.α.τίou, ΙSπou στεγά.ζοντα.ι 5 - 6 .i-
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τoμrι. (μιχ.ζΙ μέ κιx.μ.ι~ κα.τσΙκα. 'Xlt.t 'Xlt.μtιi χlrτ:a.) , μ: Ινα, πa.pcx.θuρ<iκt 
χωρίς τζιiμtιx, πού τόν χειμώνα, 60uλώνει μέ χα,Ρτόνια, tj κoopUof}
δες, θά. δεΤτε στην τρύπιιχ στέγη του μtιi 'Xlt.κ6μοΨij, στρabή -χ.ερα.Ια, 
τηλεόpa.σης. 

Σ' α,ότό, στη StιioO'σ1j της τηλεδpα.σ1Jς, 601jθwv 'Xlt.t οΙ Άρχές, 
EΙνιx~ -Ιι d.σ'φWστεΡ1j μέθοδος γιιi τη οιοχέτεucrη της πpoπa.yιiνOctζ 
'Xlt.l τό «γιiνωμ.α, τοί) μ,uιΖ.λof}» --πλυση ~yκεφά.λou- ά,λλιi -χ.ιxl fvιx 

μέσο γιά. τ6ν περιορισμό των γενν~σεων. ΣτΙ~ 7 Νοεμ.6ρΙοο 1981, δ 
πpωΘUπoopγός Μποολέντ Οίιλouσού ίγ'X.α.LνΙαισε τ6v όπoστa.θμό Τ'i'ίς 
Τ1jλεόραιπις, aτόν νομό Χα,κκιά.ρι - τόν πιό φτωχό νομό, στη ΥΟ
τιoα.νιxτoλικ~ ίσχα,τιά. τijς Άνα.τολΙιχς. T~ν Ιδια. μέρα., ~ ά,γΥλόψω
V1j «Ντα.Ι1jΙu NιoUς» τijς ''Ayκupctζ, ΙγΡα.ψε: «ΈπΙ τέλοuς, θά. 6λέ
'Itouv τηλεόpα,crη κα.Ι οΕ κά.τοικοι τοίί Xα.κκ~ά.pι, κι lτσι ~ λιγοστέ
ψοον οΙ γενν~σεις ... 
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Mιιi Μ.ί μιλ&με γιιi γεννήσεις Μ.Ι όπεp1tλ'Yjθuσμό, !ς ςεM.θar 
ρΙσοομ.ε Μ.Ι ένα. ιlλλo θέμιχ., τό θέ~ της -yυνα.Ιm.ς : 

EΙνa.ι πολύ δμορψες οΙ Xα.νoτJμισες; EIνa.ι θερμές -yυνa.Τκ.ε.ς οΙ 
Τουρκι%.λες; Flyιl.t προσιτές στoUς ξένους; Tιi ίρωιrljμα.τα. ιx.iYcιi Ιιτιχ.ν 
a.πό τιi πιό κα.υτ6. που ά,ντιμετώπ.ιζα. σέ κάθε τα.ξΙΟι μou στην "ΕλΜ.
Οι.χ., ΙΟια.ίτερα. ΙΙπό ιlντρες, a.λλ6. κα.Ι -Υυνα.Τκες. Λυποομα.ι π.ολό που θ6. 
τούς a.ΠοΥΟ'Yjτεόσω, &.λλ6. ~ a.π.ιiyτησ'Yj 'XtX.! στ6. τρΙα. ίpωτημ.a.τa. εΙ
να.ι μ4λλον ΙΙpνητικ~. Aυτιi τ6. περΙ μ.a.γεμέν'tjς, ~ λα.πεμέν'tjς Ά
νa.τoλης κα.Ι γι6. «ΟόρΙ του Πιx,ρα.oεΙσou» οέν όπ.ιiρχoυν, στ~ν T(1)Ρ~ 
κΙα. τoυλιiχιστoν. Κα.ί οΙ "Χίλιες κιχ.Ι Μι6. ΝόχΤ&ς» εIνa.t πpιx.yμa.τικά 
πα.Ριχ.μ.ύθια. της Χιχ,λιμ.&ς. ΣτΙς χΙλιες Υυνιχ.Τκες, ΙΙπό 15 ώς τά. 40, 
όπ6.ρχουν μόνο πέντε, πού θιi μπ.οΡοσσε νιi τΙς χα.ρα.κτηρΙσε.ι κa.νένα.ς 
«Οόρ.Ι τoU Πα.Ριχ.ΟεΙσου», μ' δλο πού M.νένa.ς μα.ς; οέν εΤοε πώς εl
νιχιι α.υτιi τ6. "Οόρ(» γι6. νιi τό lXIΞt σιiν μέψο σόγκρισης. Αότό που 
μπορώ ν6. πώ εIνa.ι /)τι α.ότές οΙ π.έντε στΙς χίλιες Υυνιχ.ί.'κες εΤνιl.t 
κιΧ.τι τό ίντελώς ξεχωριστό. 'Έχουν κιΧ.τι οικό τους, πΟΟ οέν μ.οιά.ζει 
κα.θόλου μέ τ6. ευΡωπ<1:ίκά, ~ τά. ΙΙμ.ερικa.νικιX. πρότυπα.. Άκο).ι)υθοσν 
&.λλες 10 - 15, πού ε!νιu a.ρκετά. ώρα.Τες -κιΧ.τι a.ν6.μ.εσα. rπ/ιν Άζ
vτιi Πεκάν, τη Χιούλιι.χ. Κότσιγιτς κa.Ι τη Σα.γΙν Έμέλ. Άνο:.ι:Ρέρο
μιχ.ι σ' α.ότές, για.τΙ σιiν κιχ.λλιτέχνιΟες μπορεϊ: w1 εΤνα.ι λΙγο - πολύ 
γνωστές Μ.Ι στην Έλλιioα.. . 

Άπό κεΤ κι.χ.Ι πέΡιχ. a.κολοt)θεί.' iι μεγ6.λη μάζα. τών !σημων, 
πού 6Ι6ι.χ.ιι.χ. κι taώ μπορεΤ w1 6ρεϊ: κa.νένιx.ς ίνΟια.ψέΡοντες Wπ.ouς, 
a.λλιΧ. θιi εΙνιχ.ι πλέον &έμα. a.τομtκoU γοΟΟτou. Κι.χ.τά. M.νόwι., οΙ 
Τουρκι%.λες εΙνα.ι κοντές (δπ.ως κιχ.Ι οΙ ιlvτpες, !λλωστε), ψρικα.λέα. 
6α.μ.μένει;; κa.Ι ΙΙκ6μα. π,ιό ψρικα.λέα. ντυμένες. Τό γιιχ.σμάκι (φερε
τζέ) που κα.w.ργησε δ Άτa..τoόρκ, τό a.ντικα.τέlπησε ~ μα.'ft'ήλα., 
κa.ι στην ίπα.ΡχΙα. οΙ -Υυνσ.Τκες ίςι.χ.κολοοθοί}-.ι ν6. κα.λόπτουν τά. πΡά
σωιπά. τους, elOtκιX. στό σuνι.x.π.ιivτημ.α. μΙ !ντρα. Μ.Ι ΙΙκόμ.a. elotκlιte
ριχ. μι ξένον. Μέσα. στΥιν Έρζεροόμ., ποό lXEt π.ιiνω a.M 200.000 
πληθυσμό, σέ κιΧ.θε σuνιx.πά.ντημιά. μ.ιχ.ς μι ToupκιX.λι.x., lκ.λitve τόν 
μπερντέ (μα.ντηλα.) κιχ.Ι κι%.λU'ΠtB τελεΙως τό πρόσωπό της. AUτό 
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πa.pα.τηρεΤτιx,ι t~Lιx,Cupα. σέ mptoxt" δπ:ου τό θρpJσκE.υτικό σ.Ισθη
~ εΙνα.ι Ζ8ια.Ιτερα. &'νCl.ΠΤUΓμένο. 

eo 'AJ:λά-χ κα.Ι ό Προφ1]της ΤOIί δ Μωάμεθ θέλουν -.;1] ΓUva.l:.ιo. 
!ντελώς &'ντισεξoυa.λική. 'Έπρεπε νιi κa.λόπτει l5χι μόνο τό σώμα. 
της, &'λλιi κα.Ι τό πρόσωπό της :.ιο.Ι τά. μα.λλι&. της. (Σ1]μ.εΡιχ., μ.ό
νον δτσ.ν μ.ΠCl.ίνει σέ τζa.μΙ ~ ΓUνσ.Ικα. εtνCl.~ όποχρεωμένη ν&. :.ιο.
λόπ.τει τά. μa.Mιιi xa.Ι Ινα. μέρος τού προσώπου της μ.έ μ.CJ.ντη;λCl.) • 
Στό ντόσ~μ.o, πέρα. &,πό τΙς «μορφωμένες» τωΥ πόλεων Κlίριa.ρχε! 
τό σa.λ6&'pι, ~ 6ρ&.:.ιο., πiΥω &'π' 1X.1k&. μ.ι&. πιό κοντη πολόχρωμη 
6ιχμ6σ.κερ1] Ρόμπα. (μ.πορε!:.ιο.Ι οεότεριη) κι &'πό 1'tιiνω ζα.:ιιέττσ., 
lτot πού οέν ξεχωρΙζεις xa.θόλοlί σωμ.CJ., σέ σημείο ποό ν&. μ1]ν ξέ
Ρεις &ν a.ότη ποό 6λέπεις είνσ.ι. 20 i) 60 χρονων, πρό πσ.ντός οτocν 
φopdYE :.ιo.t μα.ντηλσ. γι&. τό κεφ&.λι κα,Ι τό πρόσωπο. 'Όλες μ.οι&'
ζουν μ.έ :.ιο.κο8εμ.ένους πολόχρωμ.ouς κινoUμενouς μ.πόγοuς. 

Γι&. τό 6&.ψιμο τoU προσώποu, ό Άαιχ οέν είπε -.;ίποτoc, &'λ
λιi οΙ Τouρκ&.λες β&.φοντσ.ι μ.έ τ1] σπ&.ΤOlίλσ., σέ σημ.εϊο ποό wi νο
μΙζεις πώς 6λέπεις θηλυκοός Έρι;θρό8ερμοuς. 

Άπό κεΤ κa.Ι πέρα., οι Τοuρκιiλες έξσ.κολοuθοUν νιi πι:χ.Ρα.μ.έ
νουν σκλ&.6ες των &'ν8ρων. ΟΙ mρισσότερες -λόγω' Mπ<a.σλΙ'Xι---
πι:x.ντρεόoντa.ι ,μ.ικρές, μ.έ Ινα.ν &ντρa; ποό θιi &ποφocσΙσοο\l οΙ γο
νείς, i) οΙ στενοΙ σuγγενετς, κα,Ι, φUσικά" 6ιιiζoντι:x.ι. Άπό μ.ιά. στι:χ.,
τιστικ1] πού lytVE τ&. τελεuτa.ΤCl. χpόνtι:x., &'πό Τοupmuς έπιστημο
νες κa.Ι ξένους (πολό ΟΙCl.κριτικ&. :.ιο.Ι &θόρu6oc.) ΠΡOέΚlίψε l5τι τ.ό 
68 σ) ο των πι:χ.ντρεμένων ΓUναιι'Κ.ών s{yoc.t &'νικa.νoπoΙητες σεξοuCl.
λικ&.. Oίισιocσtικά" Οηλα.81], 6ιιiζοντoc.t έπΙ μoνlμoo 6ά.σεως κι:χ.Ι γεν
ΥΟΟολονν, χωρΙς wi !κa.νOΠOιoυντσ.ι.. Κα.Ι έπει81], οέν προφτσ.Ινοuν 
νά. χσ.Ρουν ιχ.ίιτ6 πού λέμε προγα.μιoc!ο έρωτικό πσ.ιχνΙΟι, Uπ&.pxoυν 
πολλές πιθocνότητες ν&. τό xoc.ρoov πcινΤPεμ.ένες πι&., μέ κά,ποιο:ν &λ
λο, πOU θ&. τούς προσφέρει χ&.5ι κa.Ι στοΡΥ1]. Άλλ&. xιιJ. λεφτά., λό
γω φτώχεtι:x.ς. 

ΟΙ προγα.μ.tCl.!ες έρωτικές σχέσεις slvoc.t κ&.-.;ι &'ΣUλλησtto ιπ'ήν 

δπσ.ιθρο. Ή κοπέλλσ. πρέπει wi φτ&.σει πσ.ρθένσ. aτό γ~. Άλ
λιώς, δ γα.μπρός lXEt 8ικa.Ιωμ.CJ., την &λλη κι' 15λσ.ς μέρα., νά; τη 
στεΙλει πΙσω στοός γονείς της. Κα.Ι τότε, ιiλΙμ.oY'ό της! Στην 'Ερ
ζερούμ, π .• χ., πολλές &'πό oc.ό't'έ' τΙς κοπέλλες τΙς κλεΙνουν οΙ Τοιοι 
οι γOyεtς της m «Γκενέλ 'Ε6λΙρι» (ΟΤκους Άνοχijς). Elvoc.t Ινoc. 
γκέττο, μ.ιιΧ μικρ1] πόλη μ.έσaι στην r&ι:x. την πόλη, &,σφoc.λtσμένη 
μ.έ μCJ.vτpό'toιχo Φηλό, Ιτοι πο!) vά. μ."ή μ.πορε! ν&. φό-Υει -χα.μ.ι&.. 
Τ&. σπΙ~CIί μ.έσCJ. εΤΥOCΙ ίΟιοκτησΙα. τών «Moc.Y'τά.μ» κa.Ι των «Μπσ.-
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μπ&.δων», που έκμ.ετι:χ.λλεΟΟντι:χ.ι τΙς κσπέλλες. ΟΕ γονεΤς, fι οΙ στε
νοί συγγενεΤς την πoυ~νε γιά. Ινα. ποσό στη Mιχ.'Itά.μ., πού πρέπει 
νά. τ6 ξεπλ'Υ)ρώσει σέ Ινιχ. - δυ6 χρόνια. iΊ κιχ.Ι περισσότεριχ., κιχ.( 
κιχ.τδπιν Υ' ΙΙρχΙσει, a.ν θέλε.ι, νά. ΣUYΚE\F'CpώYEt ΧΡ"Ίμα.τ.ιχ. γιά. τόν 
έα.υτό της. ''Αν κιχ.τι:χ.φέρει ν&.μα.ζέΨει ΙΙρuτιΧ., μπορεΤ νά. ςΡόγει, 
ν&. πιUι σ' !U't) πf>λη κιχ.ί v' ΙΙρχΙσει μι&' !U'Yj ζωή, fι νά. γΙνει 
awσ.λλιx.γή μέ κ&.ποιον ςptroxoat&'60lo γιά. ν&. την πιχ.ντpευτsΤ &πως 
εΙνσ.t. 

"Εξ ιχ.ΙτΙιχ.ς ιχ.!hijς της σuV'ήθειιx.ς, γινόταινε κιχ.ι γΙνοντιχ.ι ΙΙκ6-

μα. πολλ&. κωμικοτρα.γικά. πιx.pαtpά.you8a.. "Αν δ γιχ.μ.πρός iΊθελε 
ν&. κ6.νει τ&. οτρα.6ά. μ.ά.τια, παιροοσΙιχ.ζε lylX1 ρoUχo μιχ.τωμέVOi τε

χν'Yjτά. στοός δικούς τou. 'Ή 1] ξεπαρθενεμ.έν't) κοπέλλιι. κιχ.τΙφευγε 
σέ Οι&.φοΡιχ. τεχ.ν&.σμ.a.τιχ., μ.έ τη 6αήθεια. της μά.νιχ.ς fι κά.ποια.ς θεΙ
ας, μα.μ.ης iΊ για.τροσ. γι&. νά. πεΡά.σει τΙς έξετά.σειι;;. 

Au't'lj 1] ιxΔoτ't).pyι ΙΙπιx.γόpεuσ-η tUI'oll ΠΡοιΥιχ.μ.ια.Ιων r:ιχέaεων 
. (θΡησκευτικά. κιχ.! κοινωνικά.)- εlWt.t 1] κόρια. ιχ.ΙτΙα. γι&' τηνι a.νθη
O"ij τω πιι.:ρά. φύσει Ζρωτιχ.. Κιχ.Ι δέ μιλ«.με έδώ μόνο γι&' τά. ΙΙγ6ptιι., 
ΙΙλλά. κιχ.ι γι4 τΙς γuνα.Τκες. ΣπΙτι, δouλει&. κιχ.Ι σκε!Joς 1]ΟΟ,ν1)ς, 
λοιπόν, 1] γuναΙκιχ.. ΚαΙ έπειδij οΙ ΙΙμ6λώσεις ΙΙπιχ.γopεOO'ιlτιx.ν, 8. 
000 γuνιι.Τuς, σύμφωνα. μέ έπΙσ't)μη σ"t'ιχ,τιστtκ1j, πεθα.Ινων κ&.θε 
χρόνο ΙΙπό παp(ivoμ.ες dμ.6λώσε-ις μέ πρωτόγονα. μέσα.. Μόλις τόν 
Ίσόνιο το& 1980, μι&' Kotν06ooAEuttx1j 'E1tttΡOΠoή ένέκρινε νομο
σχέοιο γι&. τη νομ.tμοποl'Υ)O"ij τωνι &.μ.5λώσεων. Άλλά. ήρθε 1] χούντα. 
τοl} "Ε6ρέν κιχ.Ι Ζμ.εινε κενό χα.ρτΙ. 'Qστ6σο κιχ.Ι 1] χούντιχ. &.ποφά.σι
σε τό '81 νά. νομ.ι,μ.οποι1jσεt τΙς ΙΙμ.5λώσεις κιχ.ι νά. θΙσει σέ έφοφμο
"("Ij Ινα. σχέδιο γι&. τόν Ζλεγχο των γενν1jσεων. 
Ή ιχ.δοτηρότητιχ. των-ljθων -Ιτσι δπως όπηριχε π&.νται- δΙν 

έμπόοιζε, φuσικ&., o/YtE τη μοιχεΙιχ., oιYtε την πορνεΙα.. "FιtGt τ6 πο
σοστό των έκΟιδ'ομ.ένων κιχ.τ&. δποιοδ1jποτε τρόπο γu'ΛUκων &.νέ6ηκε 
τά. ουό Τελευτα.ίa. χρόνιιχ. &.π6 3 ο) Ό σέ 8 οΓο . (σόμ,φωνιχ. π&.ντοτε μ.έ 
έπΙσημιι; στιχ.τιστικά. στoιχεtιx.)-. Σ' r.ι1:π.ό συντέλεσε πολύ καΙ 1] μ.ετα.
vά.<nEUO"t), έξωτεptκ1j κιχ.Ι !O'(ι)i't:ερι'Κ~. 

'Όπως εΤπα.με κιχ.Ι πι6 πά.νω, 1] γuvi.lκιx. εΤνιu 1ι ~ιχ. το!} O'Πt
"CLof}, ΙΙλλά. κιχ.Ι δ &.πλ1jρωτος !Ρ"(ά.της. "OQlό πa;ρ&.ζενο κι dYΙ φιχ.Ινε
τ«ι γι&' μουσοολμα.νική χώρ:χ., εΤνα.ι ΙΙλΥιθεια: 8τι οΙ !ΡΥαζόμενες γu
vιx.Τκες στην ΤουρκΙα. ΙΙποτελονν σήμερα. τ6 44 0)0 τoiJ !ΡΥσ..1::tκoG 'δυ
'οΙΙιχ.μικοσ της χώρας. Άλλά ΌΙι· σuντptπτικ~ πλεΙΟΨ'Υ/<ΡΙιχ. τους elY'a.t οΙ 
&.πλYιP(ι)"COΙ οΙκογενειιχ.κοΙ έΡγά.τες. "ΕριΥ&.ζσν:τα:ι 8ηλιx.S1j στόν &'ypoτt
κ6 τoμla., χωρΙς a.μ.εO"ij &.μοι6ή, !V(i) τ6 πoσocrt6 -r&v d.μει6όμενtιW εΤ-
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να-ι lλά.χισto. Συνoλικιi;, στ1jν Tot)pκlιx. όπά.ρχουν σ1jμεριx. 11 έκ.ο;.τομ
μόρια. «ι1πλ1jΡωτων οεκογενειa:χ.ων lΡΥα-των». 'Από σ.ότοός, ~ πέντε 
περΙπou εΤνσ.ι ΓUνa.lκες. 

ΜεΡιώ ι1κ6μ.σ. στοιχείσ. γιιi τΙςι ΓUνa.ίκες : 
Tιi 500') ο των ΓUνα.ικων, που ι11'CO'teλοt1Υ τόν μισό πληθυσμό 

της χώΡιχ.ς, εΤνα.ι πσ.ντρεμένες. Ή -ήλικlσ. γ&.μο.lί ι1Ρχίζει ι1πό τιi 12 -
13 Χ'Ρ6νισ.. (Τόπος, 29.12.80) . Tιi 22 ο) σ των lΎΎuων πΡ0σ6ιΧ.λλον
τσ.ι ι1πό pεuμσ.τικό πυρετό. Tιi 30 ο) ο ποό κ.o;.τocφεόγooν σέ lξω,ισ.τΡΙ
κές ι1μ.βλώσεις, πεθα.Ινοον (Τόπος, 22.12.80) . 

Aόξιiν.ετσ.ι Ριχογ8σ.Ισ. δ ΙΙριθμός των Οισ.ζυγΙων. epιxoOO"l'j. γΙνετσ.ι 
O"tιi δοτεκνσ. ζεόγ"l'j κ.ο;.Ι στιi ζεόγη που μένουν στΙς μεγιΧ.λες πόλεις 
(Τόπος, 23.9.80). Άνσ.κοΙνωοη τ'9jς Άστ:υνομΙα.ς Σμόρν"l'jζ, στ!" 7 .5. 
81 : Πλη.θιχ.Ινοον lπικΙνδuνσ. τιi ι1ν1jλικ.o;. κορΙτσιαι, ποό τό σκltνε &.πό 
τά. σπΙτιιχ. τους γιά. d.νσ.ζ1jττιση κ.o;.λOτεpΎjς τόχ"l'j:ς. 

Μεγά.λο δΙκτυο κώλλ-γκέρλς, μέ πα..νΤΡεμένες κυρΙως, ΙΙνσ.κα..
λόφθΎjΚS στην Πόλη. Στέκι Ινιχ. κομμωτ1]ριο. ΤωρΙφσ. γι&. τΙς !κδιΜ
μενες &.πό Μο μ.έχρι πέντε χιλ.ιιiδες λΙρες (χίλιες μέχρι δυ6 μισ"l'j 
χιλιιiδει,ϊ δριχ.χμές) τη 6rn-Ouιi. (Φε6pooιipιoς '81) . 

Tιi 64 ο) σ των ΓUνa.ικων είνα.ι d.νa.λφσn"l'j·τες. ΟΙ γuνσ.Τκες στήν 
Toυ·pκlσ., δον κσ.Ι ΙΙποτελο\}ν τόl'fιx. τρίτο το!} !ΡΥσ.τ:ικοσ δυνσ.μικΟΟ κ.ο;.Ι 
πεpιCJσό'tεpo, εΙσπριi't'tOUν μόνο τό lνa. 8Ικ.ο;.το το\} συνόλου τ'ων lp
γσ.τ:ικων μισθων κσ.Ι -ήμερομισθΙων. (Τόπος 5.3.80) . 

ΠρΙ ... χλεΙσouμε τό κεφιiλσ.ιo ook6 των yuνα.ικων, ποό εΙνσ.ι &.
τέλειωτο, -Ι5πως ι1τέλειωτη εΤ~ι κιx.l 1ι Τοορκία.- θιi lTCtXELpiJ
σουμε νά. ι1πσ.ντησοομε aτό !ρώτημιχ.: EΤνa.ι προσιτές 0'[ Τοορώλες 
σ"tOός ξένοος; 

Να.Ι, ιiλλά. όπά.Ρχοον ouσκoλίες. Ή ςενομιχ.νιιχ., 1ι περιέργεια.., 
elwu κι !διΟ d.νI1ΠΤUΥμένες, 1tp6 π.ιχ.ντός για.τΙ οΙ Τouρκά.λες βλέπουν 
στ1jν τηλεόΡιχοση, μιχ.θσ.Ινουν, ιiκof)vε δτι οΙ ξένοι. φέΡοVtI1Ι στΙς γυνσ.Ι
κες &.λλιιΟς. Είνσ.ι εδΥενικοΙ, τΙς 6λέπΟΟΥ σιiν Τσες μι τοός δονΤΡες. 
Κι Ιπειτα. οΙ ξένοι Ιχουν κ.ο;.Ι λεφτά.. 'Έχουν τόν τρόπο τους δηλχ-
81j. ~Aλλά. ιiπooω κ.ο;.Ι πέρα. ΙΙρχΙζοον ο! δυσκολίες. Ή σόνa.ψη oχlCf"fj; 
μέ πσ.ντ;ρεμένη -tj κ.ο;.Ι ηεόθερη γιιi τόν ξένο, πΡέπει νά. γΙνει μέ κιi;θε 
μυστικ6τητl1. Ό πσ.τέΡσ.ς, δ &.δελφ6ς, δ σόζuyος Ιχοον διιχφσΡετικΥι 
γνώμ"l'j κ.ο;.Ι τ6 ρΙσκο εΙνιχ.ι. μεγιiλσ. Τό πεοΙο εΤνσ.ι ώπως πιό ΙΙνοιχτό, 
δον πp6κει't'σ.ι γιά. &.πελεUΘε"ωμένη ΓUνσ.ΙyA.ι της μεΥσ.λοόπολης, 1j γιά. 
χήΡσ., γιά. φoιτητpιa, γιιi ,μο.Ρφωμένη χλπ. 'ΕπΙσης, δον δ ξένος ξέ
ρεΙ τοόΡκικσ. κ.ο;.Ι εΙσχωΡ1]σει σι κΌΧΛο ντιmιων. Φuσι-ω. δέν μιλl1με 
~ γιιi κώλλ-Υκέρλς, Qf)τε γιιi έκδιδ6μενε~ φα.νεριi ~ ΚΡUιpιi. ΜιλΙΙ-
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με γιά. σχέσειι;. 'Ότα.ν δ ΤΟΟΡχ.ος πα.τέρα.ς ~ σt)ζιryoς σκοτώνε-ι την 
κόρη fι τη ιmζuγο, για.τΙ πijγε ΚΡUι:pά. aτόν κινημ.α.τογρ«φο, ε!νιχ;ι φιχ.
νερό δτι δέν θιΧ. τη σuγχιx.pεΙ &',1 μά.θει δτι !χει σχέσεις μέ &ντρα. κα-Ι 
μά.λιστα. ξένο, &λλόθpη~σκo κα.,Ι &λλόγλωσσο. Ό Ίσμα/γιλ Τσα.πρά.ζ, 
&πό τό Μπα.σρά.μπι.χ.σα., σκότωσε τη ΓUνα.ίκα. ΤΟι) Ντεμφέ 5χι για.τΙ 
πijγε ΚΡuφά. στόν κιγημα.τογρά.φο, &λλά. για.τΙ έπέμενε νά. πά.ει κι α.ό
τη μιχ.ζΙ ΤΟι) στόν κινημ.α.τογρά.φο. 

TΎjν &νδροκρα.τΙα., τΎj 6λέπει κα.VΈνα.ς πα.ντου: στόν κιν'η,μ.α.το
γΡά.φο, στά. κέντρα., &κόμα. κα..Ι στίς δεξιώσεις. οε ΠΕρ'ισσ6τεροlι Tou?
')(.Οι, ποό κιχλο()ντα.ι στίς δεξιώσεις ξένων πρεσβε-ιG)ν πdνε μόνοι τοuς, 

χωρίς τΙς ΓUνα.:κες, μ' δλο ποό -ή πρόσκληση &πεuθόν'ετα.ι ι:πό ζε.u
γΟζ. Κα,Ι πρόκειτα.ι έδG) γιά. μορφωμένοος -κσ..θηryητές, για.τ.Ροός, 
Οιπλωμά.τες, πολιτικοόςι, όποοργοός, &νώτεροuς όπα.λλΎjλοuς. Κα.,τα.

λα.6α.Ινε.ι κα.νένΟΟζ τΙ γΙνετοοι στοός πιχ.ρα.κά.τω,. Τό πνεσμ.α. το·!} χωρι

κοΟ έπιμένει κα.ί στΙς πόλεις. Άλλά. στην ΤΟUΡκΙα., οε ΠEρ'ισσb'tεpες 
&.πό τΙς λεγόμενες πόλεις εΤνα.ι ά.πλG)ς μεγά.λα. ~ ποιλό μεγά.λα. χωριά.. 

Στην Τδια. την .. Αγκupa., πώ εΤνα,ι κα.Ι -ή πρωτεuοuσα; τοο κρά.
τοuς, &πό lSποιο σημε!ο κι &',1 μπει κα.νένα.ς, δεν θά. σuνσ.ντησε.ι κα.
νένα. &ριστοκρα.τικό κσ..Ι ώρα.το πρ<Jlά.στιo, lSπως θά. περΙμενε, κα.Ι Μως 

γΙνετα.ι σuvήθως μ' lSλες τΙς πρωτεόωσες τω Δuτικο.u Kόσμou. θά. 
σuνα.VΤΗσει χωριά. ποό &ΠοτελofWτα.ι &πό τά. πα.ρά.νομ.ιχ «γκετζέκο
ντοο» (νuχτοφuτεμένσ.) κα.λu6ά.κια., τά. περισσότερα. χωρίς νερό, δρό
μως, φως. ΕΤνα.ι ζΥιτημα. &ν δ κα.θa.pός &στικόι; πληθuσμός της .. Αγ
κuρα.ς (κά.τοικοι 2.200.(00) φτά.νει τΙς 700.000. Άπό τοός όπόλοι
πωι;, οε μισοΙ &.σχολο(}ντα.ι μι γεωργικές έργα.σΙες κα.ί οΙ !λλοι μι 
διά.φορες δοολειέι; το(} ποδιο.u. 

Άπό τοός λ6φ0οι; μέ τά. «γκετζέκοντοο» ξεκινo!Jν κά.θε μέρα. γu
ν'α.!κει; μέ τά. πολόχρωμα. σα.λ6ά.ρια. κα.Ι 6ρ«κες τt,)uς κα.6ά.λα.: aτά. γα.Τ

δοu~κv.x. γιά. νιά. φτά.σouν στό κέντρο γιά. τά. ψώνια. ~ γιά. &λλες 
Sooλειές. Mέ~ στην κα.ρSιιt τηι; "ΑγΚUΡιχς, σΠιν πΜχ;τε-ίιι Σιχ;ιγιέ, 
τη δικ-ή μa.:ι; Όμόvoια., vά. ποφε, lSπou 6ρΙσκετα.ι τό ΙΚΑ τους, 6λι
πεις σuχνά. γα.tδοl)Ρά.κιιχ; δεμένα. στοός Υιλεκτρικοόι; ι:tclλooζι. Σuχνά. 
οΙ τροχονόμοι &.να.γκά.ζοντα.ι νά. διιικ6π'ΦUν την κuκλοφορΙιι -cG)y ιχό
τοκινήτων aτή μεγά.λη λεωφόρο Άτrι;rο,όρκ, γιά. νά. πε-Ράσouν τά. γα.Τ
δοορ«κιιχ; &πό τό lw.x. πεζοδρόμιο στό &λλο. 

Νά. τώρα. κα.Ι μιά. εlδuλλια.κ-ή σκηνή. rupω &.πό την "ΑΥκuρα., σέ 
&.πόσταιση 15, 20, 30 χιλιομέτρων, όπά.Ρχοuν ώρα.Τες φuσικές ΠY'fYές. 
"Έκε! κα.τα.φεόγιιμε μι&; - .δuό φορές τη 6Soμ.ά.δα. γιά. νά. γεμΙσouμ.ε 
τά. τσouμπλέκιιι μ.α.ς μέ πόσιμο νερό, μ.ι~ κιχ( τό νε-ρό τηι; πόλης δέν 
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πΙνετα.ι. T~ν πρώτη φopιi., πού '1t'ij"f!Σ' aι μι&. τέτοια. 6ράτη, 6λέ1COUμ.ε 
~ια. στιyμ~ '16. φτά.νει fvα; ζεσΥος ΤοόΡκω,ν, &π6 κσ.'I'CO!.Ο «γκετζέ
'XOY't:00» των «πρor.x;στΙων» --81Cως μά.θα;μ.ε- μ' fνιx; γσ;I800pά.κt. 
Mπpoσt<X:, κα.66.λσ; στό Υσ;lOο1.Ψ&'ΚΙ, χι.α.στΙ π~yσ;~νε 6 &φένιτης κοι.Ι 
πΙσω μ.έ τά. πόδια. 1ι ΓUν.α.Ιm.. Π ρέπει νιi ήτα.ν κι οΙ Su6 -Υύρω στ4 
60. Τόσο τοόςο όπολ6γισσ;. 

Σ6.ν lφτα.σσ;ν κοντ&. στην π'Ψ'(~, 1ι ΓUνσ;Ικσ; 'ItiTfe &πό τη μι6. 
μ.ερι&. τω Υσ;ΙΌοuριοu κt l6α.λε ΥQvσ;το, 8πο!) 'ltά.τησε κa.Ι m.τέ6ηu 
δ &φέY't<"rj<';, δ δπο!ος 'ItiTfe κa.Ι κιiθισε στη ρΙζσ; μιδ.ς !λιa.ς κσ;Ι &
να.ιJιε 'tatyri.po. Ή γunlκιx; κα.τέ6a.σε τ6 δισ6.κt &πό τό yα.ίΌoυpιi.'Κι, 
ΙατΡωσε Ινιχ; χpα.μ.ιiκι κοντ6. στ6ν &ντρα. Τ"rjς, δατε.ρα. 'Itijye κσ;C πό
τιοε τό Υσ;ΙΌοόρι κσ;Ι δ,ι&.λεξε εΙ/« μ.έρος μέ χόρτο, l5που τ6 Ιοεσε 

μέ κ&.πως μ.σ;κρό σκοινΙ ΥΙ6. ν&. μπορεί νιi 6όΟ'κ.εΙ. 
Kα.τδτcιν &ρχισε 'ιΙ6. 6γ6.ζει &πό τό OtaιX.'j(JL ΦωμΙ, nιές, κρεμ

μόδια. κσ;Ι κάτι πού εμοι.σ;ζε μέ πΙττσ;, ~ μ.έ λσ;Υά..νσ;. "Εφερε νερό 
&πό τη 6pύG"rJ μ' Ινα. κσ;ν&.τι κσ;C κάθισε G't'.α.uρoιtό6ι, &πέvιx;Vtiι &πό 
τόν &ντρσ; της Gτα.υρώvoντσ;ς κσ;C τ6. χέρια. π&.νω στη Ρόμπσ. της. 
Σέ λΙγο έκεΤνος lσ6"rjσε τό &πoτσΙγσJρo στ6 χώμ.σ; 6Ιπλσ; του μ.έ &ρ
Υές κιΥήσεις κσ;ί &ρχισε ν&. τρώει. Μετά. πού κα.τέ6σ;σε την πρώτη 
μποοκι&. &Ρι',(ισε νιi τρώει κσ;Ι 1ι γuva.ιΙκσ;. 

ΣιΧ-ν τέλειωσα.ν, έκεΤνος &κoόμmισε πιΧ.λι στη ρΙζσ; -cij<,; έλι&ς, 
κι &φΟΟ ~πιε νερό κσ;Ι pεότ:ηu μ.ι&.-οuό φορές, &vιx;Φε π&.λι τσι
Υά.Ρο. Ή γuνσ;Ι')(4 μ.ιiζεΦε δλα. τ6. πΡά.Υμ.σ;τα., τ6. τα.χτοποΙφε μέ
σα. ατό Οισ&.κι, οΙπλωσε τ6 χpa.μ.ιΧ.κ~, Π"'i'f(ε, lφερε τ6 "f!Σ'Τδoopά.κt, 
τά; φόpιauσε 8λα. έmνω δμ.ορφσ; - δμ.οΡφ.α., δ61rfησε τ6 Υα.ΤΟοο;ρ&.χ.ι 
πιό κoν't'ιi aτόν &ντΡαι τψ; κσ;Ι πε.ρίμενε. Ό &φένιτης, χωρΙς κα.θό
λοο vά. 6tιiζew;t, τΡά.6ηςε τΙς τελεuτα.Τες potιψ"rjςιές &πό τό ταιΥιΧ-
ρο τω, τό Ισ6'ησε πιΧ.λι στό χώμα., σηκώθηκε., πά.τησε ατό y!ιvσ;τo 
tijς ΓUνσ.ίκα.ς too, &νέ6ηκε aτό Υσ;Τδοu'Ρ6,κt κα.Ι ΣUΝΈχισrJ.,Y τόν 
ΟΡ6μ.ο τοuς, l5πως οτσ;ν ήρθα.ν. 

Στοός &λλouς, τούς πσ.λιότερως, 8έν Ικσ;vε κα.μ.ι6. έντύιπ.ωση 
σ.ότή 1ι σx"rjy~. Άρyότε~, δέν θ&:: Ικα.νε κα.Ι σι μένσ., yιαιtΙ ε!νι:χ.ι 
tLtri. &πό tΙς πι6 σuν"rjθισμ.ένες κα.θyιιιεpιVΈς σκηνές της ζωijς στην 
ΤοuρκΙα.. 
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• Από τ6 προσωπικό fιμερoλόyιo: 

"Αγκυρα 20 'Οκτωβρίου 19'19 

Σήμερα. πi'JΎα; στό Οόλοός, στην Ηιχ.λι&. .. Α-Υκυρα., δηλα.Οή, 
πού έςα.κoλoUΘεΤ wi πα.ρα.μένε-ι 't'b έμπορικό - λα.Ικό κέντρο ιlπό 
τη μι&. κα.Ι Τι πιό φτωχει&. με-Ύάλη σuνoικΙαι ιlπό την άλλη. Ε!δα. 
τό γκέτ:tO των Γκενέλ Έ6λέρ (OtκoL Άνοχης), τό γκέττο το\} 
Kιi.σΤΡOυ κα.Ι την παιριχ.γκοόπολη τοΙ; ΆλτΙν Ντ&.γ (Χρυσό' Βου
νό) . Αδτό τό τρΙπτυχο ε!ναιι σ.δόναιτο VI'i. τό σuλλιi6ει ΕόΡωπα.!ος, 
;j δποιοι,; άλλος θέλει νά: λέγεt'αιt. πολιτισμένοι,; &νθΡωΠοι,; το\} elκo
a't'OG αιlώνα.. 

Στό -yκέτ't'O των Γκενέλ Έολέρ μπαιΙνεις καιΙ 6Ύα.Ινεις σ.πό 
μι«. 'χικΙ μονα.δι'Χ.ή σιδερένιαι πύλη. Άμέσως δεςιιk μπα.Ινονταις, ε!
ν(Χι τό φUλιkκιo μι 't'O~ σ.στ:u,νoμικ.oυς γι&. τήν τήρηση 'Ci'J' τι!.ξης. 
ΓόΡω - -rUfJt9 ιlπό 't'C' ουό πλε-υρ'ές 'Χ.αιΙ ατό 6&.θοι,; uιμα.'Χ.ωΤιi 'Χ.αιΙ 
mπως ιlμφιθεαιτpι'X.ιk 'X.ιx.λvιtεpΙμια." οπου ύΦώνον-ι::αι. δ Ινα.ι,; π&.νω 
aτόν άλλο οΙ όντά.Οες της &μα.ρτΙα.ς. 

Άπό τ& καιγκελόφρα.χ;τ:a. πa;ριkθuρα. στούς [σόγειους όντ&Sες 
σ.ντι'Χ.Ρόζουμε τό φριχσ.λέο θέa.μa.: Πιiνω σέ ντιΜνια., O"tlWρorcό
οι, tj μισοςα.πλωμένες δυ6-OUό,· τρεΤς-ΤΡεΤς, μισόγup.νες γυνα.Τκες 
πρ06ιkλλoυν ιnά. λαιlμα.pyαι 6λέμμα.τa; των 'Πελα.των τ& μαιρα.μένα.. 
mllyt τους. <rMρxouv έδω γυνα.Τ'Χ.ες σ.πό 30 μέχρι 60 χρovων
δλες χOYltΡο<Ρτιαγμένες, πλαιδαιΡές, mλιονές, πού μέ &πλαινij &πο
χα.υνωμένα. 6λέμματα. Ι'X.ε't'εooυν αΙωTCηM ~ 6πoψ{jφιouι; πελιi
τες νά. προχωρήσουν μέσιχ. και! ν~ τΙς 'ιt6..Ροον ΎΙιk 150 ;j 1 σο λΙρες 
(3& μέ 70 δρα.χμές). 

II Ιαω τοος όπ.&.ρχει μι&. κ.ouprtCva. μι.σ:&.νΟ!.χτη &π6 Οπou φα.Ι
νεt'αιt. Ινα. μέρος σ.πό τό 'Κρε6ιιτt της &μα.PΤ~. ''Οπ'οιος μm!, χσ.. 
-σa.θ'έτε~ τόν ό60λά του aτ:ή M~νM.μ., δεΙχνει. π:οι&. γυνα.Ιχσ. προτι
μ4 'Χ.αιΙ έ'χ.ΕΙνη ση'Χ.ώνετα-ι, πa.Ιρνει μι&. μιi~ «1t6 τη Μa.νOιkμ πού 
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eci την lξα.ργuρώσει τό ορά-δυ, m.l προχωΡο!}<J στό Ιδισ.ΙτεΡο τρα.-
6ώvιτoι.ς κα.Ι "C'Ijv κοιψcΙνα.. 

ΟΙ όπόλοιπες, &π' Ιξω, lξα.κολouθoi1ν νά. μ.α.ο'οσν "C'Ij μα.στΙχα., 
fj ν* τσιμπολοΥοσν ξερ&; κα.ρπ.6J, &κWyoντ:α.ζ "C'<WΙΤ:6ΧΡΟ.,Ια. moπoto 
σεβντα.λ~δικo σκοπό &πό Ινα. e:Ρα.χνια.σμ.ένο ~δι6φωνo fj μα.γνη
τόφωνο, ποό δ 'ijχoς του μπερδεόετα.ι σuχνr.X: μ.έ τl{; δ.να.ρθΡες κριω
γΖς κ~Ι τά- 6OYΎ'ητιi ,:ισν Μα κ~ν, πΙσω &πό την κουρτΙνα. ... 

Κόσμος -ι1) τΙ κόσμος- μπα.ινο6γα.Ινει δια.ρκισς σ' ιχό
τ~ τη 1J4'II"tIX τofJ α.Ισχouς, !yκα.τα.λεΙΠO'ιIτa;ς στην εΥσοδο κιiθε &ν
θΡώπινη Ιδιότητα., ά.ψο!} !δισ μέσα. δ !.νθρωπος κα.τε6α.Ινει 'Y.~μη
λ6τε'p~ κα.Ι ά.πό τό πιό τα.πεινό κτηνος. 

Έ8ισ" lνα.ς χωριχΡό'λι.χ.κα.ς O'Ιpνε~: moπotQV' νεΙΧ;Ροόλη στεγνό, 
pouφηη.ιένο κα.Ι κιχ;τ&:χλωμο, πού δέν μΠΟΡεΊ: νιi ΚΡιχ"C'ljσει δρθιο τό 
κοκκα.λιά-ρικο κορμ! 't'OU, κι Ιχει κιφ.ΠΟιΙριΜει &πό τό σκύψιμο 
Itoπpoστri στri πσ.pιiθυρσ. τών χα.μηλισν όντά.δων. Δέν Ιχει "C'Ij Μ.,ια.ιιη 
οδτε νά. &ντιστα.θεΤ, οδτε να; oιιχμα.ρwpηl}εΤ στόν χιοικ;ιψόλα.1Κιχ. ποό 
τ6ν πετά.ει Ιξω ά.π6 "C'Ijv πόλη σιiν δ.&ειο tcrout)ιiAt. EΙνaιι lνιχ;ς πα.
θια.σl.ιΙνος, ψ,.%.,ια.τιχός όπα.Οός το!} Aόνιiν, δπως μiίς πληΡσφΟΡοσν. 
Κ&:ποια πρωΙ, fj xrioπoto 6pιiSυ, θιi τόν μ.α.ζΙΦouν νεκρό &πό τό βρώ
μικο aomκι. 

Π ιό κεΤ, lνα.ς νεα.Ρ6ς κa.uyα.δΙζει μ' lνα.ν μεΥιχ.λότεΡ6 του στά
χρ6νιιχ;, O't'ev6 cruyyev'9j τou, l3πως φιχΙνετα.ι. Kιiτι τoιJ ζητά.ει, κι.χ.Ι 

μιiλιστα. έκδιιxστικιi, lyιO δ δ.λλος πpoσπa.θεΈ ν6. τόν πεΙdεΙ V&;, φό
γει. Τελικ&:, μπΡοστ&. στην έπιμoν~ τof} !λλου, δ μεγ&.λος ά.vα.γκιχ
ζετι:χ.ι νιi χωσει τ6 χέρι ιΠήν τσέπη 't'OU κιχ! ν&. τσα δωσει 6ρΙζοντι:χ.ι; 
Ινα. χα.ρτον6μισμα., πou δ μικρός τρέχει χα.Ροόμενος νιi τ6 έξιχρΥυρω
σει γιιi την &γκα.λιιi' κιχποιιχ;ι; πόρνης ποό τοίί yuιiλισε ... 

·Ολα. τιi σπΙτιι:ι. -κιχπotl όyδ6ντ'(t μέ lκι:ι.τό ό'Κιiδες- Ιχouν 
τοός &ριθμοός τους κα.Ι "C'Ijy ταμπέλι:χ. τ7jς lδ'ιοκ"C'ljτΡΙι:ι.ς, ΥΑπαιιχ:ς Άσσέ, 
Γκιouλντέρ, ΖερρΙν ~ l3πως &λλιισς "C'Ij λένε. Σέ μερικοόι; όντάδες ό
πιiρχει κι.χ.Ι δ «ντιχDα.τζ1jς», δ μπα.μπιtς - πpoστιiτης κ&.ποιou fj κιiπoι
ων κοριτσιισν. 

Έδώ ενι:ι.ς δvτ:ιtς μέ τρεΤς κσπέλλες δέν συγκεντρώνει κι.χ.θ6λou 
κόσμο. Κι:ι.νένιχς δέν πλησι&.ζει, ΟΟτε στό ~ρ&.θυpo. Τισ.τΙ; Ε!Υα.ι μlΥι
πως πολύ &ΚΡι6Ις, ij πολύ φτη,νέζι; Τό π,ριστο &ποκ.λείετα.ι, γιι:ι.τΙ οΙ 
&κρι6ές erya.t στ&: π&.νω οωμα.τι:χ.. Τ6 νερό π&.νω CΠ"Ij σόμ.πι:ι. γι&. τιΧ. 
χρειώδη κοντεύει ν&. τελειώσει 6ρ&:ζι;r.ιται:. J{a.νΙνι:ι.ς δέν ιιπα.Ι~~. Ά
λΙμονο! 
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Δεξιά., aτό xιiτω μέρας; 'tfji;; μ.ά.νttpα.<;; δ'ιoou δέν όπάΡΧfJuν σπ!τια., 
τό ι1ποχσρόφωμιχ. τoi} ιxlσχΣuς;. Αότο! πω 6γα.(ναυν ι1πό ταύς όντά.Οες, 
τρέχouν σ' α.ότόν τόν ταίχα κιχ.Ι π~θOOν νά. κά.,wmν τό ψιλό το!)ς, 
μπροστά. σΙ έκιχ.τοVtά.δες μ.ά.τια.. ΤαUς εΤπα.ν οτι !'ν κά.,νouν τό ψιλό 
τouς μετά. την πρά.ζη φεόγει τό μικρόβιΟ'. "Q, θεσCl 

οε κιχ.uγά.8ες, αιστ6σο, εΤνa.ι σπά.νιαι ~δω μέσα., χά.ρη στην πα.
ΡOUσ(α. των χωροφυλά.κων. "Αν γΙνει χα.νένα. μα..χα.Ιpωμa.. ζυλαδα.ρ
μός ~ κλοπή, σΙ XWPfJIPUλa.xε; κλεΙνouν τη μανιχ;δική πύλη 'Xa..! ι1ρχί
ζει ~ ι1νά.κριση. "Αν δέν τιa.χτoπoιη{}εΤ τδ ζήτημα.. ~ δέν' βρεθεί δ l
νοχσς, δέν πΡόκειτα.ι νάι φόγει χιχ.νένα.ς. Κα..Ι, ~πειδή σΙ περισσδτεροι 
ι1πό ι:χ.υτσύς πω lJ.πι:χ.Ιναυν ~δω εΙνι:χ.ι πι:χ.ντρεμένοι κιχ.Ι αΖκογενειά.Ρχες, 

τό σκέπταντι:χ,ι πολό νά, μπλεχταΟν σέ κa.uγά.. 'Έτσι κιχ.( lλειπα.ν σΙ 
χωροφόλι:χ.χες ij όπfjρχε τρδπος διωpUΓ*, θιi εΤχε σIpa.yst έδω κΟΟμσς 
xa.t κσσμά.κης .•• 

Αότό, δμως, που φo6o~ι περισσότερο xa.l ι1πό τούς χωροφό
λακες, εΤνι:χ.ι ή φωτσγΡωΡιχ.ή μΎJχa.νή. "Αν κιχ.Ι κά.,νεις πώς ctΎjκώνεις 
φωτσγρι:χ.φική μΎJΧ:Xν'ή νά. φωτσΥρι:χ.φΙσεις, χιiθΎ"ιxες. ΟΙ χω'poφόλι:χ.κε~ 
Ιχαυν τό Οtκa.Ιωμι:χ. νά. σο!) την ι1ποσπά.σοον κa.ι μέ τη βια. ι1κδμιχ.. Κι:χ.Ι 
εΤνι:χ.ι φυσικό. Κι:χ.νένα.ς δέν θιi ijθελε νά: ι1πa.θι:χ.Ya.τιστεί μέσα. σ' ι:χ.δτόν 
τόν περΙβολο. AtYtός εΤνa.ι χα,( δ λόγος, ποό δέν μπόρεσα. νά. βρω α1:lτε 
!νι:χ.ν ι1πό οοους γνώριισα.. στην "ΑγΚ1Jρα.. δλο ι:χ.δτό τό διά.στημa.. πσύ νά. 
μα!) δμ.ολογήσει Βτι πf)γε, Ιστω κιχ.Ι μι&: φαρά., μέ ΓUva.Cxιx. των 
Γκενέλ 'Ε6λέρ. 
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- Kιiνεις 'Itι.x.piιx μι ΤotiΡχ.ους; μι ρώτησε m,ποτε εναις γνω
σοός μου. 

Kι.x.L βέ6α.ια. ΚΧΙνω, για.τΙ; 
Μά; πώς μΠΟΡε!ς; ΑότοΙ βρωμdνε. 

- ΤΙ βρωμι!νε i ρώτησα. γελών~, &ν κa.ι fιξεpα. τ;~ν, &πιiν
τηση. 

ΤοορκΙΜ, τΙ mo. 
-'Έ, τότε, κι !μεΤς βρωμaμε έλληνΙΜ, κa.Ι οΙ Γερμa.νo! βρω

μ.&νε γεΡΜΙXνlλα. και! οΙ BQQly<Xipot. 6οολγaJpΙλα. .•. 
-'Έτσι μoiJ lxouv π;εΤ, OtSUΚpltytas δ φΗ.ος. Μόλι, μπετ, μέσι.χ. 

στην Τουρκ!ι.χ. δπ&.ρ,,;{ει μιιi oιιiχυτη 11Upouotιi τoυpκlλ«.ζ. 
Ξα.νι.χ.γέλι.χ.σιχ.. 

- Για-τΙ γελι!,; Δέν βρωμάνε; 
'Όχι, οΙ 'roupκoι δέν 6Ρωμ4νε. 'Ή &πλυσιιi, Υι &κa.θιxρσlιx. κα.,Ι 

ij 6pωμιιi τους βρωμά.ει 'ΚΟ.Ι πολό μιiλιστα.. Άλλιi οΙ Ιοιοι, oσot 
οtα.τηρoίWτα.Ι κa.ΘΙXpoΙ, δχι μόνο δέν 6pωμaνε &λλιi μ.οσχοΕίολι!νε. 

Τό OUΣτόΧΎjμ.ι.x. εΙνα.ι O'Ct οΙ ΤοΟρκοι, οε π'ιό 'ItQllol !ννοώ, 
δέν 'Cιi πι!νε 'ΚO.t τόσο κα.λιi μέ την κa.(b.ptό'tητι.x., &wμικ'ή κa.! γε

νικ'ή. Άπό παΟ ν' &ρχ!σει, κa.! πο() v.ιi τελειώσεις. Τόν χειμώνα., 
λιiσπ'l), κα.πνοΙ, γλΙτσ'«. κa.Ι βρώμα.. Τό κa.λoκαιΙρι σκόνη, βρώμιχ 
κa.Ι μύγα.. Μόγι.χ., κοπ&δια., πa.ντoo, &κόμα. κι.χ.Ι μέσ'«. στιi &εpcmλιi
να. τών "Εσωτερικών ΓΡ<φμών. 'Έκα.νε τό στι.χ.ur-ό της μιά; ξένη: 

«Τα.ξΙδεψα., μου λέει, σ' δλον τόν κόσμο. Πρώτη φορ& βλέ
πω μύγα. σέ &ερoπλιiνo». 

,. Ας ιipχΙσoυμε πρώτ.α. &π6 τΙς τουα.λέτ-τ:ες. ΕΙχα. π;εΤ m.πστε. δ
τι Υι κόρια. α.[τ~ ποό ij ΤοορκΙα. δέ" lxet ιiwιπwγ:μένo τουρισμό, 
εΙνι.χ.ι οΙ τ:ouα.λέττες. Κα.Ι δέν τό &νι,x,κa.λώ. Σόμψωνα. μι !πΙσημ1j 
στ.α.τιστικ'ή, πού 01jμοσιεότηκε στόν Τόπο, στΙς 14 Δε'Κιεμ6Ρίou 1981, 
14 Ικa.τoμμυρια. Tooρmι ζοi}νε σέ χιχμ.όσπιτα. χωρΙς τ:ouα.λέττες κa.Ι 
&λλες 675.000 ζοννε σέ φυσΙ'Κιές σπΎ)λιές. ΔΎjλα.8ή τό Ινα. τρ,Ιτο του 
πλ1jθuσμ.ΟΟ ζε! χωρΙς τouι.x.λέ"C'tS' κα.ι φUσικιi 'Κι6.νει την &νιiyκη του 
lξω, στιi ντou6ιipιa. ml στιΧ: σ0κ4κιιχ.. 
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Άπό τά. όπόλοιπα. crιtlτια. ποό 6ι~θέτ.ouy τouαλέtτeς, &',1 έξα.ιρέ
σει κor.νένα.ς τά. λΙy~ μεyιiλ~ ξενΟΟοχεΈα. κor.ι τά. κa.λιi σπΙ"ι~ m.l 6ι~
μερΙσμ.α:rα. των πόλεων, γιιi τΙς όπ6λοι.πες τcυ~έττες θά. εrη .. ,όσl)Uν~ 
νά. IL1jy όπij?χα,ν κor.θόλοu. Ί6ια.Ιτερα. οΕ δYjμ.όσιες κor.Ι οΕ κοι.νόχΡηστες 
εlν~ι ciπλ'ησΙα.στεQ. Σ' 6ποιον61jπστε ~θμ6 λεωψορεΙΟΟ ij τριχ.Ινou, 
ΥΙά. νά. μπεLU σέ o'YjμOOL~ τouα.λέττα. '7ι σέ τcυ~έτ:τσ. τσα.γά.διΚQΙΙ, 
μπιiρ, λt;ικιiντ~ έστιιxτcρΙou, πΡέπει νιi. βouλώσετε τη μίrtη ~ κor.Ι 
μέ τά. οuό σιχς χέρι~, γιιχτΙ κινδυνεύετε νά. λιποθuμ1jσετε ciπό τη βρώ
μα;. Ή κor.~σ'Yj γΙνετα.ι τ:ριχ-γtΚΔUρη τ6 καλοκα.Ιρι, πο" ΠΡοοτΙθεν
τιχι κor.Ι οΕ μύγες. 

ΟΙ περισσότερες ι!πό a.ιYtές τΙς τDI..Iα.λέττες οέν Ιχouν νερό, μ' 15-
λο πoU 1ι TouρκΙ~ oι~θΙτει νερό πoU ψτά.νει Yιi πνίξει l5λη τη Μέση 
ΆΥ~τcλ1j. Σ' &λλες πιiλι δέν λειτοοργεΤ τό κor.ζα.'Λiκι. Άλλά. κι &.',1 
συμ6ει νιi όπιi?χει νερό κor.Ι νά. λε~τouρyεΤ τό κιχζα.νά.κι, έκεΤνοι. πού 
Ιχouν 'ItEpiiaEL πρΙν ciπό σa.ς, θεώρ"fjσα.ν πολuτέλει~ ij μεΥά.λο κόπο 
νιi ψΧ61jξοuv την ιilualoιx, τ6 σχοι'll'Ι ij τό σόρμ.:χ.. κor.Ι σιiς περψένουν 
λδψοι ciπειληcικοΙ γύρω - ΥόΡω, ltat πού οέΥ fχετε οϋτε πο\} νιi πα,
τησετε .•. 

Άκόμα; κor.Ι οΕ τουα.λέττα.ες στά. ciερooρ6μ.ια. της Π όλης κor.Ι τΎϊς 
" ΑΥΚI)ρα.ς 6ρωμι1νε, μ' δλο πού Οw.τηροον μόνιμ'Yj όπ'YjρεσΙιχ καθα.ριό
τ'YjΤα.ς. 

ΦυσικιΧ., δσο προχωρεΤς ciνα.τολικότερα., τόσο χεψόΤΘρα.. Στό 
Σι6ά.ς (Σε66.στειιχ) ζ'Yjτηοο,με τό κιχλύτερο ξενοδοχείο γιιi να. μεΙ
νουμ.ε. Άλλά. δwν μ.π'ήκαμε μέσα. μ.a.ς lπιιχσε ,μα;ύΡη ciπελπισΙσ.. 'Όχι 
μόνο τό κor.ζσ.νιiκι οέΥ λειτoυργoi)σε, ciλλά. οέν &.νοιγα.ν οίιτε οΕ βρύ
σες ••• 

Άκόμσ. καΙ σΙ περιοχές Π'ώ θεω,ροσντιχι ciΡκετιi έξελιyμ.έvες, 1ι 
κor.τιiστσ.ση οέΥ εΙνα.ι κσ.λ'ή. Ή Άττά.λεισ., γιιi πσ.Ρά.6ειΥμ.ιχ, τό μεγα.
λύτεΡσ πa.ρα.θεριστικ6 κέντρο τής ΤουρκΙσ.ς στη Μεσόγειο, εΙνσ.ι μιιi 
πολύ δμ.ορφη κor.Ι σχετικιΧ. κσ.θα.p1J πόλη. Πα.ρ' δλσ. ΙXQW, τιi ξε',l'O
δοχεία., έκτός ciπό τό «Tιiλιγισ. Ό"ελΙ,. xa.! Ινσ.-Ουό ά.κόμα;, εlνιxι ci
πελπισ1α.. 

'Ότσ.ν π'ήγσ.με yιιi πρώτη ΨOpιi, οέν όπήρχε θέση aτό «Τά.λΙΥΙσ.» 
κσ.Ι μ.α.ς Ιστειλσ.ν σέ ~νσ. &.λλο, πού όποτΙθετσ.ι ISu frr,α.ν τό δεύτερο 
στη σειΡά.. Π ρσ.Υμα;τικιΧ. ψιiντιxζε ytιi κσ.λ6, ciλλά. l5τιχν δ όπιiλl'Yjloς 
&νοιξ'ε την πόρτιχ τού oroμoa:c:ΙOu, δπou θά. μένιχμ.ε, πετά.χτηm.ν ου6 
κσ.τσσ.ρΙΟες ιιεγιiλες σ6.ν γσ.ίδotίpιιχι κι &.ρχισσ.ν νά. τρέχουν ά.πό τη 
μιά. &κρη στη'/, &.λλη. 

Ό όπιiλληλoς οέν συγκ,ιν'ήθηκε κσ.θόλou ciπό τΙς &a..μ.α.pτuρΙες 
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μοο, λΙγoντa.ς δΤL &Ιν τpLXEL τΙπoτa. ΚΙ. δtt θ4 φόΥοον. ΟΙ -r.ινα.Τκες 
τηι; πα..pέa.ς μιχ.ς !πέμενιχ.ν νά. πάμε ιiλλoi), ιiλλιk., yνωpΙ~oνtr.x.ζ δΤL μπο
Ρεί ν&. ΠΙφτιχ.με σΙ χεφό'tεριx., UΠOOΧlOηχ.a. δτι θά. τΙς 6Ρώ κα.;Ι θά. τΙς 
σκοτώσω, κι B'tiL θ&. ψά.ξω πιχ.Υτοσ μ1yιtως Uπιk.pχooν κa..Ι δ.λλες. "En:Et

m-ημιχ.στιχ.ν κιχ.Ι κιx.τά.κcπcoι ά.πό την κΟΟριχ.ση. ΕΤχιχ.με φτιk.σει ά.πό τ"ιν 
~il'Yj !κρη της νοτιοιχ.νιχ.τολικής ΤwρκCα.ς, ιiπό τη MερσΙVΗ, μι oι;u. 
-coκL'!!'Yj'tO, κa..Ι ij ώρα. πλφια.ζε !ν&κιχ. τό 6ρ6.8t>. 

"ΕκλεLσa.., λΟLπόν, την πόΡτιχ. κα.;Ι ~pχ:ισε ij κοι;τιχ.ΟΙωξη. Τελικά. 
TCLwxιx. ν&. σκοτώσω την πιό μEYιi.λ'Yj -4ι &.il'Yj ε!χε !ξιχ.φα.νιστεt
κιχ.Ι Οια.6ε6ιχ.Ιωσα.. τΙς γι)\ια.~κες δτι τις ΠΙwχα. κιχ.Ι τΙς 01,)ό, κι δτι οέν 

υπήρχε &.λλ'Yj μέσα. aτό owμιk.uo. "Eτσ~ τΙς !πεισot; νά. μεΙνοον. Δεότε
P'Yj ιiwxLoι;. Τό φως aτόν λουΤΡοκιχ.μπινέ δέν &.νιχ.6ε. Κα.λέσιχ.με π&.λt 
τόν ύπάλλ ψ.ο. 

«Τέτοια. ώροι;, μ<i.ς λέει, οέν γΙνετιχ.ι τΙπO'tiιx.». Αύριο Ομως θ4 βρε! 
λά.μπα. κιχ.Ι θ&. &.ντικιχ.'tiΜτYjσει τη,ν κιχ.μέτη. Τρέχιχ.-γόρευε. Γtά. τό 
6ρά.Ου α.ότό, τό μονα.Οικό ποό μεΙva.με, &.να.γ~όμα.στα.ν ν' &.ψήνουμε 
τη\! πόρτα. &.νοιχτη, κά.θε φοΡά. ποό τό χρφιμοποιοσσε δ κιx.θένa.ς, 
για.τΙ ιiλλιως οέν 16λεπ.ες Wt;ε τη μότη σοο ... 

"Αλλ'Yj μEYάoλ'Yj πλw"ι, εΙ3ικά. γι&. τΙς πόλεις, ε!να.ι δ τρόπος ιiπo
κομιοijς τών σκουπιΟιών. Κά.ποια. φορά. δ Δijμος -cijc;; "Aγκuρa.ς, μερι
κά. χρόνια. πρΙν, lχτισε δεξα.μενές σέ δι&.φορα. σ1jμεΤα. μπΡοστά. στίς 
πoλυκιx.τoικlες, μέ μιά. κιχ.τα.πα..κτΥ) πά.Υω γιά. νά. πέφτοον μέcsα. τά. 
σ')(.()t)πΙδια. κa.Ι μιά. πόρτα. μπροστά. κιχ.ι χα.μηλά. γιά. νά. τά. 6γά.~ouν κιχ.Ι 

ν&. τά. μιχ.ζεΟΟ1,)ν ot όδοκιχ.θιχ.ριστές. ΜΙσα.. σέ λΙγο oιιk.στ.ημιx. οΙ πόρτες 
οι;ότές χlι).,-z,σα.y κιχ.Ι τά. σκουπΙδια. (μιχ.ζΙ μι όγρά. κλπ.) ξεχόνοΥτα.ν 
στ;/yv. δρόμο. 'Έτσι, οΙ περισσότερες ιiΧΡ'Yjστεότηκιχ.Υ κιχ.! μπTjκι1.ν σέ 
!φοι;ΡμοΥή τά. &.ΥΟΙΧτά. δα.ρΙλια. πετΡελιχ.Ιω. 

Tιk. περισσότεροι; κιχ.π&.κιοι; &.pχιcsα.ν νά. χιk.νovτα.ι κoι;l φυσικά. τά. 

6ιχ.ρέλιοι; μένοι>ν ξεσκέπαστ:a.. ΡΙχouν λοιπόν χόμ.α. τά. σκωπΙδιοι; οΙ νοι
κοκ\)ρές (σoι;κκoUλες νά.ολov δΙν όπά.ρχουΥ, ~ εΤνα.ι πιχ.νά.κρι6ες) ξε
:χειλΙζοον τά. Dα.pέλια., τά. όποΙοι; δλη τη ννχτα. π<i.νε οΙ γιk.τες κιχ.Ι τά. 

σκα.λΙζουν κa.l τό πρωl πάνε τά. πιτσιρ!κια., πρΙν ιiπό τούς δδοκιχ.θα.ρι
στές, κa..Ι τά. ά.8ειιk.ζoυν σχεδόν, ψά.χνοντχχ.ι; γtιk. mtt xpYjatμo -κυ
ρ!ως χοι;ρτΙ- γιά. νά. γεμίσουν τά. τσοοΜλιιχ. τo1.iς. 

Kιk.πoια. φορά. φτά.νει κιx.l δ ά.prφπά.ς τΟΟ Δήμ.οu. ΟΙ δδοκιχ.θιχ.ΡΙ
ατές ϊ:οuμπά.Ροuν aτόν δρόμο τά. 6ιχ.Ρέλιιχ., ά.3ειά.ζOlY"ta.ς κιχ.,Ι ϊ:ιk. όπόλοι
πα.. σκoUTClO'tιx. κά.τω κα.Ι ά.ρχΙζOUΥ ,μέ τά. ψτtιk.ριιx. νά. τά. πετa.νε μέσοι; 
στό ιιx.Ihoκlv'Yjτo. 'Όσ'Yj !πιμΙλεια. κι ~ν δεΙξουν, κά.τι θά. μεΙνει κά.τω 
κοι;Ι, τό σποuSa.tότερο, θά. μεΙνουν τά. όΥΡά., ποό ΙΧΟΟΥ σχ'Yjμa..τΙσεt gvrx, 
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&λώνι ά.πό 6Ρωμιιχ.. "Αν σχ.εφτεΤ κιχ.νέ~ δτι. ιWτό γΙνετα.~ χ.ιΧ.θε μέ
~, εΤνα.ι εϋ'Κ.Ολο νιΧ. κιχ.τ~λ6.βει δτι 6λόκλΥίΡη Τι πόλη slvtx.t γεμ.ιΧ.τη 
ιiπό έcπΙες τέτοιες πού 6ρωμα.νε κ~Ι τ:p~ooν τιi κοπιΧ.Οισ. μέ τΙς μύ
γες. Kιχ.πoι~ μέρα. 6Ι6α.t~ θιi πεpιiσει κα.( τlι αuνεpιyεΤo ιiπoλό~\IIOYIς 
του Δήμου, μέ τΙς φΟΡΥίτές ρα.νΤΙστi'jpες. ΤΙ νιΧ. πρωτορα.ντΙσ:ων, οΕ 
τa.λa.ίπωpoι, κα.Ι τΙ νιχ. ιiπoλυμιX.νoυν Ι ΕΤνα.ι ιiστεΙ~ όπόθεGYj. 

ΜΙ την κα.θ~~ότητα. εlνα.t αu,νucpιx.σμέvo κα.Ι τό θέ~ του νερου, 
'tOU <p~YYJ"C0G, των τροφίμων κα.Ι 'OOi} τοορισμ.ου. 

Να-Ι, ε!να.ι ιiλήθεια., Ο-Ι;Ι τlι νερό τω'ι! όΟρα.γωγεΙων στ,Ι, πόλεις 
δέν πΙνετα.t. Γι > ~υτό κα.Ι Τι χρήση τoG ~μcpιιx.λωμένou κα.Ι τω νερου,. 
πού κοu6a.λοi}ν κ~Ι oι~νέμoυν στιΧ, σπΙτι.α. κα.Ι cπιi κιχ.τα.στή~τα. τιi 

6υτιοφόρα., εΤν~ι γενικευμένΥί' ΊM~oIίY Μρα. πoλλιi έpγooτιiσισ. 
έμcpιιiλωσYις νεPOU στήν ToupκΙιL, κιχ.Ι GΈ κιiθε έστιιχ.τ6ριο ~ μπιiρ, ιi
κάμα. κα.Ι σro πιό μικρό, που θά. κα,θΙσετε νιχ. πιipετε κιiτι, θιi σί1ς <pi
Ροον κα.ι .. ό ιiτoμικό μπoυκιiλι μΙ τlι νερό. Τό κα.τιi πόσο. κιχ.Ι α,υτό 
τό νερό εΤν~ι έκ~τό τιχ. έκα.τlι έγγu'1jμένo, ~iYtό ε!να.ι μιιχ. &λλη όπό-
6EGYj. ΠολλοΙ ξένοι πιχ.ντ~, πού εΙνα.ι ά,αuνή,θισtOι σ' α.iYtό τό νερό, 
~ Ιχουν ~ντεΡOστoμιLχικΙς εοο.ισθΥίσΙες, !)ΠOφΙΡOUν κα.Ι ιiπ6 τlι έμcpι~
λωμένο. 

Σέ κιiθε μπ~κα.λικά,κι της γειτονιι1ς 6π~ouν μεγα,λότερα. 

μπoυκιiλια, μέ νερό ~μ.cpιιx.λωμένo (κα.τιi κα.ν6νa, πεντόκιλα.) , τά. OLΚO
γενει~κά" πού 'ItYJY~tvoέPxoVt~t γεμ.ιiτtX. - &Οεια.. Τέλος, Wpxouv 
τά. 6υτιοφόρ«, πού Οια.νέμουν νερό στιi σπΙτια.. Γιιi την ά.κρΙ6ει~, οέν 
ε!να,ι 6υτιοψόρα., ιiλλιi κoινιi φop:tηyιi, πού μE~tρouv ντα.μιτζιχ.νες 
των 25 κιλων. κιχ.θε oZκoγΙνει~ lχει τά. 6ικιi της τσouμπλΙκια: πι
θιiρι~ ~ πλa.στικιi, έγκα.τεcπημΙν~ μέσ~ στό μΜνιο σuνήθως. Tιi πε
ρισσότερα. εΤνα.ι μόνιμα. κα.Ι ά.μετα.κΙVYJΤ~, πιiνω σέ 6ιiσuς, μέ μιιi 6pu
σoύ~ στό κά,τω μέρος. "Έτσι, δτα.ν φτά.σει ά,π' lξω ιiπό την πoλuκιx,
τoικ~. την δρισμ.ένΥί μέρα. της 600μιΧ.Οα.ς τlι φορτηγό μΙ τούς σouτζη
δες (νερoυλιiδες), ενα.ς ιiπ6 α.υτοός μπα.Ι ... ει στήν πολυκα.τοικΙα. κα,Ι 
ιiπό τη ωση της σκιiλας 6ιiζει μιιi φωνή: «ΣοOOuou» -τόσο &γpι~ 
κα.Ι δυν~τή. πού δέν μπόρεσα. νιi τη αuνηθΙσω δυό δλόκληρα. χρ6νι~, 
κιχ.Ι κιiθε φoριi τ,ινα,ζόμ.ouν ~ιtνω, εΙτε ξόπΥιος ~να., εΙτε κοιμό
μ.ouν~. 

Τότε, κιiθε νoικoκuρti 6γα.Ινει στη σκιiλα κα.Ι δΙνει τΙς πιx.ρa.γ
γελΙες της: δύο σtό 12, τpιa. cπ6 28, κλπ-. οε περισσότερες πολum
τοικΙες στην Toupκ~ εZνa.ι τριων-τεσσιipων δρι!κΡων, κα.ι, cpuatκιi. χω
ρις ά.σa.νσέp. ΟΕ «σοuτζηδες» φορτώνοντα.ι r:πόy d>μo τΙς '/'t'tX.(Uτζιiνες 
κα.Ι τΙς ιiνε6ιiζoυy aτό κά,θε διa.μ.έpισμ.α., δπou τΙς ά,oειιiζouν στά. εΙ-



Deigitized by 10uk1s, March 2009

48 ΒΑrΙΈΛΗΣ ΠΑΠΑΕ"fΘΤΜΙΟr. 

δικά. δoχεtιx., κιιΙ τΙ, ξ~ν~κιιτε6ιiζων a.os.tE'; κά.τω, χωρΙς 1i<Ρ6αθετη 
&μ.ot6.q, !κτός !.ν θέλει κιινέν«ς ν&. δώσει φιλo6ώρ-rιμa., μπa.χσ€ς. 

" Αλλοι πά.λι, κιιΙ Ιδια.Ιτερα. οΙ ξένοι, φΟΡτώνων τά. πλΜτΙκά. μπε
τόνια; τοuς, 1'; !.λλα, δσΛεtιx. στά. ιx.όιtoχ.ίνητα., κιιΙ πιiyε lξω γι&. νά. τά. 
γεμΙσοuν &π:ό φυσικές π;ηγές. Atίτό σuμ6~Ινει Ιδια..Ιτερα. σ-djy "Α'γΚυ
ρα., /$παΙ) οΙ σωλήνες του δδρα.γωγείω περνονν μέσα.. &πό τo~ ύπονό
μ.ouς, κιι! οΙ δuσενιtερΙτιδες, οι «χολερΙτσεζ», δπως τΙς λέγα.με, εΤν~ι 

&ρκετ&. σuχνές. Πολλές νOιΚOΚtlρέ~, ντόπιες κα.,Ι ξένες, κα.,Ι δπωσ6.q.
ποτε εόκα.,τά.στιχ.τες, 6χ.ι μόνο δέν πΙνονν &πό τ6 νερό τω ό6ριιχ-γωγεΙ
ω, &λλιi δέν τό χρησιμ.οποιοον οuτε γι&. μιx.γεΙpεμ~, ouu γι&. ν&. πλό
'101.)'1 τά. σο:.λιχ. τι κά.. 

Μερικοί ξένοι -&νά.μεσ~ σ' α.tίτoός κα.,Ι δικοΙ μσ.ς 'Έλληνες
πσ.ΙΡνοtJ,Υ Opσ.κ6ντει~ μέτρα.. ΣτΙς δεξιώσεις κα.,Ι στΙς !πισκέψειις σΙ 
σπίτια. οέ\1 ζητοσν ποτέ νερό κα.,Ι δέν 6ά.ζοον π&.γο στό oόtO'Κ.U τοuς, 
!.ς ΠOf}με, για.τ.ί ψ060Ciντα..t ότι θ&. ε!ν«ι νερό δ6Ρα.γωγεΙω. 'ΕπΙσης, 
στ&. !aτια.τόpιor. δέν τρώνε πoτi μιχ.Υεφεμένο ψor.γητ6, μ' όλο ποό εΤνσ.ι 
6ρσ.σμένο. Π ΡOΤιμoUν νά. τρώνε μόνο ψ.ητά.. 

"Ας προχ.ωρ'ήσοομε τώρα; κα.,Ι cr-m. τ:ρόφιμσ. κα.,Ι aτό <p~"('Yj(t6. Στην 
Tωpκlσ. τ:6 πρό6λ~ δέν εΙνα.ι τ Ι θ ά. Ψ ιi ς, &λλ&. π ο 1) 

θ &. Ψ ιi ς. Αότ:ό σημα.Ινει ΟΤΙ δέν όπ&.ρχ.ει πρ66λ'ημσ. φσ.Υητοσ, 
OUτε δτ.ι σπιχ.νΙζοον τά. !στια.τόptιx. κιιΙ οΙ λοκά.ντες. θέμα.. ~pιότη,. 
~ κα.,Ι πά.λt. "Ας πά.ροομε δμως τ&. ΠΡ&.Υμα.τα.. μέ τη σεtpιX., ι.ιρχ.Ι
ζοντα.ς πρώτα. &.πό τ&. τρ6ψιμσ.. 
Ή Tol.)pΧlιx. εΙνα.ι μΙα. &π6 τΙς λΙγες χώρες στόν κόσμο πού, 6έν 

εlσά..γοuν 'tpόιptμιx. (λέγετα..ι δτ~ όλες κι δλες εΙνα.ι έψτά;) . 'Έτ.σι, δλα. 
πΡέπει νά. τά; πσ.ρά.Υει, 1'; ν&. τά; <ρτι&.χ.νει μόΥ'η της. Καλό χα.Ι ~κό 
μσ.ζΙ Κα.λό "('ια.τΙ κερδΙζει σuνά.λλa.γμσ. κσ.Ι ΚΙΧκ6 για.τΙ χαμι&. χώ
ρα. δέν μπι)ρε'ί ν&. τά. lXEt δλιχ., κσ.Ι σέ !πα.ρκεΤς ποσ6τητες. "Επε.ι
τα. 1ι Ιλλειψ'η σuνα.γωyισμoί} δέν μπορεί πα..ρά. ν&. ρΙζει τ'ήγ Πι)ι6τ'η
τa;. Αότ6 σuμ6α.Ινει εΙδικά. στά. εΙδ'η πώ πα.ρά.γοl.)ν Qt κρa..τικές !πι
χειρ'ήσεις. 'Ένα.. πρ&.γμσ. σώζει την ΤωρκΙα.: 1ι σ.πεΡσ.ντοσόν'Ι/J τη.ς 
κα.Ι 1ι πoικιλlσ. 'tou κλΙμιχ.τός τηζ, ποό της επιτΡέπει νά. κa..λλιεp
γε! μ.ι&. μεγ&.λη πoικιλlσ. εΙδ6>ν. T~ σώζει !πΙσ'η~ 1ι με.γά.λη κτη
νοτροφία. κα.Ι iι &ψθονΙοο ψσ.ριοο. 

Άπό πλεuριiς τροφΙμω,Υ, λοιπόν, στ.1jν ToupκCιx. δπ&.ρχει ώ
p<Xot~w χ.α.Ι !.ψθονο κρέα.ς. Mιλdμε γtά. ψρέσκο κΡέα.ς, γvx.τΙ κσ.
τεψυγμένο δέν δπά.Ρχ.ει τ.ΙΠI()ιt(X,. θ&. στoΙ~ιζε περισσιkεΡO σ.πό τ6 
φρέσκο χ.α.Ι δέν θ&. μπopof}σε ν&. Οισ.τη,Ρηθεϊ. Μέ τΙςδισ.κοπΙς τοο 
ρεόμιχ.τος, γι&. λ6γΟ',}ς oΙκoνoμlσ.ς, ποό aτό 1979-80 fyrα..ν πέντε-



Deigitized by 10uk1s, March 2009

ΤΟΊ'ΡΚΙΑ, ΜΤΘΟΙ ΚΑΙ ΑΑΗΘΕΙΕΣ 

lξη κa.Ι περισσότερες ώρες την ~μέpα., οδτε τά. x.oι'fά, τρόφι.μα. δέν 
μΠΟΡοΟν Υά; Qιcx.τηpΎJθοUν πολό, δχι τά. κa.τεΦιιγμέw,. Kρ~, λοι
πόν, &.φθονο, Ψ'ρέaκ.o 'Κa.ιΙ 6>ρα.ϊ:ο. 'Όσο θέλετε, &πως τό θέλετε κο:Ι 
δ,τι θέλετε: μπριζόλες, πcx.Τδιiκιcx., ςΡιλέτο, κιμ!i, τζιγιέρι, μποότι, 
κεςpa.λά.κι, μέ λίπος, χωρΙς λίπος, μέ κόκκ.cx.λo, ~ χωρΙς κόκκcx.λo. 
Κι δ Το()ρκος x~πης (κcx.σιiπ, τ6'ι! λένε κι αοότοι) elvcx.t πολό 
ΤΙΙ1ιος κο:Ι πολό περιποιητικός. θ6. σο!) κa.θa.p!aει τό κΡέαι; πρΙν τό 
ζι.γΥ!aει, mτι που δέΥ, γίνεταιι σέ μdς κcx.Ι δέν θιi πpoσπ:.cx.θ1ιO'ει Υά; 
σέ γελιiσει. 

Χοφινό μόνο δέν όπά.ρχει, τouλά.Xιστo στά. κρεοπωλεία. κcx.Ι 
στά. έστιcx.τόΡιια.. Τό rlπcx.γορεόει iι θΡιησκεία. τους. 

ΟΕ τιμές e!nt πολύ προσιτές στους ξένους, rln&;, γιά. τους 
vτόπ,ιoυς εΙνοι.ι τσουχτερές. 'ΈΤGL 16λεπα. ΣUXνά, ΤouΡχάλες νιi περ
νο!)ν κο:Ι v' rlyopά.ζouv Ινοι. - ουό κιλά; κcx.τιμ!ioες, ξόΥγια. κa.Ι κόκ
ΚΙΧλοι., στην τψ~ των δΟ - 60 λιρών τό κιλό, δτα.ν τό κpέcx.ς εΙχε 
300 - 400 λίρες. Aότιi τά. 6ά;ζουν, λέει, σ' Ινα. κa.ζά.νι, ρΙχνονν μέ
σοι. ΚΙΧί λΕγα ρυζι ~ μα.νέστΡα. χ.α.Ι τά. mvot>y μιά. σoUπcx. γι&;, νά. τα.ι
σουν τ~ν Οχτα.μελη ~ δεχιιμελη οΙκογένεια.. 

'f 'ltιiρχει &.φθονο κcx.Ι κtiλό Φιi.(J(. στ:!jν ΤουρκΙα.. Κα.Ι μιλοψε 
πά,ντcx. γιά. ςΡΡέσκο Φά.ρι. Άπ6 τό ώρa.ι6τσ.τo κoι.λmyt της Μα.όρης 
θιX.λα.σσcx.ς πού μπορείτε Υά; τ6 ςΡ6.τε στό κεΡα.μΙδ,ι, στη σχιiρa. ~ 
στ6 't'YJyιiYt, 6>ς τΙς τσιποσΡες, σuνcx.γρΙδες, λιθpΙνιcx., μπcx.pμ.πoUνια. 
κλπ., της α.Ιγα.ιοπελα.γΙτικης κcx.Ι μεσοΥειcx.κης πλευΡ6.ς. Άκόμη 
καιΙ οΙ πcx.λαιμΙ~ες, ςΡρέσκες - Ψ'ρέσκες γΙνovτa.ι. 6>ραιtότcx.τες, ψητές 
~ τqyoι.νψές. 

Τόν Σεπτέμ6ρη το() '81, ΥυρΙζοντας μι&. ταιtνΙα. γιά. την ΕΡΤ, 
,μέ τουρκικό σuνεργείo, rlπό τoUς &.pχα.ιoλoyικoUς χώροος της Μι

κρ6.ς ΆσΙα.ς, &.πό την ΠόλΎj 6>ς τη.., Άλικa.ρνoι.σ6, οΕ lξη 'Έλλη
νες πού ~μ.ιχστcx.ν !κετ, τρώγα.με μ.ιά. δλόκληρη 6δομά.δα., μεσημέρι -
6pά.δu Φ&.ρι, που !δω δ,έν θά. μποροΟΟcx.με Υά; τό 6Ροσμε, κι δ.ν τ:ό 
6ρΙσκιχ.με θά. ήτοι.ν μπα.γιιiτικo κcx.ί πιχ.νά.κρι60, !νω !κεΤ μ6.ς στοΙ

χιζε 300 - 400 δροι.χμές τό κιλό, τό πολό. 
Πρέπει &.κόμιι; vά. μιλ1jσοuμε γιιi. τά. τuριά; της ToυρκCa.ς, σ' 

δλες τΙς γνωστές κcx.Ι δ.γνωστες ποικιλΙες. Τό μόνο μειονέκτημά. 
τους elnt τό πολό &λά.τι που 6ά.ζouν. Π p6κε.ιτr.ιι Υιά;, κα.τά. πα.ρ:i
δοση σu~θεια., γι&. νιi. μπoρoUν ν&;, διαιτηpoσνrt'α.,ι τά:. τυριά. !κτός 
Φι.γΥεΙου, κα.Ι εΙδικά; 1ι ςΡέτα., ποο !κεϊ: τη λένε «40'1tΡO ΤU?Ι» (Μπε
γιιiζ ΠεΟΥΙΡ). <rπά;ρχοt>ν !ΠΙO"YJς &.φθονα. κα.Ι κcx.λά. χσρταιρικά; κα-Ι 
λα.Xα.νι.κιi, &.yyoόpιa. κα.Ι ντομά:.τες -δχι τόσο θΡεμμένα. δπως τιi 
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δικά. μιχ.ς, d.λλιi ΥΟστψ.ότor.τor., για.τΙ, εlνor.ι φuσικιχ.. Τ6 rar.o !σχόει 

κα.Ι γιά. τά. φpoίiτα. --ιπopwx.ά.λιιx., μα.ντα.ΡΙνLor.. μηλor., μ'M-νά.νε~, 
1ΟΟό πα.ρά.γει δλη fι πα.ρΙXΛlα. d:ItCi τη MlJpatYη ώςτην Άπάλεια., 
στη μ.εaoγεια.κ'ή, 'ItlElJpti. 

Έδώ ά,ξΙζει νά. γΙνει τι,μητικ1j μνεΙα. γιά. τό κεpά.σt.. 'rMρr
ΧOUΥ. rsdJv Τouρκ!α. κερά.σια. χοντρά. σά"ν, κορόμηλα. σχεδόν κα.Ι 
ΤΡαγα.ν6. σά..ν τά. δικά. ~ κεpά.σtor. Βοδενών. 'Όποιος λor.τρεόε:ι 
a.ότό τό φpoίiτ.o, θά. τό εόχφστηθει πολό. Κα.Ι τά. πε'lt6'Α,α. είνa.ι 
'ΠΟλό κα.λά., ά,λλά. τά. κα.ρποόζLor. δχι κα.Ι τόσο. 'Έχων γενικιχ. πα
λό xoVt'pci μα.σρο σπόρο κα.Ι είνor,ι σχ;ετικιχ. μ.ικρά. σέ μέγεθo~. 'Ό
χΙ !σχ1jμα. πά.ντως κα.Ι. πρό πα.ντός, μ.έ τη cpooικ.1ι τοος γεόση, δ
rcως δλα. τά. γεωΡγΙ'Κά. κα.Ι κηπειrτ:ικά. 'Π(Κiίόντα. της Toup-κ€a.ς, 1-
πctS1j τά. χημ.ικά. λιπά.σμα.τα. εΤνω. λιγοστά.. 

Τέλος, πρέπει στά. 1κλεκτά. τρόφιμα. νά. πρocπεθOUν τά. ά,
λα.vτ:ικά. 'Xa.t τά. γλυ'Κά., ΟΟou ο[ ΤοΟΡκοι εΤνa.ι κα.Ι ~ι 't:εX.yΙτε~ 
κα.Ι μεΡα,χ.λ'9jΟες. Άκόμ1j κα.Ι lνα.ς πού φopά.εt μα.σέλες, μπ:οΡε! νά. 
'Cptbst !cp06a. "C6 λοuκοόμι τόποlJ Σa.cp'Ρά.,μ.πολou (Σa.φρά.μ.πολ1jς, B1j
λaΜI) , 'ItOό εΤνα.ι ώρa.ιότor.τo, δέ ... κολλά.ει στ:ιi Μντιαο, ΟΟως τό δι
κό μα.ς κα.Ι είνa.ι λιγότερο γλι>κό. Δέν σέ λιγώνει δ1jλ~ή. 'Όσο 
γιά. τό λεμπλεμ.πΙ (cπρa.γά.λι) δέν πpόκειτor.ι νά. τό 6ρετς 1tOtIθενά. 
aτόν κ6σμ.0. 

Λ1J'I'COίiμ.a.Ι παό δέν μπ:ορώ Υά. πώ κα.λά. l<ryLa. γιά. τά. tU{J4PL
κά. κα.Ι γιά. τ6 Ρόζι. Ή κa.τώτεp1j Ιλλ1jνικ1j 'ΠΟLότ1jτα. εΤνor.ι κα.λό
τEp1j ά,πό την κa.λQ'tEP1j ΤOUΡ-ΚΙΚ'ή. Τά. μa.κα.~α. ζlJμa.ΡώYOlJΥ, i) 
~oρε! νά. ξυνΙζouν έλa.φpώς, κα.Ι τ6 ρόζι λιxmtώνει. ΚρΙμα. στη 
ψ/ιμ1j τoU ΤOόpκιΚOlJ έθνικοο cpa.~of). Σπά.νια. θ~ πετόχετε κa.λό 
πιλά.cpι σέ Ιστια.τόριο. Κι7.κά.σχ1jμa. είνa.ι, 1πΙσης, κα.Ι τά. cpa.γηtά. 
σέ κονσέρ6αι, 1κτός ά,π6 τΙς κονσέΡ6ες Φά.ρι, πού εΤνor.ι πpa.γμa.τικά. 
πολό πικά.ντικες. Kpέa.ς σέ κwσέp6α. δέν όπά.ρχει. 

Τό Φω,μΙ εΙνα.ι καλό, !Υ κa.ι μ'ΠΟρει νά. σΙ πα.ρα.ζε,ΥΙΦει στη.ν 
d.pχ1j fι γεόση τω, για.τΙ γΙνετα.ι d.πό 6.γν6 στά.ρι, αιά. μ.έ τη~ πα.
λιά. μέθοδο της ζόμ1jς. Ίδια.Ιτερα. ώpα.tες ε!να.ι ο[ λor.γά.νες τοι>ς, 
στ1jν περΙ~δo τoU Ρα.μα.ζa.νιof} (νηστεΙα.ς), γι' αιUτό τΙς λένε κα.Ι 
Ρα.μα.ζα.νόπιττες (Pa.μ.or.~ν Π ιντωΙ) • Στην π~ριΙoδo σiYσή, κά.θε. d.
π6γευμα. σχφα.τΙζoντιu τεΡά.στιες oόptς μιιψοστά. στoUς cpοόΡΥΟlJς, 
'ΠΟό δouλεόouν σuνΙXεια.. γιά. vά. '1ψ'XfIτά.σouy τη ζ~'t'Ypη. Γεμ.Ιζουν. 
λοιπόν, τΙς κα.λα.θοσνες μι ρa.μol;α.νOOtιτ:tει;ι, κor.[ μ.6λι~ δ μ.ouεζΙν1j<; 
δώσει τ6 σόνlh)μ.a. της διor.κoπής ~~ yιηcrτεΙα.ς (Ίφτά.ρ) τρέ.χouν 15· 
λοι στά. σπΙτιor. τους κα.Ι πέcpτooν μι τά. μ.otYt:ρa. ατό cpαιγητό, ποό 
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'iJ βά.ση τω εΙvα.ιι 'iJ ρ:χ.μ.αζa.νbl't;ιττ.ιχ., φUΔΙκά.. rta.τΙ πΡέπε.ι νά. πο\}
με έδώ, δ-g. '&ό Φωμl στην ΤouρκΙα. εΙνοοι '&ό φτηνότερο εΙδοι;; τρο
q:rης κσr.ι κα.τa.να.λώνετ.a.ι πιipα. π:ολό. Τό &εότεΡο ψτηνό εΤδΟζ εΤνα-ι 
τ6 τσά,ι (εόρωπαΧκό) ντ6πι~ πa.pα.rωγής. ''Oxt κα.Ι '&όσο κa.λή 'iJ 
'ItOttS1:'Y)'t«., &.λλιi, είπa.με, εΙναι δ.φθονο κα.Ι φτηνό. 

Q[ Το\}ρκοι πΙνουν π:ολό τσιiι: n έντε ~pιXκια. την ~μ.έpα. 
κα.τιi μέσο δρο τό δ.τομο. Tσιiι χε.tμ.ώνα. - καλοκα.Ιρι. 'Iδιa.Ιτεpa. &ο
πό τ6 1977, ποό &ow.ι:yopetYtoηκε 'iJ εtσα.γωrYJ κa.ψ,έ (γιιi οίκονομιοι. 
σuνα.λλΙΙγμ.ατo~) τό ταιΧι πa.Ιρνει κα.Ι δΙνει. Ή ,ιixaP1j, νtόπι.ας 
πa.pα.γωγYί~ κσr.ι α.uτΗ, οέν εlνα~ τόσο κa.λ'ή σέ ποιότητα.. EΤwι.ι 
χoνΤΡOmμ.μένη, μουντη κα.Ι λιγότερο γλυκει& &οπό τη οικ'ή ~. 
Άλλά. κυκλοψορεΤ πολό κα.Ι σέ κό6~, γta.τΙ πολλοΙ Τοσρκοι δέν 
ρΙχνouν τη ζ&χαρη μέσα. στό τ.σιiι. Τό π!νουν σκέτο 6ά.ζovoα.ς κομ
μa.τΙΙκια. ζά;χαρη &οπό τόν κUOο στό στ.όμ.a.ι τους . .Στά. τσα.γάί:iικa. aτό 
σερ6Ιρουν έΠΙσ1j~ σκέτο μέ δυό κoμμα.τιiκια. ζιXχcφη aτό πιa.τιiκι κα.Ι 
Ινιχ κουτιχλιΧκι • .Σέ σπίτι, !ν τελeι.ώνoν!'Cα.ζ τδ πρώτο 1CGItΎjpιXκt, Ριξεις 
μ.έσα. τό κoυταλιiκι, ofj .. 6 &οφ'ήσεις μ.έσα. σt:ό 'lttωtά.xt, θιi σΟσ -σ6 ξιx.νa.
γεμΙσουν μ.έ τσά.ι μέχρι πού νά. σκά.σει~. "ΑΥ, οέν θέλεις δ.λλο, πρέπεΙ. 
Υά; WJtGθετησει~ -ι:ό κoυταλιiκt 6ριζόντια. 'ltιiYtι) στά; χεΙλη τώ '1WC'Yj

ptoU. 
Τέλος, πρέπει νά. πoi}με, δτι 'iJ τouρκιοι. !χει κa.λ4 xpa.σti. 

κα.! πρό 'ιtιXvτός κιχλδ ρα.κι. 
Kαλιi κα.Ι μπόλικα. εΤwι.ι τιi αΔγιi κα.Ι τ4 κot.&ιtouλιx., Ιπ.Ι

OΎjς, δπως xa.! οΕ Ιλιέ~, τ6 λΙΙδι, τό 6oότ:uΡO, παρ' δλο π:οό τό λιΧο.ι 
κα.Ι '&ό 6ούτυρο πα.νε Ιξω - κα.Ι μιΧλιστιχ. οΙ κα.λότ.ερες ποιότη
τες Ιτσι ποό ν4 πa.pα.τηρεΤτιxι σuχνσ. !λλειΦη. Τό ίδιο γΙνετ.a.ι. 
κα.! μέ τόν κa.πy{ι. ΤΙΙ τουρκικά. τ.σιγά-Ρα., «-δτ'ά. ποό ΠΡοοΡΙζaινm.L 
γιιi τό έσωτερικ6, δέν κα.πyΙζoyτa.ι. 
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Σχετικ&. μέ τό φα:Υητό, τώρα, 1) 'rouρκι~:η, κοuζΙνα. δέν εΙνα.ι 
κα.θόλou &ογνωστη στην Έλλά.δα.. Τόσο στΙς όν:ομα.σΙες, δσο mt στά. 
ψα.γητά., τσα.κωνόμσ.στε auviXEta. μέ τοός Τοuρκοuς, &ον α.ότοΙ 1ίά. 
Π'ijΡα.ν &.πό μάς ~ !μεΤς &.πό α.ό'toόIόI. Ό "Ελληνα.ς στην Τοοριχ.!α. 
δέν πρόκειτιΖ.Ι νά. πεινά.σει, για.τί εΙνα.t !ξοικειωμένος μΙ την τoόρ~ 
κικ-η κouζίνα.. ΟΙ δια.Ψζίρές 6έ6α.ι.α. UMpχouy πά.ντα.. Γενικ&. στΥιν 
ΤοορκΙα., 8λa. σχεδόν τά. ψα.γητά. σuνσΟεΟΟντα.ι &.106 μαoLvτιz.v6 κα.ί 
πιπέρι. n ιπέρι . μα.Ορο, κόκκινο, κίτρινο, πρά..σινο. Κα.Ι, ψuσικ&. 
&.πό πιπεριές, κα.uτε.ρές κα.Ι γλuκιές. 

"Αν ποτέ &.ποφα.σΙσει κα.νένα.ς νά. πα.ρα.γγε.ίλει «μπtμπεp~Ι» 

(πιπερά.το) ψα.γητό, πρέπει νά. 1Οροετοιμα.στεΤ γιά. ν&. πά.ρει φωτι&., 
θά. κα.oi}y τά. τζιγέρια. τou. Ίπά.,ρχouν πιπεριές, ποό &ον τΙς δοκιμά.

σεις θά. στρα.6ώσει τ6 στόμα. σου κα.Ι θά. πρηστεϊ: 1) γλώσσα. σou, 
χωριστά. ποό θά. κλα.Τς τρεΤς μέρες. Κι 8μω~ τΙς τρωνε. ΤΙς σr;κώνει 
τό κλΙμa.i ΤΙς εχouν σuν-ηθΙσει; 

Κα.Ι γtά. Υά. δλοκληρώσοuμε ξα.νιχ.λέμε δτι τό πρόβλημα. Μν εl
να.ι τΙ θά. ψ1Χ.ς, &.λλά. ποί} θά. ψdς. Λόγω κα..θα..ριό'tηtα.ς, ψuσικ&.. Στ~ ... 
"AYΚ\iPr:ι;, γιά. πα.ρά.δειγμα., μέσα. aτά. χιλια. oub !στι.α.τ6ρια. κα.Ι κε
μπα.μπτζ~διχr:ι;, οι ξένοι κα.τoJ..~γouν νά. τρωνε οέ 1)..6 τό πολό χr:ι;.
τ~μα.τα.. Κι δπως &.vτιλιxμ.6ά.νετα.ι κα.νέyr:ι;ς, r:ι;u'tάo εΙvα.ι τά. πιό 

&'ριστοκρα.τικ&. κα.Ι κα.τά. σuνέπεια. πα.νά.κρι6ιχ.. Τό σou6Moκt, ai;; 
ποσ,με, στ6 λα.ί:κ6 κεμ1ti~πτζ~δικο μπορεϊ: Υά. τό ψ4ς μέ 100 λΙρες 
τη μερΙΟα.. Σ' α.Ι>Τά. τά. !στιιχ.τόρια. - τά. 5~6 δηλα.δ~ - θά. στοιχΙ
ζε~ πά.Υω &.π6 500. 

Δuό χr:ι;κές σuν~θειες 1000 εΧOUΥ οΙ τοσρκοι, σ' Ολα. τά. !στιr:ι;
τόρια.: εlyr:ι;ι 1j όπερ60λικΎι περιποΙηση κιχιι τό γ~γopo μά.ζεμα. τωΥ 
πι&;,των. Kιx.l μόνος ~, &οΥ εΙστε κα.Ι δέΥ υ1tiά.pχει ΚΙΧΙΙ μεγάλη κΙ
νησ-η, θ&;, 'Ittaouv πά.Υω σα.ς πέΥτε ά,ΥΒΡωΜΙ Υά. σ4ς περιποιηθοί)ν, σέ 
<ΤΙ)μ.ΕΤο ποό ν&. &.πελπιστεΤτε. Κι δτα.ν κ&;,νετε πώς &.ψ~νετε κ&.τω 

τ6 πηροόΥΙ χr:ι;Ι τό μα.χα.Ιρι ~ τό κouτά.λι στό πι&;,το, 1000 μόλις σa.ς 
ψέρα.νε θά. σ4ς τό πά.ροον &.κ6μ-η κι ay δέν lχετε ΠΡοψτά.σει Υά. τό 
δοιχ.ιμά.σετε. Σέ κά.θε έστια.τ6ριο, ot όπ&;,λληλοι θά. εΙΥα.ι όπερ6.ριθ-
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μοι, γι~τΙ ύπάορχουν, δπως εΤπαμε κα.! &.MoU, οε &.πλήΡωΤΟΙ πιτσι
ρικ&δες, που δουλεύουν μόνο γι& τό στομ&;χι τους. 

Γι& τόν 'Έλληνα. που Ιχει συνηθΙσει ν& Ιχει ξιχ.πλωμl~ μπρο
στ& του 1$λιχ. τά:. πι&τιχ., &.κόμη 'Κ/ΧΙ &'11 Ιχει τελειώσει, &σπou ν&. O1j
κωθε! &.π6 τό τρα.πέζι, ε!νιχ.ι κ&πως στενάχωρο ιχ.ό,;6 τ6 α.ρπα.γμα. 

των πι&των &.πό μπΡοστ&. του. Γιιχ.,;! "ό κά;νοuν ι,χ.ό·τό; Οδτε κιχ.Ι οΕ 
lδιοι τό ξέρουν. Κά.θε φορ&' που το&; ρωτ&τε, σέ κοιτά.ζουν &.πλως 
&.ΠOpΎJμlνoι κιχ.ί ρωτοuν κι ιχ.ότοΙ μέ τ~ σεφ&. τους: "Μάο τΙ τ6 θέ
λε,;ε, &.φοσ δέν θά. φ&,;ε &λλο ;». 'Έπειτα. α-δτοΙ οΕ τδσοι 'ΜλλοΙ 
σεΡόιτ6Ροι κιχ.{ 60ηθοΙ σο\1 δημιουργοσν κιχ.! πΡ66λημ.ιχ., σέ ποιόν νά. 
πρωτοοώσεις φιλοδώΡ1jμιχ., μπιx.~σΙς. Σέ μερικά; μόνο κιχ.,;ιχ.στημιχ.,;ιχ. 

τ6 lχουν ρυθμΙσει lτσι ωσu τ& ({JLloOwp1jIl'ιx.τιx. ν&. μοιρά.ζοντιχ.ι &.ναr 
λοΥΙκά. σι 1$λοος, !κτός &.π' τους πιτσιΡικά;δες, φυσικιΧ.. 

Moi) lκιχ,νε !ντόπωση ~ν Τουρικ.ίι.χ. Οτιχ.ν ΠΡωτοπηγιχ. κιχ.ι ρώ

'tYjaαo τουρκους σuνιx.δέλφoυς, μl πόσιχ. χρ,~μα.,τιχ. μ.παρε! νά. περν& 

κιχ.γένιχ.ς τ6 μ~~. Ή &.πά.ντηση Υιτιχ.ν: Έξιχ.ρt&Τιχ.ι. ΜπορεΤ κιχ.Ι lιέ 
10.000 λίρες, &.λλά. μπορε! ν&. μ1j σ&ς φτ&,νουν OUτε 50.000. Δέν 
&ρy~ νά. τδ κιχ.τιχ.λιΧ.6ω. Ή Τουρκ!ιχ. εΤνιχ.ι μι& &.π6 τΙς χωρες 
στην δποίιχ. iι διι.χφορ&. &.νά.μεσιχ. στόν πλουσιο κιχ.Ι τό φτωχό ε!νιχ.ι 

τpoμα-~τικYι. Σόμφωνιχ. μέ !πΙaημες σ,;α-τιστικές τό 15% τοΟ πλYj
θuσμoσ κιχ.ρπο\1τιχ.ι τό 85% τοσ ΈτησιοΙ) ΈθνLΧOσ II Ροϊόντος, κιχ.ί 
τ6 85% τoU πλYjθuσμοu κιχ.ρπούτιχ.ι τ6 15% τοο E.E.ll. ΑότΥι iι lv
δι&.μεση μεσοιχ.στικΥι 'Κ/Χ,Ι μικροιχ.στικΥι τ&ξη εlvιx.ι &.σΥιμα.ντη, &.φου 
δ κιx.θYjy1jtijt; Πιχ.νεπιστημΙοο καιΙ γεΥΙκά; δ μlσoς Uπά.λλYjλος, εΤνιχ.ι 
κι ιχ.ότ.ός φ,;ωχός. Τό 1919-80 δ μισθός τοΟ κιx.eΎJYYjτYι Πιχ.νεπι
στημίου &ρΧ,ιζε &.πό τΙς 7-8 χ'ιλιά.Οες δ,pιx.χμlς, γι& ν&. φτ&σει τδ πο
λό στΙς 15. Ό διευθυγτης της <rπηΡεσΙιχ.ς ΕΙδΥισεω>\l της Τηλεό
Ριχ.σης, μέ 20 X,ρΌVιιχ. οημοσιογρι,χφικΥι θψείιχ., lπιχ.φνε γύρω στΙς 

15.000 δpι.x~μlς, κιχ.! δ 6ιχ.σικός μισθός 'Cou UπιiλλYιλoI) Υιτιχ..ν 3.500 
δρα.χμές. 

Άνώτερος όπά.λληλος τοο <rπooριyelou ΤοορισμΟΟ 6ρέθηκε σέ 
Μσκολη θέσYj Y<i &.ντ!Χ.;ποδώσει τό γεGμιx., ποό τοi} πρόαψερε Ινα.ς 
σuνά.δελφoς, σέ π:χ.ν&.κρ,ι60 έστιιχ.τόριο, κιχ.Ι μετ& &,πι). πoλλotίς δι

στιχ.Υμους τ6ν κ&λεσε μέ χΙλιιχ. σuyyνώμΎ] στό σπίτι του μόνο γι& 

Ινιχ. 'Ι'".οτό κιχ.! κιΧ.τι πρόχεφο. οε πιλότ:οι της TtGJJPX Χιχ.6άο Γιολιχ.ρΙ 
(Κριχ.τικΥι <r πηρεσΙιχ.) lπιx.tρ~ν τη.Υ, &νοιξη τοσ. 80, 17-18 χιλιά.δες 
Ορα.χμές, γι' ιχ.ότό κιχ.ί μl την MλυYιμεpΎJ. &.περιγΙιχ. (κp&τη~ε. κιχ.
ποο 80 μlρες) &.ρ~τoί lφuγιχ.ν κιχ.! 'iti'jyιx.v σΙ ξένες &.εροιπορικές: 
~'tιχ.t?Ιες. 



Deigitized by 10uk1s, March 2009

ΒΑΓΓΕΛΗΣ llAllA.E're1'MIor 

Λένε δτι rrc+ιν Toυριx.La. &.ποτελεΤ ei)χ.1j w:ι.Ι καιτάρα. Υά;. εΤσ~ι 
δ-ημ&:rιoς; όπ6.λλ:ηλος. Eόχ~ Υι.ιχ.τΙ &.πoχτ~ μιά. μ.όνιμΎj 8ouλειά.. Κιχ.Ι 
w:ι.τά.pσ., ΥΙιχ.ΤΙ πένε~ι ΙπΙ μoνΙμ.ou 6ά.σεω~. Άπό κιΤ ξεκιYl1Υε 15λa. 
τά. oει~ της γρα.φΕΙΟΚΡιχ.τΙα;ς, του μπιχ.χσΙς, της 8ιιχ.ψθοΡάζ, τ'i'jς 
&.vιχ.'It(.)1;ελεσμσ:t'ικότητιχ.ς. Άλλά. ιχ.ΙΙτά. θ6. τά. ποΟμε σΙ ξεχωριστό κε
ψ6.λa.ιo. ΈδιiΊ &.νa.φέpιη.ι.ε μερικά. στοιχείιχ. μόνο ΚΙΧΙ μόνο γιά. ~ 
δεΙξοομ.ε ":'ijy &.ντΙθεσ"t) πού όπιiρχει &.ν6.μεσιχ. aτόν πλoUτo κιχ.ί στη 
φτώχεια., μιιi &.νΤΙθεση που έκτεΙνετα;,ι σ' l5λot>ζ τούς τομείς: Δια.
τpoφιYj, Υτύσιμο, κα;τοικΙα;, Sta.σκέOtx.CTtj, δουλειά. ... Αν κά.θεσιχι σΙ. 
φτωχoσuνoικΙιx (μι' 2-3 χιλιά.8ες !νοΙκιο) κιχ! μπορείς νά. τρως στά. 
λιχ·Ικ6.' έσuιxτ6ριιx, μπορείς νά. περνdς &νετιχ μι τΙς 10.000 τ6 μ1j
να.. "Αν κά.θεσα.ι σΙ. κιiλ1j σuνoικια. (μ.ί 20-30 χιλιιiδες έvoΙκιο) 
κα.Ι τρως στιi 5-6 &.ριστoκρa.τικά. έστια.τόρια., δΙ. σοΩ φτιivooy οδτε 
ο[ 50.000. 

"Ετ:σι τ6 έρώτημα; !ν ε!να.ι ψτη.ν'ή il &.κpιβ~ 1ι Touριx.ίaί, δέν 
έπι8έχετa.ι σwp'ή &.πιiVΤΗ.ση. Γιιi τους ξένους ε.!να;ι μ.liλλoν φτην-ή. 
Γιά. τούς Ι8ΙCιUζ τοός Toυρκoυ~ - κιχ.ι μ,ιλ4με ΥΙά. τ6 85% πα.
Υά;.κρι6η. 

AUτά πο,) μπορεϊ: Υά;. προσφέρει σΙ. κιiλές τιμές κιχ! κιiλ'ή ποι6-
~ 1ι τoυριx.ΙΚΎj &.γορ6. στούς ξέvouς, κa.ι εΙδικά. σΙ. μ.liς τοός 'Έλ-' 
ληνες ε!να.ι τ6. χα.λιά. (χεtρCilltOΙητα., έννοεΤτα.ι) τά. 6a.μβα.κερά., τά.' 
δεΡμ.ι1τινα., χpυσwpικά. ΚΙΧΙ ιiσ"tjμ.ικά., ΚΙΧθώς κa.ί ouXφopιx. &λλα. EL
δη λα.tκ'i'jς τέχνΎjς. οι Οια.φορές στη.ν 't'tμ'ή στά. εΤδη α.ΙΙτ6. σΙ. σlίΥκρι
ση μΙ. τΙς δικές ~ εΤνa.ι μ,εyιiλες, ιiριx.εΤ νιi ξέρει κa.νένα.ς ά.πό 
α.Uτά. ΆλλιιiΊς, !ν πέσεις !σχετος στό πεpιβ6ΎjΤO «Κα.πa.λ! Τσιχ,ρσΙ» 

(Κλειστη Άγορ6.) της Πόλης 1j στό Π~ά.p' τής" ΑγκυΡιχ;ς, της 
ΣμόΡνης κa.! !λλων μεγα.λοπόλεων, μπορεί νά. βρείτε φτηνά. πρά.γ
μ.a.τa., &.λλά. δπά.Ρχει oκtvSu'lOζ ν&. πέσετε ~ξω σΙ. πoιότ'ητa.. "Αν 'Κα.
τα;φlίΥετε σέ μεyιiλα. ΚΙΧΙ έϊ(Uημένιx. κa.τa.στ'ήμ.ιx.τιχ., θά. πληρώσετε 
&.κριβότεριχ.. 

ΑΙΙτό που πρΙΠει νά. ξέρει δ ξένος ε!ναιι l5τ.ι 't'6 πa.ζά.pεμ.ιx. ε!
ναιι πa.λιά. σu~θεια. ι:π:ήν ΤouρκΙα.. Έκτός &.πό μεΡΙΚά. κιxτa.στη
μα.τσ.., πΟΟ ~χou,ν φΙξ τιμές, Πι1.VΤO!} &.λλοΟ (&.κόμη 'Xltιί σ' α.ότά. μ.ί 
τΙς φΙξ τιμ.ές) μπορείτε νιi π~α.pέΦετε !γρια.. ΑΙΙτό δέν σημ.α.Ι
νει IS't't δ Τοορκος 'Κα.-w.στημ.a.τά.pχ~ 11 lμΠΟΡος εΤνιχι &.πα.τεώνιχς 
κa.Ι ΠΡοσπι1.θεί νιi σfI.ς έξι1.7ta.τήσει. 'Έτσι lxeL σuνηθΙσει νά. 7ta.ζα.
ρε.όει πα.~ίΙ Άλλιi !ν δ Άμεpικa.'fός, il κά.ποιος !λλος ζέν~ δε.
χτεΊ: νά. Mr~EL rrc+ιν πρώτη τψ:ή πΟΟ θά; τoίi' προσφέρε.ι δ Tou?" 
κ~, α.ircό δΙ σημ.a.Ινet δ_ι ιΙνσ.ιι &.πά.τη. 
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Aότo~ 1'OOU φ06οσντιι.ι 'X.(t.l σέ60ντιι.ι πεpια:aΔUΡO ιnό πa.ζa.p
λΙχ.ι οΙ Τοi)ρκοι, εΙνιχ.ι οι 'Έλληνες;, m.L Ι8ι.ιχ.Ιτερα. οΙ "Eλλην~ 
πou ξέΡοον τοόρκιm.. Έu! Μ γOυθι:m πpα.γ~τι.'Κά-. Κα.τ6; τά. &λ
λα., μdς ~χooν !μπιστοσυνη. πομοι κα.w.στημa.τά.ρχες (χ.oσμ .. η~
τοπώλες, ά.ντιχ.έρ, χriλιτζή&ς;) σο!} 8ίνουν τδ χriλΙ τouς, τό χ.όομΎΓ 
μά. τους;, την ά.ντΙκα. τους νά. τά. πά.ρεις 'X.(t.l νά. τ6; 8ε.Ιξεις σ' δποισ.ι 
νφ.Ιζεις;, χωplς 'ιΙ'ά.. πλ1jρώσεtς τΙποτα.. Κι &',1 τά. 6ρε!ς ά.κΡι.β6. κα.Ι 
δέν τά. θέλεις, τ6; !πιστρέφεις μετά. ά.πό μι&. 6δoμ.ά.Sa. ~ ~νιx. IL1jνιx.· 

Μο!} lχ.α.νε τρομεριή !vτό1tωση, δτα.ν δ Φσ.ροόκ Κολά.τ, πού 
8ιιχ.τηΡιΤ μέ τόν ά.8ελφό του μεγάλο χΡυσΟΧι'>εΤΟ, στά. ΚΟυΥιοομ.τζη-
8ικα. το() Οδλοός (σuναικΙιχ. 't'9jς .. Ayx.uf4ζ) μ.ο!ί ~8ωσε ~να. -χ;OOμ-rr 
~ ιiξΙα:ς 20.000 8ρa.χμων νά. τό φέρω στ'ήν "Έλλά.8α., vά. μ.ο!ί τό 
Ιχ.τιμήσouν 'X.(t.! νά. τω τό !πιστΡέΦω μετά. Ινα. μήνα., &',1 8έν τό ~
θελα., χωρΙς χάμιά. ΙΥΥύ1jση" χΡημσ.τικη il &λλ1j. Κα.Ι ήτιχ.ν 1ι δεό
tEp1j φορά. πΟΟ πα:τοσσα: τό πό8ι μοο στό χ.α.τάotcημά. του. AtYcb 
ποό γνώριζε όλα κι 8λο ά.πό μένα. ή·τιχ.ν τό δνομά. μ.ου κι δτι. ~μooν 
-EλλΗVα.ς· 

«Κι &',1 8έ γυρΙσω πlσω, Φa.ρούκ, κα.Ι σοlJ τό q:ιώι> τό κδσμη
~, τΙ Μ. γΙνει;» τόν ρώτησα.. 

«'Ο Άλλάχ elνa.t μεγ«J.ος, μ.oIJ ιiπα.ντi1. Οδτ,ε !σύ θά., a'ωθεΤς, 

oIhε !μένα: θ6;μ' ά.φησε-ι νά. Χ α.θώ ! ". 
Τό Τδιο 'Κά-νουν κι οΕ χriλιτζή8~, 5πω·ς εΙπα., κι &λλιχ m.τtX.

στη~τ6;pχες. Κι δλα. α.δτά. μπορετς ν6; τ' ά.γορά.σεις μ.έ 8όσεις. Μέ 
τό χ.α:τρa.κύλισμtχ. μά.λιστα. 't'9jI; λΙΡα.ς, οΙ 86σεις; πα.Ιρνα.ν χ.α.Ι 8,lνa.ν. 

~O χ.α.τa.στημα.τά.ρχ1jς δ ToGoPΚOI; ε!να.ι πολύ προοηνιής. Μό
λις μπεΤς; στό ~γα.ζΙ τotJ, θά. QIO{} προσφέρει τσ6;ι il ά.ν«ψ\)')(.uκ6, 
χ.α:Ι μετά. Μ σέ Ρωτησει τΙ θέλεις. Κι &ν 8έν πά.ρεις χ.α.ι τΙποτιχ. 
δέ χάλα.σε δ κόσμος. Ό 'Αλλάχ ε!να.ι μεγά.λος. "Αλλη φορά. μπα
ρεΤ 'ιι'ά.. σοϊ) ά.Ρέαει χ.άτι. 

'Eut πού 6στεροσν φοδεΡά., λόγω γεYlΙχ.i'jς x.α.θυστέp1}CYl1lι;, εl
νιχ.ι στ6 ά.μπa.λλά.ζ, στό περιτύλιγμα.. ΕΙνα.ι lm.w;.l 'ιι'ά.. σώ τυλΙξοt>ν 
ά.κόμα. 'X.(t.! τό ΦωμΙ χ.α.Ι τδ τυρΙ σέ μ.ι6; βρωμοεψημερΙ8a.. Γι' α.ότό 
πολλές φορές ΠΡοτφ.ούσ'α.με νά. τ6; πα.Ιρνouμε ά.τόλιχ~. 

Γι6; μι&. κα.λη ά.γορά., ΙπΙσης, πρέπει νά ξέρεις m.! πω θ'6; ά.
να.ζητησεις α.thό πού θέλεις;. Δέν μποιρεΙς νά. πi1ς, λ.χ., aτό ΤΟΙ'Ρ'Ι
στικό ΜπόνΤΡοομ (Άλιχ.α:ρva.aσό) γι6; &ερμ6.'tΙνο, γιιχ.τΙ XJt &ν τό 
6ΡεΤς, ~ δέν θά;; εΙνσ.ι κriλ"'ι 1ι 1'OOιότητa., il θ6; τό ιiχ.pι6oπληρώσεις. 
Στην ΠόλYj 6έ6ιχ.ιOC θ6. τά. 6ρεΤς δλα., ύπό τόν όρο a't'L θ6. ξέρεις τΙ 
ά.γοpr6.ζεις. Άπό u! χ.α.Ι πέ~, 1ι "Αγκυρα. κa;Ι 1ι Σμ.όΡν1j ε!να.ι l-
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πΙGηζ μεγιΧ.λες κα.! πλούσιες a.γορΙς. Άλλ«, w tS·tO XιiλΙ Κa;ιΟ'ά.Ρει«ς 
(ΚιiUσερι) θιi τό ερε'ίς δπωσS1jποτε φτη~εpιo ι:πήν ίΟια. την Κι.x.ισιi.
ρεια., δπω; θιi 6ρε!ς ΚιΧτα.πληκτικΙς προ6ιές a.πό !γρια. ζώ~ στην 'Ερ
ζεΡοόμ., θa.υμιi.o'ιooς κεμεντζέδες (λΙρες) στην T~πεζoύντα., κλπ. 

ΠολλοΙ 'Έλλ"fjνες κuν"fj'(οuν a.ρχ«ιrιc"fjτ.ες κα.Ι a.ντΙκες γενικά .. 
'rπιiΡχοuν !φθονα. στην Tol)pΧl/X εόpfιιμ.~τα. - a.γιi.λμ.α.τα., &.γΥε'ία., 
νoμ.Ισμ.a.τα. κλπ., a.πό δλες τΙς Ι:ποχές: a.pχ:aot~, κλα.σι.κ1j, &ζ~ντινή, 
!λλyινιστικ~, Ρωμ.α.rκ~. ΛΙγετa.ι ΙSτι μ.ερικοΙ 'Έλλ"fjνες Ικα.νσ.ν την 
τόχ"!} τους α.γoριiζoντ~ς 'tl'tO\.cx. πpιiγμ.α.τα. σέ ε1hελεΤς τιμ.ές, πσό 
&.ποΟεΙχτφι.ε δτι στι:.ιΙχιζ/Χν περιουσΙες δλόκλ"fjΡες. <rπιi.pxoov δμ.ως 
- κι ιx1hb πρέπει νιi. τό 6ιi.λooμε κα.λιi. στό μ.υιχ.λό μ.ιχ.ς - πολλοΙ 
περιaσότεΡοΙ δ.λλοι, πού 't1j\l !πιχ.θιχ.ν, a.yopιiζovτa.ς a.ντΙγρ~ι.χ., ij 
δμ.t)ιώμ.ιx.τa. γιιi. ιχ.όθεντικιΧ.. ΟΙ ToQΡΚOt οΙν εΙ;ια,ι τόσο κουτοι. Ά
φοο τόσο πολύ τιi. xuY1jYow οΙ ξένοι, κα.τα.φεύΥοον κι ~ότoΙ στήν 
πλσ.aτ.oγρσ.φΙιχ. . 

'Έτσι, σέ κάθε a.pxaoLoλoιyLxb χώρο, ποο θιi. Ι:'ΙΟισκεφτεΤτε, στΎιν 
ΤροΙα. ij στην 'Έφεσο, στ+,ν Κόννιχ. (Ίκ6\1ιο) ij στήν Άμ.ιiσpι.x. (π/ν 
&'Ρχα.Ια. ΣΎισ«μ.ο τών Μ.ιλησΙων στόν Πόντο) οΕ ίοιω:tijτες, ij ι:
νοικιι.χ.στές τών τοοριστικών κιx.τa.στ~των, δέν Ι:νδιaφέpovt'α.t &.ν 
θιi. a.γοpιi.σετε κιχ.νένιχ. κιx.φτιiνι, κα.νένιχ.. γιλέκο, ij κα.νένα. μΠΡοόν
τζινο. Μ.όλις κα.τα.λιi.6oυν ΙSτι εΙστε ξένοι, θιi σdς τρι.χ.6Ύιξουν aτό ί
οιοοΙτερο κa.Ι θ' a.pxlaoov νιi. σdς δεΙχνουν τέτοια. εUρ1jμa.τα. i'j νομΙ
σμo:.τa. ΜεΡΙΚΟΙ, μιi.λιστα., γιιΧ. νιΧ. φα.νοον πιό πειστικοΙ, θιi. σdς ό
πo&εΙξσuν οΙ Τοιοι πoιιi. ε!να.ι a.ντlγΡι.χ.φα. κa.Ι ποιιΧ α.όθεντικιi. ... Αλ
λοι πιi.λι θιi σιϊς κα.λέσουν σ'ΠΙτι τ.ouς, σ' ιιλλη ώριχ., γιιi. Υά. σdς δεΙ
ξων μ.ερικιΧ. δ.λλα. σ'ΠιΧνιιχ. είδη. 
Ά \llX.μ.φισ6~τψα., μ.έσι.χ. σ' Βλιχ. ~ότιX όπά.ρκ ουν κα.Ι τιi a.όθεY" 

τικιΧ.. Πώς, φως, νιi. τ&. ξεΚωΡΙσεις, &.ν &έν εΤσα.ι εΙοικός; M~πως 
οΕ Τδιοι πού σού τ&. προσφέροον εΤνι.χ.ι 6έδιχ.ιοι γιιi τιi. a.l1jθtVιi. κa.Ι 
τιΧ Φεύτικιχ,; Μερικοl 6ρΙσκουν κa.νένα.ν ξένο εΙοικό κα.Ι pωτow, δ
πως [γινε μ.' Ινα.ν μπιx.λωμa.τη, στήν Άμιi.σpα.. ΕΙχε στήν κα.-roχ+ι 
τοο, Ι:κτόι; a.πό τιi &.λλα., κα.Ι lνιx. σπιX.νιι:J &σ1jμ.ένιι:.ι νόμισμ.α. Δφ'η~ 
τρΙou Πολιορκητη (Β'. νομ.Ιζω.). ΕΙχε μ.ι4 μικpfι 'tρύπα. στην δ.
κρη. Υιιχ.τΙ μι&-. κοπελΙτσιχ., πού w 6ρYjκε στΙς ά.να.σκιχ.φές. τό τρύ
πησε γιιi νιi. τό κρεμ.ιiσει μέ κλωστη aτό Μ.ιμ6 της. "Etat μ.dς ε!
πε, 'tOUλιiχl~στο. 

Ό μ.πσλωμ.α.της ε!χεΙνα.ν &.Οελφό πou Ι:pyα.ζότIX.νε στη rιop
μ.α.νΙα.. Kιiπoια. φοριΧ τού τδόωσε νιi. w δεΙξει ~κεΤ στοός εΙδικούς. 
"Όw.ν ι:ΠΙστρεψε 6 &οελφός 'tQU τοΟ εΙπε τιi yiq. : ΟΙ rεΡμ.α.νοΙ et-
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δικοΙ, !v δέΥ ε!χε τηΥ τptYM, τ6 ι1γόΡιχ.ζα.Υ γι&. 500.000 λΙρες (πε
ρΙπou 250.000 δρα;χμές τότε) , α.λλ&., Ιτσι &πως ε!Υα.ι τώρσ., &IΥΟ1.>ν 
μόνο 50.000 λίρες. 'Έτσι δ ίδιος ζητοσσε α.ρχικά. 100.000 'Κα:.,Ι με
τά. τ6 πα.ζά.ρι. κιχτέβΙΧΙΥε στΙς 50.000. 'Ίσως γι' α.ΙΙτόν α.κρι6ως τό 
λάΥο δέν 'Κα:.τά.ι:Ρερε νά. τό πoulYjσEL - γιά. τη μεγά.λΎjι δια.φοΡά. στό 
πα.ζά.ρι, που κινοσσε τίς όποψΙες τοσ ι1γορσ.στ'ij. 

E~δικά, στους 'ΈλλΎjνες, ο! τοσΡΥ.σι lμποΡΟΙ τέτοιωΥ εΙδωΥ 
πρoσπ~oOν νά. 'Itoul1jσouv 6υζα.ΥΤΙν&. νομΙσμιχ.τα., oα.χτuλΙoια., Cftιxou
Ρούς, εΙκόνες κα.! δι:ά.ι:Ρορα; άλλα. έξα.ρτη,μa.τα. ΙΙπό έκκλφΙες. Mπρo~ 
στά. στην Άγιά. Σoψιιi, στό Tbπ - Κα.πΙ κο.Ι στό Κιχπα.λΙ - Τσα.ρσΙ, 
στην Πόλη, ολοι. σχεδόν γνωρΙζouν λίγα. - πολΜ ηλΎjVΙκά,. Κα.! 
ολοι Ιχouν κά,τι vά. σου προσφέρουν. 

Τέλος, τά. 6α.μ6α.κερά; της Τουρ-κ.Ιιχ.ς, οΙ 'Έλληνίί3ες νοικοκυ
Ρές τά. βρΙσκουν 'Κα:.Ι ώρα;!α. κο.Ι φτΎjVά.. Π ετσέτες όλων' των εΙδων 
κο.ί χΡωμά.τωΥ, μπouρνΟΟζια., κουρτίνες κλπ. "Iπιipχoυν &'κόμιχ. τιi 
χειpoπoίΎjΤΙXO κιχ.λόμμα.τα. ΚΡε6α.τιων, χpιiμια., τιx.1tιiκια., προ6ιές ιiπό 
«ΤΙι:Ρτίκ» - τό φυσικό μα.λλΙ της 'Κα:.τσΙκα.ς ΆγκυΡα.ς, πού ε!να.ι 
χά.ρμιχ. Kιiθε φορά; πού l6yιuyα. Ιξω κα.Ι σuνα.ντoOOα. κoπιiδια. μέ 
κα.τσΙκες, κα.θόμουνα. 'Xι'J.Ι χάζευα. μέ τΙς ώριες. ΣκεφτεΤτε lνα. κοπά.
δι δλόκληρο ι:Χ.πό 300 κο.τσΙκες μέ τό μα.κρό μα.λλΙ σά. μετά.ξι, πού 
α.στρα.πo6oλά.u στόν Υιλιο, κα.θώς &'νεμίζει μι -ι;Ις χα.ρι.τωμένες κι
ν1jσεις των ζώων, Τό μα.λλΙ α.ιkό δέν 6ιiφετιx,ι, Μένει μι τ:όν φuσι
κό τou χρωμιχ:t'ισμό. 

Δέν νομίζω l3τι έξιχ.ντλω Ιδω δλΎj την ΤOόpκtΚΎj α.γopιi, πΟΟ θιi 
Ινδιέφερε τούς 'Έλληνες. 'Έδωσα. ά.πλά. μι&. ε!κόνιχ. 
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Άπό ocUτά. τά. λΙγσ.ι, πο,) εΤπa.μ.ε ώς τώρoc, 6yoclVEt εu)(ιολoc τό 
croμ.πέρσ.ισμ.ιt γtσ.τΙ ~ ΤοuρκΙoc, μέ τόσο ίνδtσ.φέρoν, δέν !XEt τoupt
σμ,ό. Άπό τά. aτotXEta. τ'ijς τοuρκt)(ι'ijς στσ.τtιΠ,tκ'ijς όπηρεσlσ.ς προ
κUπτεt 8τt τό 1977 ε!χσ.ν ίΠtσκεψτεΤ τηΥ ΤοορκΙoc 1.400.000 πε
ρΙποο ξένοt. Τό 1978 μ,εtώθηκa.ν κσ.τά. 100.000 κα.Ι τό 1979 μ,εt
ώθηκocν κσ.τά. &λλε~ !κσ.τό χtλtά.δες. Στό πρώτο πεντά.μ,ηw τοί) 
1981, δηλocδή &πό την 1 η Ίσ.ιwοορΙοο ώς την 1 η Ίουν[οο, E!Xocv 
~πtσκεψτεΤ την Τοuρκ~ 416.407 ξέvot, &π' τοός δποΙους οΙ 39. 
384 ~τα.ν 'Έλληνες! 

Τοορtσμ,ός σημ.α.Ινεt δΡγά.νωση, ~Υκα.τα.στ&:σεtς, ξεw.ιδoχε!σ., 
τοuocλέττες, χσ.θιχρtότητσ., συΥκοtνωνΙες. Koc! οΙ TouΡΚOt, σ' 8lou~ 
ocu-cοος τοός τομ.εΤς 6ρΙσκοντσ.t τρομσ;χ.τtκά. πΙσω. 

'Ένocς &ντocποκρtτης τοuς στην Άθήνα. !γρσ.Φε 8τt 8σa. ξενοδο
χεϊσ. δta.θέΤΕt iι Άθήνoc δέν τoc δtσ.θέτεt ολη, ~ ΤοορκΙoc. Κσ.ιΙ οΙ 
Toopκot δημ,οσtογρώροt, πoU ~πισκέψτηΚOCν τη Ρόδο, την 1 η Ίου
νΙοο τοί) 1981, !μoεtvOCV κα.τιχ.πληκτοt &πό τήν δΡγά.,νωση, την κσ.

θocρtότητσ.ι, τιχ. ξενο,δοχεΤιχ, τό ψoc:Υψό, την &ψθονΙoc στά. κσ.τα.aτή
μ,ocτoc... τά. πά.ντσ.. 

Πσ.ρocπονσίiντoct συχνά. οτt μ.εγά.λη ζην-tά. τοός mVEt aτόν τοu
ριqι6 iι !λληνική προπocγOCνδα., κσ.Ι lδtσ.ιΙτερα. τά. τοuρtστtκά. μocς 
γpa.ψε!α. aτό ~ξωτερtκό, που περtγpιiψοuν την Too,pκloc ώ.ν 6ρώ
μ,tκη, )(ιocθuστερημ,ένη κocΙ ~πtκΙνδuνη χώρα.. Kt ocuτό γtσ.tΙ πολλοΙ 
ξένοt τοuρΙaτες, cpEUYOUV &πό τιχ. !UYjVtκάo VYJatιX. ytάo ~μερε,ς 
ίκδρομ,ές στην ΤοuρκΙιχ, &π06t6ά.ζοντα.t, !ς 1tOf)μ.ε, aτή' Σμ,uρνη i'j 
aτό Κοuσά.ντocσt, πα.νε κσ.Ι 6λέποuν τά. &ρχocΤσ. aτήν 'Έφεσο, i'j 8,τt 
&λλο τους ~νδtσ.ψέΡεt κσ.Ι ~πtaτρέψouν aτό κα.ρ&.6t τοuς ytάo νά. ψ&
Υε. Δέν &γορά.ζΟUΥ, δηλΙΧδή, τΙΠO'tf.%.. 

Δέν &νocρωτtοuντα.t, ον-ως, ποί) νά. μ,εΙνων κσ.Ι τΙ νά. φ&νε 8-
lOt ocuτοΙ οΕ ξένοt, πο,) δέν δtα.θέτοον τόσα. χ,Ρ-ήμ.α.τα., ώaτε νά. κχ,
'CαoλOOouv στά. 5 - 6 &ρtστοκρα.τtκά. ξενοδοχεϊ:σ. της Πόλης, i'j aτά. 
δΟΟ της Σ,μ,όρνης, κα.Ι 'Itou, aτό χ.ά.τω - χ.ά.τω, θοά. E!vαot, πλήρη, Ιδt-
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α.lτ.ερα. στην περΙοδο της τοuριστικ'ίjς α.!χμ'ίjς ά:πό έμπόpouς, Ιπιχει
pημα. ... lες, διπλωμ6.τες κλπ. 
Ό τouρκικ~ ΤOUρισμ~ διrx.θέτει 15λo κι 15λo όχ~ ΤΟU:Ριστικέ, 

Ι'Y'X4τa.aτά.c:fε~ςϊ, ιiπ' τΙς δπoΤ~ οΕ δuό κιiλότερες μ.ονά.δες εΤνα.ιι aτό 
Όρέν (στόν Κόλπο το!) Άδprx.μ.u:τΙoo) κα.Ι στη Μσ.ρμσ,ρΙδα. (Μα.ρ
μ.rx.p6.). 'Όσο γι6. όργ6.νωσ1j, εΤνα.ι ιiστεΤo πρ<iγμa.. 'ΈτO't, τό φιλό
τιμ.ο κα.Ι 1ι ΣUγκινητικ-ή π.Ρα.γμα.τικ6. φιλοςενΙα., δέν ιipκo!)ν γι6. νά. 
ΠΡοσελκUσοuν τόν ξένο. 

Σέ μι6. 'Iteptooelrx., πού όΡγ6.νωσε δ Τουριι:ηιός, την 1 -η. Ίου
νΙου τοί} '81, Υι6. W. !yκrx,ιy,c,Met την lnρξ-η της θεpινijς OIιUζόν, 
ητrx.ν !J.α.ζΙ μrx.ς κα.Ι Ινa.ς ΤouΡκοΡόδι.ος τoupιστικός πΡ6.κτοΡα.ς, πού 
ιiπό τό 1974 Ιπέaτρεψ'ε στην ΤοuρκΙα., κα.Ι σκuλομ.ετ6.νοιωσε, &τως 
jtQiJ εΤπε. 
- θ6. &ργ-ήσouμε πολύ, εΤπε, ',16. 'Πά,pouμε μπΡός aτόν τoupισμό 

έμ.εtς ο! Τοσρκοι. Μα.ς τρωει δ 6ερμπιiλιaμός, τά. πολλ6. τ6. σχέΟtα., 
τ:6.' πολλ6. τά. λόγια. κα.Ι τ6. !σκοπα. lςoδrx.. Αότό πού μι1ς λεΙπει εΙ
να.ι 1ι όριy6.νωσ1j, τό ΠΡα.κτικό πνε!)μrx. κα.Ι φuσικά τ6. ')(;Itφά.λrx.ιrx. κα.Ι 
1ι όΡθολοΥικ-ή 'toπoθl't"t'j(I'fJ τouIO. :Εεκιν&με ~ρα. yt6. όχτα.-ήμεριrι πε
ριοδεΙα., γι6. ',16. έγκrx.ινιMoυμε τη θεριν-ή, λέει, τουΡιστική σαιιζόν. 
Δές κι δ τoupl<mX, περιμένει σωνει κα.Ι κα.λ6. την 1 η ΊouνΙoυ γι6. 
νιί κάνει τό 't'(J.ξΙδ'ι τou. 

Π Ρα.γμ.α.τικ6., aτό Όρέν κα.Ι στη Μα.ρμ.α.ρ:Ιδα.. κα.θως κα.Ι οτό 
πιιΡθενικό τrx.ςΙδι τοσ «rκεμλΙκ», στη Ρόδο, πε,ρ6.σrx.με &ζέχιιστες 
I.ιέΡες: Μπ.ά.νιιχ;, φιιγοπότι, λα.Τκ6. σuγκpot.'ijμrx.τα., κριά.Ρια. θυσtιiσα.
με ... ιiλλ6. aτό Όρέν 6p~κrx.με μόνο κα.μι6. δε'Κι2.ΡΙ6. ξένou:ς τoupΙστες 
κα.Ι στ-ή Mιx.pμrx.pΙoα., ΟΟτε τη μισ-ή 'Κιιx'tειλ'Y)ιψ.l.νη, μ~ l5λο παό, δμο
λογω, εΤνa.ι θα.uμΜ~ε.ζ οΕ Ιγκιιτaσc6.σεις. ·00'0 γι6. τό κα.-ημένο τ6 
«rκεμλΙκ», άνa.γκ6.στηκε ',16. δια.κόψει μέσα. σΙ σύντομο διd:σt-tjμ.rx. 
τ6. δρομολόγια. στη Ρόδο, γισιτί δ.έν όπ~,ρχα.ν τouρΙστες ΥΙ6. νci με
τa.φΙpει .•. 

'Οπωσδήποτε, 1tplut νά. &νιχφέpouμ.ε !δ& κrx.ι την π.oλιτικ~ 
&στ6.θεια. κα.! την ΤΡομοκΡα.τΙα. κα.! τελεuτα.Ια. τη δικτα.τOlρ!α;, π.ού 
πa.Ιζoυν &να.σταλτικό πι.χ.Ρ6.Υοντσ.. rt6. τΙς σuyκoινωνΙες, μπορώ ',16. 
πω, 15τι εΤνα.ι &Ρκετ6. 'ωλές. ΔέγετσJ. μά.λιστrx. I5τ'Ι 1ι μόνη Ύπ-ηρε
r;Cιx ποό λειτουΡγεΊ: σωaτ6. στην ΤouρκΙιι, elvrx.t οΕ σuγκoιvωνΙες. 
ΜΙ τέτοιες κα.κές σuVΘηκες τόν χε~μ.ωνιx., &π.opεtIO πώς δέν πα.ρα.
λ3ε~ τό croμπα.ν. ·Oτ'a.ν τ'ό ΔεκέμJJριo τ:οσ 1980 &κoόyaμε στό 
ρ«~ιόφωνo δτι τ6. βόρεια. προΜτ.ια. της Άθήνιις ~πoμoνω&ηκιx.'Y', 
!πειδ~ ε!χε maet χιόνι 1Cέντε έmτοoW, μΑς φσ.ι.ν~νε &στεto, 
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ytιx:cl τΥιν rOLιx !ποχΥι Etuxe νιΧ ΤΙΧζLδεοοuμε μι πουλμιχν ιiπό τΥιν 
Έρζεροόμ πρ6ς τ'ήν Τριχπεζουντα., σΙ όψ'l)λότερο ιiπ6 χίλια. μέχρι 
oub χιλιιΧδες μέτριχ κιχ! μΙ xt6w.a. Μνω &.πό ενα. μέτρο. 'ΌσΟ' γιιΧ 
τιΧ εΙσιτηρια., εΙνιχ.ι δπωσδ'ήποτε πολό φθηνότεΡιχ; (στό μιισό σχε
Ο6ν) &.π' δ,τι σέ μα.ς εδώ. 

'ΑλλιΧ οΕ τοσρκοι δδWΟ'Ι -έκτός &.πό τους δίίΎJγooς των πούλ
μαν των :\(~λών Έ~φιών - Elva.t ιiπελmσ~. ΣτΙς μεγιΧλες πό
λεις πεΡΥΟσμε μέ κόκκινο πρός τ:ιμΥιν της τοuρκικΎjς σ'l)μιχtιχς, ποό 
εΙΥΙΧΙ 'ΚιΙ α.ότ-ή κόκκινη, περνoίJμε μι πριi.σινo, γισ.τΙ τό λέει ~ Τρο
χσ.lσ., κιχ!, οτιχιν διιx.κόπτε~ι τ6 ρείJμlXι καιΙ ίίΙν όπ6;ρχοuν a'l)μ.ιxto-

06τες, οποιον πά.ρει δ ΧιΧρος. 
~Ι πα.ίρνει πολλους, cpuGLκιX. Elκoat - elκoσt πέντε νεκΡοΙ 

τΎιν ~μ~~.α. καιΙ 100 τροwμσ.:cΙες, καιτιΧ μέσOlll! δΡο. ΣόμιΡωνσ. μέ !κτιμΥι
σεις τΎjς Τροχιχ.Ισ.ς, &.πό τιΧ Ικσ.τ6 ιiτuχ'ήμα.τιxι, μόνο τιΧ 3 μπορουν 
vιX χιχ.ριχικτ'l)?ιστοuν πριχιγ,μσιτικιΧ ιiτuχ'ήμιxτιxι. 'Όλσ. τιΧ άλλα. όφεΙ
λοντσ.ι σΙ κσ.κΥι M1jy'l)σ'l) , &ντικαι~νικιX ΠΡοσπεριΧσμιχτσ., ιiπειρίιx 
τών δΟWών (πολλοΙ ίίέν lxouv δΙπλωμιχ) , όπερβoλικfι τιχιχότητσ., κσ.ί 
&.πό την κσ.κ'ή 'Κιιχ.τά.στιχ.ση τών ιχιότοκιν'ήτων. 

Κ6;θε κσ.λοκσ.Ιρι, δλόκλ'l)Ρες οΙκογένε.ιες ιiπ6 τούς TouρκauI;; ερ
γιiτες στfι ΓερμιχνΙσ. (tνιΧμισ1j ικαιτομμόΡιΙΟ περΙποu) ξεκληρΙζοντιχι, 
επιστρΙφοντσ.ς μΙ τΙς &οειΙς tou; στην ΤouρκΙσ.. Ό ιiγρoΤ'ΚιOζ ιiπ6 τ6 
ΆντΙγισ.μιχ.ν, τό ΒιΧν κσ.ί τό Κιχ.ΧΡσ.μιΧ.νμιχΡιχιζ κσ.τ6Ρθωσε νΙΙ &'ποχτ'ή
σει «Mερτσέvτες» στη Γερμιχ.νΙα., και!, ΓUpΙζovτιxις πρέπει νιk. κιΧνει 
μπΙΙμ στ'ήν πa.τρΙδσ. τou. 

- Πρώτη μοu φοριΧ βλέπω r ερμιχνοός ν6; δίί,,«Ο(ί.ν τόσο &τσιχ
λιχι, μου εΙπο: Ιν(Χς "Αγγλος, Βτσ.ν τό 'Κιιχ.λοκα.Ιρι το& '81 στιχμσ.τΥι
σσ.με σΙ κιΧποιο σ'l)με!ο το& ίίρόμοΙ) Νικομ'ήδειιχι ("Ιζμιτ) - Κων
στιχιντ.ινοόπολ'l), οποu είχε γίνει ενιχι τρομιχικτικ6 ιiτιίχ'l)μlXι. 

- ΜΙΙ δέν εΤ~ι ΓεΡμ.ιχνοΙ, τοϋ' εζ'l)γ'ήσιχ.με. EΤν<u ΤΟΟρκοι &.πό 
τη r ερμιχ.νΙσ.. 

Σ' σ.ότό τό τμΎjμιx τοσ δρόμο!), 'ItEplπou, έ'Κιιχ.τ.ό χιλιόμε.τρσ., γΙ
νοντιχιι τ6; περισσ6τεριχι ιiτuχ'ήμιxτσ., μ' ολο πού δ δρόμος εΙνσ.ι θα.u
μι7.σΙΟζ. Τό 1980 εγινιχ.ν σ' α.ότό ~6 η.ι.ijμιχ. το\} ~ρόμou 2.985 σuγ
κρούσεις μέ 566 νεκροός κσ.Ι 3.215 τριχιuμιχ.τΙες. 

"Αν 6ΡεθεΤτε στην ΤοuρκΙΧ μι σ.ότοκΙνψο, ξεχιXσt:ε τΟΟς κσ.νόνες 
του Κώοικαι Όδικijς ΚuκλοφορΙσ.ς, 'Κιιχ.ί σuμμoρφωθεΤτ.ε τσ.χότσ.τιχ. μΙ 
τ6ν τρόπο πού δδwοuν οΙ Τουρκοι: Στ.ό κόκκιΥΟ, !ν at1, ΙΙκολοuθεl 
&λλο ιχ.ότοκΙνψο W 'ΚιΟντά., ε!νa,ι προτιμότερο νιΧ μ'ή στα.μ.ιχ.τησετε. 
Στ:Ις σφGφές άριστεριΧ προσέξτε σ.ιΠcυς πού 6ρΙσκοντσ.ι δεξι6; σα.ς, 
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γισr.τΙ όπά.ρχει περΙπτωστι νά. σ&ς δπε:Ρκ.ερ«σοον κι:ιΙ νά. στρΙΨOUν ι1ρι
στερά.. Τ6 ι1ντlθετo θά. γΙνει σέ οεξιόστροφη στρο<Υή. Κα.Ι δέν θιi 6γά.
λouνφλιiς, ένvoε'ίτα.ι, για.τΙ μποΡε! 'ΚlX.Ι νά. μ~ λειτοuργεΤ, δπως οέν θιi 
λεΙΤOUFγοΟν 'ΚΙΧ.Ι τά. στόππερς, δτα.ν φρεv&.ρει (!ν πά.λι ~χει φρέ~ νά. 
φΡενά.ρει) • 

Στ6 δρ6μο θά. οε!τε α.υτoκΙνΎjτα. ποό εΤνιχι Ιτοιμ.α. νά. oΙιxλUΘoσν. 
Κι όμως κινονντιχι, κα.Ι 60γγοσν v&. aiX.t;; ΠΡοοπερά.σouν. Κα.Ι μήν πα.
ρα.ξενεuτ:είτ'ε &ν σuνα.vτήσετ'ε κα.ι κα.νένα. λεωφορείο νά. ~χει μέσα. σό
μπα. μέ ξύλΙΧ ... Στην Πόλη εΙΟικά., μΠΟΡεΤτε Yιi σκα.Ρφα.λώσετε σέ 
πεζοΟρ4ι.ιιχ, v&. σπρώξετε τ6ν τροχονόμο νά. κά.νει 1tLb πέρα. γιά. νά. 
πεp~σ'ετε, νά. χ~τε6ε!τε σκa.λιά., v&. μπεετε σέ κά.ΠΙ'JtO κιχτά.στημ.α. κα.Ι. 
νά. 6Υε!τ:ε ιiπ6 't1jv !λλrι μεριά., κ.ο.κ. Κα.Ι μιιi 1tOU μιλα,μ.ε ΥΙά. την 
Π6λΎj, μήν μπε!τε σέ τα.ξΙ, &ν οέν κιiνετε πρώτα. ΡΎjτη σuμ.φωνΙιx: 
Γιά. 200 μέτρα. Oια.Opoμ~, μ.ΠΟΡε'ί νιi σα,ς ζψ~σouν τη μνα. σα.ς ΚΙΧΙ 
τόν πα.τέρα. σα.ς. Eότuχως, ΟΙν σuμ6ιx(νει α.ότ:6 σέ κσr.μ.ια.. &λλΎj, πόλΎj. 

θά. ιiνα.pωτηθεΙ τώρα. κα.νέΥα.ς: Κα.Ι 1) Τροχιχ.Ια. τΙ κιiνν:ι; 
'Ό,τι μποΡε'ί. ΡΙχνει πρόστιμα. ά.6έρτα., πσr.Ιpνει &δειες, κα.τ4σχει 
α.UτoκΙνψσr., κλεΙνειμέσα. δOΎjyooς, ι1λλά. 1ι κιxτιiστσr.στι πσr.pέμεινε 
ιoισr. κι:ιΙ χεφότερη στά. 01.16 xpόvv.x. ποό lμ.εινα. εχεΙ, ΚΙΧΙ οΙν προ-
6λΙπετσr,ι νά. 6ελτιωθε! σύντομ.σ.. 

ΧωρΙς νά. θέλοuμε νά. κά,νοuμε Οιά.κριστι (οέν lxouIiE, &Μω
στε, ουτε ΙΟια.Ιτερο λόγο, οϋτε σuμφέρoν) 1tρέπει νιi ά.να.γνωρΙσοu
μ.ε ΟΤΙ 000 τοuλιiχιστον έτα.φΙες πούλμα.ν στ:lιν ΤοuρκΙιχ., 1) Bσr.pά.ν 
(VARAN) κσr.Ι 1ι Ο,)λοuσ6!> (ULUSOY) εΤνσr.ι ά.πό τΙς κσr.λύτ.ε
ρ.ες κσr.Ι τΙς πι6 εyyuημ.ένες. EΙνσr.ι τα.,'κτικές στά. Ορομολόγιά. τοuς, 
πού xa.λόπτouν 8λ'fj 't1j χώρα., 8ισr.θέτouν κα.λά. όχ1jμα.τιχι (κι:ιΙ αχε
τικά. κα.θα.ρά) ΚΙΧΙ ΠΡοολιχμ.6ά.νοuν τΟΟς κa.λότερouς δOΎjγOOς: Έ
ξσr.φετικOΙ, προσεχτικοΙ κι:ιΙ ευγενέστα.τοι, Uπα.καUοuν στούς κα.ν6-
νες δοικ1jς κuκλoφoρlα.ς κα.Ι στΙς δποοεΙξεις της ΤΡοχα.Ια.ς. ΣτΙς 
μεγά.λες oισr.3ρoμ.ές στ:Ιιν τιμή το1} εΙσιτηρΙou περιλιχιμ.6ά.νετι:χ.ι κα.Ι 

φσr.γητό, εκτός ά.π6 τά. τσά.για. παό πρoσφέρoντσr.ι Οωρεά.ν <πΙς οuό

τρεις στά.σεις πού θίi κά.νει τ:6 πo,όλμσr.ν. 

Ή επιλoγ~ των 000 σr.ύτων έτσr.φιων lytYE μετ&. ά.π6 πεεpι:t. κιχΙ 
δχι ά.π6 ίιπ60ειξη. Μιά. φoριi, γιά. πa.ρά.Oειyμ.ιx., τσr.ξΙΟεuσr. ι1π6 την 
ΈΡζεροόμ. γιά. την Τρα.πεζοόντα., μ.έ πoόλμ.σr.ν μια,ς !λλης έτα.ι
ρΙσr.ς. 'Ο δOΎjγ6ς τοσ πούλμ.α.ν ήw.ν Ινα.ς ά.πΙθσ.νος τζα.Vια.μ.πέτης. 
'Έκa.νε κά.ΤΙ oφα.ρΙσμ.σr.τσ. κα.Ι κά.τι πρoσπεριiσμ.α.ΤΙXΙ, πΟΟ σέ κοΦο
χ6λισr.ζε, κι εσένα. σά.ν επιΜτη κα.Ι τοός δδΎJΎooς των &λλων a.uto-
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κ~νiιτων. Eότuχωι,; ποό 6έ θύμωνε, δταιν οι ωo~ b6woL τόν ax.uλ6-
6Ριζιχ.',· 

Άπό την &Μη μεριά., &'ν κα.Ι ιlστoιχεΙωτOζ, &πωι;; φα.ινό"tιχ.νε, 
1Cιx.θιιχ.ζόtιx.νε μέ τη-.; πολιτικ1j σut1jnjoη. ΜερικοΙ. !πι6ά.τει;;, θέλο'ί
τa.ι;; νά. oιιxmι.εδιiσoo-.; μ.ιχ.ζΙ του, τ6ν xl-.;τptta.v διιχ.Ρκ.ωι;; κιχ.ι τοί) 'It1j

γa.Ινσ.νε κόντρα.. Κι !κεI~oι;; τι1 ε6α.ζε. μ.έ δλouς κιχ.Ι μ.έ 8λα.. 'AyfJ.

κι%.-τ:ευε μέσιχ. Ρωαίιχ., Πε~Ιιχ., 'Aμ.εPLx1j, φοόσχ.ωνε, ξεφoιXmι>-.;ε, 
χε-φo-.;oμoUσε, ε6ριζε, εΙpωνευόtιx.ν, γελοΟΟε,!νώ τ6 πotiλμα,-.ι διέ
γρα.φε. όχτά.ριιχ. π&.νω σέ ενιχ.-.; δΡόμο μ.έ χιόνισ. κιχ.Ι λα.σπόνερα., f1i 
σφοι;; ιlπό Χ Ιλιιχ. μ.έχρι δυό Χ ιλιά.δες μέτρα. π4νω στά. 600-.;&. .• 

''Οτα.-.; ιΡτά.σιχ.μ.ε κά-π.ο·ιιχ. ιρορ&' στόν προορισ;μ.ό ιιας, 0Οξ&.σιχ.μ.ε 
τό-.; 'AJJ..&.x κα.Ι δρκιστηκα,με ν&. μ1j-" ξιχ.νιx.μ.πoUμε σέ ποόλμΙΧΝ ιχ.υ.. 
τής τής iτιχ.ιρΙιχ.ς. 

Mtά. !λλΎ] ιΡοΡ&. !πιστρέφα.μ.ε ιlπό τη Σa.μΦοόvτιχ. γιά. την "Α
γκυρσ.. Π&'λι χειμώνιχ.ς, ιlρκετι1 χιό-.;tιx. κιχ.Ι τσοοΧΤεΡό κρόο. 

ΠρΙν ιlπό την ''Ayxu.pιx., όπά.ρχει τό 6οονό Έλμ.ι1ντr.x.γ, &που 
δ δρόμο; σκιχ.ΡιΡιχ.λώνει στριιpσyuρΙζovτας ώς τ4 δω χιλιά.δες μέ
τριχ. πε-pΙπou. 

Με.Ρικ4 χιλιόμετΡιχ. πρΙν ιlπό τηΥ Ιvιx.ρξη της ιlνά.6~, ή 
Tpaχαιιιx. ε!χε τοποθετησει ιlρκετέι;; προειΟΟποιητικέι;; πινα.κΙδει;;: 
"π ρoσox.1j! Δι&.6a.ση Έλμα-.;τ&.γ ιlδόνa.τη χωρΙς &λυσΙδες ij κιχ.,ρ
ψι&.». 

Διά.ιΡοΡΟ<Ι ιΡορτηγιχ.τζήΟες κιχ.( Γιωτα.χή6ες πρΙν ιlπό μ.a.ς ε!
χαιν i!ι.γνσήσει τΙι;; προειΟΟποι1jσει.ς. 'Έτσι στην τελευτσ.lιx στΡοφΎι 
πά.νω cn:Q 60υνό ε!χιχ.ν καM1jf1et καμιά. όγδo-;τa.ριά. ιχ.ότo1c.Ι-.;Y)rt<X.. Oίj
-τ:ε δ δικός μας δδηγός na.6e όπ' l5ψη 'tOO τΙς π,ροειδοποι'ήσεις της 
Tρoχαιlιx.ς κιχ.( iπόμ.ενο ~τ<Xι'i νά. καM1jaouμ.ε κιχ.Ι με.!ι;, κιχ.Ι, μ.&.λι
στα., πρΙν cpτ&.σouμ.ε στην οόρ&' της ιΡάιλιχ.Υγιχ.ς. Στό oημ.εΤCΙ αότό γι
νότ;α.ν m.νδa.ιμό-.;ιο ιlπό ιΡω-;ές, μ.a.ρσιχ.Ρίσμ.a.τa., βρισιές, κιx.uγά.δες. 

Pωτ1jσιx.μ.ε lvιx.ν τοαρκο !πt6ά.τη, γιιχ.τΙ δέ\ΙΙ 16ιχ.ζαιν τΙς ά.λυσΙ
δες !κεΤ κά-τω, πού ό δρόμος ήr.ι:ι.ν rσt.Oζ, κιx.θa.pόι,; κα.Ι φα;pδ~, κιχ.Ι, 

!πΙ πλέον, iί'rαν ιlx.όμ.ιx. μέΡιχ., !Υώ τώρα. εΙχ.ε. νυχτώσει, τ6 ~ ~
τσ.,Υ πιό τσοοχτερό κα.Ι τό χιόνι !φθονο. Xa.μ.oγi.λα.σε. «ΕΙνσ.ι γιιχ.τΙ 
δλοι yσμ.ctcuμe δτι εΤμ.a.cn;ε πιό lξοονοι ιlπό τοόι;; &λλωι;;. Ό κα.θέ
νιχ.ς ιlπό αόΤ~ !δω lκα.νε την ΤΟιιχ. σχέΦ1j: 'Όλα; τά. κορόιδσ. ΠΡΙΥ 
ιlπό μένα. θά. 6&.λουΥ ά.λuσΙδες, θά. κόψων τ6 δρόμο δηλιχ.δ1j θά. τόν 
ιlνoΙξou-.; κι lτσι θά. πεΡά.σω !γώ δ ΙΞUΠνoς χωρ!ς ν&. 'Xl»ριx.σtIu -.;ά. 
6ά.ζω κα.Ι Υά. 6γά.ζω 6.λυσ!δει;;. Κ&'ποια. ιρορ&., 6έ6ιχ.ια., σuμ6ιx.Ι-.;ει κι 
α.ότό, i!ι.λλ&. σήμ.εριχ. φιχ.Ι-.;ετσ.ι 'dσιx.μ.c. δλοι οΙ lξumoι μ.ιχ.ζΙ • .». 
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Ό δ8ηΥός ~ εΙχε lνα. νεα.ρό 6οηθό που τόν λέγα.Υ,ε Άχμέτ. ''0-
τα.ν κολλΨα.μ.ε κα.τέ6ηκε δ Άχμιτ μ.έ τΙς &λυσΙ8ες, !νω δ δδηγός 
Ικα.νε μ.ιχ.νοΟΟρες μπρός - πίσω (γιιχ. την ά:κ.ρΙ6εια. μόνο πΡός τ4 πΙσω) 
γιιi νιi τ6ν διευκ.ολόνει νιi τίlj περιiσει. ΚάJ)ε. λΙγο &νοιγε τ6 πα.Ρα.θυ
ΡιΧ.κι ά.ριaτερά. τou κα.Ι φώνα.ζε πρός τιi πΙσω : «Άχμέτ, τιχ.μ.&;μ. μπέ jY> 

(Έντιχ.ξεΙϊ) . "Γιόοοκ!», ά.κouyότa;νε θλι6ερ'ή κα.Ι ξεψυχισμένη Υι ά.
πιχ.ν,τηση τou 'Αχμέτ. Ό δδηΥός ξεO'1tιOiJσε σ' lνα.ν χειμα.ρρο ά.π6 βρι
σιές κα.Ι δδηγlες, μ' lνα.ν τόσο κωμικό τρόπο, σά. νιi τoi} χώνσ.νε τό 
κεφιχ.λι aτό νερό κι 16γ«.ζε μποuρμποuλήθρες. 

Ή σκητη θιi !πα.να.λ'ήφθηκε κcx.Ι ε!κοσι φορές, κcx.Ι μ' όλη t"ίιν 
τpcx.γικ'ή μ.ιχ.ς κcx.τMτα.ση, ξεκα.ρδιζ6μ.ιx.στa;ν στιi γέλια. κιiθε cpopιi. 

Σέ μιιχ. σΤLΥμ'ή, δ δΟYjγδς δένει χειp6cpρενο κα.Ι κcx.τε6α.Ινει νά. 60-
ηθ1jσει, ά.λλιi &.νcx.γκιiστηκε νιi ΓUpΙσει γρ1]γοΡσ; κcx.Ι νιχ. 6ΡεθεΤ μ' lνα. 
σά.λτο cπ6 τιμόνι, για.τΙ τό ιWτoκΙνητo, μέ τ6 κoόνημ.cx. εΙχε &.ΡχΙσει 
νιi γλιστριΧ.ει πρός τόν γκρεμό. 

Μετά. μιιi ώΡιχ. περΙπou, κι dcpoU κα.τέ,6ηκα.Υ κα.Ι μερικοί &λλοι 
νιi 6oYjBYjaouv, δ 'Αχμέτ πΙρα.σε τη., &λυσΙΟα. cπ6 lνα. μόνο λιiστιχo. 
Γtιi τ6 &Μο οέ μΠΟΡουσε. νιχ. γί.νει λόιΥος. Στη θέση πού 6ρισκhτσ.νE τ6 
ποόλμ.ι:χ.ν, οέ,Υ εΤχε μέρος οδτε γιιχ. νιi στηριχτετ δ εΟιος. Ό δδηγός το!) 

εΤπε νιi μ.πει μέσα.. θιχ. !πιχεΙΡουσε vιi ξεχολλYjσει μ.έ τη μισ. &λυσΙ-
00.. Μπι:χ.Ινει μέσα. lνα.ς 'Αχμέτ ΙΙγνώριστος. Μουτζουρωμένος, λασπω
μένος, βρεμένος ά.π'την κοm ώς τιχ. νύχια. κα.t μπλα.6ια.σμένος. ΟΙ 

!πι6ιiτες πίσω τοο δώσα.νε ρα.κΙ κα.Ι τοο τρΙ6α.νε τιi χέρια. γιιχ. νιχ. 
σuνέλθει. 

Δέν ξέρω &ν μiiς λuπ'ήθηκε δ 'Αλλ!ι.χ, &Mιi ξεκσλλ'ήσcx.μ.ε. Δέ 
θιχ. εΤχcx.μ.ε κιΧνει Ινα. χιλιόμετρο κcx.ί δ δοηγός φωνιiζει στόν Άχμέτ: 
«'Αχμέτ, οέν την ά.κοόω την &λυσΙδα.». Koιτιiζει κιΧποιος ΙΙπ' τό πίσω 
πα.ριχ.θuρο. ΕΤχε πέσει. Κα.τεοο.Ινει πιiλt δ 'Αχμέτ, τη μcx.ζεόει κι «tr 
τη, &.λλιχ. εΤχα.με φτιiσει ai μιιi μικρ1] κιχ.τηφόρα. κα.Ι τό πoόλμ.cx.ν τοο6-
λησε σιγιχ. - σιγιχ.. 

EΤχcx.με ξεκιν'ήσει στΙς δώδεκcx. τό μεσημέ.ρι. κcx.Ι λoγα.ριιiζop.ε νιi 
φτιiσoυμε στΙς έφτιi τό &.ΡΥ6τ:εΡο στην 'ΆγκυΡιχ.. Tελικιi, cpτιiσcx.μ.ε 
στΙς lντεκcx., ΙΙλλιi κcx.νένα.ς δέν Q.ια.μl.χ,Ρτuρ'ήθηκε. EΤπcx.μ.ε κι εόχιχ.ρι
στω ποό οέν ξ'Yιμερωθήκcx.με φηλιi στό Έλμιχ.Υ17.Χ.γ. ά.λλιi, τa;υτ6χpoνα., 
δια.γριiΦιx.με κcx.Ι την έτcx.ιpΙα. ιx.ότ1j &.π6 τιi κιτιiπιcx. μ.cx.ς. 
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οι Τ®ρκοι &.νσιγνωρΙζοuν την πεΤ~ κιχ.! τΙς Ικ.ιx.ν:ότηt'έ; μα.ς 
στόν τ:ομ.έσ. του τoυpισμoi}, 'XD.! (1έ κιiθε εόκ.ιχ.φΙσ., σέ x.ιiθε έπ.ιχψή (1έ 
οικοός μα.ς &Pf168tour;. ζητοοσιχ.ν πληΡοψορ!ες, γ~(1ες χ.σ.Ι ΣU(10OUλές 
γιιi t1jv όpyιiνωι.:rη 'XD.t &.ν&.πΤUςη 'too τ.oupισμoU τους. rνωρ,Ιζοuν ακό
μα. δτι 1j 8tEuHIf"CYjσΎj των Οισ.φορων μέ την Έλλιiδσ. κιχ.Ι 1j &.πoκιx.'αi
σtMη ψιλικ6Ίν σ",(,έσεων κιχ.! σuνεpΎιχ.σ!ιx.ς θ&. τοός 60η&ή,σει 'ΠΟλό, πΙ
~ &.πό τό γεγοΥός ΟΤΙ δ (1έσος 'Έλληνιχ.ς τοuρΙιπιχ.ς στην ΤοιιρκΙιχ. θιi 
ιX.IP1jaEt Οιπλ&.σιο σuν&.λλσ.γμα. &.πό τόν (1έσο ToUpκo τουρΙστσ. στην 
Έλλ&δσ.. 

Αστό ε!νιχ.ι ατιχ.τιστιm. ιΧ.πΟΟειγ(1έvo. Σό(1ψωνιχ. (1έ oικιi τους 
στοιχεία., τό 'Jtpωt:o Ιξι1(1ψο τοσ 1980 έπισx.iψτ"ηκιx.ν τήν Τουρκία. 
467.602 ξένοι τουρΙστες, πoU &.ψησα.ν σu~λλσ.γμα. 113.035 ooλλ~
ριιχ.. T1jv ΤΟισ. &.κρι6ως περΙοοο πΥιγσ.ν στό έξωτεριχ.ό 576.495 Τούρ
κοι, σιiν τouρ!στες. Τό σuνωιχ.γμa. που &.ςρησα,ν έκε! Ιψτσ.σε μόλις 

στιi 35.895 Οολλ&ρια. 
Έκτός &.πό την κιx.θα.ριό'tYjτιx., οισιμονή, Otl1.tp<Jςpij, ίΨΥ&.νωση κσ.ι 

"tpOl1Ox?~t!a, &.νσ.στιχ.λ τικός πιχ.ριΧ.γοντιχ.ς γι&. τόν τοοριφό ε!νσ.ι 'XD.t 11 
'XD.'αiστσ.ση &.πό ίιχ.τροψσ.ρ,μα.κεuτικ1jς πλευρdς, 1j texYtx1j καθυστέρη
ση &.λλιi κιχ.Ι Τι γ~ειoκpα.τΙσ.. 

<fπ&.ρχοuν σΤι(1ερα, στην ToυpκVι. περΙπου 25.000 για.:r;ρoΙ, οηλα-
01j lya.r;. γισ.τρός γι&. 1.800 &τομιχ. r..εΡΙΠOU. 'Έτσι γι&. νιi οε! κιiθε πο
ll"CYj τέσσερις ψιψές τόν χρόνο, δ γιατρός πρ,έπει νιi δουλεύει όχtώ 
ώρες την 'ήμέρα, τΙς 300 μέρες τΟΟ χρόνου. rtιi νιi γΙνει πλη,ρέ
σΤΕρη 1j εΙκόνα., πΡέπει νιi πoUΜΕ στι στΙς πόλεις 1j 'XD.τιiστα.ση 
εΙνα.ι m.πως κιx.l1j, ένω στην σπιχ.ιθρο &.πελτ<;ιιπικ1j. Σόμι:Ρωνσ,. (1έ 
έπ!σημα. πά,λι στοιχε!l1., στοός 44 &.πό τοός 67 σuνoλικά. VOf1OUr;. 
της χώΡιχ.ς, (1έ πληΘUσ(1ό 25.500.000 κιχ.τοΙx.ouς, ίιπά.Ρχouν (1όνο 
1.478 γιI1.ΤΡΟ!, Οηλιχ.δ1j εΥιχ.ς γισ.τρόςϊ γι&. 17.000 &.ΤΟ!1l1.! Ό του
ρΙστιχ.ς οέν θιi π&.ει νι! κλειστεί σέ μι&. f1Ey&.lYJ πόλη. θ&. χρεισ.
στεΤ νιi κινηθεΤ aτ:fιν δπσ..ιθρο, ΟΠΌ\) λoγσ.pιιiζει οτι &ν π&θει κιiτι 
πρέΠΕΙ νά. τ& 6γά,λει T<;έ~ μόνος τω. 

'Όσο γι&. τ& ψιiρμα.'XD. τώ~ x.σ.l τι! νOOOΚOf1EΤΙX, κιx.λότε~ ν& 
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μ.ήν ΠQOμε τΙποτα.. 'Έχω δε.Τ Eυρωιιw.ίoUς ΚιΧιΙ Άμ.ε.ριχα.νοός σu~
&έλcpooς, π.οό !ρχoν;rσ.ι μόνα γιά; μ.ιά; έ60ομά.Οσ. στήΥ Τοuρ-κ.!σ., κα.Ι 

mu6α.λoOν μ.t1ζΙ wuID δλ6κληρ!ο ψo~ητό φι1.pμ.t1κ.eΤo. Κά.θε. φοΡά. 
ποό lφε.uγσ. Υι« Υ6. !.ρθω στήν 'F.ιλ.M.Ou., εΙχσ. τοσ mσΜΙ;ΙU τΙς πσ.-
Ρσ.ΥΥελΙες σέ ψ«pμa.xα.. -
. οε τοσρκοι yr.a.tΡOl, ΟΟοι &.πό a.ι}τoός σπouδ6;ζou'l: cnb έξω--
τερικό, ε!νσ.ι 6έ6α;ισ. πολό κa.λoΙ, &.λλά. οε περισσότεροι. οέν yuρΙζοuν 
πΙσω, γ~6; τόν &.πλοόστσ.το λόγο δτι δέν Οά. Ιχουν τά; μ.έσσ. στή οιά;

Οεσή τ;ouς γιά. νά; &.σκ:Yισouν σωστ6; τό έπά.Υγελμά. τους. οε &ολλοι 
δοuλεUouν μ.έ προπολεμικές μεθόδους κa.Ι σuνταιyές. 

"A~ &.νσ.φέρω ~να. &.πλό προσωπικδ mptam:ctκόo: Τόν Μά.ιο 
1:0U 1980 μ.οί} δημιοόρΥησε &'πόστ'rjμa. lyα.ς τραπεζΙτης, πού στή
ριζε γέφυρα. 'ΕκεΙνη τη Wχτσ., 20 π.ρόι; 21 Mσ.tou, !μ.εινα. &.uπyo.; 
&.πό τοόι; φc6εpoός πόνouς, πΙνοντ.α.ι;; &.σπιρΙνει;; ΚιΧιΙ 'Κά.νοντ.α.ι;; γα.ρ
γά.ΡεΙ;; μ.έ ρα,κι. Τό πριαι πήΥσ.μ.Ε σ' Ινσ.ν &.πό τοόι;; κιx.λtYcεpotl,ι; 0-
δονΤαΥισ.τροός της "Αγκu~. ΕΙχσ. πwpτε't, ένώ δ πόνος έξσ.κο-
λουθοσσε lν1:0νος. . 

Άψοσ έξέw.σε την κα.τιiσw.ση, μ.οσ εΤπε: «Πρέπει νά;. βγεΙ 
δπωσδή.ποτε. "Αν θέλετε μπορεΤτε ν6; πά.Ρετε μ.ιά. Ισχυρή &.ντι6Ιω
ση γιά; 6 - 7 μ.έρες κa.Ι κa.τόπιν Υ6; ελθετε νά; σάς τό 6Υά.λω. ,. Αν 
πά;λι θέλετε κα.! &.ντέχετε, μπΟρώ νά. σά.ς τό βγά.λω κσ.Ι τώρα.. Μό
νο παό &έν Ιχω τΙποτσ. &.πό ά,Yσ.Lσθητ,ικδ. 'Αλλ6; κα.Ι μετά; εΥσ. μ.Υινσ. 
νά. lλθετε, δέν πΡ06λέπεw.ι v« όπά.ρχει &.νσ.LσθΎjτικό. Άπ.oψ~σΙστε 
κιχ! πέστε μ.ou τΙ νά; 'Κά.νω». 

'Ήξεριχ &.πό τήν Έλλά;δα. ΟΤΙ οΕ γισ.τροΙ δέν 'Κά.νouν έξα.γωγή 
δοντιοσ 01:σ.ν εΙνσ.ι πρησμένο κa.Ι βρΙσκετσ.L σέ κρΙση. Τ'όν Ρώτησα., 
λοιπόν, &.'01 &.~μMνει τήν εόθόνη μήπως πιiθω τ,Ιποw.. Μέ δια.
όε6σ.Ιωσε δτ:ι δέΥ !χω vιi ψοβηθώ τΙJtOτα;. Τόν Ρώτησσ. &.κόμ.ιχ. &ον με
τιi την έξιχγωγή θά; ijσuχ6.σω &.πό τόν πόνο. Μέ δr.a.6ε6σ.Ιωσ~ κaJ. 
γι' α.ότό, κι !τσι πήρα. τή μεγιiλη &.πόψa;ση. 'Έτσί κι &.λλιώς τόν 
tδt.O πόνο θ6; δακΙμ.ιχζσ. ΚιΧιΙ aτή μ.ιιi ΚιΧιΙ στην &.λλη περίπτωση. Mιιi 
ΦUχή πoti εΙνα.ι νά. βγεΤ, &.ι;; βγει μ.ιά. ώΡ<χ. γΡΎ/ΎοΡ6τερσ.. 

ΣuyκεYτρώθΎjX~, πΙεσσ. δυΥο:.τά. μ.έ την πUτη κa.Ι τ6 κεψά;λι 

ΜΙ;ΙU τό έΡεισΙνωτο της πολυθρόνιχι;;, atYJ,pltovw..; γερά. τά; xlptoc ΜΙ;ΙU 
aτά. χεΡοόλισ. της κσ.Ι δ.νοιξαο τ6 στόμσ.. Κιχ.Ι έκεΤ 'ItOό δΙν τολμο&
σα; Υά; τό &.γγΙξω οδu μ.έ τρΙχα., έκεΤνο τό θη,Ριο, δ T~ γισ.
τρόι;, ΙκοΦε Ρ.έ τ6ν τροχό τη 'j,pJσyι γέψυΡιχ, ξεκόλλησε τά; οδλσ. μΙ 
τό νυστipι ΚιΧιΙ το ξερρΙ~ωσε μέ την τσ.νά;λr.a., τpo:.6ώY'Cr.t.ς το ΤΡεΤς 
φορές, δσες ήτιχν κα.Ι οε ρΙζες τou. Δέν λιποθό'μ.ησα.. &..λλά; γιά; &.ρ-
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u'C"ή (;)ρσ. 8έν i'jξεριχ. ποσ 6pιO'Χόμouναι. Ν ι!ιμιισα. δτι μ.ot) &8εΙΜιχ.ν 

τό μ,uα.λό κα.ι μοϋ ξερρΙζωσα.ν τά. ι:rπ'),ιι:yχyrι." ινιil 1ι νοοοκ6μα; τou 
μ.ot) Ο'ΧΟόπιζε τ6 μέτωπο, ΙΙπό απ!)\) Ιτρεχε ποτά.μ.ι δ Σ&ρώ"l:aζ. 'Ω
στόσο, 1) 80uλε.ιά. μα.ς ΙΥινε: Kιx.l 8έν lπa.θιx. τΙπστα. κα.Ι δ πόνος πΙ-
pa.σε μέσιχ. σΙ μιά. (;)ρσ.. . 

Μιά. &λλη φοΡά. π.οό ζΥιτησα. α.ίιτό τ6 'Jωιν6τα.τo 'Jωλλόρ'ιo «Σε
~π6ρ» γιά. τά. μ.ιi.τια., για.τΙ λόγω τoU νέφους ΠΟ'ι/'ΟΟΟα.ν κα.ι 8ά.
κpuζιχν σuνέχειιx., δέν τό 6ρηκα. πσιιθενά.. Μο\) πρότεινιχ.ν κά.τι οι
κές τοuς ι:rπεσιa.λιτέ, aλλ&. δέν τόλμ.'ljGα. νά. τΙς ΧP1J;GιμoιrtOι1jσω, 
ΥΙιχ.τΙ κά.Π()t.~ προηγούμενη cpoρά. πώ ιiyόpσ.σa. lνιχ. ιiπoχριεμπτικό 
Υιά. τ6ν 6frι..α., τ6 6ρηΚιχ. ιiλλoιωμένo. 

Κι δμως, UMPXouv μερικά. πρα.κ:t<ικά. φά.ρμ.a.κα. στΥιν Τοορ
κΙιχ., πού δέν τά. 6ρΙσκεις στΙς πολιτισμένες χιilρες, ΚiX.l ποό μερι'ΚοΙ 
-Ελληνες τά. 6pto'Jωuv παλό ιiπoτελεaμ.ιx.τικά.. ''Ewι. ιiπό ιx.ίιιai εl
νιχ.ι κα.Ι κά.ΠΟ'f.Ο φά.pμιx.'Jω γιά. τό στ.ομ.ά.χι • 

.. Αλλο θέμιχ. εΙνιχ.ι δ τεχνικός τομ.έιχ.ι,;;. ,. Αν π&τε, &ς πoUΜΕ, μι 
ιχ.IYwxΙνητο a'C"ήν Τοιψκlιχ., χτuπετατε ξόλο νά. μ1) χρεr.MτεΤτε ')(.ΙΧ.
νένιχ. ιivτα.λλ~κτικ6. Δέν όπά.ρχοον ιiντα.λλιx,κτικά., κι α.ότά. π.οό u
πά.ρχοον, &ν εΙνιχ.ι ΤΟUΡΚΙΚ1jζ κα.τa.σκεuης ΚιΧ.Ι τα.ιριά.ζ.ΟΟΥ, μ,Υιν τά. 
Ιχετε ')(.ΙΧ.Ι μεγ6.λη έμΠΙσ'τ.οσόνη. Μιά. μ,πcx.τa.ρΙα. x.ιx.ινoόpιyLιx., τ:ιNtou 
"Τούρμπο», πώ πηρσ. στfιν Toupxla. (τοορχ.ικ1) ιννo:εΤτιu) κΡά.τη
σε δλο κι δλο ένά.μΙσ'1j μΥινα.. Άκόμα.. ΚιΧ.Ι γι6. Ρε.νώ ΚιΧ.Ι ΦΙιχ.τ, πού 
κα.τΜuu6.ζοντα.ι mιν ΤουρκΙιχ., μ,ΠΟΡεί νά. μΥι βρείτε ι!vτa.λλιx.κτι
κά.. rtάo τά. &λλιχ, δέ θά. 6ρεΙτε o\Ytε. λά.μ,πα. Xot.v1j. 

Π ρόβλημ.ιχ. εΙνα.ι κιχ.Ι τό θέμ.ιχ. της ιi.aφ6.λεια.ς. Κιχ.μ.ιά. έτa.ι.p!ιx, 
ιiκόμιιχ. χ.ιχ.Ι οΙ μεγάλες διεθνεΤς έτα.φ!.ες, δέν ιiaφa.λΙζouν. ιdn::ox.Ιγη
w.ι π.έρα. ιiπό τόν Βόσπορο. Κα-Ι a'C"ήν Toopx.lιx. δέν όπά.ρχε;ι &.πλ~ι 
ιiσφά.λιση, ΙΙλλιi μόνο μ.εικ'C"ή. Χωριατά. ποό δόσκολιχ. θά. 6ριε.Ιτ.ε νά. 
τ6 ιi.αφa.,λΙσετε, ΠΡοσωρινά. !στω, γr.ά.. μικρ6τ.ερο χρονικ6 διά.στ:τιμα. 
ΙΙπό τ6 τρΙμ:φο. 'Όσο γιά. τΥιν τεχν(.κΥι, έφ' δσο;ι λεΙπouν τά. μέσα 
δέν μπορε! πα.ρά. νά. εΙνιχ.ι χιχ.μ.ηλΥι. Τό μόνο πou σώζει τ;6Υ ξένο, 
εΙνιχ.ι δτι θά. βρε! φΤ1jνά. τά. έρΥα.τικά., κα.Ι πρό πα.ντός 'C"ήν προθυμΙα. 

δλων νά. 6orf31Jσoov. 
Πα;ρεμπιπτόνως, τά. τοUΡχ.LΚ1jς κa:w.σχ.εuης α.όΤQΚΙνητα. «Mou

ρά.τ:ο κιχ! «·Ανσ.ντόλ» εΤνιχ.ι φτηνοπΡά.μ.ιχ.τα.. Σέ μ.εΡικά., π.χ., ~ 'ΚΟΟ
x.oUλιχ. -τ:ους γΙνετιχ.ι ΙΙπ6 πεπιεσμέ'ι/'Ο χα.ρτόν~, ποό &'1 φόΥε.ι ~ μ,πο
Υιά. x.a.l &ρχΙσει νά. φouσκώνει ιiπό τό νερό, μετα.τΡέπετιχ,ι σέ σα.νό 
Υιά. ζιilιx.. Δέν ΙΙπεΡΜλλω. Τό 1979 - 80 τόν χειμώνα. σuνέ6ιη' 'Κι 
α.iYc6: 'Έξω ΙΙπό 'C"ήν έλληΥική πρεα6εΙιχ., στ'ήν "Aympιx.,. μtά. ΙΙγε-
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λά.δα. 1tεt-νa.σμ.έ.νη ~φα.γε l5λ'Yj σχεδόνι την 'ΚOUκoόλα. έΥός τέτοιω α.ΙΙ

τοκι vYjτoυ καΙ ά.φφε τόν σκελετό Ι 
Γενικά. τις &.τέλειες στΙς τεχνιΚΙς κατα.σκευές, οΙκοδομές, 

κλπ., τΙς cruvα.ντa καΥένα.ς π.a.yτOO. ΣΙ σπΙτιlXι 'ΧΙ.1.Ι ξενοδοχεία. σπιi
νια. 1Μ. 6ΡεΤτε 6ρόσ-η v6. μΥιν τρέχει. Άκόμ,α. 'ΧΙ.1.Ι σ' Ινα. 'ι<4λό δια.
μ.έ.ρισμ.α. μΙ ξόλινο Μ-πεΟΟ, σέ κιiπoια. γωνιά. θ&; &.νa.w.ύqιeu μ,ι6. 
χΡάσπα.. ΤΙ ΙγΙΥε; Άπλoόστιx.τa: δέΥ εΙχε δπαλογΙσει ~ δ τε 
χνΙτης την έ11:ιψά.νεια. 'ι<4Ι κά.παu δέν τΟΟ ~φτα.σε τ6 ξόλο. Τό 11:p'Yj
σε κa.Ι Ιψυγε, ΊSπως ήτα,ν. Στό τελεuτα.ίο διa.μ.έ.pισμa., ποό ~μ,εyα. 
στην ''Ayxupa., &.ψοϊ} τελεΙωιαε, St.α.πt~τώθ'Yjκε δτι iι Mp"t'a. τ~ς ει
σόδou δέν μ,παρoiJσε vά. &.νοΙξε.ι. "'Επ.εφτε πά.νω aτό π6ιw>λo τηι: 
πόρτα.ς μ,ιaς &.ποθ'Yjκοόλ.α.ς, παό εΤχε γίνει &.πό μ.έ.Μ, πολό 'XhIIτι%. 
στην έξωτερική πόρτα.. 'Έτσι, τό πόμολο τijς &.ποθ'Yjκοόλa.ς ~γινε 
φορψό. Τό ΧΡ'Υ]οιμ,οποιοασες κιiθε ψορά. ποό χpειαζ6σouνa. ν6. &.
νοιςεις τήν &.r..οθ'Yjκοόλα. κι:ιί κα.τόπΙ\l' τό Ι6γa.ζες κa.ι τό κΡεμΟΟσες 
aτόν το!χο. σ' lνlXι κα.ρφι. 

ΟΙ πoλυκa.ΤOικΙες, έπειSιή δέν γΙvoντα.ι σεισμ.οΙ στην "Αγκυρα. 
κa.Ι δέν ψυσιiει &.έρα.ς, γίνονται oUGt-lX.O"'t'Lκιi χωρΙς θεμέλια. Γιά. λό
γους o[κoνoμιetς γΙνοντα.ι xa.t χωρ!ς πa.ντζοόΡΙα. κa.Ι, γιά. νά. μΥι xά.~ 
νουν θέΡμ.α.νσ'Υ] τόν χειμώνα., χpψιμmto(oαντα.ι 6αΡειές κoup-t::Ινες. 

ΟΕ έΥδιά.μ.εσοι τοΤχοι σχι μόνο δέν ~XOυ\l' κιχ.μ.ιά. μ.όνωσ'Yj, d.λλά. εΙ
να.ι έξα.ιρετικιi λεπτοΙ, σέ σ'Yjμ.Eίo ποό v6. μήν ξεχωρlζε,ις l1ν χτu
πιUι τό οιΧ6 σou τ'ηλέψωvo ij τού γε!τονα.. ~ &ν κιiπoιoς πεpιtα.τά.ει 
aτό διπλα.ν6 ~ι4μέ?tσμ,α.. ij ,μπijκε στ6 Οιχ.ό σου xpUΨά.. 

Tέλaς, iι γpα.ψειoκρa.τΙα. eIYa.t μι6. l1λλη μ.εγιiλη πλrrr/ι. Αυ· 
τό παό λέμε γΡα.q:ιειοκριχ:tLet στην 'Eλλά.0a., καΙ πΟΟ πρoorca.θoαμ.ε. 
ν6. την έξa.λεΙΨΟ\iμ.ε, εΤνα.ι &.στεΙα. Uπόθεση. μπροστά. στην τοορκικ'Yj 
γpa.φειoκρa.τΙα.. "Εχω 1tε! 'ι<4Ι ά.λλοο δτι θεωρείτa.t είίχή κa.Ι κa.τι!
ρa. στην Toupκla. τ6 ΟημοσιοOΠαlλ'Yj~ΙΚΙ. Ka;l έξYjY'YJσα: εόχ-ή, για
τΙ Ιχεις μιά. μόνψ'Yj δoυλε.tά. κa.Ι 'ι<4τά.ρα. για.τΙ εlσa.t Μντα" μ:ι.:κρό
μισθος. Πα.ρ' δλα. α.ότά., δλοι προτ,φ.οο.,. τ6ν οιοΡισμό, την πρόσλ1j
ψη σι δημόσια. δπηρεσιa., γι-a.τΙ iι ά.Υεργία. κιiyει θpιx..UΣΗ (πά.νω &'π" 
16 ο) ο, aόμφωνα. μ.έ. έπΙσημα. στοιχεΤα., Mytι) ιϊπό 200) () 'ttX. &.νε
'ItlO"Ijμa. χa.Ι πι6 ~Υκuρα;, aτή σuιyκεκpφΙyιη 1tεpΙπ:tω<:rη) . 

'Έτσι. μι κά.θε &.λλα.γ~ χu6ΙΡν1jοης (κa.l !λλα.ζa.ν. τόσο cru
ΧΥ6.) , πέρα; &.πό τΙς ά.λλa.γές π~ ylVO'l'VL'Y στην &.νώτεΡ1j δπιχ.λλ 'Yj~ 
λική [ερapxΙα., διορΙζovτα.Υ κa.Ι μεριχοΙ κa.ιyooριyιoι. Άποτέλεσμα.: 
ΜέΟ'αί σέ μ,t-ά. ~κιu-ι;Ια., &.πό τ6 1970 ώς -ι;Ις ι1Ρχές τΟΟ 1980 οι 81j
μόαιOt δπιUλ1jλοι &.πό 531.000 Ιγινα.Υ tvά.μ.ta1j έκa.τoμμόpιo. Ύ-
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περ6ιeι.θμ.oι, φώνα.ζ~)! 'Κά.θε φοΡ6. οΙ 8ι&φοροι &'Ρμ.68οοι, &λλιi &.ντΙ 
νά. μειωθΟΟν! ~Uξά:.YOVt~v d.κόμ.ιx. π.ι.ό πολό. 'Έwι, 6λίπει κn.yένας 
10 όπιχ.λλ1jλοuι; σ' ενιχ. ypwpeto Δημ.όσ~ι; <rπηρεσιιχ.ς, δπου θά. άρ
κoi}aa.y Μα - ΤΡεΤς τό πολό. Συνέπει~ πρώτη χα.Ι κόΡιιχ., ή άναπο
τελεσμ.a.τι'Xoότητιχ. 'Xotd δ 'Xoα,τor.τa..λα.νισμός το!} πολΙτη. 

θ& άνιχ.φερθώ 'Χοιχ.Ι π<iλι σέ μιά. 11;ροσωπ,ικ1j έμπεψΙα.. Στην 
Tωρκιa. -δπως κn.Ι σ' &.λλες χώρες- μετά:. άπό ΤΡεΤς μijνες π~ό

ων νά. Zσχόouν οΙ πινιχ.κΙ8ες τώ ιx.Uτoxιν1jτoυ 001.Ι' 'Xotd τό τr.ΨCΤΙΙΧ" 
της ΕΛΠΑ, κn.Ι πρέπει νά. πά.peις τοuρκικές. Τ& τpεxιiμιx.τα. γιά. 
τΙς τoόpκtκες πιν~κΙθες &'pxtaa.v στΙς 17 'Ia.wuα..ρΙω 1980, &οψοι.ι 
!μ.εινα. κn.ι ενιχ. - ουό μijνες πιx.ρά.voμoς. Άψoίl πέραι:sσ.. άπό εξη 
8ια.φορετ:ικές 'ίπηΡεσΙες κα.Ι d.πό 29 γρα.ψεiιx., ή όπ6θεση κn.θuστε
p'ouaε &οκόμα.. Mπ1jκn.μ.ε στ6 Μά.ΡτΙΟ, κι έγώ !τ:ρεχα. κ<iθε μ.έρα; νά. 
π<iρω σειρά. σέ κιΧποιο Ι'ρσ.ψεΙο της ΤΡοχα.!α.ς, δπου πά.ντα. εδΡWΚα. 
50 - 60 &.τομι:χ. νά. ΠεΡιμΙν,ουν ώρά., 'Itf4.v &οπό μένα.. Άψο>α !χα.να. 
μιά. - 8υό ώρες, d.πελπιζ6μ.ouνσ.. κι !ψεUΓιχ<. 

Kά.πo~ μέρα., μ.έ λuπ1jθ'ηα ψιχ.Ινετιχ.ι 6 'ΑΧλ!ι.χ, κι lρριξε 
μπροστά. μαι) τlιν Τεομά.ν. Τεομά.ν οΙ έστΙ μ.ιά:. άτσΙδα,. &πΙθιχ.νYj. 
'Ήξερε όλα. ιχ.u.τ:ά. τά. 'Χοόλπιχ. κα.Ι τά. τερτΙπιιχ.. Μέ πλ ψlιx.σε κn.Ι μου 
εΙπε: «Αύριο θά. Ιχεις τΙς πιW'.'ΧΙδες, ιlλλά. θέλω τρεΙς )(!ιλιά.δες 
λΙρες. Τά. μισά. θά. τά. δώσω 'Xotd τά. μισά:. 8ι'Κά. μ.ou». 

ΕΙχα. τόσο άπελπιστε!, 8>στε lβy<x.λιx. τά. τρΙιχ. χιλι6.pικn.. 
- Όλντοό μ.ou; ('Έγινε;) τόν Ρώτησιχ. πρΙν το{) :tά. θώσ,ω. 
- Τιχ.μ.ά.μ.. Όλντοό (έν τά.ξει, Ιγ~ν'ε), μ..ΟΟ d.πιχ.ντθ.. 
- Πά.ρτιχ. Τεομά.ν, κι &.ν μ.έ γελά.σεις ,ι.'Aλλιx.χ'tά.ν Mπouλa.σΙν» 
(Άπ' τόν Άλλά.χ νά. τ6 6ρεΤς). Π ρόκει τor.ι γιά. 6a..pεt6. κn.τά.pα. 
κn.Ι μ.ά.λισ:ta. &.ν ΠΡOέρχετa.ι &οπό τά. χεΙλη ξένου, ποό στ1jν Τουρ-
κlιx. θεωpεΤτa.ι Ιερό πρόσωπο. '. 

Όλντοό, όλνΦό! μ.έ 8~6ε6ιχ.Ιωσε πά,λι 6 Τεομ.ά.ν κn.Ι τά. 'Π1ijρε. 
T1jv &.λλη μέρα. πρω! - πρωι! στηΥ Τροχa..lιχ.. Ό Τεομ.ά.ν μ.έ 

πε~Ιμενε. . 
Έσό, μ.oiJι λέει, εΙσ«.ι διπλωμ.ά.της. 

-'Όχι, τof.) λίω, δYjμOσιoγρά.ψoς. 
- 8Ιχιχ.σέ το, μou λίει. Elσιx.ι. θιπλωμ.ά.της, κn.Ι πρόσεχε μ1j μ.έ 

χ4σεις. θ& μέ άκολουθεΊς πιχ.~iJι. 
Διπλωμ.ά.της, θιπλωμά.της, κσμμ.ά.τιιχ. νά. "(Ινει. 
Πdμ::: στό πρώτο I'pa.ψεΤO κn.Ι τι vά:. δοαμε; Έκα.τό πεpCπou 

περΙμενα.ν, στ:Jjν oUp6. 'Κά.νοννχς <.n'}με~ωτό ~ao. aτό w:pby}O'\ι"O κα.Ι 
τη λιχ.σπ.ουριά.. 
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- Τώρα., ΤLOμι:χ.ν, "'ι w!νouμ.ε; 
- Τ,ψιtιλ, ιiπocντίi δ Τεομιίν w.ι.Ι μi 600't:ι:itt ιiπ:ό τό χέρι. (Αδτό 

τό «wpπ;lλ" CTfjμocΙνει "ρΙξιμο» ι:rr:ήν τοόρκικη ιipΎκ6) • ΜπΡοατli δ 
TLOμι:X.ν μ.έ 't:ι:i xocp"ttά. ατό χέρι, !νοιγε δρόμο σιtpώχvoντιxις κocΙ 
φωYι:iζοντocς: "Βι:χ.ρντιχ, βι:ipvτoc, ~,;ιπλφι:iτ:». ΟΕ ΤοΟρκοι ποό πε

ρΙμενα.ν ι:rr:ήν o,}pι:i μα.Q ιiγ.pιoκoι-:oOσO'.ν 6έ6ι.x.ι.~ οΙ φouκιχ.pι:i8ες, ιiλ
λι:χ. πa.ΡΟ'.μέριζιΧ.ν. 'Έroι φτι:iσα.με ιπ:ήν πρώτη ΘUpΙδα'.. Ό Τεφίν 
εΤχε w!νet τό ~νoc χιλιά.Ρικο κιχ.τοστά.ρικιχ., 't:ι:i δποΙoc κι:iπ:oo lStνe 
χωρΙς νι:χ. 'ItocipyIι} ΜUρoootιi. Ή δοuλειι:χ. πι:x.vτωι;; προχωΡοΟΟε κocνο

νικά.. 
''ΟΤιΧ.'ιι π-ήγocμε νι:χ. πεpι:iσ:οuμε ιiπό τ6ν lλεΥχΟ, περΙ~ν 200 

O'.t>τoκΙνΎjΤσ. σέ δΙ1tλ-ή σεφά.. 'Ο Τεομιίν δέν μπi)κε στην οόρά.. '0-
δ"'ιΎΥισε τ6 a.,}τaκΙνΎjτό μου σέ μιά. &κρη κocΙ έξa.ψιΧ.νΙστηκε μiσa.. 
ατό κτΙριο. ΠρΙν φόΥει, το\} el1tO'. ΟΤΙ ΙνΟ'. φίΟς δέν ιiνά.6ει. ΓέλιΧ.σε 
κι lκocye μιιΧ κlYΎjCTfj μi ,;60 χέρι 1COQ σ-ή~νε: «Κοολά., κι:Χ.,;ι μ.ίiς εΙ-

, Ι 
πες τω ρα.. » • 

ΣΙ λΙγο ΚOCτιX.φθά.νει μέ 81)60 !λεγκτές. ΆνοΙξιΧ.με τό κa.π'ό τi'jς 
μΎJXocν'ijς. Ό Ινα.ι;; στά.θΎjκε μπpoo't:ι:i ι:rr:ή μηχΟ'.ν-ή δρθιος κιχ.Ι ΚΟΙΤιΧ.ζε 
πΡός την πόΡ,;ιΧ. τοΟ κ,;φΙο!) ά.πό 5ποο εΤχΟ'.ν 6ΥεΤ. Ό !λλΟζ μέ τόν 
Τεομιίν IΣΚUΨO'.ν πι:χ.νω στη μΎjχa.ν-ή, xaλUΜΜένO( ιiπό τό κocπ6 κιχ.Ι κι:χ.
τι μαuρμοόρ.ι.ζιΧ.ν. Σέ Ιν~ λεπ-ι:ό ά.κούω l\l\'Xo «TιX.μι:iμ». ~τι:iλα.βιxι δτι 
τ:ά. σuμ.φώνησιX.ν κocΙ uλειώσα;με. Βοοτ6.με τό ocδτοκΙνητο κa.Ι ιiστρα.
m, γι&. τΙς πινΟ'.κΙ8ες. 

ΕΤχε περι:iσει ιiπό ΙξΎj -«πόyεψ.ι1r--' κocΙ δ υπεΌΘUΝoς ytι:x. τΙς 
ΠΙVιX.κΙδες μίiς εΤπε δτι lκλεισε κιχ.Ι Yι:i πίiμε την &λλΎj μέ~. 'Ο Τεο
μι:iν, δμωι;;, Ι6α.λε πά.λt τό xlpt στην τσέπη κocΙ σi δέ~ λεπτά. etxocμoe 
ζεστές τΙς "roι.-,κικΙ8ες. 

LνocγυρΙζοuμε στην Tpoχa.loc, τΙς σφρα.yΙζouμε, πι:ilt μέ «τορ
πo.», κocΙ τελιw! φτ:ιiν(1)με στόν μι:Χ.ιπορα; πού ,;ις 6Ιδωνε. 'Ο Tεoμι:iν 
τόν πλ-ήρωαε κa.Ι μ6.ς τΙς !λλ~ε. Σά.ν τελειώσα.με πισ. δρtατιw! κα,ί 
6y"Iικocμε ιiπό την ΤΡοχα.Ια., τσσ πρόuινα. νι:χ. πa.με νά. τά. σιtι:iσouμε. 
Δέν μπoρoίJσε, λέει, εΤχε 8ouλειι:χ.. 

ΠρΙν τ6ν ιiΠOΧαιιpετησω, μoU ε!πε : 
- Ξέρεις, llMa. ιiπ' O'.t>τη τη 8ouletι:x.. Μο\} πηΡΟ'.ν πολλά. ατό Μou

ιΧ.γενιέ, στόν 'Έλεγχο. Άλλά. 1j ΣUΜφrovta., σuμφωνΙσ.! 
Έπέμεινα. νά. μα!} πεΤ πόσα. Ιχα;σε. 

- Τρta.κ6σιες λΙρες! 
- Πά.Ρε 500, 't:OίJ λέω, 'ΧΙ1.ιΙ 8ώσε. ~ τ:ljν χιά.Ρτ0'. crou ',16. σι δια.r 

ψΎJμΙσω σ' δλouς τούς ξένouς, ΥΙa.τΙ ά.λλιι»ς θά. τέλειωνε 1j δπΎjpε-
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σΙα. μου στην "Αγκυρα, m.! πινα!!(.Ιδες δέΥ θ4 I1'tα.ιpYα. χωρΙς ialvrj~ 
Xρει&.ζετa.ι. μήπως νά. 1ΟΡοοθέσω τΙποτα., γι&. ν&. γΙνει ΚΙX:.~·, 

YO"tjw τΙ σημ.a.Ινει γρα.φειοκ.Ρα.ΤΙ« κ«Ι μπα.χσΙς στην ΤοιψκΙ«; 
Κ«ιΡός εΖνα.ι, νομίζω, ν&. κλεΙσουμε 'ΚοΙ α.Uτό τό 'Xoεφ~o μ. 

τό πΡό6λΥ,μα. τιί)ν Τ"tjλεπι'Χ.Οινωνιιί)ν. 'Όλοι, 6έ6a.ια., οΙ ξένοι π,~· 
ρα,πονοοντα.ι γ,ι&. τ,Ις τούρκιuς τηλεπι'X.O'ινΙΙWΙε!ίι, ιiλλά. γι&. μιiς et
δι'Χ.ά.., παό δέν Ιχουμε ιiκόμσ. ιχ,ύτόμα.τη oWoEG"tj, τά. πρά.Υμιχ.τα. εΖ
νιχιι χειρότερα,. ΣU'Υέ6'Jj πολλές φορές νά. οΙνω 'Xolrp"tj τό 6ρά.δυ κα.ι 
νά,: μ.οσ οίνουΥ γρα.μμ"ή τό ΠΡωΙ, πa.p' 8λο ποό εΖχε γΙΥει εΙο'ικ"ή σύ
στ:ormι ατό τηλεφωνι'Χ.ό 'ΧοέΥΤΡο της "Αγ'X.Uρ«ς νά. μέ ΙξUΠ"tj,Ρετεί ιi
μέσως, -κ.α.Ι τό πιaτεόω ιiπόλl.Ytα. ότι οΙ κποέλλες !-κ.α.να.Υ τ&. ιiδt)yα.
τα. δυΥα.τά. Υι! μ' έξυπηρετ"ήσOUΥ. οι ίδιες ουσΜλΙες όπά.ρχouν -κ.α.ι 
στά. Τέλεξ. Άλλ&. κα.Ι aτό Ισωτερι'Χ.ό οέΥ πιχ.νε κιχ.λότεΡα. τά. πράογ
μα.τα.. Λένε ότι ιiπό την "Ay'X.Upαι εΖνιχι εόκι>λότεΡο νά. <ίποπεψα.
θείι;; νά. πά.ρεις ΑόατΡα.λία., πα.ρά. Μα.Ρμ«ΡΙΟα.. Κα.Ι δέΥ lxouv &οι
')(.Ο. Έν τιί) με'tι~ξό, μέσα. aτ"ήy "Ay'X.Upαι όπά.ρχouν 148.000 σ'tινoρo~ 
μητές 'Χ.α.Ι έκκρεμοUΥ 120.000 ιχΖτήσειι;;. Τό 1981 έπ:ρόuι'ro νά. 00-
Oou~ 15.000 τηλέφωΥα. όλο κι' ολο, πΡά.γμα. ποό ~Ινει ότι μ.έ 

τόν puθμό α.Uτ6Y μπορεί νά. εΖνα.ι κ«νεΙι;; 6έ6α.ι~ δτι. σι μιά. δεκiV' 
ετΙα. ιiπό την +,μέρα. πού όπο6ά.λλει την α.ίτ"tjG"tj όπά.ρχει ΙλπΙδα. 

νά. πά.ρει τηλέφωΥΟ. 
'Εν π,Ζσει περιπτώσει, ή χοόντα. τoi} 'ΕΟρέν <ίποφ&.σισε ν&. π&.

ρει ~εσα. κ«Ι ΟΡα.σταά. μέτρα. γιά. νά. ιiξιoπoιy,θεΤ +, χώΡ:χ. του
pισ'tι'X.ά.., ml τό -κ.α.λοΚ«Ιρι τ;ο& 1981, δ UπOUρ"(ός ToupLσμ.OO, Ίλ
χ&.ν "E6ltYLά.cylou, δήλωσε δτι σέ μι&. πεντσ.ετΙα. δ τουρισμός θά. 
εΖνα.ι δ Π'ιό πα.ρα.γωγι'Χ.όι;; -κ.α.Ι προσοδοφόρος τομέα.<; στήν ΤΟUiρικΙα.. 
Μετα.ξό &λλων μέ'φων, θά. έπιτpcmεΤ γι&. πρώτη φορά. σέ ξέΥους 
ΙπεΥδυτ:ές νά. νι>ικιά.ζουν τουρικικ"ή γ1} γιά. 99 χρόνια.. "Ας cnμειω
ΟεΤ, 8τι στην ΤouρκΙα. δέν Uπ&.pxει ξέΥος ιοιοκτητης γΥ;ς, Ικτός 

<ίπ' τά. οΙκόπεδα. ποό χ&.ρισε δ ΆτtXι't'Oόρκ γι&. τό χτΙσιμο τ:6)ν ξέ
ΥωΥ πρεσ6εΙιί)ν, πα,) κι α.ότά. δΙν εΖνα.ι μετα.6ι6ά.σψ.α., πα.ρά. μόνο 
ατό τoup')(.ικό κΡά.τος. 
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ΠΙσο θΡ'1)σχόληπτοι, fj lστωι θΡYjσχεuόμ.ε\lοι εΙ\ιιχι οΕ ToUP'XDL; 
Πόσο τοός lΠYjρε&.ζει ~ό θΡYj(fχεuτιχ:ό σuνα.Ισθημ.ιx, στη! ουμ.πε.

ριφορ&. τοος πρός τούς ξέ\ιοος χιχ1 &'λλόθρφκοος κΙΧί εΖδιΧά. π:ρός 

lμ.α.ς τοός 'ΈλλYj\lες χιχ1 χριστιιχ\lOός; 

θεωρψιχ.ιi, lXeρo1 τώ Ίσλιiμ εΖ\lιχι Υε\lιΧά. δλοι οΕ &'λλόθρ'Υ)
σχ.οι, x<x>1 εΖδιΧά. δ «διεφθιχρμέ\ιος x.a.πιτιχλισμ,ός», δ «&θεος χoμ.μ.ou

\/ισμ.lς" χ.ιχ1 δ «σa,τ:ιx\lιx.6ς σιω,\ιισμ,ός». 

Στ~\I Τοορχ.Ιιχ, οΕ 6ΙΧθότερες &.ρχές τώ θΡYjσχ.εuτιχ.ώ Κ6μ

μa.τoς Έθ\lικΥίς Σωτηρ1ιχς, wu Νετζμετ1\l Έρμ.πσ.Χά.\Ι, (ποό διέ
λυσε Υι Χοόνται μa.ζ1 μ.έ δλa. τιi &λλΙΧ πσλιτιΧά. χ.6μμa.τιx) ήτσ..\Ι: 
- ΈπιστΡΌψ-YJ της Τοορκ1ιχς crτό θεοχΡιχΤΙχ.ό Kpιiτoς, πώ δ Κε

μ&.λ ΆτιχτώΡχ. x.a.τιΧ'ΡΎYjσε, χ.ι l6ιχλε στη θέι1Yj τω τό ΛΙXΤΚiιστιχ.σ. 
- Έπιcrτρσφ~ στ'ούς χ.όλποuς τΥίς ΟΖχ.οΥέ\ιειιχς τω\l Άδελφων Μοο

σauλμιZ\lων, οπου εΖ\lιχι Υι φt.>σικ-YJ της θέση. 
- Ίερός x<x>1 ΙΙμε1λιχ.τος πόλεμος l\lιx\lτlo\l τοο Σιω\lισμ.οσ χ.ιχ1 τοσ 

τοο Kpιiτooζ τΟΟ Ίσριx~λ. 
- Άπιxλλιx~ &.πό Χά.θε ~ξιiρτΎJι1Yj της Τοορχ.Ιιχς &.106 τοός καπι

τιxλιcrτές της ΔUι1Yjς" Εδρωιπιχ10Οζ κιχ1 Άμεριχ.ιχ\lΟΟς, χ.ιχΙ 

- Μιχχ.ρι&. &.πσ τ6\1' &θεο Κομμοο\lισμ,ό, Μιχρξισμό χ.ιχ1 Χά.θε τέ

τοιΙΧ θεωρ1α.. 

ΤΙς &.ρχές α.δτές, &.1ΟέφεUΥε \ι&. τίς δια.χ.Yjρόξει &'\ιοιχτά; x.a.t 
ξεΧά.θιχριχ, ΥΙΙΧΤΙ ΙΧδτό θ&. ~μιxινε πιxριx61ιxι1Yj των &'ίΥΧων Άτα.
τοόρκ χ.ιχ1 τoU Σu\lτά;η.ι.σ.τσς της Τοορχ.ιχ.Υίς ΔYjμοχ.Ριχτ1ιχς, π:οό ΠΡΟ-

6λέποο\l καΤ&'ΡΎYjσYJ τώ θεΟΚΡιχτιχ.ώ χ.ρά;'τοος χ.ιχ1 lyx.ιxelOρoorι τoU 

λΙΧ·ίχ.ιστιχ.ώ. <Ωστόσο, στοός πpώτouς μΥί\lες τω 1980, ως τ~ν lπέμ-
6ιxaYj των στριχτιωτιχ.ω\l στ:Ις 12 Σεπτ.εμ6ρ,10ο, &.χ.oύyO\lτΙX\l δλο κα1 
1t;L6 δu'f~Τ&. οε φω\lές τω\l φσ..\ιιχ.τισμένω"ι Σελσ..μέτηδων (δ1tia.δώ\l τοί) 
Έρμπιχχ.ά;\Ι) &.χ.6μιχ κα1 ~\lΙX\lΤΙO\I τώ Τδιοο τοσ Άτιχτοόρχ.. Ή χ.όριιχ 

Χι%τηΥορ1ΙΧ, &λλωστε, ~\lαι\lτΙoν τoU 'Epμ1W.x.ά.\I κα.1 Υι πιxρισ..πoμ:ιt-ή, του 
σέ στριχτοδιχ.εΤο a.π'σ τη xoόντrx. τοο 'Ε6ρέ\ΙΙ, '1iτα.\Ι &'κρι6ως δτ:ι παοριχ-
6Cι0ε τ1ς &.ρχές τοσ Άτ:σ.wόΡκ, lπ:ιχ~ι,ρώ\lτa;ς \ιά. ~πα.νιxφέpει τό θεο
κριχτιχ.ό x.a.θεστώς. 
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"Οπως κι !ν ~χooν τά. πρ<J.γμιιτιι, σχεδόν 60 xplntιx μετά. τό 
διιιχωρι0μ6 θpιtjσκεΙιις κα.Ι κρ<J.τooς, π.οόέπέ6ιιλε μ.t τη 6Ιιι δ Κε
μ.ά.λ Άτ:rιτoopκ τό θpιtjσκευτικό ouνιιΙσθημιι τών ΤοόΡκωΥ διν ~χει 
ιίμ6λυνθεΤ τόσο, l5σο θά. περΙμενε κιινέΥιις. Π έριι ιίπό τοός μ.ορφω
μένouς κιιί πολιτισμένους κα.τοΙκοος τών μεγά.λων πόλεων (κα.Ι 
πά.λι δχι l5λων) οι Τοσρκοι είΥΙΙΙ πιστοί Μουσοολμά.νοι κα.Ι τηροον 
μέ εόλά.6ειιι δλα. τά. κελεόσμιιτα. τοί) Κι>ρα.νΙοο, πού διν ιίπιχ,γο
pεύovmι ιiπό τΙς πολιτι.κές: ιipχές. rtιX. πιιΡά.δειγμιι, τΙς Πιιprα.

σκευές δέν κλεΙνοον τά; κ<xι~μ.ιxτά. τως; κα.Ι δέν ~it'O!W τΙς 

δουλειές τοος, μι&. κιι( τ6 κρά.-roς κιιθιέΡωσε την Κυρια.κ'ή γιά. ΙΙρ
γΙιι. Άλλά., δ πιστ'δς Μοοσουλμά.νος θά. 6ρε! τδν τρόπο ν&. έκ'JtλYj
ρώσει τΙς θpιtjσκευτικές τοο όποχρεώσεις. Ό μπιιμπιις Κ<XΤΙΙσnJμ.ιx
τά.ΡΧYjς, θά. ιi<p'ήσει κά.ποιov οικό τ:ou ij γεΙτονιι νά. κοιτά.ζει τ6 'Χιιι
τά.στημά. τou, μερικές αιρες την Π«ιριισκευ'ή, γιά. νά. πετ«ιχτεΤ γtά. 
τδ «νιιμά.ζι» 'tW (πpaσκύνημιι, ΠΡοσευχ'ή) σέ κά.ποιο τζφι. 

Στην περΙΟΟο τοο Ρα.μιχζ6.ν πά.λι, γtά. τδ «Σεκέρ Mπιx.!.Ipιxμ.l», 
π.οό έm6ά.λλετιιι ~ YYjatElrα., ~6λεπες τά. πά.ρκα. της 'Άγκυρα.ς νά. 
γεμΙζouν ιiπό !νΤΡες ξιιπλωμlvouς μπ?Ού1ωτιχ κά.τω ιίπό τά. οέν
τρα. (τά. τελευτιιΤα. χρόνιιι πΙφτει κα.λοκιιΙρι ~ VYjatECΙX α.Ότη) δλΥ) 
σχεΜν την ~μέριx> γιά. νά. ξεχά.σouν «την πείΥΙΙ τους τη Λά.μιιι». 
Άργά. τό ιiπόγευμιι lκιινα.ν ώρές μπροστά. στοός φοόΡνο()ς γιιΧ vά. 
πpaμYjθεuτοΟν τΙς ριx.μ.a.ζιινόπιτες (κά.τι σά.ν λα.γά.νες) π.οό τΙς με
τέφερα.ν στά. cmlttιx τους, αιστε, μόλις δ ΜouεζΙYYjς ΙΙνιιγγεΙλει τη 
δια.κοπ.-ή της νηστεΙιιι; (Ίφτά.ρ) νά. ιiρχΙσooy νά. τρώνε. 

Τ'ήν αιρα. ιιότη τοΟ Ίφτά.ρ, !ν 6ρεθείτε σέ ouvoικlιι πόλYjς 
ij σΙ χωριό, θά. νομΙσετε δτι ε!ΥΙΙΙ ΙρYjμ.o ιiπό κ<xτoίκouς. Δέ 6λέπε
τε Φυχ'ή !ξω aτό δρόμο. Βέ6σ;ι.αι, στ-ήν ΤOUΡκΙιι δέν θά. ouvιx.ν~ 
τησετε τ6 θέα.μιι των πιστών τijς ΠερσΙα.ς κα.Ι τών !λλων χ(!)ΡώΥΙ 

της Μέσης Άνιιτολijς, 1U:ίη) στιιμ.ιχτΟΟν στό δρόμο κα.Ι πέφτοον μπ;ρώ
μ~ γtά. νά. προσκυ,ν'ήσουν, I5ΤΙΧΥ ι>[ ΜouεζΙνΥ)Οι:ς ιiπ:ιι.γγέ~ τΙς 
πpaσευχίς τouς ιίπό τά. τζιιμ.ιά.. ΌπωσΟ1ιποτε, δμ.(!)ζ, έξιικσλουθε! 
vά. ε!νσ.ι 6ιιθειά. iJ &.φoσΙ(J)σYj τοϋ Τούρκου στ-ή θρησκεία. του. 

Π ρ{ν ιiπιιντησOt.>tJ.ε στ6 δεύτερο έΡώτημιι, πρέπει vά. πώμ.Ε 8τι. 
στην ΤΟΟΡκΙσ., ιiπό τά. 45 έκα.τομμόριιι κιιτοΙκους, τά. 30 μ.έ 32 
ε!ΥΙΙΙ δρθόδοςοι Mouσoυλμά.νoι, ΣοοννΙτες. "λλλιι 8 μέ 10 έκιιτομ
μόρια. ε!να.ι ΣιΙτες π:οό aτή" ΤΟΟΡκΙΙΙ llyo\li't'a.t 'λλε6Ι ('.Αλε6Ι
δες) • Τό ΙΙντΙθετο &'κρι6ώς σuμ.6oι.Ιvει στ1jν ΠερσΙιι κα.Ι σέ !λλες 
μouσοολμ.a.νLκές χώρες. 'Εν6) 8μ(!)ζ οι σχέσεις μετιιςό Μοοσοολ

μιiνων !λλων κpa.τών, δΠQLιισδήποτε α.!ρεσης, ε!ΥΙΙΙ κα.λιι;, μέ~ 
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aτήν !8ι~ την Touρκ~, ΣouννΙτες κιχ! Άλε6Ιδει;; 6ρΙσκοντιχν πά.Υ'ΟΟ
τε στ&. μα.χιχΙριιχ. οε ΣouννΙτες ήτιχν οΙ ΠΡονομΙΟ{)χοι. οΙ Άλε6ΙΟες, 
οΙ π~ρίες ~Ι &/ποδιοπομπΙΧΊοι. οε ΣοοννΙτες θεωροσν τούς Άλε6Ι
δες σκυλι&., χειΡότερους ~Ι ιiπό τούς «ΚιιχψΙρ» (&πιστοος). 

Ό θρησκευτικός φιx~τισμ.ός τοός δδ'ηγουσε ~Ι σέ ιiντίθετouς 
πολΙΤΙΥ.σός 'Πρoσιxν~τoλισμoός. ΟΙ ΣouννΙτες εΤνιχι ~τά. m-vfJνrι. οΙ 
αuντηpτιτικo! ένω οΙ Άλε6Ιδες θεωρουντιχι 'Πιό προοδεuτικοι. ΟΙ 
ιiκρoδεςιoΙ «rκρΙζot Λόκοι» κιχ! {('ΙδεΙΧλιστές Νέοι» του ΤΟΟΡχές l
στ:ρεψtXν αuχν&.. τό μένος τouς έ~ντΙoν των Άλε6Ιδων. δ'Πως lytve 
στ:ό K~χρσμ&.ν M~ρ&.ς, στ:Ις 23 ΔεκεμQρΙcιu το!) 1978 (δ~ν' σκο
τώθ'ηκιχν 117 &τομιχ) ~Ι τά. τελευΤΙΧΊσ; δυό χΡόνιιχ 1980-81 στό 
Tσόρouμ, στ:ή Φιiτσιx ~Ι ιiλλo!}. 

'Ωστόσο, δ θρ'ησκΕυτικ6ς ψιχνιχτισμ.6ς δέν εΤνσ;ι κιχΙ τόσο lντo
νος ιiπέ~ντt των ιiλλόθpτισκων καΙ εΕδικι1 των Χριστ.ιιχνων. Τό 
Κόμμα. του Έρμπιχ'X.riν, G'ltά.νισ; έΠ'ηρέιχζε Ινσ; ποσοστό π&.νω ιiπό 
120} ο, μ' δλο πού οΙ Mouσouλμ&.νoι στΤιν Τouρικ.Ισ;, όλων των ο;Ιρέ
σεων, ιiπoτελooν τό 97(0) ο. Τ6 θριvισκεuτικό δπλο, δ Έρμπιχκ&.ν τό 
ΧΡ1jσψ.ιmoιουσε μόνο έ~ντεoν τΟΟ Σιωνισμο!> καΙ τoU Κpriτouς το!} 
ΊσΡιχΤιλ, ένσ;ντΙον του δπoiou θ&. ή~ν πρόθuμoς ν&. πά-Ρει μέρος σ' 
Ινιχν Ιερό πόλεμο (Τζιχ&.ντ). 

Σνομπ&'ρισε, 6έ6ο;ιιχ, τόν π&,πιχ, δτσ;ν έπισκέΨΤ'ηκε την Τouρ
κΙιχ, τέλ'η Νοεμ6ρΙou τoU 1979, ψεόγοντιχς γι&. ΠεΡιοδεΙο; στ:ή Μέση 
Άνσ;τολΤι, κιχΙ εΙΡωνεότηκε τόν τότε 'ΠρωθυΠΟΙΨΥό Σouλεσμ.riν' Ντε
μιρέλ. ποό ψιλ'ησε τό χέρι του llonCΙP1jΚΙX, ιiλλιi τΙποτε περισσότε
ρο. Μ' δλο ποό ήτιχν σ.ντΙθε.τος στην έπΙσκεψ1j τοΟ Πιiπo; δέν 'X.ιiλε
σε τοός πιστούς τou νιi StΙXS1jAiliaOUV ένιχντΙον τou. Πιό Ύ'jπιιx ήτσ;ν 
ή στιiσ'η τοο σ.πένιχντι των "Eλλfινων. Συχνιi - πuκyrX, μ.ιλοοσε γιιi τά. 
δικιχιώμα.τιχ των δμ.oθpfισκων 1:'ΟΙ) στ:ή ΔυτικΤι θpιiκ'η κιχθώς κιχι των 
«ιiδελψώY» Toυρικ.OXιυπplων, σ.λλα. ποτέ δέν ιiνέλ~6ε στα.uρoφoρΙσ; 
ένιxν~Ιoν των «rκι~UΡ''ηδωΥ». Τό καλoκιxΙpιt το!} 1980, μιλώντιχι;; 
στη ΒouλΤι, εΤπε: 

«·0 τοορκικ6; λο;6ς πολύ γΡ1ιγοΡιχ θά. ιiντιλ'ηφtεΊ πο!} τόν δδ'η
γουν οε Ντεμιρέλ καΙ Έ.τζε6Ιτ κιχ! θιi τοός πετιiςει στ:ή θιΧλσ;σσσ;, 
δπ;ως πετιiςσ;με τό 22 τοός 'Έλλ1jνες». 

Ό τouρκικός λο;6ς δέν έΠ'ηpειiζετιxι πι&. ιiπό τέτοιιχ Κ'ηΡόγμα.
τσ;. Οuτε ψιχνσ;τίζετιχι θp'ησκEUΤΙΚα.. Π&.ει. πέριχσε χωρίς έπιστΡοψΤι 
ή έποχΤι ποό οΕ Σouλ τ&.νοι δδ'ηγoi)σιxν τά. στΙψ'η των πιστών lΝΙX'fttoν 
των ιiπΙστων. Άκόμσ; κιχΙ στ6ν πόλεμο του 1919-22, 6 r8tOζ 6 Κε
μ.ιiλ Άτιχτούρκ δέν ~τέΨ1Y'(ε "Qtt στ6 θp'Yjσκεuτικ6 δπλο, lxovτ!.X.Iί> 
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ΚιΖτά. νω νά. δ8'Y]rlισει τ~ν TOIJρ'ΚΙιz στην ΕυΡώπ'Υ], μέ τό &ΙιΖχω
ρισμδ t"ijς θΡ'Υ]σκείιΖς &.πΙ> τΙ> Kριiτoς κιΖΙ τ'ήν ΚιΖλλιέρ'ΥειιΖ τoi) ΠιΖ
τριωτισμ.οϋ, στη θέ'Υ] t"ijς πίστης κιΖί τω ΚΟΡιΖνΙou. 

'Από τΙς τρεΤς μεγιiλες μονοθεεστικές θp'Y]σκεtες στόν κόσμο 
ΧριστΙιΖνι σμ.ό, 1\ίωιΖμ.εθιΖνισμ.6 κιΖ! ΊouδιΖεσμ.ό, οΙ ΧριστΙιΖνοΙ κιΖΙ 
ΜωιΖμεθιΖνοΙ (Μouσouλμνot) εχouν π'ιό πολλά. κοινά. σ'Yj\J..εΤιz κιΖ! 
6ρΙσκοντιΖΙ σέ κιχ.λές σχέσεις. Στό Κορά.νιο; οΙ Π ρoψ'iίτες ΚιΖΙ εΙο.ι

κιi δ Ά6Ριχά.μ., κιΖτέχοον t8ΙιΖΙτεpYj θέσ'Yj. Ή θυσΙιΖ τoiJ Ά6ριΖά,μ &.
ποτελοίίσε γιά. πoλλιi χρόνιιΖ τό προσφιλές θέμ.ιΖ Τούρκων (ΜωιΖμ.ε
θιΖνών) ΚιΖλλιτεχνών. ΒριηκιΖ στη σ'Yjμεpιν'ή ΤouρκΙιΖ εξι 8ΙιΖφοΡεΤΙ
κές κά,ρτες μι την &.πεικόνισ'Yj της ΘUσΙιzς τoiJ 'A6pa4μ.. Βέ6σ.ιιΖ, 

οΙ Τοορκοι τόν λένε Ίμπρα.χ'ήμ κιzl τόν Ίσa.ά.κ tw λένε Ίσμ.ιΖ'ήλ. 
&.λλά. ιΖυτ6 δέν &.λλιiζει τ,Ι'ΠO'tιz &.πό την oδσlιz. ΔέχοντιΖΙ έπίσ'Yjς τό 
Χριστό, &.λλιi μόνο σιiν Π(XJφ'ήΤ'Y], ΚιΖΙ ΠΡοσκυνουν σuχνιi την ΠιΖ
νιΖγΙιΖ, τη «Μφιέμ Άνά.» (Μ'Υ]τέΡΙΖ ΜιΖΡΙιΖ) , δπως τη λένε. 

Ή θ?φκεUΤtκ~ μ.ouσικ'ή τouς ε!νιΖΙ 6υζα.ντιν'ή καιΙ οΕ ψιΖλμω
δΙες τouς κΙΧθώς κιΖΙ μερικιΧ. τελετoυργ,ι'Κιi τοος, μoιιiζouν μέ τιi ο.ι

κιi μ.ιΖς. Άκόμ'Υ] ΚΙΧΙ μερικιi ~τιιx t"ijς μ.ouσικi'jς των ΜεβλΙΧ
νιiδων στ'ήν Kόνuιz (μέ τοός Στρ06ιλιζόμενοος Ντερ6Ισ'Υ]8ες) σoQ 
θυμΙζουν ΨιΖλμωδΙες της Mεγιiλ'Y]ς Έ6δομά.8ιχς. 
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Στ'ήν Έλλά.δι.ι, Οτι.ιν κι.iπoιoς θυμ.ώσει πολύ, γΙvει Ιξι.ιλλος, ~ 
κοντεόει νά. σκι.iσει &.πό τό κι.ικό τou λέμε «'Έγινε ΤΟΟρκος». ''0-
τι.ιν κι.ιπνΙζει πά,ρι.ι πολύ, λέμε δτ:ι «Κι.ιπνΙζει σά.ν Triίpκoς», "ΠΙ
νει σάν Triίpκoς», &ν π:pό'Uιτι.ιι γιά ποτό. Λέμε &.κόμ.ι.ι δτι "ΕΙναι 
Triίpκoς» Υι.ά κιiπoιoν πσό δέν &'κοόει, 'Iro,) οέν μπορείς vά. ωνεν
νιιηθεΤς μ.ι.ιζΙ τou. πσό εΙνι.ιι «&.γόριστο χεφάλι». Φopτώνouμε κι &λ

λι.ι τέτοιι.ι, κι έμεις κι &λλοι ξέΥΟΙ, στοός τι.ιλι.ιίπωΡοος τούς Τσόρ-
κouς. 

Πολλά &.πό ι.ιότά εΙνι.ιι πέρι.ι γιά πέρι.ι σωστιXc. 'Άλλι.ι πά.λι 
Ιχων κάπσιι.ι 66.0'1] κι.ιΙ &λλι.ι εΙνιu μα.λλσν &Οιχα.. "Ας ooGμ.ε με
pικι.i. 

Τό «Κι.ιπνΙζει σά.ν ΤΟΟρκος». "ΠΙνει σά.ν ΤσσΡκος» κι.ιΙ θά. 
πρόσθετι.ι &.κόμ.ι.ι «Τρώει σ&;ν Triίρκoς» εΙνιχι &.πόλυτιχ Οικι.ιιο).ογ'1]
μένιχ κι.ιΙ σωστά.. 

Ή έτησιιχ πα.ρι.ιγωr'ή κι.ιΠΥΟΟ στ'ήν ΤouρκΙι.ι εΙνι.ιι κι.iπou 200 
Ικι.ιτομμόρια. κιλι.i, &.πό τά. 6ποΙσ. τά. 90 Ικι.ιτομ.μ.ύριιχ κι.ιτι.ινι.ιλώ
νοντσ.ι κα.Ι τά. όπόλοιπσ. έξάΥΟΥΤσ.ι. Βέ6ι.ιιι.ι οΕ κι.ιλύτεΡες ποιότητες 
'Jt(lvs Ιξω yιιXc την έξoικovόμ.'1]σ'1] σtίνι.ιλλά.γμι.ιτoς;, γι' ι.ιότό κσ.Ι τά. 
σYjμερtνά. τσόρκικι.ι τσιγά.ρι.ι εΙνι.ιι κι.ικ'ijς ποιόΤ'1]τσ.ς. Άπό έπΙτημYj 
στα.τιστικ'ή &.ποΟεΙχτηχε οτ,ι οΕ Triίρκικ στό κι.iπνισμι.ι κι.ιτέχouν την 
πρώτ'1] θέO'Yj στην Εδρώπ'1] κι.ιι τη οεότερ'1] στόν κόσμο. Σέ κι.iθε 
τοσρκο, σύμφωνα. μι ω'1] στι.ιτιστικ'ή. a.vσ.λογriίv κι.iθε χρόνο 100 
πι.ικέτι.ι των 20 σιγι.ιρ-έττ;ων. 'Άν Mγσ.pιι.iσσυμε 8τι κι.ιπνΙζει δ μι
σός πλ'1]ΘUσμός, Ο'1]λι.ιΟ'ή &ντΡες κι.ιΙ γuνσ.Τκες πιXcνω a.M 12-13 χρο
νών, &.νΙΧΛογσϋν τοοΜχιστο 22 σιγι.ιρέ~ την ~μέ~ σέ κά.θε κι.ι
πνιστη. 

Πέρι.ι &.πό τΙς στa.τιστικές, τ:6 πόσο κσ.Π'Υ'Ιζouν οΕ Triίρκoι τό 
δισ.mοτώvει κι.ινένa.ς μόλις πι.ι-r;'ήσεt τό πόοι τou στην ΤouρκΙσ.. Με
γά.λοι, μικροε, &ντΡες κι.ιΙ ΓUvι.ιτκες, στά. γρσ.φεΤα., στά. σπΙτιa., aτό 
δΡόμ.ο, στι.i όπερα.στr.κιi λεωφοΡεta., στι.i τρι.ιίνι.ι, στ:ι.i &.εΡοπλά.νι.ι, 
aτά. κι.ιΡά.βιι.ι, ντooμ.ι.ινιΆCΖει τό σόμπι.ιν. "Α ν σ(lς στι.ιμ.ι.ιτησwν στ6 
δΡ6μο ΠQό τι.ιςtΟi,)εw τ;ΙΠ'Q't'. mτσιΡικι.iSες 10-12 χρονών, ψωμΙ δέν 
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θά. σdς ζ"fjτησουν, <Χ.κόμιι κι &ν πεινιlνε. θά. σ/1ς ζ"fjτηO'Otίν δμως 
«Σιγχ4ρα.». Μερικοί, μά.λιστα. πού fxouv μά.θει ΟΤΙ οΕ ξένοι Οιστά.
ζουν νά. δώO'Otίy τσιγά.ρσ. σΙ τόσο μικρά. πιuoιά., 6ρijκιχ.ν τόν τρόπο 
νά. τά. <χ'πocmo{jν: Τά., ζψοΟν γιά. τ6 μπα.μπά.. Τά. πιό μtκp& πιτσι
ρίκια. θά. σιlς ζ"fjτησοον «ΠομπόΥ» (κcx.ρα.μέλες). 

ΣΙ μ.Ι1ς έοω κιχ.Ι σ' &λλες εόρωιπα.ϊκΙς χωρες θεωρ~θ"fjκε πολιτι
σμός τό δτι ιlρχισα.ν κά.π:οτε νά. κιχ.πνΙζουν κα.Ι οΕ γυνα.Τκες. Στην 
Τουρκία. τό κά.πνισμ.ιχ. της γυνα.Ικcx.ς ΟΙΥ Ζχει κcx.μ.ιά. σχέσ"I'j μΙ τόν 
πολιτισμό. ΆντΙθετιχ., πολιτtσμέY"fj μπορεί νά. θεωp"fjθεΤ Υι γυνα.Ικιχ. 
ποό οέν κιχ.πνίζει 11 π:ι:.1ό τ6 κ6()ει. 

Κα.ί τΙ γΙνετ«ι μέ τ6 χα.σίς; Κα.πνΙζουν οΙ τοσρκοι χα.σΙς j EI
να.ι ευκολο νά. βρε! κα.νέν«ς χα.σίς στ~ν Τουρκία.; Άπα.ντώ, λcιιπ:όν, 
χωρίς φόβο κα.ί πά.θος, σ' δλα. α.ότά. τά. κα.υτι2. έρωτημα.τα., πσό <Χ.ν

τιμετιΟπιζ« κά.θε ιpop<i. Ncx.C, <Χ.π6 χα.σΙς π/1με κα.λιi στην ΤouρκΙα.. 
Ή ΠΟ'ι6τητιχ. της δπιοφόpou πα.πα.ροUνα.ς 't'ij' ΤουρκΙα.ς ε!να.ι <Χ.π6 
τΙς κα.λότερες στόν κόσμο. '.Ακόμα. κα.! μετά. τσός περιορισμ.οός πσό 
έπι6λ~θ"fjΚCLν μέ <X.μ.ερικα.νικ~ πιχ.pέμ.6ιx.CΠj, 400.000 στρέμμα.τcx. μΙ 
χ«σΙς κιχ.λλιεΡγοΟντ«ι ~μEPcx. σι Ιφτ6. Y01.1.OUς της ΤouρκΙα.ς. 'Όλες 
α.ότές οΕ έκτά.σεις, Υι κιχ.λλιέΡιΥειcx. κιχ.Ι Υι σuγκoμ.ι.o~ όποτΙθετιχ.ι δτt 
φρouροUντα.ι κιχ.Ι έλέγχοντα.ι <Χ.πό τΙς <Χ.ρχΙς. Τό πόσο έλέγχοντ«ι, 
εΙνιχ.ι λΙγο ~μ.φισ6"fjτησι.μο. 

Κά.ποια. φοΡά., σ' ενα. τιχ.ξΙδι π.Ρός την Άφιδνα. (Άφιόν Kcx.pa
χισά.Ρ) στcx.μ.α.τησαμε σΙ μιά. βρόσ"fj γιιi. νερό. ΔΙπΜ μ«ς ocπλiliνον
ταν οΙ <χ'π.έρσ.ντες έκτά.σε~ς μέ τις φυτείες τό χcx.σΙς. ΟΙ κά.ψωλες 
ε!χα.ν σχεδόν ιΟριμ.ά.σει καΙ fr:av Ιτοιμες γιά. μάζεμα.. Στη βΡόση, 

ρωτησαμε Ινα Τωρκά.κι: 
ΤΙ ε!να.ι αότό; 

- Xά.ς-χιiς, μ.Ι1ς <Χ.πα.ντά.ει. ('Έτσι τό λένε τό χα.σΙς οΕ τοορ
κοι) • 

Μπορείς νά. μ.Ι1ς οιΟσεις μΙα κά.ψοολα, νOC [oouμE πως εΙναι j 

- Κα.ι δΙ μπα.Ινετε νιi. πά.Ρετε δσες θέλετε, μ.Ι1ς λέει CΠjκιOvov
τα.ς <x'otocφopa. τΟΟς (bμ.ouς. 

M~κιx.μ.ε κα.Ι πΥιρ«με <Χ.πό 5-6 κocψουλες δ κιχ.θένας. ('Ήμα.
στιχ.ν πέντε) • Ή κιiθε κ&φωλα. περιέχει μέσα σπopιiκια, ποό φτά,
νouν νOC κά.νεις 10 τσιγά.ρσ.. Βέ6«ια. γΙνετCLt κOCπcιια. έπεξεΡιΥα.σΙα., 
πρΙν τό τ:υλΙξεις μέσα. σέ τσιγά.ρο κιχ.Ι τό καπνΙσεις, ίΟιαΙτερσ. μέ ένα 
χωνocκι σά.ν πΙπιχ., ποό τ6 λένε κα.;ιο;ιά.κι. Άλλιi. κι lτσι, ά.φoU στε
γνιΟσει κα.λά., μπορείς νά τό κιχ.πνίσεις. Ούτε &.στuYOμικό ε!Οιχ.με 
πoυθενOC, OUτε ΙΙγΡοφόλα.κιχ.. 
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Άπό τά. νόμιμα. κα.λλιεΡΥούμενα. α.(ιτά; στρέμμα.τα. πα.Ρά;γοντιχ.ι 
κά.θε χρόνο 20.000 τόννοι χα.σΙς, τδ δπο!ο !πεξεpyά;ζoντrι..t οΕ ΤΟΟρ
κοι ~ !ξά;γων. 

ΣτΙς 8 Αόγούστω τοϋ 1980 ΙΎινα.ν τά. έγκα.Ινια. !νός μεγά;λω 
!pyoaτα.σΙoo &'λκrU.ι:ιειοων, aτό Μπόλ6ιχ.ντιν της Άφιόνrι.ς, γιά. τ:{ιν 
πα.ρα.γωr1ι μ.ορφΙνης, κοοεΙνης κλπ. Σόμφωνα. μΙ τούς υπολογισμούς 
των &.ρμoδΙων~ "1ι ΤΟ1J<ΡΚΙα. θά. έξοικονομεί ενα. δισεκrι.τoμμόpιo 00-
λά.ρια. τό χρόνο &.πό τά. Π'Ροϊ6,ντα. α.ίιτοϋ τοα !Ργοστα.σΙοο κα.Ι θά; 
εΙσπρά.ττει &.λλα. 30 !κrι.τoμμόρια; aπό τά; πεΡι.σσεόμ.ιχτα. γιά. !ξα.

γωγ~. 
Κα.Ι δέν ίιπά.ρχει λα.θρα.Ια. π.a.ρα.γωγYι; Όπωσοr,ποτε δπά.ρχει. 

Μ' όλο ποό οΕ ποινές εΙνα.ι 6α.ρότιχ.τες, 8λο κα.Ι &.να.κrι.λύιrcτovτα.ι π.a.
ρά.νομ.ες ιpu-teteI; κrι.Ι λα.θρα.ία. !ργα.στΥιρια. !πεξεργα.σΙrι.ς. ΣτΙς 7 Δε
κεμ.6ρΙο!,) του 1980, π.χ., δ Χα.λΙλ Ντα.νμέζ κrι.tα.Otmoτηκε σέ 30 
χρόνια. εΙρικ.τη κa.Ι ένάμtσu !κα.τομ.μ.όριο λίρες πp6σtψ.o, γιά; πa.pά.

νομη πα.ρα.γωγ1ι, !πεξεΡγα.σΙα. κα.Ι πώληση να.ρκωτικων. ΣτΙς 9 
ΊωλΙο!,) τοϋ 1981, οΙ &.ρχές κa.τέστρεΦα.ν 600.000 ιpuτάo πα.π.a.poύ
να.ς στ1'jν Κόννα. κα.Ι σuνέλα.6α.ν 30 π.a.ρά.νoμ.ouς κα.λλιεΜτές. 

Φυσιχά., οέν εΙνα.ι οΙ μ.ονα.Οικές πεΡι.mώcrεις. Τό λα.θρεμ.πόριο 
όΡΥιά.ζει. Δέν περνιi. μέρα. ποό νά. μή κa.τα.σχεθεί mπω λa.θρα.ίo 
χα.σΙς, ~ τά. πα.ρά.γωγά. τω κrι.Ι νά. μΥιν !ξα.Ρθρωθεί mποια. σπεΙρα 
λα.θρεμπόρων. 'Έχει πα.ρa.τηpιηθεί. !πlσ'ης, δτι σ' 8λα. τά. μεγω 
oιεθνYj ΟΙκτuα. λα.θρεμπσρΙΟΟ να.ρκωτικών, θά. δπά.Ρχει μέσα. κιχ.Ι 

ενα.ς τουλά.χιστο Τοϋρκος. Ή εδρα. των μεγά.λων Μαφιόζων τοϋ 
λαθρφπι:;ρΙοu να.ρκωτικων 6ρΙσκετα.,ι πά.ντοτε στ1'jν Πόληi. Ή Όλ
λα.νδΙα. κα.Ι "1ι ΔυτικΥι Γερμα.νΙα. ζΥιτησα.ν !πα.νειλημ.μ.ένα. τά. τελευ
τα.!rι. χρόνια. νά. !πιτρέΦει "1ι Τωρικ.Ια. νά. aτεΙλων οικσός τους &.cmι
νομ.ικοός, EloLXoός στ1'j οΙωξη λα.θρεμπορΙοο να.ρκωτικων. για.τΙ κα.Ι 
οΕ oub χωρες εΙχα.ν πήξει &.πό να.ρκωτικά; προερχόμενοι. πά.ντοτε 
&.π6 την ΤοορκΙα.. Έννοείτιχ.ι 8τι οΙν Οιεξά.γετα.ι μόνο λrι.θpεμπδpιo 

νrι.pκωτικων, &.λλά. κrι.Ι ωων εΙδών, μι τη oιrι.φopΙΙ οτι στΙς περισ,
σότερες τέτοιες σuνα.λλα.γές, τά. να.ρκωτικά; πα.Ιζων τό Ρό'Μ τtJiji Υε

νικοϋ Ισoouνa.μω. 
Τόν ΑδΥωστο τοϋ 80 &.νιχ.κοινώθηκε οτι σέ 000 πα.pa.μεθό

ριες περιοχές της Οδρφα.ς κα.Ε τΟ'} ΝΤΙΥιά.ρμπα.κφ, σΙ σuyκρoόσεις 
Οuνά.μεων &.σφrι.λεΙrι.ς κrι.ι λα.θpεμ'1tόpων σκοτώθηκα.ν μέσα. σΙ 18 μ:η
νες 99 λα.θρέμποΡοΙ κα.ι &.λλοι 143 &κpωτηpι.ά.στ'ηκa.ν &π;ό !κρΥιξεις 
να.Ρκών στΙς πιx.ρaμεθ6pιες &.πα.Υορευμ.ένει; περιοχές ποό εΙνιχ.ι φu
σικά. να.Ρχοθετημ.ένες. Άπό τΙς 01J<νΙΙμεις &.σφα.λεΙα.ς σκotώθηκa.ν 
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στΙς tStat,; μ.ά.χες lνιχ.ς λσχαιΥ6ς, εvιxς όΠhλσχιx.γός, εν~ λσχΙ~ κα.! 
~ννιά. στpσ.ΤOΧωΡOCΡ,}λιχ.κες. llpέ1tEt ν6; ~πιx.νιxλ6;6ω δτι Υι 1tEρΙπ:τω
σ1J δέν ε!νιχ.ι μονιχ.Οικ'ή. 

Φυσικ6;, μέσιχ. σέ μtά. τέτοιιχ. κιxτ6;στιχ.~, θά. 1tEΡ!ττε.uε τό φ.ώ. 
τημιχ !ν κιχ.πνΙζοtJν οι Τοσρκοι χιχ.σΙς. Κιχ.! οΙ ίδιοι κιχπνΙζοον κα.Ι 
δ ξένος ε!νιχι aUκ.oλo ν6; τό βρει, &μ«. ~πιδιώξει. <Ωστόσο ή Τοορ
κΙιχ. Οέν !χει σο6ιχ.ρό πρόβλ1Jμιχ. νιχ.Ρκομ«.νών, ποό όΠhλoyΙζoyιτιχ.ι σέ 

50.000 ολο κι 15λο. 'Άλλοι lχουν W 'Itpόβl1Jμιx.: Όλλιχ.νΟΟΙ, Σου1J
ΟΟΙ, Γsρμανι;Ι, Γ6;λλοι, Άμερικιx.νtιΙ .. ά.πό τ<i. τοορκι'Κά. 'Itρ:c1rbvτιx, 
έννοεΙΤΙΧΙ. 

Ή Έλλ<i.διx., σά. γεΙτoν~, 'Itl'ljpώvat κι ιχ.ύτ'ή τό -CCIL'ljμD. 't1Jr;. 
στό τοόρκικο λιχθΡεμπόρ,ιο νιχ.ρκωτικων, είτε σ6; διιχμετιχκομιστικός 

στΙΧθμ.ός, εΙτε σά.ν ά.γορ<Χ.. Τ6; φιυλ6;κι6; μιχ.ς aτόν 'Έ6ρο, π:α.ρ6; τ<i. 

πρωτόγονιχ μέσιχ ΠDύ διΙΧθέτοον, !χouν γίνει δ φόβος ΚΙΧΙ δ τρόμος 

των λαθρεμπόρων νιχ.ρκωτι.κών κιχ.! Ιχουν σημειώσει ~πιΤUΧ (ες, πού 
'Itρoweσιxv τό θιχυμασμό ξένων συνιχ.δέλφων τοος κa.Ι της Ίντερ
πόλο '.Αλλ6; πως νά. φυλ<i.ξεις τ'ή θ6;λιχσσιχ.; Π ως νά. έλέγξεις τόσες 
ά.κτές; Βγιχ.Ινει, !ς Πhυμε, δ 'Έλλ1Jvιxς «ΨΙXp<i.ς" στά. ά.νοιχτά. μέ τη 
6ά.Ρκιχ. του, Ιρχετιχι σ' ~π:α.φ1j μ.έ τόν Τοσρκο, φορτώνει τό «'I'cptitJ.ιx» 
τό 6γιiζει νύχτιχ. σέ μ.ιά. έprημικ1j ά.κτη κιχ.Ι τό κρό6ει, κιχΙ κιχ.τ6ιπιν 

έπιστρέφει κιxθιχ.~ aτό λιμ«.ν6;κι ά.πό δπou ξεΚΙV1Jσε. Μετά. με
ρικές μέρες, περν& ενιχ. ΙΧUΤΟΚ!Y1JΤΟ, φορτώνει πά.λι τ6 «πρ6;μa» κιχ.Ι 
τό πά.ει aτό προορlισμ.6 του, μέσα. ~ Ιξω. 

Κιχ.πνΙζουν, λοιπόν, οΙ Τοσρκ.ιχ, ~ γιά. την ά.κρΙ&ιιχ. πΙνouν. 
Ή ΙΚΨΡιχση «κιχπνΙζ,ω τσιγ6;Ρο" δέν δπ6;ρχει στην τουρκικ'ή γλώσ
σιχ, ά.λλά. «π!ναι τσιγά.Ρσ»' ''Οπ'ως πΙvouν κιχ! ριχ.κΙ, κιχ! κριχ.σΙ κιχ! 
'Κά.θε είδους oZνoπνεtJμaτωδες ποτό. Κιχ! τρώνε, !γριιχ, !ν, δτιχ.ν, 
δπου κιχ! δσο 6ρουν. Συχνά. έμ.ετς οι ξένιχ, μtλώντιχ.ς γι6; τό φιx.γ~ 
πότι πΟΟ κι.X.voυν οΙ Tώpκot, λέγιχμε: 

«"Αν ε!νιχ.ι νά. κιx.λέaεις Τοσρκο γιά. ιpιxy'l'J'tb, πέaτoυ το την 

τελεuτΙΧ!ΙΧ στtγμ'ή, γιιχ.τΙ μΠDpει νά. κΙΧθΙσει κιχμι6; μέριχ. Y1Jaτικός, 

γιά. νά. φά.ει κιχλ6;». 'rπεΡ&)Jς. Κιχ! χoρrtά.τoς Υ6; ε!vιxι δ Τοορικ.ος, 
θ<i. σοσ 'Κά.νει πιχ.ρέιχ κιχΙ aτό φιχ."(1jτό, κιχ Ι , πρό πιχ.ντ:ός στό ποτ6, 
γιιχ.τΙ τό θεωρεί ντ.Ροπ'ή n μ'ή τιμ'ήσει την προσφορ<Χ. σου κιχ.Ι προ
σ60λ1j μαζΙ T1jv ίδιιχ 'jt,poσ6oλ1j νιώθει δον δέν 'ttμo1jGat, ιx.UW πού 
σΟΟ προσφέρει δ !&ΙQς. ,. Αν προσθέστε τώριχ. δτι εΖνιχ.ι κιχ! γλεvt:ζέ
δες, δ1:Ι τώς ά.Ρέσει Υ6; «'Κά.νwν κέφι», κιχ.τιχ.λιχ.6ιχ.Ινετε ΟΟ;ι κέφι 

δέν κ6;νεις μέ νερ<Χ.κι. Άξιοθιχ.ύμιχ.στες σ' ιχότά. e!yιxt κιχ.( ο[ γυνιχ.!

κες τους. 
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'Έτuχε aτό διιiστημσ. πΟΟ ~μ.ooν έκε! νιi πιiρω μέρος σέ οΙκο

γενεια;κιi γλέντια;, σέ κέντρα;, σέ δεξιώσεις κλπ. Κι έμεινα; κα;τιi
πλYjκτος ιiπό την ιiντO'χή τοος. ΆξΙζει, νομίζω νιi περιγΡιΧψω ενα; 
Ο'ΙκσΥενεια;κό γλέντι. 'Ήτα;.ν aτό σπΙτι ένός κα;θYjγYjτi') της "Aγκu
ρα;ς, έπΙ δYjμοκρα.τ(α;ς μέ πpωθuπooργό τόν Ντεμιρέλ. Ό κα;θYIΎ'I'J
της, λοιπόν, κι 1j γuνα;Ικα; 'tO'U, νέοι -ΥόΡω στιi 30 μέ 35, μοΡψωμέ
νΟ'ι κα;Ι προο~εuτικr..ι κι O't δυό e!xa.v 'Xaλέσει έκε!νο τό 6ριiδI) κα;μιιi 
δεκα;πεντα;ριιi &.τaμ.α; διπλωμά.τες, OYjμ.ocrtσypιiφouς, Uπα.λλ-ήλooς 

ολοι Τοϋρκοι, έκτός ιiπό μένα;, κι ολοι νέοι σχετικ&.. 
ΆρχΙσα;μ.ε ά.πό τΙς 8 τ6 6ρά.δΙ) 1.ι.έ ρα;κ! κα;Ι μεζέδες, ε1.ίθuμ.ες 

~ κα;Ι σ06α;ρές σuζYjτ-ήσεις, οποο &να;κα;τεu6τα;νε τιi τούρκικα; μέ τιi 

ιiΎΎλικιX, τιΧ, γα;λλικιΧ κα;Ι τιi έλλψικιΧ. ('Έν~ TooρκoκUπρισς ~
ξερε ά.ρκετ&.) • Κι ολα; α.ότιi υπό τΟ'ύς iίχι:;υς τούΡΚΙΚYjς κα;Ι έλλYjνι
κης μοuσικης. (ΣYjμ.ειώνω έοώ πα;ρενθετικιΧ ι'ιτι σπιiνια; θιχ. βρε!ς 

τοορκικό σπΙτι, πού οια;θέτει κα;σετόψωνο, ~ πΙκ-&.π, κα;Ι νιχ. μ-ήν έχει 

κιΧποια; έλλψικ-ή κα;σέτα; iί δΙσκο) • 
ΣτΙς ένν·ιιi &.Ρχισε τ6 φα;γψό. Ό μπ·οuφές Υίτα;ν ά.ρκετιΧ πλΟΟ

σιος κα;Ι τιχ. έδέσμα;τα; ιiρxe'tli έκλεκτά.. Γέμισa.ν 15λΟ',ι τιΧ, πι&.τa. 

τοος, γέμισα; κι έγώ τό δικό μοο κα;! ιiρχ!σαμε νιΧ πΙνοομ.ε κρα;σί. 

"Αλλοι κόκκινο, &.λλοι &.σπρο. Τό φα;γοπότι κριiτησε πιχ.νω ά.πό ou6 
ώρες. Σιiν τέλειωσα; τ6 πισ.το μοο, μέ ποιρότρuνα;ν νιi δεt>τερώσω. 
Ε!χα; χι:;ρτιiσει. δΙ μπopoUσoι νιi φιiω &.λλΟ' κα;l περιορΙστηκα; στιi 

φρOUτοι. ΜΙ κο!τα;ζιχ.ν δλοι &ΠΟΡΥΙμένοι. Γιοιτί έκεΤνοι, &νΤΡες κα;! 
γuνα;Τκες,. γέμισα.ν δuό-ψεΤς φορές ά.κόμα; τιi πιιΧτα; τοος. Tιwτόχρo

νσ. &.ρχισε κι ό χc;ρός, τιΧ ιiνα;τoλlτ:ικσ. τσιφτετέλια. κα;! τιΧ ζεΤμπέ
κικα;, στιχ. όπΟ'Ια; οπως τ6 ξΙροομ.ε κα;λιi, δ κα;θένα;ς ΧΟΡεόει μόνος 

τω. EIδικιi ot τοσρκοι χoρεtίooν σχεΟόν έπ! τδποο. 'Όρθιοι, λοι
πόν, δλοι μέ τιΧ, πιά.τοι κα;Ι τιi π:οτηρια; στιΧ χέριοι, ιiλλιX κα;l τ6 τσι
γιiΡO στ6 στόμα;. κιχ.ποιοι φοΡιΧ. περοισμένες 12, τελεΙωσε τό κ.όκ
κ.ινΟ' κρα.σι. 'Εκείνοι ποο ώς τότε επινα;ν κόκκινο, δέ aτενoχωρ-ήθYI
κα;ν κα;θόλοο. Τό γυpισa.ν aτό λεuκ6. 'Ότα;ν κιiπoια; φορ&. τέλειωσε 
κα.! τ6 λEuxb, δ οlκοοεσπόιt:Yjς μ4ς &ν1ιγγειλε 15τι όπά.ρχει μόνα ρα;

κΙ Κα;νένα;ς ΟΙν ένοχλ-ήθYjκε. Τό 'ριξα;ν πά.λι στό ρα;κι. 
Τ6 γλέντι εΙχε φοuντώσει γι&. κα;λά. κα;Ι &ρχισα. ν&. φo6~μα;ι 

δτι θιΧ 'χοομε τΙποτε πα;ρα;τΡιΧγouδοι. Δέ μπορεί, έλεγα; μέσα; μ.οο, 
κιΧποιοι θιi ΥΙvouν φέσι, μέ τέτοια ιiνoικιXτεμα; ποτών. 'Έπεσοι έξω. 
·Ολοι ως την τελεuτα;Ια; στιγμ-ή στΙς 5 τ6 ΠΡω! πΟΟ τ6 δια;λό
σα;μ.ε -, frtι:ι.ν μιά.. χα;Ρά... Κιχ! οΙ yuνα;!κες, φUσικιX. ΚιχτιΧ ΤΙς τρείς 
~ ώρα; εΙχα;Υ τελειώσει δλα; τιi πoτιi κα;l κόντεuα;ν ν&. τελειώσοον 
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')(.(t;t .ά. τσιγά.ριχ.. Τοός εΤπα. δτι Ιχω σπΙ-α. μοο 01.16 μπ.ouώλιιχ. oi)tσxu 
κα.Ι oulI κoDτες τσιγά.ρα.. Ύ ποδέχτηκα.ν μέ ΙΙλλa.λα.-yμoύς κa.Ι ζητω
κpα.uιyές την πρότα.cτη μou ν&; πιΧ.ω νά. τά. φέρω: ... Tια.σιmΙν Γιouνrι
νιστ6.ν!». (Νά. ζiισει ~ 'Ελλά.Οα.). 

''Oτrιν τιi Ιφερa., κa.θΙσιx.με δλοι στrιυρoπόδι κι:i.τω στά. μα.ξι
λά.ρια., ΙΙλά. Τοόρκα.. δηλα.δiι. στa.μ.a.τήσrιμε τ6 πΙκ-ι!π κα.Ι ΙΙρχισα.ν 
τά. τρα.γοόΟια.. Ό Touρχux.tίπ:ριoς κα.Ι δuό ΓUνa.Τκες τprιγooδooσα.ν 
όπipoχrι κα.( θά. μπopoUσrιν Υά. σtrιθooν θrιuμι:i.σια. κα.Ι σι:i.ν έπrιΎ'Y'ελ
μrιτΙες σέ κέντρο. Πι6.σιχνε,. λοιπόν, κι:i.τι ΙΙργOOuΡτα. λuπητερά., πσό 
σοσ ρά.γιζα.ν την κιχρΟιά.. ΙΙκόμα. κι ΙΙν δέν κα.τrιλά.6ιxινες τΙποτα.. ΙΙπό 
τ6. λόγια.. τοος. Φuσικό f(tOtv ν' ΙΙρχΙσouν τά. κλά.μα.τα., τιi ΙΙγκα.λιά.
σμιχτιχ, τιi στα..uροφιλiιμa.τa. κa.Ι οΙ έξoμoλoγiισεις. 'Eμένrι μι 6ι:i.λrι
νε στη μέση δ Toopκoκtίπ:ριoς κα.Ι ~ ΓUνιxΙκα. τοο, κι ΙΙpχισa.ν νά. 
μο!) λένε τούς καημούς τοος: Πόσο κa.λά. Ψα.ν ιπήν Ktίπ:ΡO ως τ,ό 
74 ποό ΙΙνιxγκι:i.στηκα.ν' νά. φόγouν. «'.Εμείς. λέει, μεγa.λώσa.με μέ 
'Έλλ:ηνες κa.Ι οί πιό καλοΙ μιχς φΙλοι Ύjτιxν 'Έλλψες. Για..τΙ τώρα 
νά, γΙνouμε Ιτσtί». 

ΚαΙ οώσ' τοο κα.τά.ρες γιά. τοός ΆμερικαvWς κι ολouς τοός 
ξένους, καΙ νά. τb δά.κρu ΚOpόμ"fjlo. 'Ένrις ΙΙλλος θuμήθ"fj'Κε δτ~ δ 

πατέρας τοu κι ~ μά.να τou Ύjταν ΙΙπ' την :Ε:ά.νθ"fj, κι Ο-α. δ ίοιος γεν
Υ'ήθηκε έκε! κιχ! νιώθει μισός "Ελλ"fjνας .•. 'Ήταν 6λοι τouς μοΡφω
μένrι κa.Ι 'Itpooδεuttκι:i. πa.ιoιά.. Άλλά. α.ι.τη την tι:i.σ"fj γιά. φιλΙrι μέ 
τοός "Ελλ"fjνες; τ-ή 6ρΙσκει κα.νένας; Οιά.ΧUΤ"fj παντOU. στΙς κα.λές 
στιγμές. 'Ένας !λλος που. τ.αξιΟεύει σuχνιi στό έξωτεΡικό, μoU έξο
μολογ-ήθ"fjκε οτι σ' Οποια ξέν"fj 'Itol"fj κι ΙΙν 6ρε.θεί, ψιiχνει γιιi !ll"fj
νικό έστιατόΡιΟ. Νιώθει σά. στό σπΙτι τou. ΚαΙ, cpuatκι:i.. στ6ν ξΙvo 
τόπο, δτιχ.ν σuνa.ντά. 'Έλλ"fjνα. εΙναι σά. ν&; 6ρΙσκει ΣUΜπa.τριώτη 
τou. "Οταν τό Οια..λόσαμε κa.τιi τΙς πέντε τ6 πρωί, ε!χε ΙΙποκιχτα.

στΙΧθε'ί πλiιρως ~ έλλ"fjνοτouρκικ-ή σuνεννό"fjση κa.Ι φιλΙα.. 
Τέτοιες σuγκιY'ήσεις oO'X.Ιμα.σrι πιiprι πολλές στην ΤOUΡκΙα. 
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Ή φΡά.ση «Elvιx~ ΤoU'ριχ.ος», μ.έ την εννGtα., &νθΡωπος μ,έ τόΥ 
όποιο οέψ μπσρεΤς νι.ί. σ:uνενvorηθεΤς, 1ί ά.γUρισtΌ κεφάλ~. νομ,Ιζω ότι 
είνα.ι !otXo1j έντελώς" ένω ~ cpρά.σ1j «'Έγινε ΤΟύρκο,,;, Q1jAΙX01j e1j
ρΙο, θόμωσε πολό. !χει κ&.ποια. 6ά.σ1j. 'Όχι, Qt τοσρκοι δέν ε!ναι 
ι1γόρ'ιστιΧ. κεφάλια.. ΕΖναι σuνεργ&.σιμ.ot καΙ σ:uνεννoήσιμ,oι &VΘρω
ποι. ΜΠΟΡεΈ ν&. είναι λίγο ι1ΡγόστΡοψοΙ καΙ ν&. μ,Υιν &.ρπ&'ζow είΥκο
λιΧ., οπως έμεΤς, ιUλά. πειθoντιX.t καΙ καΤιΧ.Αα.δαΙνοον. Ή γλώσσα 
τους, πού θά. μ,ΠΟΡοσσα ν&. ΤΥΙ χα.ΡΙΧΚΤ1jρ{σω πρωτόιΥOV1j ι1κ6μa" δέν 
6σηθιiει εύκολα.. Μπορεί, !ς ποσμε, μι&. cppά.CJ1j CACIXoA1jP'YJ ν4 !χει 
Ινα. !λφα. ν61jμ.α.. ι1λλά. !ν στό τέλος προσθέσεις ενα. έπιθεμα., dλ
λά.ζει ή Ιννοι&. της. 'Έτσι, ένώ έμεις κατα.λα.δαΙνouμ.ε τόν σ:uνσμι.
λ1jτη μ,α.ς πρ,Ιν Cλoκλ1jpώaet τη ψρcX.σ1j τοο, (κιχΙ κα.μ.ι&. ψορά., μόλις 
ά.νoΙ~ει τ6 στόμα το\» ό ToUpιχ.oς πρέπει ν&. τΎιν ά.κοόσει ως τ6 τέ
Μς γι&. ν&. πι&.σει τό νό1jμ.ά. ΤYjς. 

Δια.ψορές σ' α.ότό ΚζιΙ σέ μερικές !λλες ~ε\)pές, Uπ&.pχooν καΙ 

στην ΤουρκΙα.. ΟΙ Πόντιοι κα.Ι οι ΑΙγα.,ιοπελαγΙτες εΙνα.ι κατά. Κζι
ν!Ζ.ια. πιό σπιρτόζοι ι1πό τούς Άνα.τολΙτες, ένώ οΙ Άνα.τολΙτες εΙναι 
πιό θυμόσοφοι. Άκόμα. καΙ iJ πραpopιi των Κα.ρ«ντενιζλΥιδων (Μα.υ
ΡοθUΜσιτών. Πόντιων) ε!νιu πιό λεπτΥι. Δέν προψέΡοον τόσο 
6α.ρι&. τιi σxλ1jpci. ψωνΥιεντα. Κζι! σόμφωνα.. Ό Π 6ντιος τ&. τσιγ&.Ρα. 
θ&. τι.ί. προφέρει «Σιyκιipα.», ό Άνα.τολΙΤ1jς «Τζιγκ&.ρα.». Τό ωρα. 
ΚζιλΥι, θά. τό προφέρει «Γκιοολέ-Γκιοολέ». Ό ΆνατολΙτ,1jς χωpικ~ 

τό λέει "Γκoιίλέ-Γκouλέ». 
'Όπως κι !ν !χοον τά. πΡά.γμ.α.τα., ό Τοορκος γενικιi ε!να.ι καΙ 

ίιποτα.χτικός καΙ ίιπ&'κοοος ΚζιΙ σ:uνεννo'ήσιμ.oς. Ταt>τ6χρονα. εΙνα.ι 

πρά.ος, δέΥ &'Ρπά.ζετα.ι εUκoλα.. 'Όχι, δ1jλα.δYj, πώς δι θυμώνει καΙ 
οέ γΙνετa..ι κι αότός e1jpΙO. Άλλ&. γι&. Υι.ί. ψτι.ί.σει σέ τέτοιο σrιμεΤo, 
πρέπει νι.ί. δπ&.ρχει κ&.τι σο6α.Ρό. Τό γεγονός ότι σκσc:ώνει την κό
P'YJ τοο iί ΤΥΙ γuνa.Ικ« τοο, για.τΙ Πoijye; κΡυφά. στόν κιτημ,α.τογρά.φο, 
είνα.ι θέμα. τιμijς. 'Όπως θέμα. 'ttμoi'jt,; Elva..t ν6; σκ&tώσεις α.ότόν π:oU 
πpόσ6aλε τη ΓUνa.ΙΚζι σου, χωρΙς νά, χρειαστεί ν4 γΙνεις πρώτα. 
e1jplo. 
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Ό Υνωατός μotς σuyyρα.φέα.ς, σκηνοθέτης, σενα.ρ~oyp4φOζ ~Ι 
~θΟΠΟt?ι;, Γιλμtiζ Γκ~O\)νέL (ατ~ν Έλλ6.δα. πα.ΙXτηκa.ν μερ~κά. IΡΥα. 
το\), δ~ως «Τό Koπ6.δ~», ,,'Η ΈλπΙδα.» κλπ.) σκότωσε Ινα.ν δικα.

ατικό ΥΙα.τΙ πρόσβα.λε τ~ γυνα.Ικα. τΟ\). Ό Γιλμtiζ Γκιouνέι ε!να.ι 
ιiπό τ6. "Αδα.να.t κα.Ι τ6. "Αδα.να. ε!να.ι +ι κα.τ' εξox~ν πεΡΙΟΧ~t δπΟ\) 
δέν σηκώνοντα.ι τέτοιες προσβολές. Μορφωμένοι &νθρωποι μ.οσ εl
πα.ν δτι &ν δ Γιλμ6,ζ δέν σκότωνε τόν ό6ριστη της τψijς τYjς γυ
να.Ικa.ς τΟ\), θά. lπρεπε ν6. ιiλλ6.ξει δνOμot, πρόσωπο κa.Ι σύνορα.. 
ουτε τ6. "Αδα.να., ιiλλ6. oUτε κι +ι ΤουρκΙα. 6λόκληρη τόν ~κωνε. 
Ένω σκοτώνοντά.ς 'tOVt oλo~, δεξ~oΙ, ιipιατεpoC κa.Ι ι1πολιτικοΙ (6 
[o~oζ εΙνα.~ ιiριατερός), εlπa.ν: «Μπρ6.60, εΖνα.ι &ντρa.ς κa.Ι πa.λ~κά.
ρι! ». Μά., θ6. κa.τα.δ~κa.στεί, θά. πά.ει φuλa.κ~, θ6. κa.τα.ατρέΨε~ το 
μέλλον του. Δέν lxε~ σYjμa.σΙa., ot φυλιχκές εΙνιχι γ~ά. τούς &ντρες. 

Σ' Ινιχ. xωp~ό της Άνa.τολΙα.ς, Ινa.ς μά.Υεφιχς, κά.ρφωσε μέ τ6 
μotXιχ.Ιρ~ πΟΟ Ικ06ε κρεμμόo~σ, ατ'ή λοκά.ντα. το\) ενα.ν συΥχωριa.νό 

το\), ΥΙιχ.τΙ ε!πε μπΡοστ6. σ' δλouς οτι δέν ξέρε~ νά. κόβει κιχ.λά. τ6. 
κρεμμύδια.. ΑΟτ6. κι &.λλa. χειρότερα. φόνοι, OYjla.O~, ΥΙά. Ψύλλοιι 
π'ήδYjμα. - γΙνοντα.ι, ιiλλά. δέν lχουν σχέση μέ τόν ιi.ΨΙκopo χσ.
ρα.κτ~ρa.. 'Έχouν πιο πoλλ~ σχέση μΙ τ'ήν κα.θυατέρηση, μ.έ την 
κιχ.κως iνyooUμEYYj ιiντιληψη ΥΙά. τ~ν προσβολή, κλπ. "Ισως ιiπό 
κά.τι τέτοια. νά. QyYjΚE +ι ςpp6.aYj «'Έγινε ToσpκOζ~. 

Π ροχωροίίμε τώρα. σ' lνα.ν &.λλο μύθο. Ot Τοορκοι εΙνιχ.ι τε
μπέληδες, χοuζοuρλYjδες, ιiνuπρόκoπoι, ι1χα.Ιρευτοι. "Αν θέλετε κa.Ι 

ι1νεπΙδεκτOL μotθ~σεως.EΙνιχ.ι ι1λ'ήθεια. οτι ~μερα.. δποιος επισκε
φτεί την ΤΟ\)ρκΙα., θά. ~τα.λ~ξει γρ~γopιχ. σ' α.Οτ'ή τ'ή δια.πΙστωση. 
Π ροσωπικά. δέν πιστε6ω ΟΤΙ ε!να.ι lτσι ι1κρι6ως τά. πρcX.yμotτα.. Δη
λα.δ~ δέν μπορω ',16. τό ι1ποδώσω ατό φυσικό χιχ.ρa.κτ'ήρα., ι1λλά. στΙς 
κοινωνικές, οlκονομ.ικές κιχ.Ι πολιτικές συνθήκες. Άπό τούς Σουλ
τά.νouς κα.Ι μέχρι ~μερa., 6 ΤοίίΡΚοζ πολΙτης δέ γνώρισε οδτε πρa.Υ
μotτικ'ή ελευθερΙα., ουτε πρα.Υμa.τικ'ή πιχ.ιδεΙα., ΟΟτε ~μι6. οΙκονο
μικ~ ι1ρωy1j. "Ήτα.ν π6.ντιχ. μι6. κα.τα.πιεσμένYj μ.ά.ζα., πού την εκ
μετwεuόντα.ν &'ΥΡΙιχ. ολοι οΙ &ρχοντες, ι1π' τό ΣΟ\)λτά.νο ώς τό μι
κροπολιτικό κa.Ι τον Koμ.μ.a.τά.ΡXη, ~Ι ιiπ6 τόν τσιφλικά. ώς τόν 
ίπιατά.τη. 

ΆΥρά.μμιχ.τΟζ, ι1στοιχεΙωτΟζ, προλYjπτικός, φτωχός κa.Ι κα.τιχ.
π~εσμένoς ποο δέν δριζε τΙποτιχ.. Πως ν6. γΙνει σπouδιχ.ίΟζ δΟ\)λευτ'ής 
κa.Ι προκομμένος; ''Οτα.ν δέν Ιχεις oUτε τό ψωμ.ά.κι κa.λά.-κa.λά., θά. 
νοιa.ατείς &ν εΙνα.ι βρώμικιχ. τ6. πόδισ. σΟ\); Κι Οτα.ν τό Xωρa.φά.κι 
πού κα.λλιεργετς μέ τό ξυλ6.λετρο το& Ήσιόδou (κa.Ι ~μερa. ιiκι).. 
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114) εΙνα.ι στό !λεος; το\) κcx.ιρotJ κcx.Ι το!} ~ρxoν-τα. τi'jς περιοχijς, τΙ 
προκοπ'ή νιχ. δε!ξεις; 

'rπijρχα.ν περιοχές στ'ήν ΤοuρκΙα., G')ιo τΙς 12 Σεπτέμ6Ρ1j το\} 
1980, μέ την !πέμ6α.σ1j των στρα.τιω-τικων (δέν ξέρω &ν όπιχ.ρχοον 
&κόμ4.) στΙς δποΤες 1ι !ξοοσΙα. κα.Ι τό κριχ.τος, tj οΙ πολιτικοΙ ήτα.ν 
m.τt τό φα.Y'tα.στικό. rLιX. δλα. !κcx.νε κοομ.ιΧ.ντο δ τοπtκός &ρχοντα.ς, 
δ τσιφλικά.ς, δ [μ.6.μΎΙς, tj δέν ξέρω ποtός &λλος. Ό Μα.χμοότ Μα.· 
κάιλ, στό 6ι6λΙο το!) «Mπι~Ιμκιo'C» (Τό Χωριό Ρ4ς), περιγρ4φει 
τΙς ΤΡ0Ρ4ΚΤLκές SuaκoAleιo πού σuν4νΤ1jσε σιχ. νεα.ρός δ4σΚΙΧλος, νιχ. 
πεΙσει τοός χωρικοός της Άνα.τoλlα.ς νιχ. στέλνοuν τ6. πα.ιαιιχ. 'touιo 
aτό σχολείο. Τό 6ι6λΙο γρ6.φΤ1jκε γόρω στό 1950, &λλ6. 1ι κα.τιΧ.
aτα.σ1j δέν &λλα.ξε κα.Ι τόσο, ΚΙΧΙ σ'ήμερα. ιiκόp4. 

rtιX. την ΤouρκΙα. εΙδικ4 πιστεύω δτι Ισχύει α.Οτό ποό λέμε 
δτι «τό ιiγώγι ξuπνt1 τόν ιiγωγιιχ.τη». Ό Ίσμ.α.'ήλ κι δ ΆμπtY'tΙν 
&.π· τη Μα.λιχ.τεtα. κα.Ι τό ΆY'tΙγια.μ.α.ν. φτιχ.νουν στ'ήν "Αγκυρα. ytιX. 
ν4 πιιΧ.σοον δοολειιχ. σιχ.ν θυρωροΙ πολυκιχτοικιων, ΧΙχ.Ρ1j σέ κιχ.ΠΟLοuς 

σuγγενετς τοος. ''Εχοον κουτσο6γιχ.λει ενα. δ1jμοτικό, ά.λλιχ. Ιδρωκο
ποΟν νιχ. γρ6.ψουν μιά. λέξ1j στό χα.ρτι. 'Ότα.ν φτ4νουν στην" Αγκυ
ρα. εlνι:tt κ()Uτaοuρα.. ουτε νά. φυλα.χτουν ά.πό τ.ά. a.ΟτοκΙν'YjΤα. 8έν 
ξέρουν. ''Ε, λοιπόν, α.ότά. τιχ. κούτσouρα., μέσα. σ' ενα. χρόνο τό πολό, 
lχouν γΙνει ά.τσΙδες. ''Εχοον μ.6.θει νιχ. διορθώνων τιχ. ijλεκτρικιχ., τιχ. 

ΌSρα.υλικιX., τιχ. κα.λοριφέρ κα.! χΙλιες &λλες μικροεπισκευές. Τρέ
χουν νιχ. σου πλ1jρώσouν τό φως, τό νερό, τό Τ1jλέφωνο, νιχ. σοΟ Φω

νΙσouν, νιχ. σο\) φέρουν στ'ήν πόρτα. σου τό Φωμ,Ι tj τό γ6.λα., tj τ'ήν 
!φ1jμερΙδα., tj τιχ. τσιγιχ.ρα. σου, tj δ,τι &λλο τούς ζ1jτησεις. Σού κα.
θα.ρΙ~ooν οΙ Τδιοι, tj οι ΓUvr.x.tuιo τους, tj μα.ζ,! κι οΕ δυό τό δια.μέ. 
ρισμα., ~ι;o πλένουν τιχ. ρούχιχ. σου. 

'Όλα. α.δτιχ. γιιχ. ν4 σuμπλ1jρώσοuν τό γλΙσχρο μισθό τouς σιχ.ν 
θυρωροΙ πού G')ιo τό τέλος τοσ 1981 ήτα.ν 'ttaaeFtIό χιλιιχ.δες δρα.χ
μές, τό πολύ. 'Ή SOUλEtιX. πού πα.τοΟνε α.δτοΙ οΕ μέχρι χτές κοιμισμέ
νοι χωρικοΙ της Άνα.τολΙα.ς εΤνα.ι ί1λλο πρά.γΡ4. Σέ δυ6.τρΙα. χρό
νια., ποο &.ρχΙζouν νά. μεγα.λώνouν κα.Ι τιχ. πα.ιδιιχ. τοος, τά. μπιχ.~oυν 

κι α.Οτ6. στη δouλειιχ., !νω δ μπα.μπά.ς κάινει κα.! !ξωτεριΜ. μεροκιχ.
μ.α.τα.. Σιγιχ.-σιγιχ., νοtκοκuρεΟΟY'tα.t, ά.νθρωπεόοον, πr.x.Ιρνοον κcx.Ι κα.

μιά. &δεια. ΥΙιχ. δια.κοπές, πt1νε γιιχ. μπιχ.νια., σπουδιχ.ζοον πα.ιδιά.. 

ΤΙ θιχ. ήτα.ν δ ΆμπιY'tΙν κα.Ι δ Ίσμα.~λ, &ν lμ.ενα.ν στιχ. χωριιχ. 
τοος i Άγροίκοι, &χα.tρεuτοι, τεμπέλ'Yjδες κιχ! 6ρωμιιχ.p'Yjδες, ποι:. δέν 
περιμένων οδτε &π6 τ6ν Άλλά.χ νιχ. τούς σώσει. Ό Πρόεδρος τοσ 
Ίριχ.κ, Σα.Y'tιχ.μ. Xooaetv, εΤχε πεΙ κιχ.ποτε δτι δ Άλλιχ.χ ήρθε δuό 
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φσ~ς στους ,. ΑΡιχ.6ες: T1jv πρώτη, i!π'ό τόΥ Οίιρα.νό, μ.έ τη μαρψ1j 
τoίj π ροφ1jτη κα.! t1j οεύτψη i!TCb t1j r'1j μ.έ τη μαρψ'ή τoG πετρε
λα.Ιω. Στοόι; ΤοόΡχ.οος, δμως, σuμπλ1jΡωσε 1ι έφ'Υ/μερΙΟα. «Μιλ
λιέτ» - ήρθε μόνο μιά. φσρά., κι α.ίιτη i!πό τ6ν Οίιρα.νδ. 

'Ώστ6σο, τό γεγ<Νός δτι 1ι ΤωρκΙα.. οέν είινο1jθ-ηκε i!π6 τό πε
τ.Ρέλα.ιο Οέν σημα.Ινει δτι Oέv !χει &.λλες ΠΎjΎές. Σύμφωνα. μΙ. έκ
τιμ1jσεις ςένων εΙΟικών, 1ι ΤouρκΙα. &.ν i!ςιοποι1jσει τΙς Οικές της 
πολυτοπιχ.Ρα.γωγικές Π'Υ/γές κα.Ι μ.όνο, μπορεΤ νά. Οια.θρέΦει πλ'Υ/θυσμό 
100 εκa..τ:oμ.μόρια. σΙ. έπΙπεοο ΣΟΟ'Υ/Οία.ς. Άπέρα.ντες στέ.ππες, πω 
τώρα. μένων χέρσες, μΠ!'JpoUν νά. μετ:α.6λ'Υ/θoUν σΙ. έπΙγειouς πα.ρά.

Οεισouς. T1jv &.νaις'Υ/ τοί) 81 δ τΌu ΠΡωθυπouργός, Σouλεuμά.ν Ν τε
μιΡέλ. i!ποκά.λυψε δτι στόν τομέα. τoG μετα.λλειιτικoU πλΟΟτου, ~ 
ΤοορκΙα. !:χ.μετα.λλεt)ε:rα.t μόνο τόι ενα. δέκα.το i!πό τ4 κοιτ:ά.ομα.τ'α. 
πού εΤνα.ι ~o'Y/ έvτoιπισμ.ένα. κa..ι. χα.Ρα.ΚΤ'Υ/Ρισμένα. σά.ν έκμετα.λλεύσι
μα... Τι χριιά.ζετα.ι γιά. νά. γΙνοον δλα. α.υτά.; Κεφά.λα.ια., μ'Υ/Χα.'ιήμα.
τα. κα.Ι σ~ σχέΟια.. ΚαιΙ τότε &.πό ocut1j τη νωθρ1j σ1jμεpα. μ.ιiζα. 
των χωρΙκών θά. ςεΠ'Υ/ο1jσouν κα.Ι οΙ τεχνΙτες κα.Ι οΙ εΙοαευμένοι 
κα.Ι μ1j έρ"(ά.τες. θά. γΙνει δ,τι !γινε κα.Ι μΙ. τσόι; κα.πouτζ'1jΟες (θυ
Ρωροός) της "ΑγκuΡα.ς, -rln Ίσμα.Υιλ κα.! τόν Άμπιντ!ν. 

Σ1jμεΡα. 1ι μεγά.λ'Υ/ μάζα. τών χωρικών της Άνα.τολΙα.ς, &.λλά. 
κα.Ι 1ι ψτωχολOl'(ιά. των πόλεων, κα.τα.πιεσμ.έννι κα.Ι περιψρον'Υ/μ.έν'Υ/ 
&.πό Σooλ-αi.νouς κα.Ι μικροπολιτικούς, κλεισμέν'Υ/ στ-ή ψτώχεια. κα.Ι 
στYjν &'γρα.μμα.τοσύννι της, στό lλEoς τou οΙκονομικou &.ρχιwτα., tσι
ψλικα., τοκογλόφou, ~ έπιχεΨ'Υ/μα.τΙα., 6υθισμ.έν'Υ/ στΙς προλ1jψεις, 
θρησκειιτικές κα.Ι !λλες, πα.Ρα.μένει νωθρή κα.Ι &'6ouλ'Υ/. ΈκεΤ πω 
01. φτά.νει τό χέΡι τoU νόμου κα.Ι της έςouσΙα.ς, κιι6ερνα. δ lqupός 
μι τό Κορά.νι κa..Ι την πα.ρ&Οοση, πού την !ΡμψεΟΟ κα.Ι την έψα.ρ
μόζει δπως τόν ΣUΜΨΙρει. Έκε! πω ψτά.νει iι έξouσΙα., δ χωρικός 
τη Οέχετα.ι σά. θεΙα. τιμωρΙa:, όποκόπτει πα.θ'Υ/ΤΙκά. στ:6 κισμέτ, G't'b 
πεπρωμένο ••. 

Π ιστεόω πώς κά.πως &.λλιώς εΤχε ονεφειιτεΤ τά. πΡά.ηια.τα., δ 

ΟφΙΟΟρ"(ό; τ'1jς Νέα.ς ΤοορκΙα.ς, Κεμάλ Άτσ.τοόρκ, δτ:α.ν &.ποψά.σισε 
νά: ςεκολλYjσει τήν ΤΟUΡκιιχ. d.πό τ:6ν μεσσ.ιω,νικό &.να.τολΙ'tικο λ-ή
θα.ρ"(ό της κα.Ι νά. την κά.νει Είιρώπ'Υ/. Άλλά., οι πολιτικοΙ ποο τόν 
&.κολούθησσ.ν f(r:rι.v YιX.voι. Τό εΤπε δ &.λλοτε 'rπouργός 'Εξωτερι
κών, ΦεΡιντων Τζεμά.λ ΈρκΙν, λΙγ.ο πρΙν πεθ&.νει: ,,'ΑλΙμονο στην 
ΤouρκΙα.. "Επ:εσε σ:έ χέρια. νά.νω,ν, ποό π'1jpα.ν τη θέση των γι

γ4ντων». 
"Αν, λo~πόν, οΙ χτεσινoC, σημεΡtνol κα.Ι α.υΡι.α.νοΙ 1ιγέτες της 
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Τωρ'ΚΙα.ς θέλων τ6 λα.ό μιιi UπιΧ.κοuη, όποτα.γμένη κιχ! &.6ouλη μιi
ζα., οέν πρέπει τωλιiXΙστo νιi ςεχνοον ΙΧότό ποό t!m κιΧ.πστε Ινιχς 
σοφός &.νθΡωΠος, δτ:ι μ.Ι μ.ικρούς &'νθρώπως μ~ν περψ.ένεις νιi κιi
νεις μεγά,λα. πpιi.yμ.α;.τιx. Δικό τους πρόβλημα.. "Ας 8ώμ.ε τώρα. κιΧ.τι. 
σο6ιχρότεΡο κι:ι.ί ιςιxιρετ:ικιi ΙνοιιχφέΡον>: τό ΟιπλΩΜΙΧτικό. 
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EΤνα~ πι6 ξύπνιοι οΙ τοσρκοι διπλωμ4τει; &π6 τούς δικούς μα.ς; 
Πως τά. κατιχφέρνοuνε κιχ! τά. lxouv καλά. μι δλοuς κιχΙ τρωνε 
&πό 1:\λouς; Στό πρωτο έρώτ'ημσ., ~ &πά.ντ'ησ'η εΤνιχι &ΡYΙJτtκ~. 'Όχι, 
δέν εΤν'ΖΙ πιό ξόπνιοι &π6 τούς δικούς μιχς. Εόνοοσντιχι, δμως, δπως 
θά. δοσμε στή σuνέχειιx, ιiπό όποκειμενικούς καΙ &ντικειμ.ενικούς 

πιχρά.γοντες πι6 πολύ ιiπ6 μ.dς. Στ6 δεύτερο θά. έξ'ηγ~σouμε ΟέΟα.ιιχ. 
πως τά. κατιχ.φέρνouν κιχΙ γιιχτΙ, &λλά. μπορΟΟμε νά. πΟΟμ.ε ιiπ6 τώριχ 
δτι δΙν ε{νιχι καΙ ιiξιοζ~λεuτοι. Χώριχ πού τ6 έξωτερικό της χρέος 

lχει ξεπερά.σει τά. 23 δισεκατομ.μ.ύριιχ δολά.ριrx., δέν μπcpεΤ καΙ δΙν 
πρέπει νά. θεωρεΤτιχι εUτuχής. 'Ήδ'η lχει ξεπouλ~σει, μα.ζΙ μ' ΙΧό
τ6ν τ6 διχνεισμό καΙ Ινιχ μέρος της levtxijr; ιiνεξιxρτησΙιxς Τ'ης, κιχΙ, 
ιipγά. ~ γp~γoPΙX, θά. ιiνιxγκαστεί νά. κά.νει κι &λλες σο6ιχρ6τερες έκ
χωρήσεις στούς διχνειστές της, πού μπορε! νά. φτά.σοuν σέ κά,τι ιiνά.

λογο μέ τΙς σοuλτιχνtκές διομολογήσεις. Άλλά., &ς πά.Ροιιμε τά. πρά.γ
μrx.τα. μι τη σεφά.. 

Ή μ.ouσouλμα.νικ'ή xrx.l ιiνιxτoλΙτισσΙX ToupxCιxo, ίδιιχΙτεριχ &π6 
τ6ν Κεμ6.λ κιχΙ πέριχ, στ'ηρΙζετιχι μΙ τ6 Ινιχ π6δι στήν Ευρώπ'η κα.Ι 
μέ τ6 &λλο στην ΆσΙιχ. θέλει νά. γΙνει EόpώΠΎj, ιiλλά. τ6 &νιχτολΙ
τικο μπιχκ-γκρά.ouντ τη 6ιχριχΙνει xrx.l θά. τη 6ιχραΙνει κιχτΙΧθλιπτικιχ.. 
θέλει νά. εΤνιχι έντά.ξει στΙς όποχρεώσεις ΤΎjς μι τouς Δuτικοός 
σuμ.μά.χοuς της ΚΙΧΙ, τιχuτ6χΡονιχ, έπιθuμετ νά. πιχριχμεΙνει φιλ'η κa.Ι 

ιiδελφή μι τούς ιiδελφoύς Μοuσouλμ6.νouς "Αριχ6ες, Άσιά.τες κa.Ι 
Άφρικιχνοός. Αότ6 axt μόνο γιά. λ6γouς κoινijς θpΎjσκεΙΙXς, κοινων 
πιχριχδ6σεων κλπ. 'Όλες οΙ χωρες της MέσΎjς 'Avιxtolijιo κιχ! της 
ΆσΙιχς κιχΙ ιipκετΙς της Άφρtκijς elvrx.t, ~ μποροσν νά. γΙνouν σπou
διχ!ες ιiγopές γιά. τά. προϊόντιχ 't'Yjιo. ΕΙδικά. ιiπό τη }IέσΎj Άνιχτολή 
μπορ ε! νά. πραμΎjθεόετΙXΙ τ6 πετρέλιχι6 της - δσο θά. όπά.ρχει -
προσφέΡοντιχς ιiγpoτικά. προ'!όντιχ κιχ! &λλιχ εΙδη. Ή τouρκιιχ, μέ 

στηριγμένιχ τά. νωτιχ της aτήν EόρώΠΎj καΙ στην Άμε?ικ~, φιλοδο
ξεΤ, xrx.l ολέπει 8τι μπορε!, νά. γ(νει δ «ΒΜιλεόων Moνόφθrx.λμ.oς» 
στούς τuφλoύς - δΎjλΙXδ'ή στούς πιό καθuστεΡ'Yjμινouς κι ιiπ' ΙΧό
την~ λιχούι; των περιοχων ΙΧότων. 
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Αύτή ~ διττή δπ6στΙΧσ-ή της την ι1νιχγκ6,ζει ατήν έξωτερική 
πολιτική κιχΙ στή διπλωμ.ιχτΙα. ττις νΙΙ κινείτιχι ~Hκτιν Ισορροπιστη -
σχοινοt;ιιτYj. 'Ότιχν, π.χ., ι1πειλεΤτιχι ι1πό τούς" ΑρΙΧ6ες, μέ στέp1Jσ'lj 
τω πετρελιχΙou ΚΙΧΙ κινδυνεύει νΙΙ ι1πομονωθε! ι1π6 τοός ι10ελφούς 
Μouσουλμ6.νους, ι1νιχγκ6.ζετa.t vά. όπο6α.θμΙσει τΙς διπλωμ.ιχτικές σχέ
σεις Τ'ljς μέ τό Ίσριχήλ σέ ίπΙπεδο iνός fΡιχμμιχτέα. Β ι. Τιχυτό

χρονιχ, πειθει τούς Άμερικα.νοός (τόν μεγΙΙλο ΠΡοσΤΙΙΤ'lj τοσ Ίσ
pa.ijl) Οτι δέν τρέχει τΙποτε. υοτι δέν πΡόκειτιχι νΙΙ 'Π6.ρει μέρος 
σέ κιχνένιχν ΕεΡό πόλεμο ίνιχντΙον τou, οδτε νΙΙ o'ljILLOUIiyijcrEt ίχ
θρ6τητες. 8ΙΙ περιοριστεί ατό θεωΡ'ljτικό πεδΙο, σέ φιλολογικές διιχ
μ.ιχρτιιρΙες κ6.θε φορΙΙ, χωρΙς πριχκτικές σuνέπειες γιΙΙ τ6 ΊσΡι'ιήλ. 

Στό θέμ.ιχ της lγκιχτΙΙστι'ι<1'ljς της Άμερικιχνικ1jς ΔUνα.μ'ljς Τι'ι
χεΙι'ις 'Επέμ6a.<1'Ijς στό Ιδι'ιφός της, ι1ντιτΙθετι'ιΙ θεωρ'ljΤΙΚΙΙ, Stιxx'lj
ρόσσει δτι δέν μπορεί νΙΙ ι1νι'ιλΙΙ6ει κιxθήκwτι'ι, πέρι'ι ι1πό ΙΧύτ6, τοΟ 

ΝΑΤΟ, δΙι'ι6ε6ιχιώνει Οτι ΙΙντιτΙθετιχι σέ κΙΙθε ξέτη lπέμ6ιχ<1'lj στόν 
Περσικό Κόλπο κα.Ι ατή Μέ<1'Ij Άνι'ιτολή, δπou πρέπει νΙΙ ι1φεθων 
μόνοι τouς ο[ &μεσιχ ένδια.φερ6μενοι νΙΙ 6ρoiJν λύσεις, ι1λλΙΙ τιχυτό

χρονιχ, Πι'ιpa.χωρεί τη μισ-ή 6ΙΙ<1'lj τω ΊντζιΡλΙκ στΙΙ 'Άδιχνι'ι, ατήν 
ΙΙποκλειστική κuριότ'ljΤΙΧ των ΆμεΡΙΚι'ινων (μ' όλο ποό οέν τ6 
λέει). Άπ6 τη 66,στι α.ύτη οΕ ΆμερικιχνοΙ μπrιρoiJν νΙΙ ίπεμ6ων 
τα.χύτι'ιΤα. κιχ! στην ΠερσΙιχ ΚΙΧΙ στή Μέσ'lj Άνα.τολή. "Ol'lj ~ όπό
OE<1'lj εΙνιχι «ΚΙΙνε τΙ θΙΙ κ6,νεις, ΙΙλλ6. μήν τ6 λές!». 

Στόν πόλεμο ΠερσΙι'ις - ΊΡ6.κ π6.λι, ή Τouρκ!ιχ φροντΙζει νΙΙ 
τηρεί μιΙΙ ιχύστηρή ΙσορροπΙιχ. Στέλνει κομπολ6γιιχ προσευχων, στΙΙ
ρι, ζυlι:J.PΙΚΙΙ, κρέιχς, φΙΙρμι'ιΚΙΧ ΚΙΧΙ στούς δυό ι1ντιμ.ιχχομένους, έκ
φρΙΙζει Οια.ρκως ΤΥΙ λύπτι της γιΙΙ την ιχΕμ.ιχτοχυσΙιχ μεΤι'ιζό ι10ελφων 
κιχι στέλνει Κι'ιΤΙΙ κιχφους τ6ν πρωθuπoupγ6, ~ &λλouς διπλωμ6.τες, 
ν6. μεσολΙΧ6Υισouν γιΙΙ νΙΙ στιχμιχτήσει ij διένεξ'lj. 

'Επιτρέπει στούς ΆμεΡΙΚι'ινοός Κι'ιΙ στό ΝΑΤΟ νΙΙ ίγκΙΧθι
στων κιχτΙΙ μ1jκος των σuνόρων της πρός τη Σο6ιετικΥι 'Ένω<1'lj 
6ΙΙσεις Πι'ιΡι'ικολοόθ'lj<1'ljς, ΚΙΧΙ τιχυτόχρονι'ι Οιιχ6ε6α.ιώνει τη Σοβιε

τική σΕνω<1'lj δτι δέν Ιχει κιχκές προθέσεις ΙΙπένιχντΙ t'lj' ΚΙΧΙ δτι 
ίπιθυμεί τη φιλΙΙΧ κιχΙ ΤΥΙ σuνεργι'ισΙι'ι μιχζΙ Τ'ljς. Κιχ!, φυσικ6., δλο 
Κι'ι! όπογΡ6.φει κ6.ποια. σuμφωνΙιx γιΙΙ τηΥ κa.τιxσκευΎι κιχνενός lpγo
στιχσΙou ~ γιΙΙ την Πι'ιΡΟΧΥι σ06ιετικω 1jlExtptxω ρεύμ.ιχτος Κι'ιί 
&λλων προΤόντων. 

ΤΥιν Τδιι'ι Τι'ικτική ΙΙκολouθεΊ κιχ! πρός τοός &λλouς λa.oός, γεΙ
ΤΟΥες κιχΙ μή. Κι'ι! ~ {διιχ Τι'ικτική ι1κολouθεΤτιχι Κι'ιΙ πΡός τήν Έλ
λΙΙδιχ. Ένώ. O'ljla.δij, δια.κτιρύσσει δτι ίπιΘUμεΤ διιχκαοως την πλή-
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Ρη &.πoκι:χ.~'Y) σχέσεων, φιλΙι:χ.ς κι:χ.! σuνεργa.σΙι:χ.ς μέ την 'Κλ

lάoOO:i, Ινω Οιι:χ.6εβι:χ.ιώνει δτι δι ... Ιχει !πιθετικές προθέσεις !νι:χ.ντ:Ιaν 
της κι:χ.! κι:χ.τι:χ.πέλει ώς &.Oιι:χ.νoό'Yjτ'Y) τη θέσYj της Έλλά.Οι:χ.ς vά. ζ:η

τεί Ιyγ(1)σεις &.πό κοινούς σuμμάχouς Ινι:χ.vτ!oν κοινοΟ σuμ,μάχoo, 

'tιxu'C6xpovιx. !πιζ'Y)t'εί σuYΚt)ptιxpxLιx. aτό ΑΙγι:χ.ίσ, θέτει θέμ.ι:χ. υφι:χ.λο
κρηπΙΟι:χ.ς, oιιx~pτόρε~ι οτι κινουνεύει &.π6 τόν έξoπλtσμ.ό των ν'Υ)
σιων πρδι; τfιν πλευpιi Τ'Υ)ς κλπ., κλπ. 

Μέσα. σ' Ολι:χ. α.ότά. πρέπει νά. &'να.yνωPΙoouμ.ε μ,ιά. Ικι:χ.νότητι:χ. 
στ1)ν τouρκικ'ή Οιπλωμι:χ.τΙι:χ., ή 6ποίι:χ., κι:χ.τά. τfι γνώμ'Υ) ξένων οιπλω

~τικων κύκλων της "Αγκυρα.ς μ,πορεί νά. χά.νει τΙς θεω'P'Yjτtκές 
μάχες. &.λλά. κεροίζει στιΙς πρι:χ.κτικΙς πλευρές. Π ι:χ.ριX.oε~γμa.: ''Οτι:χ.ν 

γΙνε~ι κά.ποιι:χ. ΠΡοσφυΥ'ή aτόν ΟΗΕ γιά. τό ')f.UΠΡι.ι:χ.κό, ή έλλ'Y)νικfι 
κι:χ.Ι ή ΚUπΡtι:χ.κ'ή Oιπλ~τίι:χ. ΙΙνι:χ.Π't'όσσΟ\Jν μιά. !ξι:χ.φετικ'ή δρι:χ.στη
ριδτητι:χ. κι:χ.ί κι:χ.ται:ρέpvooν τελικά. vά. πετιίχouν μιά: ΙΙπόφι:x.σ'Yj ευνοϊ

κ'ή γιά. την έλλ'Υ)νι')f.fι πλευριΧ. κι:χ.! oooμ,ενfι ΥΙά. την τooρrx.ικ'ή. Ή 
τοupκtκfι Οιπλωμ.ι:χ.τίι:χ. &'γω,νίζ,ετι:χ.ι. βέβι:χ.ιι:χ. κι:χ.Ι ι:χ.ότ'ή Ινι:χ.ντΙαν μ,ιίiς 

τέτοιι:χ.ς &.πόφiι:χ.crYjς. Ά.λλά. δέν !ξι:χ.ντλεΤτι:χ.ι σ' ι:χ.δτό. Γνω,ρίζοντα.ς 

οτι ή &.π~ ι:χ.υτfι θά. μ.εΙνει νεκρό γpιiμμ.ι:x.. ~ δτι Ιχει τη ouνι:x.
τότη~ νά. τfι μ.ετι:χ.τρέψει σΙ νεκρό γρά:μμι:χ., έλΙσσε~ι κι:χ.! μποΡε'! 
&.κόμι.χι κα-Ι νά. τ'ήν Φηφ!σει κι:χ.! 1ι t'όtι:x.. Μέ τζιν τρόπο αύτό s.εΙχνει 
/)τι Οιι:χ.θέτει «κι:x.λfι etl'Y)crYj», &.λλά. l5πως εΙπι:χ.μ,ε, εχει ~δ'Y) &.ποψι:χ.

σΙσει vά. μ,'ήν την Ιφι.χιρμ,6σει πατέ, ~ νά. μ,fι σuμ.μ.opφωeεί πατέ μέ 
τΙς ΣUΣΤMεις της. 

ΠρΙν πρoχωpfισωμ.ε. εΙνι:χ.ι κι:χ.ιΡός νομ!ζ,ω νά. πώμ.ε μ.ερικές 
πικρές ΙΙλfιθειες. Άποτελεί δuoτόΧ'Y)μι:χ. γιά. την Έλλά.δι:χ. (μπφεί 
κι:χ.Ι γιά. την ΙΟιι:χ. την Τοορκ!α..) τό γεγον'ός 15τι 6pΙσκoν~ι στην 
Ιδιι:χ. στΡι:χ.τιW'tικfι Συμ,μ,ι:χ.χ!ι:χ.. ,. Αν 1ι ΤοορκΙι:χ. δέν ήτι:χ.ν πpoctι:χ.νι:χ.το

λισμ.έν'Υ) π;ρ6ζ την Εόρώπ'Υ), α.ν ήτr.t.ν μ,ιά. δπoιι:x.8fιπoτε μ.οοοοολμα.
νικfι χώΡι:χ. της Άνι:χ.τολijς, τά. πεΡισσδτεΡι:χ. κι:χ.Ι σoβι:χ.ρό'tεpι:x. προ-
6λfιμι:x.τα.. μ,ετι:χ.ξό των οόο χωρών οΙν θά. ε!χι:χ.ν ποτέ &.νι:χ.κόψει, κι:χ.! 
τιi Οεuτερό'tεΡι:χ. θά. ε!χα..ν &.π6 κι:χ.ιΡό λυθεί. 

ΈΠΙcrYjς, α.ν σέ κά.ΠDΙι:χ. φά.σYj των προσπιχ.θειων γιά. την !ξεό

peO'Yj λόO'Yjς στό κt)Πpιι:χ.κ6 (πρΙν &.π6 την τοορκική tπέμ,βMYj τω 
1974) κά.ποιοι όπεΌΘUνot πολtτι'lt.O!, στΥίν Έλλά-Οιχ. κι.χι! στην Κύπρσ, 
&.ποφά.σιζι:χ.ν n θυοιά:σοον τ6 πολιτικό τ.auς μέλλον, &.ποδεχ6μ.ενοι 
κά.ποιο σχέδιο μ.όνιμ,'Υ)ς κι:χ.! δριστικijς οεuθέΤ'Υ)σής τω, 1ι θέσYj 't.ijς 
Έλλά.δι:χ.ς θιi ήtι:χ.ν σήμερα. !ςι:χ.φετικά. πιό πλεονεκτική &'πένιχ.ντ.t 

της Τοι..ψκΙι:χ.ς. Xωριaτιi ποό, χωρΙς την τρι:χ.ΥωδΙι:χ. κι:χ.ί τ~ν ι:χ.Ιμ.ορ-
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Ρα.γΙα. της Kόιιtpoo. Έλλι1δα. κa.l. Κόπρος θιi f(tσ.ν ~μεpα. πολό 
&~ιbτ'ερες οίκονομικά.. 

Τό ξέρουμε ολοι δτι τό ΚUΠΡ'ια.κό πέρασε aπό πολλές ψιXaεις 
κα.Ι κα.τιχ.στ&;σεις, π'ρΙν ψτιXaooμ.ε a'tijv αιμ~ είσ60λ~ κα.Ι κα.Τ&;λYjΨη 
τΟΟ ΟΟρειοο τμ:ήμ.a.τoς τΟΟ τησιοο aπό τά. τοορκικά. στpιm:εόμa.τa.. 
Κανένας δέ μπορεί νιi μέ πεΙσει ΟΤΙ οέν όπi'jpχε τρόπος vά. λυθεί 
δριιστικά. κα.ί σΙ μδνιμ1j 6ιiση, πρΙν aπό τιi γεγονότα. τoU 74. Ό 
γpιiψων ε!δε κι !κouσε πολλά., κι &πό τΙς oub πλεuΡιές. Πιστεόει 
δτι iι ΙστορΙα. θιi &ποκα.λόψει μιά. μέρα. δλες τΙς σκοτεινές πτυχές 
τού o.p&;μ..a.τoς κα.Ι τό ρόλο ποό lπa.ιξιχν οι 8tι1φoρoι, ντόπιοι κα.Ι ξέ

νοι πα.ρ&;γοντες, σ' 8λ1j «u'tij τ~ν 'JtO'ρεΙα., aπό τ6 1945 μέχρι κα.Ι 

~μεpιx.. 
τωΡιχ, ομως" θά. ήτα.ν λ&;θος νά. &ςΡιήσouμε τΙς προσωπικές πι

κρΙες κα.ι εμπειρίες νά. δ1jλ1jΤ1jρ,ιά.σοuν 'tijv &τμόΟ'ψ«Ιρα.. Ή Κ1)6έρ
YYj01j τoU ΆνδΡέα. Πα.πα.νο.ρέοο ιiπoφ&;σισε ν&; διεθνοπο!:ήσει τό κu
πρια.κό κα.Ι ν&; σuμπαρα.τa.χθεί &ποφασιστικά. στόν &γώ~ τών Ku
πρΙων &δελψών. Ή θέ01j τών ΠΡOYJΎOOμ.ενων μετa.δικτατoρικων 'X.U-

6ερνΥισεων ήτα.ν κά.πως δια.ψορε'tικ1j: «"Ας &ποφα.σΙσouν πρώτα. οΕ 
Kόιιtριoι τΙ θέλουν κα.Ι ποσ σuμψωνOOν, κa.Ι εμείς θά. εΙμa.στε στό 
'Itlεupό τοος». θά. περιοριστoUμ.ε ν&; εUX1jθoUtJ.e μόνο vιi &ποδώσει 
καφtO(lς ~ νέα. πορεία.. Άλλ.ά. μιπoρt>i)μ.ε νά. Οta.ΚYj,ρόξouμε την πε
πoΙθ1j~ μa.ς 8τι α.ότό 1COO ζ1jμιωνει περισσόιτερο τΟΟς &Υώνες, τbν 
κά.θε. &γώνιχ, εΙνα.ι iι ο.tστα.κτtκόΤ"fjτα" iι 'ta.λά.YtEU01j κα.Ι iι &μψιΟΟ
λla.. Mιιi κα.κΥι Ιστω'. ιiλλιi στα.θερ1j πολιτικΥι ε!νa.ι πΡοτtμότε.ρ"Ι 
aπό μιά. κα.λΥι. &λλά. &στa.θ1j xa:l πα.ραπαlooσα.. 

Άπό 'tijν !λλ1j 'JtλEupι&; τώρα., iι μόνιμ1j lYtιxa1j στ:ij Mta1j 
Άνα.τολΥι, iι επέμ6αCJ1j των ΣΟΟιετικων aτό ΆΨΥα.νιστι1ν, κα.Ι, '11;Ρ6 
πιχντός, iι ΙΙπώλεια. της ΠερσΙας γι&; τούς Άμερικανοός ευνό'ησα.ν 
παλό 'tijv ΤοορκΙιχ" πού εμψa.νlσΤ1jκε σιk.ν δ μον«διχός «πιστός» 
σUμμα.χoς της Άμερικi)ς κα.{ τΟΟ ΔuτικoU xόσμou. σ' α.Uτ1j 'tijv τόσο 
τα.ρa.yμέτη κα.ι εόα.Ισθ1jτη περιοχΥι. Άμερικa.νοΙ κa.Ι ΝΑΤΟ ίπο
μένως, &να.γκά.ζoντa.ι ν&; 'tij xιxto.εOOuy, νιΧ 'tijv ενtσχOOuν στpa.τιω
τικά. κα.Ι οίκονομ.ικ&;. νά. &νέχοντα.ι τΙς πα.ρa.6ιιiσεις τών ιiνθρωπΙνων 
Oικα.ιωμιX,'t'ων κα.Ι τη δικτατορία. της. ν&; πα.ρα.τεΙνουν 'tijν εξόψλYjση 
των χρεών της ... 

"Αν iι Έλλι1δα. κa.Ι iι ΤouρκΙα. 6ρ.Ισκοντα.ν, 11 6ρεθGuν lξω aπό 
τό ΝΑΤΟ, iι κa.τ<iστιxση θ&; δ.λλα.ζ.ε εντελώς. Σήμεpa., δμως, είνα., 
αιδtrlj Τ.;ι;.ό ε!να.ι κα.( πΡιπει νά. 'tijν &~ψ.ετωπ.ΙσOlJμε σι1Υ κά.ΤΙ 010-
δομένο. 
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Συμ6ιχΙνει, λοιπόν, ~λως ~ ~κως (γι' τ6ν γΡά.φοντσ., κιχ
καις) Έλλά.5ιχ. ~Ι T~υpκΙιx νά. 6ρΙσκοντιχι στό Τδιο στρατόπεδο, 
ΚΙΧΙ οΙ ΤοΟρκοι στριχτιωτες όποτιθετιχι δτι θά. σπεόσοον νά. πολε

μ'ήσouν στό πλευρό των Έλλ'ήνων ιlν 1ι Έλλά.δΙΧ δεχτετ έπΙθεση. 
Τό Ιοιο όποτΙθετιχι δτι θ' κά.νouν ΚΙΧΙ οι 'Έλλτινει;; στρατιωτες, ιlν 
δεχτεί έπΙθεση 1ι ΤOUΡκΙιχ. Συμ6ιχΙνει, δμως, ΚΙΧΙ κά.τι !lλλo: ΕΤτε 
τό θέλouμε, εΤτε δχι, εΤμιχστε γείτονει;; μέ την ΤouρκΙιχ κιχΙ θιi πιχ
ραμεΙνouμε γεΙτονει;;. ΚΙΧτά.. συνέπειιχ πρέπει νιi 6ρεθεΙ κά.ποιος τρό

ποι;; εΙρτινικ'ijς συννπιχρξYjΙ;;, μιιi κιχ! κιχνένιχι;; ιtπό τούι;; τούι;; δυό, 

ΈλλιiSιx κιχΙ ΤOUΡκΙιχ,. οέν προσιχνιχτολΙζετιχι πρόι;; την ιtνιχμέΤΡYjση. 
Πρώτη ΠΡο!}πόθεση γιιi ενιχ εΙρτινικό στιx.τouι;;-κ6ό, ε!νιχι νιi έπιοιώ

κouμε νιχ. ιtμ6λόνouμε τΙι;; δξότητει;; κιχΙ, πρό πιχντ6ι;;. νά. μ~ δYjμιou(>" 
γοΟμ.ε κιχινοόργιει;; χωρΙι;; λ6γο. 

Μιχ. a!wu εΙλικρινεΤι;; οι τοσΡκΟΙ, l5τιχν ΟΙΙΧΚYjρόσσouν δτι οέν 
IΧOUΥ κιχμιά. πρόθεση νιχ. έπιτεθοΟν κιχτά. τ'ijς Έλλά.OIXζ; ΝιχΙ, ε!νιχι 

εΙλικρινείς. Mιi όπιiρχει τό ΠΡOYJΎOOμ.ενo τ'ijι;; Κόπρου. Σύμφωνοι, 
ιtλλιX. δέν ε!νιχι τό Ιδιο. Τότε, έπΙ χρόνιιχ δλ6κλYjΡΙΧ ιtπειλoί}σιxν δτι 
θά. έπεμ.600ν γιά. νά. προστιχτεόσouν τ'ήν κοι v6'tYjtιx. τouι;; ά.πό τό 
Σιχμψών κιχΙ 6ρijκιxν τ~ν εόκιχφΙιχ μέ τό ΠΡιχξικ6πYjμα: ένιχντΙον 
τοα ΜιχκιχρΙου. Τ6 ιοιο εΙλικρινείι;; εΤμα:στε κιχΙ έμεΤι;;, δτιχν διιχκYj

Ρόσσouμε Οιά. στόμα:τος πρωθυποοργΟΟ δτι δέ ζYjΤΟί}με τΙποτιχ ιtπ6 
την ΤOUΡκΙιχ. 'Ότι θέλt.;υμε νιχ. εrμιχστε κσ.λοΙ γεΙτονει;; ΚΙΧΙ φΙλοι 
μι τόν τουρκικό λσ.ό, ά.λλιχ. δέν εΤμιχστε διιχτεθειμένοι νά. όποχωρ'ή

σouμε σέ θέμα: κuρtσ.Ρχικων δικιχιωμ.ά.των. 
ΟΙ TCpoYJyoόμ.εve, μεΤΙΧδικτιχτορικές κυ6ερν~σειι;; ε!χιχν υΙοθε

τησει ενιχν διιiλoγo μέ τ'ήν ΤουρκΙιχ. Ή κυ6έρντισΥ] ΆνδρέΙΧ Πα.
πιχνορέou διέκοψε σ.ότόν τό διιχ.λογο, πού, κιχτιχ. τη γνώμTj ττιι;;, δέν 
εΙνιχι διιχ.λογοι;;, δτιχν μόνο 1ι μΙΙΧ πλευΡά. ΠΡο6ιχ.λλει ιtξιώσειι;;, κιχ! 

μ.ά.λιστιχ πιχΡά.λογει;;, ~ ιtξιώσειι;; σέ 6ά.Ρος των κυριιχρχικων δικιxιω~ 
μ.ά.των τ'ijς !λλ ηι;;. 

ΤΙ μένει, λοιπόν, &.πό κεΤ 1W.l πέρσ.; Ή πpoσπιiθεισ. έκτόνωσηι;;, 
&.ντΙ τ'ijς χωρΙς λ6γο δξότητιχι;;. Kιiθε θέμα. που θιi &.νιχκόπτει νιχ. 
περιορΙζετιχι στΙς πραγμ.σ.τικέι;; του διιχστιχ.σεις κιχ! νιχ. &.ντιμετωπί

ζετιχι ψύχραιμα: κσ.Ι κΙΧλ6πιστσ.. Κσ.Ι δ ptlot; τοΟ τόπου στό σημεΤο 
ΙΧότό ε!νa.ι ιi'ltoφιxσιστικόι;;. Όπωσδ~πoτε ενιχ δ'Yjμnκ.pατικό κΙΧθε
στώι;; δέν μπορε! νά. έπι6ωει λογοκρισΙιχ στόν Τόπο. Έφόσον δμωι;; 
όπιΧ.ρχει μιιχ. πιχ.ΥΙσ., ξεΚΙΧθιχρισμ.ένTj, έθνικ'ή έξωτερικ'ή πολιτι.κ'ή, 
1W.l οι όπεόθυνοι τοΟ τόπou κιχΙ δλων των !λλων μέσων κιχτιχτοπΙ
ζοντΙΧΙ 1W.l ένTjμερώνοντΙΧt σωστιi κσ.Ι &.πό όπεόθυνιχ δργιχνιχ τ'ijς πο-
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λιτεΙας - δτα.Υ δέΥ γΙΥετα.ι πp~θεια. έξα.πa.τησήι; 'tO\)ι;~ δπωι; cro
νέ6Υί πολλέι; φοΡές στό πα.ρελθόν - δ 'tιίιιtoι; θ6. στor.θε! στό δΦοι; 
τou. 

Σ~μ.εpα. μπορεί ',16. όπ6.ρξει μιιi. τέτοια. ξεΚΙΧθα.ρισμένΥί, π6.για., 
έθYΙΚ~ έξωτε?ικ~ πoλιτικ~, στην δποΙα. μπορουν ',16. croμcp!J)~σouy 
croμπολΙτευσYJ ΚΙΧΙ ιiντtπολΙτευGYj. ΕΙδικ6. στό θέμα. τών tllYjνQ
τουΡκικών σχέσεων. Ν6. μ~ σuμ,6α.Ινει πλέον α.ότό πού σuνέβιxιyε 
στό πα.ρελθόν: α.ότοσχεδια.σμοΙ, ΠΡοχεφότητει;, ιiπώλεια. χρόνου σχε
τικ6. μ.έ τΙς ιiντιδριi.σεις μα.ς σέ δρι.σμ.ένες περιπτώσεις, tj ιiYό'Yjτη 

κα.Ι έπιζ~μια. σπooδ~ σέ δ.λλες. Δέ θέλω '16. έπεκτα.θώ στό θέμα. 
α.ότό, ιiλλιi. εΙμor.στε 6πoχpε~ένoι ν6. ιiνα.γν!J)ΡΙσouμε δτι Vι Τουρ
κΙα. πλεονεκτουσε ισς τώρα. aτόν τομέα. α.ότό. Ή τoupκικ~ έξωτερι
κ~ πoλιτικ~ εΙνα.ι οόσια.στικιΧ. Vι [δια., &.π6 έποχi'jς Άτα.τοόΡκ. AU
τ6 ποό ιiλλ6.ζει εΙνα.ι μόνο Vι τα.κτικ~~ Vι &.κολουθΥίτέα. γpa.μ.μ~ στΙς 
σuγκεΚPιμέyες σuνθijκες. Άλλ6. κα.Ι δ δικός μα.ς διπλωμ.6.ΤΥίς ξέ
ρει ν6. έλιχθετ κa.Ι νιt π6.ρει πρωτ06ouλΙες, δτα.ν Ιχει ξεΚΙΧθα.ρισμ.έ
να γενικό πλα.Ισιο, μέσα. στό δποΤο νιt μπορε! ν6. κινεΤτα.ι. 

θ6. tjOela. μ.έ την εόκα.φΙα. ν6. GYjμειώσω Οτι στην ToυpκCΙXt 
σέ πολλές προεκλογικές περt6δouς, ΚΙΧΙ τελευτα.ία. ιΧ.κόμα. στΙς &.Υα.
πλYjΡ!J)μα.τικές ποο Ιγινa.ν στΙς 14 Όκτω6ρΙου του 1979, δλα. τιi. 
πολιτικ6. κ6μ.μa.τα. σuμ,φωνoυσα.ν νιi. ιiφ~νooy τόΥ τομέα. «έξ!J)τερικ~ 
πoλιτικ~» ΙζΙ!) &.πό τΙς προεκλογικές κa.μπιi.νιες τους. ΣυνέβΥί, ιl
λ~θεια., α.ότό ποτέ στην "Ελλ6.0α.; Σέ μ.<2ς κοντεύει Vι έξωτεpικ~ 
πoλιτικ~ ',16. &.ποτελε! τό κόριο θέμα. στΙς προεκλογικές περιόδους. 
Κι δμως τό ξέρουμε δλαι δτι μερικές πλευρές της έζ!J)τερικi'jς μ.a.ζ 
πολιτικi'jς οέν πρέπει νιi. γΙνοντα.ι &.ντικεΙμενο κoμ.μa.τικi'jς έκμε
τ6.λλευσYJς, για.τ! α.ότός πού ζΥίμιώνει τελικ6. εlνa.ι Vι "Ελλ6.δα., 
ΚΙΧΙ α.ότός παι> ώφελεΤτα.ι εΤνα.ι πa.ντα. Vι !λλΥί πλευpιi. σόμμα.
χος, φΙλοι;, tj &.ΥτΙπα.λος. 

Μ6. οι λεγόμενες έλλYίνoτoupκικlς oιor.φoρές, δέν εΙνα.ι έλλΥί
νoτouρκικές, &.φου Vι ΤouρκΙα. πΡο6&.λλει &.ςιώσεις, κα.Ι Vι ΤουρκΙα. 
τΙς ΟΥίμιοόΡΥΥίσε. Έμείς οέ ζΥίτοσμ.ε τΙποτα.. Σόμcp!J)ναι, &.λλ6. δπωζ 
εΙπα. κιxl πιό π6.νΙ!) οΙ περισσότερες &.πό α.ότές τΙς Οια.φαρές ιivlxu

Φα.ν λόΥΙ!) Ιντa.ςYίς στό ΝΑΤΟ. Αότός εΤνα.ι κιχ! δ λόΥοι;, ποι> οΕ πε
ρισσότερες &.πό α.ότές δέ μποpoUΥ ',16. λυθουν μ.έ τΙς σYJμ,ερινές σuν
θijκες. ΔέΥ εΙνα.ι θέμα. ΤouρκΙα.ς. ΕΙνα.ι θέμor. Άμερικα.Υών κα.Ι 
ΝΑΤΟ. Κα.Ι Σοβιετικών, δ.ν θέλετε. "Ας μ~ γελιόμ,α.στε κα.Ι aς μ~ 
'Jta.pa.γ'ιl!J)ρΙζ~uμε -ω.Ι α.ότόν τόν πor.pιi.yoντa.. ΟΕ Ιοιοι οΙ Toopκot 
μιλώ ΥΙ6. εΠΙσYJμouς κιχ! όπεUθuνouς, δον τους croζYjτησεtι; X!J)ptστιi 
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χα.Ι «δφ δ-ή ΡέΧΟΡιντ» , θά. σΟΟ μ.ιλ-ήσουν μl (lλλ'l'j γλώσσα. &ιa.ψopε
ΤΙΧ-ή &.πό· την έπΙσφ'l'j κα.Ι θά. Οια.πιστώσεις (lλλα. α.Zσθ-ήμ.a.τα., δια..
φορετικά &.πό έχείνα. πoU έκφρά.ζουν, l.Sτa.ν έμ.φα.νΙζοντα.ι ώς δια.γ
γελετς κα.Ι δtεΡμψεuUς της tπlσ'l'jμ.'ι'jς πολι't'tκijς. Άνα.γvωpΙζOOν 

τά. πλεονεχ:t~μ.a.τά. μ.a.ς. λόγω Ο'l'jμtMΡα.τΙα.ς. ένώ iι δικ-ή τους θέσ'I'j 
εΙνα.ι πολό πιό δόσχολη, λόγω στριχ.τιωτι'XOi.i κα.θεσΤώτος. θά. πα.ρα
δεχτofiν κα.Ι «lξωθεν πιέσεις» κα.ί "έσωτερικές ΔUΣΧέpειες», κα.ί cnι.o

πιμ.ότητες. Κα.Ι μ.ιΜ.μ.ε !δώ γι6:. !πΙσ'l'jμ.ouς, δι μ.ιΜ.μ.ε γtά. τουρ
κιχό λα.6 κα.Ι γιά. (lλλουζ, ΠΡοο&εuτιχοuς πιχ;p6:γovτες, '1toU βλέπουν 
&'κόμ4 πιό ξεχά.θα.ρα τά. π:pά.γμ.Gtτα.. 

Μετ'4 &''1tr) l.Sλα; ιχ;ότά. θά. ήrιχ;ν περιττό Τσως νι! ίιπογραμ.μ.Ισω 

οτι πΡέπει νι! ιiπι:ικλειστεί χά..θε σκέΦ'I'j γιά. &.νaμlτpησ'l'j. γιά. lνo
M'l'j σUιyxρouση, κα.Ι ιiπό τΙς Μα πλεUΡές. ΕΖδιχά. γιΙΙ τΥιν <Ελλά,
διχ;, ιixόμ.'I'j κι (ly νικι:ιΟΟε θά. ήτ:a.ν iι μ.εγά.λη χιχ;μ.έν'l'j, γιά. τόν &πλοο
στιχ;το λόγΟ': δ λιχ;ός της lXEt. ΚΙΙτι νιι χά.σε~ την iισuχΙα. τω, 
τ-ήν olxoνoμ.txYι του εδμ.ά.ρεια., ιiκ6μ.'I'j κα.Ι τη δ'l'jΙ.ιοκριχ;τΙα. τou. Ό 
'tOU'ρκιχός λa.6ς, τι θά. lχιχ;νε.; τ-ή δικτα.τορίιχ;. τ-ή φτώχεια. τω, την 
κα.κoμ.oιριιi τω; 

ΜπορΟΟν οΕ ΤΟΟρκοι vιt· τά. βγά.λouν πέρα. μ.ιχ;ζΙ μ.a.ς; 
θιΧ. π:ολεμ.-ήσει δ τοορκικός λa.ός; Δέ θ6: στρέψει w. l.Sπλα. t

νooψr:{oν wJ 'ΕβΡέν; 
ΆφελεΤς !ρωτ-ήσεις. ΕΙπιχ; κα.ί θΙΙ τό λέω σuνέχεια. δτι οΕ ΤΟΟρ

κοι ενιχ;ς-ενιχ;ι,; εΤνaι θα.uμ.ά.σιoι (lνθρωποι. Κα.λότεροι κι &.πό μ~ς, 

lσως. Άλλά. (ly τoUς κάνεις ιiσ'Κέρι, Χ0ιπ6:.δι, κα.ί ταός πε{σεις lSτι 

!χεΤνος φτ:a.Ιει χclπa., θά. l't'UTCYιaEt. Κα.Ι δέν εΙνα.ι πολό δύσκολο 
vιt "rGιI,J; πεtGεις. Αdτό ποό λέμ.ε !δώ χοιν-ή γνώμ.η, εlνιa.ι λΙγο, ΟΟσκο
λα ν6:. τό πείς γιά. την ΤουρκΙιχ.. Δέν όπά.ρχει r::ιr:ήν Τοοριχ,Ια. «καιν-ή 
γνώμ.'I'j», mιό νά. κρίνει κα.Ι νά. σκέφτετα.ι. 'Ή κα.θuστέΡ'ι'jση κιχ;!' Ύι 
κα.τa.πΙεση ιχ;Ζώνων &.ν6:.γκα.σα.ν τόν τοσρκο ν6: ίιποτ6:.σσετα.ι στ'όν 
lσχΙίpό της μ.έριχ;ς. Έβρέv-πιxσιx στά. πpά.γμ.a.ται; rta.σιxGlv Έβρέν

παισ:a.. Έτζεβίτ aτά. πpά.γμ.a.τ:a.; rta.σιxalv ΈτζεβΙτ-μπ:ε'l'j_ Ντεμφέλ 
στά. πpά.γμ.Gtτα.; rtιxaa.σlv Ντεμ.φέλ-έφέντη. Κι l1tEtτ:a. !ΠYJpεά.ζΈτ:a.ι 
σέ &.πΙστεuτο βΙΧθμ.ό ιiπό την Τ'ι'jλεόΡα.σ'l'j κιχ! τΙς !φ'l'jμερΙδες, &.π:ό 
τό τΙ θά. πεί δ «Μπ6:ς», δ ιiνώΤδpoς, iι κεφιχλ-ή. ΑΙΙτός ξέρει. 

'Έτσι έξ'l'jγεΤτa.ι κα.Ι iι lλλειΦrι οόσιa.σΤΙΧijς &.vτΙστa.σ'Yjς στό 
στρα.'t'tωτικό κα.θεστώς. Άκόμ.a. κα.Ι ο[ πολιτικοΙ ~γέτ:ες, 'Ετζεβίτ 
κα.Ι Ντεμ.ιΡέλ, lλεΥσ.ν ι:sτoUς ΕόρωπΙΧίους !κπ,ροσώποος ο.tσ.φ6ρων 
όΡγά.νων κσ.Ι όΡγα.νώαεων (Σuμ.6οόλt(; ΕuρώΠ'ι'jς, ΕΟΚ, Δtεθν-ής 
Άμv'l'jcttεΙσ., Κοινο6()uλt~, κλπ.) δτ:ι νaΙ μlν, γιά. λόγοuς &Ρχής ε!-
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να.ι &.ντΕθετοι στη δικτα.τορΙα., &.λλά. lσπεt.tΟιχ.ν νά. πpcισθέoouν -
~ σrtρα.τιωτικTι έπέμ6α.σΎj στΙς 12 Σεπτεμ6ρΙου 1980 f(cσ.ν &.νσ.γ
κιχ.Ια.. Μόνο δτσ.ν τό σrtρσ.τ:ιωτικ6 κιχ.θεστώς διέλυσε δριστ.ι'Χ.&. δλιχ. 
τ4 πολιτι'Χ.&. κόμ.μσ.τσ.ι δ 'Ετζε6Ιτ &.ντέδρσ.σε. Μέ τά. δικ&. μα.ς μέ
τρα. μ&.λιστιχ., πολό χσ.λιχ.Ρ6.. Ot δικοΙ μα.ς πολιτικοί, στ;ήν π:ερΙ080 
της έφτσ.ετΙα.ς δέ στσ.μ6.τησα.ν oUτε στιγμΤι νά. τfιν π<ιA.εμιmν (ΊSλoι 
σχεδόν~ κι οχι μόνο ot ΠOλιτtκOΙ ~γέτες) &.νοιχτ&. κσ.ί κρυqκX.. Πως 
κσ.Ι ποιός λα.ός ν&. &.ντιδ-ρ&.σει μετ&. &.π6 α.υτ6; 'ΕκεΤνοι πού &'vτι
δροον, ήτιχ.ν α.ότΟΙ ποό &'ντιΟρώσα.v π&.vτσ.,. κα.Ι μέ δΎjμoκρσ.τΙα. κιx.l 

μι Οικτσ.τορΙα.: οι lvoπλE, &'ΚΡο&ξιές κιx.l &.κpcιιχ.ρtστεpές δμ6.&ς, 

κα.Ι οι Κουρ80t α.υτονομιστ.ές. 
'Όσο. γιιΧ. τό &'ν μπορΟΟv 'Ι&. τά. 6γιΧ.λouv πέρα. μιχ.ζΙ μιχ.ς, &.ντε 

&ς δεχτoiJμε δτι έμετς είμa.στε πιό κιχ.λά. ~κπσ.ιδευμένoι, πιό ?ttX.λιX 

έξοπJ.ισμένοι κιχ.Ι πιό κ.α..ΑοΙ πολεμιστές κιχ.Ι πα.τΡιωτες. Ή &'ριθμΎj
τικfι όπερoχfι 15μ.ως εΙνιχ.ι σuνψιπτικfι. Κα.! 'ι.vα.ν πρός τέσσερις νά 
&'ντιπσ.ριχ.τ&.ξouμε, σ;τ,6 τέλος θιΧ. πεpισσiψoυv πάλι μερικιi έκιχ.τφ
μόριιχ. Τοορ-κοι. 

"ΑΧλ.ο πράγμα. &.ν ϊεχτοσμε έπΙθεσΎj. Τότε δέν τΙθετιχ.ι ζfιτη
μα. oUτε ιX.ριθμΎjΤι.κ-ης, οδΤ'ε όλικ-ης, ουτε τεχvικ-ης όπεροχ-ης. ΤΙθε

τιχιι ζfιτημσ. όπεpά.O'Π.ΙσΎjς των ΙεΡώv κιx.l δσΙω·v. 
Κα.τιχ.λΥιγω λοιπ,6v ι γιιΧ. 'Ι&. μfι γΙvομιχ.ι κα.Ε πολό κoupιx.στικός: 

:Eεκιx.θα.pισμένΎj, πιΧ.για. κα.Ι κοιvως &.ποΟεκτή έθνικΤι έξωτερικfι πο
λιτική, εΙδικ&. στιi έλλΎjYoτoυρ-κικιi. ΔιιχφωνΙες κιχί διιχφοΡετιΚΙς 
&;πόψεις μπορεΤ 'Ι&. &'να.κόπτouv σέ θέμα.τιχ. τιχκτικ-ης κιχ.Ι σέ &λλrx. 

μεΡικότεριχ.. 'AXλ.ιi α.ότά. θιi έξυΠΎJρετooν τ6 γεvικό σκοπ,6, &'vτί νά. 
τόν πιχρα.6λιiπτouv. 

Ό Ύριiψωv οέv ε!vιχι ουτε πολιτικός, ουτε διπλωμά.της. Ε!νιχ.ι 
δ.1tλιX. ενα.ς OΎjμoσιoγp6.φoι; κιx.l εvιχς κοινός 'ΈλλΎjνιx.ς πολΙτης κιχ.Ι 
πσ.τριώτης, πού τoQ δόθΎjκε Τι ευκιχ.φΙιχ κα.Ι ~ δuνα.τότηw. Υά. &'τε
vΙσ.ει τ6 θέμα. κα.Ι &'π6 τΙς oub l5χθες τοο ΑΙγα.Ιοο. M'J'T;Qpεt πολλές 
&'πό τΙς σκέψεις κιχΕ τΙς &'πόψεις τοο vιΧ. θεωρ'ηθοi}v &'ψ€λεΤς fι &,
στεΤες &.πό &'νθρώπouς ποό ΤVωptζooν τ6. «ΙΝ» της πολtτtκ'ijς -κιχΙ 
της όψΎjλ-ης oιπλωμιx.τlα.ς. Δέ χιΧ.youν δμως τΙποτε vιΧ. τΙς &'κι:ιόσοοv 
fι ν6. τΙς διιχ6&.σΟΟΥ, γι' ιχυτό κσ.Ι τΙς πιχρα.θέτouμε χω:ρΙς ψό60 κιχ.Ι 

π&.θοι;. 

Είπιχ.με πιό πιχ.vω δτι οΙ περισσότερες Οιιχ.ψορές μσ.ς μέ την 
ΤοορκΙα. &'vέκUΦα.v κσ.Ι ίιπιχ.ρχouν μόνο λόγω ΝΑΤΟ. Αότό τό jIf»

ρΙζοοv κα.Ι τό πιστεQouv &'ρκετοΙ Τοσρκοι, μορφωμένοι -κιχΙ προ&

δεuτικoΙ 
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Eινα.~ ~λ~θε~α. δτ~ τ6 πνεσμ.ιχ. της φ'ιλΙιχ.ς που εΙχα.ν ~πoκιx.τιχ.
at'fjaEt δ Βενιζ.έλος κιχΙ δ Άτιχ.τουρκ, εΤχε ~χΙσει vi ~τoνεΤ, !ν 
δχι κcιΙ ν6. κcιτa.στpέφετιx.ι έπΙ των οιιχΟόχων του Κεμ.6.λ. Άλλ6. ~ 
tYπoδa.όλιση, κa.Ι μ6.λιστιχ. κcιτ6. auatYjttιx, της πα.λιιiς έχθΡ6τYjτιχ.ς άρ
χισε μετ6. τό 1953. Μετ6. OYjMO~ τ~ν εντιχ.ξYj κa.ι των Μο χωρων 
at'fj νεα. Συμμιχ.χΙα., στ6 ΝΑΤΟ. Μι6. μιxπικ~ ~κθεση της ΣΙ" A~ ''Ει 
τ6. λέει δλα.. 'Εγριχ.φε ~ ~κθεση έκεΙνη: 

«Έλλ6.0α.: Πα.Ρ6. την σuντpι6~ της κομμοονιστικ'9jς έξέγερσης 
πρΙν ~πό 4 χρ6νια., ~ MELOΨYjIPlιx τΟΟ λιroσ εΤνιχι στριχμμένYj κa.τ6. 
τοΟ κa.θεστωτoς. Κα.Ι πα.ρ· δλες τΙς πpι:mιxγα.νoιστικές προσπ6.θειες 
οέν πεΙθετιχ.ι δτι ~ χώριχ κινοuνεόει ~πό τό Βορρ6.. Χρει6.ζετιχ.ι ν6. 
στρα.φεΈ iι ~YYjσuxlιx. του πρός !λλYj κιχτεόθuνση γι6. ν~ περισπιχ
σθεί ~π6 τά. έσωτερικ6. το!) προ6λ-ήμιχ.τα., ώστε νιΧ μ-ήν άνιχ.ζωπuΡω
θεΤ iι έσωτεpικ~ έξέγερσηΥι. 

«ΤΟUΡκΙιχ.: ΆρχΙζει vi oYjtttoopγEttιxt !πικΙνΟΟνο έσωτερικό 
πρ66λYjμιχ.. Ή oιιxκoπ~ των μετιχ.ρρυθμΙσεων στρέφει 6α.θμια.Τιχ. με
yw λιx.Τκιi στρώμ.ιχτιχ. κcιτιi τοΟ κcιθεστωτoις. Χρει6.ζετιχ.ι vi OΎjμι
OOργΎjθoOν έξωτερικοΙ !ρεθισμοΙ, ~λλ6. δ ΤΟΟΡκικός λα.ός !λ6.χιστιχ. 
Οιιχ.6λέπει κινδόνοος ~πό τό Βορρ6.Υ>. 

Σόμφωνιχ, λοιπόν, μέ την ΙκθεσΎj της ΣΙΑ (~λλιX κα.ι at'fjv 
πpa.Υμα.τικ&τητ(Χ) Έλλ6.0ΙΧ κα.! ΤοορκΙιχ. έλ6.χισΤΎj σημιχ.σΙιχ. ~oινιxν 
aτό γενικό κιχ.Ι ~6ριστo «~πό 6oppιi'/) κΙνΟuνο. ΆντΙΟετιχ. δ φόβος 
κcιΙ δ κΙνουνος της μιιiς ~πό την &λλΎj, θ6. "ιτα.ν πιό &πτός, &ν 
tYποΟιχ.uλΙζοvτιχν κa.τ6.λλΎjM πΙΧλιές ~χθpΎjτες κιχΙ μΙση. Στ~ν tYπo>
oιχ.όλισΎj ιχ.ύτη θ6. 6O'YJOooaE θα.uμ6.σια. κα.Ι τ6 κuπριιχκό. 

''Ολα., λοιπόν σέ !νέργεια.: συνωμοοΙες, πλεκτ6.νες, πρ060κ6.
τσιες, οοΥκρόμ, γι6. την έπιτuχΙιχ. τοΟ σκοποο, OΎjλΙXO~ κcιτιx.στρoφ-ή 
τοΟ πνεόμιχ.τος ~μoι6α.Ιιχ.ς ι:ΡιλΙιχ.ς κιχ! !μπιστοσόYYjς μετα.ξό των 000 
δμορων χωρών. 
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ΕΙχιχ την -rox't/ ~ την &ΤUΧΙιx νά. ζijσω τόν Ινιχ σχεΟόν χρόνο 
ό1tό ΟΥΙμ.οκΡα.τικό κΙΧθεστώς ΚΙΧΙ τόν &λλο όπό στριχτιωτικij οικτιχ
τορΙιχ. Πιxριxκoλooθώvτιxς μέριχ τη μ.έριχ τά. γεγον6τιχ &πό τό Σε
πτέμ.6ριο τοΟ 1979 ως τ6 Σεπτέμ.6ριο τοΟ 1980, ποο κιχτιχλόθ't/κε 
ij Δ't/μ.οκριχτΙΙΧ μ.έ την έπέμ.6ιxσYj Πjς ΥιγεσΙιχς των Ένόπλων Δuνά.
μ.εων, μ.πορε! νά. ΚΙΧΤΙΧλijξει κιχνένιχς στ6 σuμ.πέριxσμ.ιx, δτι «δλοι 
έΡγά.ζοντιχν γιά. την έπέμ.6ιxσYj». 

ΕΤνιχι &λ~θειιx δτι Υι Τouρκ!ιχ οέ γνώρισε πotέ πριχη.ι.ιχτtκij 
Ο't/μ.οκριχτΙιχ. Άπό τ~ν &νιχκ~puξ't/ Πjς χώριχς σέ Δ't/μ.οκριχτΙιχ, &π6 
τ6ν Κεμ.ά.λ Άτιχτοόρκ, τ6 1923, κιχι ως τΙς 12 Σεπτεμ.βρΙοο 1980, 
ποο κιχτιχλόθ't/κε γιά. τελευτιχ!ιχ φορά Ιγινιχν &ρκετές έπεμ.6ά.σεις 

τοΟ ΣτριχτοΟ, &μ.εσες κιχ! lμ.μ.εσες. Άλλά. κιχ! δτιχν λεΙΤΟΟΡγοΟσε 

τ6 ΟΥΙμ.οκριχτικό ΚΙΧθεστώς, τόν τελεuτιχ'fο λόγο σέ πολλά. ΚΙΧΙ βαr.σι

κά. ζΥΙτημ.ιχτιχ ΚΙΧΙ &.π0φ6.σεις. τόν εΤχε δ Στριχτός. Άπό τοός Ιξι 
Προέοpouς Δ't/μ.οκριχτ!ιχς ΚΙΧΙ ενιχν &'ΡΧΥΙγ6 τοΟ Κρά.τοος (τόν σYjμ.ε
ρινό, ατριχτηγό Έ6ρέν, oYJΛιxo~) μ.6νον Ινιχι;; οέν προερχότιχνε &.πό 
τό Στριχτό, δ Τζελά.λ Mπιxγtά.p, τόν δποΤο &.νέτρεΦε τ6 ατριχτιωτι
κ6 κΙνΥΙμ.ιχ τΟΟ 1960-61 ΚΙΧΙ τόν κιχτιχοΙκιχσε σέ θά.νιχτο, χωρΙς νά. 
τόν έκτελέσει, λόγω ΥιλικΙιχς. 'Όλοι οι &λλοι f'ίτιxν ατριχτηγοΙ ~ 
νιχύιχρχοι. 

Κιχτά. πιxρά.ooσYj, δ Στριχτός ήτιχν δ θεμ.ιχΤιχΡόλιχκιχς των &(>" 
χων ΆΤΙΧτΟΟρκ. Κιχ! πά.λι, ΚΙΧτά. πιxρά.δoσYj, δ κά.θε; Πρόεδροι;; 
ΔΥΙμ.οΚΡα.τΙιχς lπρεπε νά. Ιχει τ~ν ΙγκpισYj Πjς ΥιγεσΙιχς ~ν Ένό
πλων Δuνά.μ.εων. 'Ο τελεuτιχtος, μ.ά.λιατιχ, δ νιxUιxpχoς έν &ποστρα.

τεΙΙΧ, Φά.χρι Κοροοτοόρκ. έξελέΎYj τόν Άπρ(λιο τοο 1973, μ.ετά. 
&.πό &νοιχτη έπέμ.βιxσYj το!} ΣΤΡα.τοσ, ποό κύκλωσε μέ τά.νκς τό 
Κοιν060όλ .. ο 'ΚιχΙ όποχρέωσε τοός &vτιπρoσώπoυς του Ιθνους - βου
λευτές κιχ! γεροοσιιχατές - νά. τ6ν ΦYJψΙσοον. ΚιχΙ σ,ότό, κά.τω &.πό 

τη ~σYj τοο Άτιχτοόρκ, πού περιλijψθYjκε aτό &ρθρο 4 τoU Σιw
τά.γμ.ιχτος, ΚΙΧΙ ποό εΤνιχι γΡα.μ.μ.ένΥΙ στ~ν ΙΧΤθοοσα. ~ς Βοuλi'jς: 
Έγκεμ.ενλΙκ ΚΙΧΥιτσΙζ-ΣιχρτσΙζ ΜιλλετΙν vτΙρ ΟΥΙλιχδ* Ή xu
Ρια.ρχΙιχ &νijκει &περι6ριστιχ ατό λa.όΙ 
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Κα.Ι δέ6α.tα. δΙ γΙνετα.t λ6γος μόνο γι' α.Ότό, tj ytιX. θέμα:tα ποο 
&;ψοΡών την έθνικ~ &;σψά.λεια. κα.Ι &μΙίνα. της χώροι.ς, δτσοο θά. μπο
ρoίiσε νά. δικα.ιολO"('Yjθετ ~ θέληση τΟΟ Στρa.τOO. Στό τεσχος τω, 
στΙς 20 ΦεδΡOOα.ΡΙOtί τΟΟ 1980, τ6 &;γγλόψωνο έ6δoμ.a.δια.ίo «Ντ:ι
πλoμιiτ» Ιγρa.φε: «'Oπωσδ~πoτ:ε οΙ εΌpιtmα.ϊ'Κιές κιιΟερτησεις θά. l
χοον Mfjpoφopηeet μέσω τών Πρεσβειών τοος στην 'Άγχ.Ιίρ'α., γιά. 
την έπιθΙίμΙα. των Ένόπλων Διiνά.μ.ε.ων νά. ΠΡοχωρ'ήσε.ι ~ m6ιρν'l'jση 
στΙς πpoε-αχμ.a.σΙες γιά. την Ιvτa.ξ'l'j της χώροι.ς στην Elιpιtmα.·'κ~ 
Κοι νότ:'Yjτα. .• >. 

Μά.λιστα.! Κι οχι μ6νο' γιά. τήν ΕΟΚ, &λλά. καΙ γιά. τά. Μ.νεια., 
καΙ γιά. τ:ό τα.ξίδι τΟΟ Προέοροο της Δ'ι'jμο:κ.ρατΙας, tj τΟΟ πρωΘU
πoupγoG σέ :κ.ιΧ.π,οια. ξέτη χώρα., δ Γενικός Έπtτελά,ΡΧfjς (1tOό tr:CtV 
καΙ δ ooσιa.στι:κ.6ς ιχ,ΡΧfjγόι; τών Ένόπλων Δu,νά.μεων) εΙχε γνώμfj. 
T~ν έξέψραζε είτε &μεσα., στό 'Εθνικό ΣΙίμ6οόλιο Άσψa.λεΙα.ς -
δπως λεγ6τα.νε. τ:όιt'ε, είτε μέ έπιστoλ~ στόν ΙΙ ρ6εδρο της Δfjμοκρα.
τΙα.ς tj aτόν πpωθu1tooργ6 της χώρας. "Αλλοτε πά.λι Ικανε Οfjλώ
σεις :κ.α.θα.Ρά. πολιτικές, ΣUνιστώντας στΎιν κu6έρYf)O'fj τΙ νά. κά.Υει 

καΙ τΙ νά. &;πο::ΡόΥει. 

Κα.Ι τΙ !καΥαν οΙ πολιτικοί καΙ τά. ΠOλιτtκιX. Κόμ.μα.1:Y.r.; Πως 
&;vτιδρoίiσα.ν ΎΙά. νά. τεθεί τέρμα. σ' α.Ότές τΙς έπεμ6άσεις 1:'00 Στρα
τοσ; ΤΙπστα.. ΟΙ &ΡΧ'ι'jγο-Ι ΤO\Jς πpoέ6α.ινa.ν σέ 01jλώσεις καΙ ένέρ
γειες, ποό πΙστεΙία.ν δτt θά. Ικανοποιήσouν τοός στΡατιωτικοός ~γέ

τες, κα.Ι !ριχνα.ν τιΧ, 6ά.Ρfj της κακοδα.ιμονίας aτό ιχ,yτΙπa.λo K~, 

της κu6έF'Yf)σ'l'jς tj της ιχ,ντtπολΙτεuσfjς. 'ΈδΙΥαν δ'l'jλa.δή έξετά.σεις. 

Τόν 'Iou,yιo τοϋ 1980 σέ σuvέντεuξfj τόπou ποό Ιδωσε δ &PXfj
γός τοϋ Λα.ίκοϋ Κ6μf14τcς, κ. Έ,cζε6Ιτ, μετά. τό ιioιέξoδo πoU εΙχε 
01jμtouργ'l'jθεΤ στ6 θέμα. τ'Υ)ς έκλοΥ'Υ)ς Π Ροέδρou Δ'ι'jμσχ.pa.τΙa.ς κα.Ι 
την ώσιa.στικ~ πa.pιXλuO'fj τΟΟ Κοινο6οολΙοο, 'ItpGetδooolfjae σχεΟόν 
καθa.Ρά. ytιX. τόν κΙνδΙίνο έπ,έμ6α.σfjς τΟΟ ΣτΡα.ΤΟΟ. γιά νά. προσθέσει 
δτι τ6 Λα.f.κό K6μ.μa. Ικανε τ6 καθ'Υ)κον ΤΟΙί. "Αν οΙ ιivτΙπα.λoι έπι
μέ.νwν στην τa.κτική τouς «Υa.Ια. ΠΙίρι μιχθ1)τω» •. Ό ιipχw6ς του 
κooερνώvτoς Κόμμα.τος Δtκα.ιοσόνfjζ· ιiπά.vτφε ιiνά.λoya.. 'ΕκεΙνος, 
λέει, Ικα.νε τό κα.θ'Υ)ΚΟΥ τω, κα.Ι μάλιστα. σliμ.μoρψώθ'YjΚε μέ τΙς u
ποδεΙξεις των aτρa.τιωτ:ικων. "Αν κά.τι Μν μπορεΤ νά. τό όλοκλfjΡώ
σεt. εΙνα.ι για.τ:Ι δέν 6ο-ηθάει ~ ιiντ~πολΙτ:εUO'fj μέ την τa.κτική της. 

Ka.l ο[ Μο ά:Ι1;οοι.λε.Ιετ.ιχ.ι Υά. μήν Ι6λεπα.ν δτt &πωι,; π,ήγa.tνa.ν τά. 
πΡά.w.a.τα. tr:α.v ιiνa.πόιpεUΚΤfj ~ στ:ρα.τιωτική έπέμ6α.O'fj. 'Ή έντ:6-
'Itω\Πl ποό σχ'l'jμιΧ.τιζε δ &vτικειμενικόζ πa.pa.τηp1jτηr,; ε!νa.ι δτι την 
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Π'ρ~σα.ν, μι τη σκέψΎj δτι κα.Ι οΙ δύο ήta.ν έντά.ξει ΙΙπiνa.ντι 
των ΙΙξιώσεαιν του Στρα.τεύμα.τος. 

ΝτεμιΡέλ: 'Εγώ όπOtlμΎjσα. τη λΙρα., πijρα. τά. πι6 ιχόστηρά. μι
τρα. λιτ6τητ:a.ς κα.Ι πρoώθΎjσα. τά. α.ιτ.ημ.a.τ:a. των Στρa.τιωτικων. Στό 
θέμα. της έκ.λ.σyiίς Πρoέιρou~ πρότ:εινιχ νά. ΨΎjφιστεί νόμος, γιά. νά. 
γΙνει ~ έκλoyiι τou &μεσιχ &.πό τό ΛΙΧό. Πρότεινιχ ΙΙκόμα. κa.Ι την 
πρoκ.ηρυξΎj έκλοΥων, γιa..τΙ πιστεόω: δτι θά. πά.ρωι έπa.ρκΎι πλεΙoψΎj
φΙα., <i'ιστε νά. έκλΙξω κιχΙ τόν Π ρόεο.ρο, !στω κa.Ι μι τό cnιμεpινό 
σόστημ.a., ΙΙπό την 'Eθνoι:roviλEuO"Yj. 

ΈτζεβΙτ: Τά. μιτρα. ποό 'Itijpe δ Ντεμ.ιρέλ κιχΙ iι ωνεργιχσίΙΧ 
τοl) μ.έ τό ΙΙκροοεξιό Κόμμα. του Τουρκές δδΎjγoϋν στη φa.σιστικΎι 
ΟικτιχταρΙα.. Μέ την τρομ.οκριχτΙιχ ποό !ντά.θΎjκε έξα.ιτίιχς της !νθά.ρ
ρυνGΎjζ των &.κρΟΟεξιων δμ.ά.δαιν, εΙνιχι &'Μνα.το νά. γΙνouν rνΎισιες 
έκλοΥές. 'Όσο γιά. την έκλοΥΎι Π ρoέδΡOU" δ τρδτcoς ποό ΠΡατ:εΙνει 
δ Ντεμιρέλ εΊνa.ι &.ντιωντ:a.yμ.a.τ:ικδς. 'Εμείς Π·ΡOΤεΙνa.μ.ε κά,τι κα.
λότερο: Ν ιi γΙνει μιά. πρώτη ΨΎjφoφoρΙα. μέ οσους όΠΟΨΎιφιouς θέ
λouν νά. δ~εκδικ~σouν την 1tpOE8ρlιx. Κιχτόπιν νά. περιοριστεϊ: ~ ΦΎj
φoφopCa.. σΙ δύο μόνον όπOΨ~φιooς, κιχ! τελικά. νά. υποδειχτεί ΙΧότός 

πού θά. ωΥκεντρώσει την πλεΙoψΎjφΙιx κα.Ι νά. !κλεγεϊ: μι τη ωνa.l
νεO"Yj σλων. 

Ό ΈτζεβΙτ πΙστευε έΠΙGΎjS δτ:ι ~ OΎjμ.oκPMΙΚΎι 1jywCa.. τοϋ 
Στpιxτείιμ.a.τoς &.κόμΎj κa.Ι &ν έπενέβιχινε θά. ιiνέθετε στό Κόμ.
μα. τou τιΧ. περa.ιτέρω μετά. τΤιν κα.τa..στολΎι της τ~τΙa.ι,;. δπως 
Ιγι νε μετά. την έπiμoooΎj τr.ιυ 1971-72. 

'Έτσι έξΎjYείτιxι τό γεΥονόι;, ΟΤΙ γιιi ιiρικετoύς μijνει;" Ντεμι
ρέλ κιχΙ ΈτζεβΙτ &.π.έφευγιχν κά,θε oYιllJ)O"Yj γιιi τη Οικτι.χ.τορΙιχ του 

Έβρέν, ένιΟ στοός ξέ.νouς παοΡάγοντες ποό τ:οίιι;, !π.tσκέ1t'tοντa.ν κιχ
τ4 κa.ιρoόι; δήλωνιχν lSτι ~ έπέμ.6a.σ1j 'tij, 12Ύjς Στεπ:τ:εμ6ρΙou 1980 
f(ca.v &.νa.Υκa.lα., πa.ρ' δλο ποό γιά. λόγouς ιipxijI,; tca.v κι οι 000 &'',1-
τιθε1:(Jt στή σικτa.τopΙιx. 'Eξέφpa.ζα.ν έπΙO"Yjζ την !μπtσταroYYj 1:(JU, 
στΙς 'Ένοπλες Δυνά.μ.εις κa.Ι στΎιν ΥιγεσΙα. τους, στι δΙνι 'ItΡOΤlQeVta.t 
νά. πιχρα.μ.εΙνouν στην έξouσΙα., κιχΙ στι μετ4 την κa.τι:ι.ιστoλΎι της 
τρoμ.oκρa.τΙιxς, θά. πa.Fιοιαχ.ν τΤιν έξουσΙιχ στoUς πολιτικούς. "ΑΡχ.Ι
σιχν νά. ΙΙντιδpot1ν κά,πως. μόνον δτιχν δ ΈβFΙν διέλυσε τά. πολιτικά. 
Κ6μ.μα.τιχ xa.l τά. &.πα.γ6ρεuσε νά. πά.ρouν μέρος σΙ έκλοΥές 4ν 
κa.Ι δτιχν γΙνοον - μ.έ τούς ίδιouς τΙτλους κa.Ι τοός ΥΟΙOUζ ιiρ

Χ1jΥοός· 
"Ας πά.ρouμε τώΡι:. τά. πριiyμ.a.τιx μέ τη xρovoλoyικTι τouς σει

Ρά. ΣτΙς 14 Όκτω6ρΙou 1979 ΠΡOΚΎjpιίσσoντa.ι &.νι:ι.ιπλΎjpαιμ.a.τικές 
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έκλοΥές, γιά. τη σuμ,πλ'ήρωσYj πέντε 60uλεuτt1U9ν Ι6Ρ<11ν, πoU XYj
ρεόουν. Ό Έτζε6Ιτ, πού lχει ~ν~λά.6ει τ'ή 6ι~κυ6έρν'Y)<Πj της χώ
ρ~ς γιά. τρΙτη φορά., ~πό τΙς 17 Ί~νou~ρΙou 1978, δέν φ~Ινετ~ι νά. 
τά. κ~τά.φεpε ml τόσο κ~λά.. Δέχτηκε τoUι; δΡους του Διεθνους Ν ο
μισμα.τικΟΟ T~μεΙoυ γιά. τ'ή xoρiιYYjoYj 6oήθει~ς, ή δπoΙ~ ώστόσο 
εZν~ι στ~γόν~ στόν Φκε~νό. Άπ~γoρεόει την είσ~γωYYι κ~έ, 'ij
λεΚΤΡονικων μYjχ~ν'Υ)μά.τωv ml σuσκεuων εί6ων πoλυτελεΙ~ς κ~ι 
6ά.ζει περιορισμοός στό πετpέλ~ιo. Άπoτέλεσμ~. οΙ έλλεΙΦεις πολ
λ~πλ~ιά.ζoντ~ι. Στά. κ~τα.στ1jμα.w. σχYjμα.τΙζοντα.ι ουρές γιά. Οιά.
φορα. e!oYj πρώτης ~νά.γΚYjς, τό έλ~ιό~δo έξ~φα.νΙζετα.ι, τά. τσιγά.
ρ~ σπ~νΙζouν. Τά. πι6 πολλά. 6evttvάo6tm lxouv 6ά.λει τΙς μά.νικες 
κoυλoόρ~ πά.νω στΙς ~vτλΙες - σ'Υ)μείο δτι οέν δπά.ρχouν κα.ύσι~. 
"Aλλ~ 6evttyάootm lχουν κλεΙσει, κσ.Ι σέ κείνσ. ποό γΙνετα.ι δισ.νο
μή, οΙ ουρές μEyιxliliyouy Υόχτσ. - μέρσ., ~ντΙ Υά. μικρσ.Ινouν. Ή μσ.ό
p'Yj ~γopά. δΡΥιά.ζει. Ή τpoμoκpσ.τΙ~ φouντώνει: 800 νεκρο( τό 1977, 
1.600 τό 1978, ~ζΙ μέ τη σφ~YYι το!} Kσ.χρα.μά.ν~pσ.ς, στΙς 23-24 
Δεκεμ6ρΙou, μέ 117 νεκροός κσ.Ι πιΧνω ~πό χlλιoυς τρα.υμσ.τΙες. 

Ό Ντεμιρέλ πΎ)ρε κ~Ι τΙς πέντε Ιδρες μι τό auvB'Yj~: «BOYj

θεϊστε με Υά. πετά.ξω στ1j θά.λσ.σσα. σ.ότ1j -c1jv κuEiέρYYj<Πj των στερ1j
σεων ml της ~όP'Y)ς ~γορa.ς. ΒΟ'Yjθείστε με νά. κα.τα.ΡΥ1jσω τΙς o~ 
ρές στά. mτσ.στ1j~τσ., δπο!) ή νοικοκυρά χά.νει τΙς ώρες της χαι
ρΙς νιΧ 6ρΙσκει τΙποτσ.». Ό Έτζε6Ιτ εχα.σε την ίσχν1j πλεΙΟΦYjφΙσ., 
πού διέθετε κσ.! δπέ6σ.λε την πσ.Ρ~ΙΤ'Yjσ1j τou. ΣτΙς 24 Όκτω6ρΙou 
ή lvτol1j ~νσ.τέθ'Yjκε στόν Ντεμιρέλ, ποό κι δ !διος δέν διέθετε την 
~πόλuτYj πλεΙοψ'YjφΙα.. Κσ.τόρθωσε ομως νά. πεΙσει τά. Kόμ~τσ. Έ
θνικιστικης ΔΡMrις το!} Τοορκές (~κpoδεξιό) κα.Ι Έθνικης Σωτ'Υ)
pΙ~ς του Έρμπa.κά.ν (Bp'Yjaxeuttxb) νά. τοσ δώσouν φηφο ~νoχης. 

"Αρχισε μι μ,ιά. πολιτικ1j πα.Ροχων, γιά. νά. έξ~φα.λΙσει τouλιi
χιστον τό πετρέλα.ιο ml νιi κσ.λόψει κά.πως την ~γopιi μέ μερικά. 
e!o'Yj πού nειπ~ν. ΣτΙς 27 Δεκεμ6ρΙou, οΙ στρσ.τιωτικοΙ έπέδωσσ.ν 
στόν Π ρόεδΡο της Δ'Yjμοκρσ.τΙ~, Φιiχμι ΚΟΡουτοόρκ, έπιστολ1j. μι 
την όποΙα. lθετσ.ν δροος στοός πολιτικούς ήγέτες κσ.! Ιδι~Ιτεpσ. στ'ήν 
κu6έρν'Yj<Πj. Ό Ντεμιρέλ ρώτησε !ν ή έπιστολ1j lχει την lννοισ. 
τελεσΙγ~oo, γιά. νιi δπ06ά.λλει την πa.pσ.Ιτησr, τou. ΟΙ στρσ.τιω
τικοΙ ήγέτει; κσ.Ι δ Πρόεδρος της Δ'YjμοκΡα.τΙσ.ς τω ~πιiντησ~ν ~ρ
YYjttxιi, κ~Ι τΟΟ σuνέστησα.ν νιi π~pa.μεΙνει, ~pκεί νιi έκπλYjρώσει 
~ότά. πού ζ'YjτοΟΟσ.ν οΙ 'Ένοπλες Δυνά.μεις. 

ΟΙ κυριότεροι δροι ~τσ.ν μέτρα. λιτότ'YjΤσ.ς; γιιi την ~νσ.χσ.Ιτι<Πj 
τοΟ πλYjθωρισμοt1. μεγσ.λότερα. κovτόλι~ στό στρα.τό γιιi τόν έξοπλι-
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σμό του, μεγιχ.λότερει; O~-χ.α.ιoεoσΙες στοός -χ.α.τά. τόπους O~O~ΚYIτές 

της εςp~ρμoyijς τoί.i στρ~τιωτικoO νόμου, ώστε νά. μπορέσουν νά. κ~
τ~πoλεμ'~σoυν πιό &πoτελε~τιxά. την &ν~ρχΙ~ κ~ί σόστ~σY) οι
-χ.α.στηρΙων ιiσςp~λεΙ~ς γιά. την ~χότεpY) έκoικ~σYj των όποθέσεων 
των σuλλ~μβ~νoμένων. Τέλος, 4ψψ~ν νά. εννOYjθεί ΙSτι δλ~ ~ότά. 

θά. ΙΠΡεπε νά. γΙνουν μέ σuνεννόηιπι με~ό των Κομμά.των, ιiκόμιχ. 
-χ.α.Ι μέ xu6ip'nJσYj εθνικijς tνότητ~ς. 

Ή επιστoλ~ των σΤΡ~ΤYIγων, i'j μ.α.λλον τό περιεχόμενό της, 
ιiπoκιx.λόςpθYIΚδ στΙς 2 Ί~νoυ~pΙoυ. 

ΣτΙς 12 Ία.νouα.ρΙoυ, δ Π ρόεορος Κορουτοόρκ κά,λεσε oτYJν 
πpoεOρικ~ Κ(ΧτοικΙα. του, στ~ σuνoικΙα. Τσά.νκα.για., τόν πρωθuπoυρ-
γό Ντεμιρέλ κιχ.Ι τόν ιiΡΧYIγό της ιiξιωμα.τικijς ιiντιπoλΙτευσYjς 'Ε
τζεβΙτ γιά. Οια.βουλεύσεις. 'Όπως ιiπooείχτηκε, δέν προέκυψε σuμ
φωνΙα., etoLXιX. aτό σχημιχ.τισμό κυ6έρνησης εθνικijς σuνεργα.σΙιx.ς 
των Μο μεγά.λων κομμά.των. Ό 'Ετζεβίτ γνωρίζoντ~ς εκ των προ
τέρων 't1jv άρνησYj τοσ Ντεμιρέλ, υ!οθέτησε την επιθυμία. των στρα.
τιωτικων, ιiλλά. οΙ δΡοΙ ποό lθετε οέν Υιτα.ν oυν~τόν νά. γΙνουν οε

κτοΙ ιiπ6 't1jv άλλη πλευΡά.. Στό μόνο πού σuμcpώνYIσ~ν Υιτα.ν iι εΥΙ
σχυσYj των οιΚ(Χιοοοσιων των οιοικητων τοΟ στρ~τιωτικoO νόμου (6 
δποίος εΙχε XYjpuxOet κα.Ι lσxue σέ 19 νομοός) κ~Ι οΙ οΙκονομικές 
π~poχές πρός τό Στρα.τό ιiλλά. tsxt ij επα.ν~σόστα.σYj τωΥ Οικα.στΥΙ
ρΙων ιiσςpιx.λεί~ς, 'Itcu εΙχα.ν θεσπιστεί τό 1973 -χ.α.Ι εΙχα.ν -χ.α.τιχργη

ΟεΤ στΙς 13 ΌκτωβρΙου τοΟ 1976, ιiςpoί.i εΙχα.ν εκΟικά..σει όποθέ
σεις 3.244 ιiτόμων. 

'Έτσι, 6 Ντεμ.ιΡέλ προχώρησε μόνος. ΣτΙς 24 Ί~νoυιxρΙoι> 
1980 ιi~ΎΎειλε τά. μέτρα. λtτ6τ1Jτ~ς, μέ πρωτο τη γενν~Ι~ δποτΙ
μησYj της λΙρα.ς, ποό ιiπό 47,10 λΙρες τό Soλά.ριο, ποό την εΖχε 
κρα.τησει γιά. Ινα. χρόνο σχεδόν δ Έτζε6Ιτ, πijγε στΙς 70 λΙρες το 
ΟΟλά.ριο. Μιά. ΠΡ~γμιχ.τtκ1j όποτΙμηση γόρω στό 330) ο. Τά. δπόλot· 
πα. μέτρα. "ιτα.ν ι1κόμιχ. χειρΟτεριχ. Ή ιiγoριi πά.γωσε. ΟΙ επιχειρΥΙμιχ.
τΙες μoόOι~σα.ν κ~Ι 6 κόσμος τά. Ιχα.σε. Στά. -χ.α.τ~στ~μ~τιx. δπijρχιx.ν 
τώρα. περισσότερ~ ε(οΥΙ, ι1λλά. οΙ τιμές, πού μέσ~ σέ 10 μέρες ι1νέ-
6η-χ.α.ν ι1πό 50 μέχρι 400 το!ς tκα.τό, νέκρωσ~ν 't1jv κίνηση. 
Ή μονετιχ.ριστικ1j πολιτική τοο Τουργκούτ Όζά.λ, Ύπoυργoί.i 

Συντονισμ.ΟΟ στ1jν κu6έρνησYj Ντεμιρέλ κιχ.Ι otxovoμtxoί.i τσά.ρου, 15-
πως τόν χα.ρα.κτηριζα.ν οΕ ι1ντίπιχ.λοΙ του, ι1νά.γκιχ.σε τοός -χ.α.τόχους 
ι1Κtν~των νά. ιiρχΙσouν νά. τά. πουλ&νε γιά. νά. κ~τα.θέσoυν τά. χρ1jμα.
τα. σέ ΙΟιωτικά. χρημιχ.τιστικά. γρα.ςΡεΤα. κ~ι σέ τΡά.πεζες, ποό !ρχι· 
(J(J.y νά. προσφέρουν γεν~Ιoυς τόκους, πρΙν ι1κόμη ι1πooεσμευτoί.iν 
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τ~ !π~τ6κι.~ 'Χ4τσ.θέσεων, ~ Ιy~νε dfΥ6τεpa.. Άκόμ:η 'Χ4Ι οΙ φτω
χοΙ &?χισ~ν v4 1C'OUM.νs τιt x.oσμ:~μ.α.τ~ των χοριτσιων καοΙ των yu
ν~ικων τους 'Χ4Ι δ,τι &λλο πoλύιrιμ.o, γιά. v4 'XΔτ~θέσoυν τά. χ~μ.α.
τ~ στΙς Τρά.πεζει;. Τό τΙ d,π&:.τες Ιyιν~ν d,ριΥότεΡ~ 'ΧΔΙ τΙ «καονόνιαο» 
!πεσ~ν οι λέ.yετ~ι. 

Έν τω μετα.ξό ~ 'tpoμoκpa.τLa;, ι1ντΙ νά. κa.μ.φθεt, φooνιι::ωvε d.κι).. 
μ.α. π.ερισσότερο. ΣτΙς π:ρωτες 100 μέρες της κu6έΡΥ'YjCrης Ντεμι
ρέλ, οΙ νεκροΙ ξε'3tέρα.ιnν τοός 800, γιά. νά. φτά.σοον ως τΙς 12 Σε
πτεμ6ρίοο, ποό έπ.ενέ6ΎJσαoν οΕ Στρ~τιωτικoΙ στοός 2.500 περΙποο. 
'IOι~Ιτερα. τούς 'tElEUw,ΙOOt; μijνε~ τω κa.λoκα.ιριoυ τoU '80, οΙ νε
κροΙ εΙχαον φτά:σει 20-25 'ΧΔτά. μέσον δρο την ~μ,έpa.. Άνιiμεσα. 
σ' α.υτ.οός ftcα.ν πρoσωιπ:tκότψεζ, δπωι; δ πρώΎJν πpωθu'3tOUiΡΥός Νι· 
χά.τ ΈρΙμ 'ΧΔΙ· 6 O't)νοικα.λιστ1jς rιγέΤΎJς, Τιωρκλέρ, d,νώτα.τα. στε
λέΧΎJ των Κομ.μ.ά.των. d,ξι~τ,ικοΙ των ένόπλων oυvά.μεων, κλπ. Ή 
Πόλη, rι 'Άympa. καοΙ τά. 'Άδα,να. κa.τΙχoυν π&:.ντοτε τό ρεκόρ στΙς 
πολιτικές δοΜψονΙες 'ΚΔΙ <πΙς λφτε!ες 'ΚΔ~των κa.ι ψ~πε

ζων. Χα.pa.κτηριστικοΙ στa.θμ,oΙ στην κλιμ.ά.κωα'Yj της 6Ιa.ι;: ~ κα.τά.
λΎJψΎJ έξ έφόδou των έριyoσmσίων «Tα.ptι;~ στ'ή ΣμόPvη, τό Φε-
6ρouά.pιo, μέ τη σuμ.μ.εWΧ'ή χιλtά.δων στρα.τι~ων, rι σψαοΥ'ή ατό 
Τσόροομ, rι ε1σ6ολ'ή στρ~τιωτtκων τμ.ΎJμ.ά.των στη ΦιXτσ~ γιιi τη 
Oιά.λυσ"tj "Cijς τo:ιtικijς d,ρtατερijς α.ότωω6έρνφΎJς χα.Ι τη σόMΎJψΎJ 
των μελων της, μέ τη 6ofιθει~ (κa.Ι στΙς 000 περιπτώσεις) μa.σ'ΧO
φόρων, «ΓκρΙζων Λόκων» του ΤOUfiXές, τδν 'Ιοόλιο. 

Οϊ 8ι~ΚO'Itέ.ς του pεUμ.α.τoς τρεις ώρες τόι πρωΙ κa.Ι τρεΙς τό 

d.π6ysuμ.a. (σΙ μερικές περιοχές φτά.νων κα.Ι στΙς όχτώ ώρες τό 
24ωρο) yενιΚEUovtα.ι λόγω έλλεΙψεωι; 'ΧΔοοΙμ,ων. ΟΕ ζΎJμιές σέ έ
'J1;tXEt~aEtιo, κ~τιwτημα.τα. 'ΧΔΙ έριyoστιio:ια. εI~ι μεγιiλες. Tιi πε
ρισσότερα. έΡΥοστά.σιa. έ~yά.ζoντα.ι μόλις μέ τ6 300) ο της Eκa.νάt:"tj
τa.ι; d.πόΟOσ"tjς. 'Άγριες d.περιΥtες ζεσπών κ6.θε μέρα. καοΙ έΡΥοστά.σια. 

d,~yκιiζοντα.t νιi κλεΙσουν τ6 lν~ μετά. τό 4λλο. 

Σ,;(ς 6 ΆπριλΙου λ'ήγει Ύι θΎJτεΙ~ τω Π ΡοέοΡοο της ΔΎJμo
xpa.tta.ι;, Φιiχμ,ι ΚΟΡοτοόΡκ, κa.Ι d,oπb τΙς 21 M~pτΙoo d,ρχΙζοον στη 
Mεγά.λΎJ ΈθνoσuνέλεIIσ"tj (Βωλ'ή κα.Ι ΓεΡουσΙα. μ,α.ζΙ, σέ x.oι~ O'UνE
Opll%.G"tJ) οΙ ψΎJφoφoρΙες ΥΙά. την d,νιiοειζΎJ τΟΟ νέω ΠΡοέΟρω. 
ΣτΙς πρώτες Μο ψΎJψoφoρΙες d,Π~Lτεtτaι πλεtοψΎJψ'Ια. δύστ:ρΙτων, 
d,Mά. στΙς Ιπόμενες μόνο ~ ά.πόλt)τη πλεΙOΦΎJφιa.. Ή oόνaμΎJ· των 
Κομ.μ.ά.των σΙ ΓεΡοοσ!αι κa.Ι Bσuλ'ή κa.τα.νέμετa.L αις Ιξ'ijς: 
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ΒοολΥι Γεpo1)σΙ~ 

K6~ Δικ~ιοσόVYj~ 187 77 
ΛΙΧΤκό 205 63 
'Ε&;. ΔΡά;σης 171 1 
Έθν. ΣωτηρΙιχι; 22 7 
Έμπιιποσ'όνΥΙς 1 2 
ΆΥεξά.ΡτηΤΟΙ 12 1 
Δ'ημσκριχτικό 1 • ApισtεΙνO'ην 14 
Τά.ξ'ης 1 'Ισό6ιοι 19 
Χ'ηρεόoljν 4 

ΣόΥολο 450 Σόνολο 184 

''Ολ'η 1j 8όν~μ.'η τijς Μεγ6.λ'ης Έθνoouνέλευσ-ης (δ'ηλ~~ Βοο
λΥίς ΚΙΧΙ ΓεροοσΙιχς) 'ήτ~ν 634. 'Έτσι ό όποΦΥιψ'ιος Πρόεδρος γι6. 
νά. lχει την ι1πόλ!ίτη πλΙΟ'ηψ'ηψιιχ, δ'ηλα.δΥι πεν1ιντιχ τοΤς έκ~τό τών 
ψ1jψωy ΟΟν μΙ~ ψ'i'jφo, lΠΡεπε νά. συγΚΕντρώσει τοολ6.χιστον 318 
Ψ1ιψως γι6. νά. ~κλεγεΙ "Ητιχν ~νερ6 δτι xro(j'l, πpoYjΎOόμ.εν'η σu-
νεννό'ησ-η των Κομμ.ά.των, κιχνένιχς όποΨ1ιφιος δέν θ6. μποpoilσε νά 
συγκεντρώσει τόσες Ψ1ιψouς. 

Τό Κόμ.μ.ιχ ΈθνικYjς ΣωΤYIρ{~ς wU Έρμπιχκ6.ν, !ν κιχ( ε!χε 
δώσει ΨΥίψο ι1νοχfjς στην κυ6έρY'fjσ'η Ντεμιρέλ, ιπ6 θέ~ τηι,; έκ
lorYJI,; τω ΠΡοέορω τ6.χθ'ηΚΕ μέ την ι1ντιπολΙτευσ-η. 

ΟΕ Ψ'ηψοψοριες (μΙΙΧ, 000 iΊ κιχΙ τρειι,;, ~ψ' δσσν όπYjΡχε ι1πα;ρ
τΙιχ) διεξ6.γovτιxν κ6.θε μέΡιχ συνεδρΙιχσ-ης τω Σ~τoς, κιχΙ μειrά. 
ι11tίό όπεΡεΚΙΧτό Ψ'ηφοψορΙες, ώς τ6ν- ΊΟΟλιο, όπbt-ε !pxισ~ν οΕ θε
ρινές διιχκοπές. δέν πpoέκUΨε κιxVΙνα. ι1πσrέλεσμ.ιx. Αότόι,; πΟΟ !γγι
ξε κ6.π.ως τη ΥΙΚ'η 'ήτα.ν ό γεpoυσιιx.στ1jς τοσ Λσ:ίκotJ Κόμ.μ.ιχτος κ.ocΙ 
πρώ'ην ι1ρχηγός της ΆεpιmoρΙιxς, ΜouχσΙν Μπιχτοόρ, δτσ.ν, λΙγο 
πρΙν λ1ιξει 1j θ'ητεΙιχ του ώς ι1ριιπΙνδψ γεροοσιιχ.στης τόν Ίοόλιο 
συγκέντρωσε 304 Ψ1ιφοος. Αδτό ήtιxν κιχ! τ6 ρεκόρ. 

''Eγιvιxν πΡσώ;σεις κιxl σκιΨεις νά.. μ.1ι 8ιιχ.κόψει 1j Έθνοσυ'l'έ
λευσ-η γιά. τΙι,; θεΡιΥές διΙΧκοπές, ι1λλ6., ι1π6 τόν ΊΟΟλιο κιχ! πΙριχ 
~πι6λ1ιθ'ηκιxν ντέ ψά.κτο. Στό διιi.στημα. ~ότό. τ6 Σωμα. στσ.μ.6.τησε 
μόνο 4 - 5 φορές τΙς Ψ'ηψocpoρΙες --μιά. ψορ6. γι6. διεξα.γωγ1ι σ!ίζ1ι
τησ-ης γι6. την ~ξω!t'ερικ1ι πολιτικ1ι. μ.ιά. &λλ"l) γιά. την ψιήφισ-η κά..
ποιου ~πε!Ύ';ιyτoς νqι.oσχεδΙou ΚΙΧΙ τ!ι,; όπόλοιπες γtά. νά. σuζYI~oσν 
πΡοτά.σεις μ.ομ.φής ~nY't"loy της κυ6έpνηαrις ~ όΠOUPΎωy της. 'Έτσι 
εΙχε π~pα.λόσει κ6.θε !λλΥ) κοtνο&t.λευτικ1ι ί~ιιx.. Κ6.θε μJ.pιx 
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σuνεδpΙIXσY/ς, Ιπιχνιχλιχμ.6ιχνοντα.ν μ.ονότονα. fι Τδtσ. τuπικ'ή δtσ.δικcx.
σΙΙΧ. Ό πρόεδρος τηιι; Βοuλijς, παύ 'JtpoeSpeuet κσ.Ι στΙς κοινέιι; σu
νεδρtιχσειιι; των δΟΟ Σωμ,ιχτων, cpώνa.ζε Ονομ.ιχστικό κιχτιχλοΥΟ κιχΙ οΙ 
πα.ρόντες &:πιχντΟΟσιχν μ.' Ινσ. «Μπουριχντά.» (Έδω, πσ.ρών) , Ινω -ytιX 
τούς &πόντες &:κοόΥοντιχν τό «Γιόκ» τΟΟ &:ντιπpόεδΡOU. οι Αν όπijpχε 
&πσ.ρτΙΙΧ, τουλιχχιστον 318 πσ.ρόντες, &ρχιζε fι Φ1jqκ>cpορΙcx., fι ΚΙΧΤΙΧ
μ.έΤρ1jσΥ/ των Φ~φων, fι &νcx.κοΙνωσ1j των &:ποτελεσμ,ιχτων κιχΙ •.• 
φτού κι &π' την &pχ~. 

Έμ.εΤς οε δημ.οοΙοΥράφοι κσ.Ι &ντιχπ:οκριτές, t'{)σπou νιχ δΎε! τό 
&ποτέλεσμ.ιχ περνοΟΟιχμ.ε τ~ν t'{)pσ. μ.σ.ς στούς εόr-ύχωρouς δΙIXδpόμ.ouς 
της Βοuλi'jς, σuζ1jτώντα.ς, πΙνοντσ.ς τσιχγιιχ, 1j ΠIXΙζovτα.ς σκά.κι. Σέ 
μερικιχ Φ1jφοδέλτιcx. &νσ.γριχφοντσ.ν όνόμ.ιχτα. &σχετιχ, δπως της ΚΙ.)

ρΙσ.ς Έτζε6Ιτ, 1j τοΟ Μπouλέντ Έρσ60, 'tw διιχσ1jμ.οu ΤΡσ.6εστΙ τρα.
γουδιστη της ΤouρκΙσ.ς. 

«Μ' ΙΧότές τΙς σuνεχείς &ΚΙΧΡπες ψYjφoφopΙες δέν νομ.Ιζετε δτt 
μ.ειώνετιχι τό κύρος 'totJ Kotvo6oullou ;», ofιτα,ν μ.ιιχ &πό τΙς μ.όνιμ.ες 
ΙρωτΤισεις των ξένων &:ντιχποκριτων, σέ Ταύρκους σuνIXδέλφoυς κcx.Ι 
πολιτικούς πΙΧράγαντες. οε πολιτικοΙ &νιχγνώριζσ.ν, 6έ6ιχιιχ, δτι 
φθεΙρετσ.ι τό Κοινοβούλιο, κcx.Ι μειώνετιχι τό κύρος 'tOU, &λΜ Ιρρι
χνιχν τιχ 6ιχρη οε μ.έν στούς δέ, πού δέν 1jOslcx.v νιχ σuμφωνTjσouν σέ 
κοινό όπOΦ~φιo. ΆντΙθετιχ, οΙ δημ.οσΙοΥριχφοι tιτ~ν πιό ιiJμ.oΙ: «Ka.l 
μΤιπως εΤχε ποτέ κιχνένα. κύρος τ6 ΤΟUΡκtκό Κοιν060όλιο!1Ο, &π&.ν
τησε μ.ιιχ μ.έρσ. Ινcx.ς Τουρκος σuν&.δελφoς, χωρΙς κιχνένσ.ς &πό τούς 
πσ.ριστιχμενouς νιΧ 8tιxμ.ιxpτupτιOE! 1j νιχ φέρει κcx.μ.ιιχ &ytlpp1jσ1j. Μό
νον Ινιχς προσπιχθφε νιΧ &.ΠIXλUνει κιχπως τιχ πράγμ.«τΙΧ: «Elvcx.t &
λ~θειιχ., πιχ.Ρα.τηΡ1jσε, att τ&.. τελευτα.!ιχ. χρόνια. Ιχει μ.ειωθεΤ σΥ/μ.ιχ.ν
τικά. τό κόρος τοο Κοινο6ouλίou, Ιδια.Ιτερα, μετά. τΙς Ιπα.νειλ1jμ.μ.ένες 
&νιχμ.εΙξεις των στριχ.τιωτικων κιχτιχ δποιοδΤιποτε τpόπ~. 

«Κσ.Ι τώpoc πιστεύετε att δέν θιχ έπέμ.6cuν &νοιχτ&' οΙ στρa.
τιωτtκοΙ, &ν σuνεχιστετ α.ότ~ fι κσ.τιχστα.σΥ/ ;», ΡώΤ1jσε Ινα.ς ξένος tiv
τα.ποκριτης. 

«Μπορεί νιχΙ, μ.πορε! κιχΙ δχι. Τό πιθιχνότεΡο εΤνα.ι δτι θ&. γΙνει 
δ,τι Ιγινε τ6 '73, μ.έ την Ικλ~ 'totJ Κοpouτοόρκ.: Ν&. &vcx.yκσ.oτotJv 
τελικ&. οΙ στριχ.τιωτικοΙ νιχ έπι6&.λouν Ινα.ν Πρόεδρο της 8ικijς τouς 
ΙκλoyYjς, όποχρεώνοντιχ.ς τιχ Κόμ.μ.ο:τα. ν&. τόν ΦηφΙσouν». 

ΠρΙν φτιχσouμε στ'ή μ.οφιχΙα. 12'11 Σεπτεμ.6ρΙou 1980, θιχ πcx.ρα.
θέσouμ.ε στ'ήν wχη μ.ερικά. περιστσ.τικ.ά. &π6 _ιχ κιχθημ.εριν' 8ημ.ο
σιεόμ.ιχτα. των έCP1jμερΙδων. 

Μετ&. την &π6δp~ το(.ι. κσ.τηγοροόμενou γι&.. ~ 50λoφoνlσ. 'tOI) 
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SYjμoσtoypά.ιpou ΊπεκτσΙ, x(t,! δπΟΦΥιφιou δολοφόνou τοσ Πιίπ(t" 
ΆχμΙτ ΆλΙ ΆΥτζιί, στιί τElYj Νοεμ6ρlou, ΟΙ δYjμ.οκΡ(t,τικΙς ltpYjμE
ρΙδες κ(t,τ(t,πΙΑλouν l3τι πολλ(t,πλ(t,σιιίζοντ(t,ι ΟΙ &'ποδριίσεις; xp(t,τou

μΙνων &πό τΙς φuλ(t,κΙς, lδι(t,!τερ(t, &'κροδεξιων τρoμ.oκ~των, Κ(t.! 13-
τι (t,t)τό γ!νετ(t,ι μι τη σuvtpγ(t,al(t, 'tj την &'νοχΥι των &'ρχων. 

ΣτΙς &ρχΙς Ί(t,νou(t,ΡΙou, δ τότε όπouργός; Δικ(t,ιοούVYjΙ; &'Y(t,κoι
νώνει l5τι πΡ(t,~τικιί οΙ &'ποδριίσεις σuνεχΙζ,οντ(t,ι, &'λλιί Κ(t.! στιi 

δσό τελεuτ(t,Τ(t, χpόYt(t, πού κσ6ερνoiJσε δ Έτζε6Ιτ, &πΙορ(t,σ(t,ν &'πό 

τΙς φσλιχκΙς περΙπou 3.000 κριxτoUμ.ενoι. 
Στιί μΙσιχ Φε6ρou(t.ρΙOU, δ στρ(t.ΤYjγός Έ6Ρέν, ποό 6ρ!σκετ(t.Ι 

στην "Ερζερούμ, γι6. τΙς χειμερινΙς &'σκΥισεις, μιλιίει στούς δYjμoσιo
γρ6.φοσς ΥΙ6. την έπιστολΥι πού ε!χε δοθεΤ στόν Πρόεδρο της ΔYj
μ.οκρα;τΙ(t,ς κιχ! προειδοποιεί l3τι 1ι 1ιγεσ!(t, τoiJ ΣτριxτεUΜΙXτoς; δΙν 
μπορεί ν6. &'νΙχετιχι γιιί πολύ &κόμ νιί πuρ060λοΟντ(t,ι Κ(t.Ι νιί σκο
τώνovτ(t,ι στό ορόμο στριχτιωτες x(t,! &,ξιωμ(t,τικΟΙ. "Ας τό λιί6οον 
x(t,lIi δπ' δΦYj τouς οι πολιτικοΙ, γι(t,τΙ αν χρειιχστεΤ νιί γΙνει νΙιχ l
πΙμ6(t,~1 (t,t)τη δΙν θιί ε!νιχι &πλΥι έπιστολΥι. 

ΣτΙς πέντε ΜιχρτΙou, δ Δρ Όρχιίν ΝτικμΙν, πρόεορος τoG Ί
ορύμιχτος ΟΙκονομικων Έρεσνων της ΠόλYjς, προειδοποιεΤ: Ή 
τοσρκικΥι oIxovoμt(t, ποό όπΙστη τρεΤς σσ6ΙΧΡότ(t,τες έγχειρΥισεις τ6. 
Μο τελευτιχϊιχ χρ6νιιχ, δΙν &'ντΙχει γιιί τέτ(t,ΡτYj. 

ΤΥιν ΤοιΙΧ μEp(t" οΙ lΙP'1jμEplSEC;; O'1jμoσttόouv l5τι οΙ νεκρο! αποροι 
στην K6vu(t, κινδυνεUoυν νιί μΙνοον ατ(t,φοι Κ(t.Ι τ6 ''ΙΟΡυμ «'Ανιχν
τολοό» &νΙλΙΧ6ε τη δωρειίν τ~ τουι;. Ή KbW(t. ('Ικόνιο) ~τιxν τ6 
προπόργιο των Ίσλιχμιστων τοσ Έρμπιχκιίν Κ(t.Ι την lot(t. περΙοδο, 
'tpl(t, π(t.tΟιιί πi'jριχν τ6 δνqιa. «Άγι(t,τοΑλιίχ Xoμ.εΤVΙ" , 

13/3/80. ΕΤκοσι !φτιί πιΗτοι τηι; Τιοόρκ X(t,6Ii rt04pl πα.
ρα.ιτοΟντιχι Κ(t.Ι ΠΡοσλ(t,μ6ιίναντ(t.ι &πό τη ΣΙγΚ(t.πouρ ΑΙρ Λιiινς. 
ΤΥιν lSL(t, μέρα; Ο'1jμ.σσιε6ετ(t,ι l5τι, ένώ 15 α) α των κιχτοΙκων της 
TαυpκΙ(t.ζ m.Ρποοτιχ,ι τ6 85 ο) α τοΟ &'mθιίΡισταu έθνικοσ προε6ν
τος, ml τ6. 85 α) ο τ6 15 α) ο, περΙπαυ, τό 70 ο) ο ταΟ φ6pou εΙσο-
0Υιμ.ιχτος προέρχετιχι &.πό ταύς έργιiτες κιχ! τούς κρa.τικoύς Κ(t.Ι 1-
διωτικούς όπ~λYιλoυι;. 

ΣτΙς 14/3 &ν(t,κοινώνετιχ,ι l5τι 1ι τοορκια. θιί π.ιίρει δΟΟ έΚ(t.
ταμμόριιχ Οολλά.ριιχ, οιεθνΙς οιίνιιο, σιίν ΠΡοΚ(t.τ(t,60λ1j, όποθ'1jκεu
ovτιxς τιί &παθΙμιχτ6. 'tYjc;; σΙ χρυσ6 στ1jν ΤΡά.πεζ(t, Διεθνων Δt(t.κ~
νονισμ.ιί)ν. Ή lΙP'1jμEplS(t, «ΤζουμχοοριΙτ» ΠΙΧΡΙΧΤYjρεi: «Πολύ όπο
τιμηtικ6 γιιί τ6 γ6'1jΤΡΟ της ΤοορκΙιχ,ι;; στούς διεθνείς νομισμτι
'X.OUς χόχ.λouς». ΤΥιν tδt(t. μιρα. fλYjζε 1ι &.περγΙ(ι των δπw1jλων 
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τοα Δ1)μ.οο "Αγκυ,ραζ, πού κρ<i.τrpε 40 μέρες. ΟΙ όπιίλληλοι εΙχσ.ν 
τpε~ μηνες νιί πληρωθΟΟν. Ό ΔYjμoς πσ.Ροοσw..ζε Ιλλεψ,μσ. Ιξ'ήμι
ση δισεκσ.τομ.μόρισ. λΙρες στόν προΟπολσΥισμό γιά. τό 1980 m.l. 1ι 
κυδέpvη,σYj Ντεμιρέλ πρό6σ.λε ιl.ρνrpη νιί 6οηθ'ήσει, γισ.τ;( δ 01)
μ.σ.ρχος ΆλΙ Ντιντζέρ εΙνσ.ι ι1ριστεΡός. Ό π.ρωθtι'ltO~pyός ouγκσ.τσ.
τέθη-χ.ε νά. &YjOij σε ι , δτσ.ν δ Οήμσ.ρχος 'Iti'jre στην πρωθυπουΡΥικ1) 
κιχτοικΙσ., κου6σ.λώντσ.ς μσ.ζΙ ΚΙΧΙ τΙς πιτζιίμες του κιχι του δijλωσε 

δτι οέν πΡόχ.ειτσ.ι νά. φόγει &'1 δέν πά.ρει χρ1)μ.σ.τ.::χ. θά. τό-t' σκοτώ
σouν οΙ δημ.ότες κσ..! οΙ όπά.λληλοι. ΟΙ δρόμοι τΤίς "ΑγκυΡα;ζ Ιχouν 
πνιγεΤ στά. σ'Χ.Ουπ!Οισ., ποό όπολογΙζοντσ.ιι σέ 55.()(Χ) τόννους. Ευ
mχ&ς κά.νει τσουχτερό κρόο κιχ! οέν lπεσε κιχμιά. !πιΟημία.. 

ΣτΙς 17/3, δ δ1)μσ.ρχος της Πόλης ΚΙΧΙ πρόεδρος της σEvω_ 
σης Δημ.ιίρχων της χώΡσ..ς, ΆστεκΙν Κοιτ,Ιλ,. δισ.μσ.ριωΡ'ήθηκε lv
τονσ. στΙς &.ρχές, γισ.τΙ δισ.τuπώθηκσ.ν κσ.,τηγορίες &.6ά.σιμες !ναν
τ,Ιον 100 Οημ.ιίρχων, δτι ΠΡοστσ.-ι:εόοον &.ν.σ.ρχ:ικοός. Τ1)ν !liiΙΙX μέρα. 
δ πρόεδρος τotJ Δικηγορ,ικοσ Σ1)λλόγou, ΆτΙλσ. Σιί6, κα,Ι δ πρόε
δρος της "Evωσης Κοσμημσ.τοπωλ&ν ζη.τοΟν νΙ! δοθοΟν ~ειες δ
πλocpoρΙσ..ς σΙ δικ,l/γόΡOUς κσ.ι κοσμημ.σ.τοπ(ί)λες νιi ΠΡοστσ.:tεύοuν 
οΙ Τδιοι τη ζωij κσ.Ι τΙς περιouσΙες τouς, ι1cpoO τ6 κριίτος aΟuνσ.τεΙ 

Τ'ήν Τδια. μέρο;, δ δ1)μσ.ρχος τοΟ ΚιρΙκκσ.λε στέλνει !πιστο:).,'ή στόν 
πpωθuπoυργό Ντεμ.ιΡέλ κα,Ι τοΟ ζYj1:iάει νιί στείλει στούς δημότες 

τω μσ.Ργσ.ρΙνη, 'ήλεκτρικές λά.μΠΕς, πετρέλσ.ιο κσ.Ι κά.ρ&υνο, πού 
δέν Ιχouν. Αότ:ό, ΎΙσ.τΙ λΙγες μέρες πρ,Ιν, δ ΠΡωθυΠΟΙΨΥός δ'ήλωσε 
δημόσισ. οτι δποιος δέν 6ρΙσκει κά.ποιο εlδος στ:ήν aropιί, lJIιi είδο
Π.οιεΤ τόν !διο νιί τοσ τό στέλνει. 

24/3. ΟΙ σιμιτζiJδες (κουλουρτζήδες)' τ&ν Άδά.νων δέν που
λοCW τά. κouλoόpισ. τoυ~ πέντε λΙΡες τό lvoc, δπως εΙνα,ι ~ Οισ.τΙ
μ.'ι/ση, ι1λλά. μόνο 25 κouρoUς (τό ~νσ. τέτσ.ρτο της λΙρα.ς) , όπδ 
τόν δρο οΙ ιiγopαστές νιί δΙνouν εΙκοσιπεντσ.p!iκισ.. Ό λόγος ε!νσ.ι 
δτι τά. εtκοσιπενtι~p!iκια, πouλιοσντσ.ι στην ιiγopά. σά.ν μέτσ.λλο γι&; 

!ξη λΙρες τό !νσ.! 
27/3. Σσ.ρά.ντσ. έριΥοστιίσισ. όφα.ντου,ριΥΙσ.ς μέ 16.()(Χ) έΡγά.

τες a1tEpϊOOν, έν& ιι.λλσ. 108 lxouy 'ΚλεΙσeι. Ή ΝΤΙΣΚ (aPιστEpTj 
Σuνoμοcmονοισ.) ζητιίει σ.υξ'YjO"'η 300 ο) ο στΙς νέες ouλλσΥικ.ές συμ-
6ά.σεις. Ή έpγoδoσlσ. οΙνει μέχρι 160 ο) ο. 

10/5. 'ΈλYjςε μετά. aTCb 84 μέρες fι ιΧπεΡγια. -ι:&γ όπσ.λλ'ή
λων της Τιοόρκ Χσ.6ά. Γιολσ.ρί. 

12/5. Ό ΦεχΙμ Άντά.'Κ. πρώην υπουΡγός τω Κ6μμ.α.τος 'Ε
θνικης ΣωΤΎjpΙ<ις, δτιλών~ι ατή. Boul~ δτι πρέπει νά. θeωpoiWΤ~t 
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',Ιόμιμες ο! κλοπές &πό &νθΡώπους ποο πεινOl}Y, &ρκεΤ νά. μΥιν δ
πεp6a.Ινouνl δρισμένα. δρι.σ.. 

22/5. Ό ΠΡωθυπουργός κ. Ντεμιρέλ κσ.ταθέτει στή BoullJ 
πρό't'ι:r.ση γ~ά; ΤΡΟΠΟΠΟΙ'YJOη το\) σχετιχοσ a.ρθροο τοίί ΣυντάΥμ.ιχ.τος, 

ωατε δ ΠρόεΟΡος τΥις ΔΎ)μoκρι:r.τ-Ιας νQ; lxλiYEtι:r.t a.μεoa.. ιίπ6 τ.όν 
λa.ό. Ό &ρχηγός της ιίξιωμα.τικΥις ιίντιπολΙτε\)σης ιίπορρΙπτει τήν 
πρότ.aσ1j σά.-.ι ιίvεοο.φικ1j κσ.Ι ιίντ-iθεΤΎ) στ.Ιg ιίρχές Άτατοόρκ. 

28/5. ΟΙ lφημεΡΙοες ypά.ιpouv ΟΤΙ 1j TωpκΙι:r. εΙνι:r.ι 1j τρΙτη πε
ρισσότερο χρεωμένη χώρι:r. τΟΟ κόσμου, μετ&. τη Bριx.ζιλlι:r. κσ.Ι τη Ν ό
τια Κορέα,. 

4/6. ΆπooεσμεόO\lτΙXΙ τά lπιτόκια. κ.or.τιxθέσεως τών Tρa.πεζών, 
που σέ λΙγες μέρες ιpHάoνoU\l πά.Υ'ω ιίπό 50 ο) ο. Μερικοί tο:ιωτικοΙ 
ΧΡΎ)μι:r.τιστικoΙ όργα.νισμοί προσφέρων' τόκο μέχρι κα.ί 100 ο) ο, lπ1 
προθεσμΙα; ένάς χρόνω. 

13/6. Γιά; 20 θέσεις lρΥα.τών σέ lpyooτιX.σto όφα.σμά.τιιw τής 
«Σουμέρμπα.νκ», Μ.ροuσ:ιcx.ζονται 893 δΠΟΦΥιφιοι, στό 'ΕρεΥλΙ (Ή
Ρά.κλει.σ.) της Kόνuα,ς. 

14 - 18/6/80. Τρίτη a.ύξηση όγΡων κα.υσΙμων μέσα. ~ 80 
(15 ο) ο) . ΆπεργΙα, Έργιχτων Κpa;τικijς 'ΕπιχεΙρησης Πετρελα,Ιω. 
ΆπεργΙα, ΤrLχΟΟΡομικών. 

36.οα> Τοίίρκοι ζΥιτησα.ν πολιτικό a.σ\J<λo στούς πέντε πρώτους 
μΥινες τοϊ} 1980. 

22/6/80. Σ~ωνα. μΙ κυ6ερνΎ)τικό otcx.tayμι:r., πού o-ημ.Gσιεόε
τα-ι στό σΎjμoeptw) φόλλο τής lψημερΙοας της κu6εpν1jσεως, σ,πό την 
1 η 'ΙοuλΙοu τό oικσ.Ιωμι:r. όπλοφορΙα.ς γι&. λόγους ιίτομικης κ.or.,Ι οtκο

γενεΙrLκijς &aιpwtι:r.; lπεκτεΙνετ-ιχ;ι κσ.,Ι στ.Ις ιίκόλωθες κσ.τηΥορΙε' 

πολιτων. 

- Άνώτεροι κρι:r.τικoΙ όπ&..λληλ~ι, κα.θώς κα.Ι όπά.λληλοι κά:.θε κα.
τηΥορΙας πΟΟ όπηρετοίίν σέιίπομονωμένες περιοχές. 

- Π ροtστά.μενοι &νώτερων lκπσ.ιΟεuτικων !Ορuμcx.των. 

- Ήγέτες πολιτικών κoμμcx.των. 

Σ\)ντrLζιoίίχoι oικ.or.στικoΙ κσ.Ι φόλα,κες φυλα.κων. 

- ΌδηΥΟΙ φοΡτηγων κσ.Ι λεωφορείων μεγ6.λων &ποστά.σεων. 

- Διευθυντές ΤΡιχ.πεζων, ΟΙΚηΥόΡρΙ, δΎ)μtισιoyρώpoι, σ\J<μ6σλtιιo-

γΡ6.φοι, lπ,ιθεωρψές, lλεγκτές, O1jμα.Ρχ'OIt κα.Ι χoινoτcX.pχες. 
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Ή &νεξιipτητη «ΧοuρtΙτ» Y~Tit: «Όπλtζ6μ.σ.cπε δλοt. Όλό
~λ ηΡο τ6 lθνος:.. 

3/7. Ό όπουΡγός <rγtΙtv9jς κα.Ι Κοtνωνt~'i'jς ΆντιληΦης, Mou
νΙφ 'Ίσλιiμ.oγλoυ, δηλώνει l5τι 1ι Tou~Ιιι. χpει6.ζlτιu τουλά.χιστον 60. 
000 Ύι.a.τpo~ Ύlνι~ πιι.θoλ6γouς &~μα.. 
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4/7. Τό γά.λα. aΚΡΙ6Yjνε πολό κιχ.ί 1) γα.λα.κτoπa.prx.γωγός Τouρ
κΙα., ζοοεόεt σήμερα. τό λtγότερο γά.λα. στόν κόσμο: Πρώτη tι Φtνλα.ν
olια. μέ 242 λΙτρα. τό 4τομο τδ χρόνο. Τελευτα.Ια. tι ΤOUΡχ.Ια., μι 20 
μόνο λΙτρα.. (Στα.τtστtκ~ του Πα.νεπtστYjμΙou τοΟ ΑΕγα.!ou) . 
- Κα.υγά.ς γιά. τό χΡίΟμα.: Τό όπουΡγεΤο Nεότηw.ς κrx.Ι ΆθλYjτt

σμοΟ aΡνεΤτα.t νά. uΙοθετησεt τό μπλέ χρ6>μα. τ6>ν ΤοόΡχ.ων &.θλ Yj
τ6>ν, ποό θά. πά.ρουν μέρος στοός Πα.νtσλιφικοός Άγ6>νες 'ti'jr;; 
ΣμόρνYjς, έπεt~1ι τό μπλέ θεωρεΤτa.t τό χρ6>μα. του Έτζεβίτ. Π prx.y
μα.τικιΧ., δ apχηγός τοσ Λα.τκου Kόμμrx.τoς &'Ρέσκετa.t πολό στά. 
μπλέ ποuκά.μtσ~ κιχ.! στά. σκοΟρα. μπλέ κooστoόμtα.. 
- ΤέσσεΡιχ. &.πό τά. έπτά. έΡγοστά.σtα. σuσκευ6>ν τηλεόpιx.crης Ι

κλεισα.ν &.πό τόν Άπριλιο, για.τΙ λόγω α.UζψYjς τ6>ν 'ttμii>v Ιμε.tνα.ν 
&.ποUλYjτa. τά. προϊόντα. τους, πα.ρά. τη μεΙωση 'ti'jr;; πα.prx.γ(ι)"(i'jr;, κιχ.

τά. 30 ο) ο στοός πpώτσuς μi'jνες τοΟ '80. 
- Ή πα.pa.γωr1J τσtμέντοu μειώθηκε κα.τά. 86 ο) ο στοός 'tlaaeptr;. 

πρώτοuς μ-ηνες τοσ '80. Άποτέλεσμα.: 32,0 f.κrx.τομ.μ.Uρtα. δολλά.ρια. 
ζημιά. &.πό τΙς έξa.γωγές. 

16/7: ΔολοφονΙα. τotί 60uλεuτη τοσ Aa.tκotί Kόμμα.τor;, στην 
ΠόλΥΙ, Άμπvτouλpσ.χμά.ν Ktoκσά.λoγlou • 

19/7. ΔολοφονΙα. τοα πΡώΥΙν πρωθlYJ'l:αUpγoO Νtχά.τ 'ΕΡιμ. 
21/7. Δ~λoφoνΙα. τοΟ σuyOtκrx.ltστi'j tιγέτη Ttouputp. 

- Πa.prx.Ιτη<nj τού δπουΡγοσ Έσωτεptκ6>ν, Mouστrx.φά. Γxouλ
τζouγκιλ. 

Άρχές ΑδγοΟΟτου γΙνoντa.ι οΙ μετa.βoλές στην d;νώτa.τη tιγε
σία. τοΟ στprx.τε~τoς. 

Άρχηγός, τοο ΚοινοΙ:; rEYtκOO Έπιτελείou Ένόπλων Δυνά.
με.ων, δ στρα.τηγός Κένα.ν 'Εβρέν. (Elνa.t δ oόσιa.στικός &.ρχηγός 
Ε.Δ., έν6> τuπικιX. την &.ρχηγία. την Ιχει δ Πρόεδρος 'ti'jr;; Δημ.οκρα.
τΙa.ς) • 

ΆΡχηγός Χερσα.Ιων Δu'll<iμε.ων, στprx.τηΥ6ι; Νou~"C"tΙν "ΕροΙν. 
Άρχηγός ΆεΡοπΟΡΙα.ι;, πτέρα.ρχος Τα.χσΙν Σα.χΙνκrx.γta.. 
Άpχηy~ Na.uτtκoD, να.ι.ΚιΡχος ΜπουλΙντ oόλouaoό. 
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ΆΙ;I'J:qΥόι;, Χωροφυλcικijς, στpcιτηγ~ Σεmτ Τζελι;ισοόν. 
Elvaιt οΙ &νθρωποι ποό θιi aνcιλιi600ν την έξouσίcι Π:Ρι;ιξικο

Π1jμ.σ..-cικιi lνο:ι μ .. ~νcι aΡΎδτεΡι;ι κσ..Ι θιi. a1Wt'ελέσοον τό πεντα.μ.ελές 
Συμ6ούλιο 'Έθνικijς ΆσφcιλεΙιχ.ς, έκτός aπό τόΥ νcιόιx.pxo, Μπουλέντ 
Οόλοοσοό, ποό θιi προωθ'Υ)θετ στην πpωθUΠ()\)Pγ~, κσ..[ τη θέση του 
σιiν apxwfJr; Νιχ.υτικοί) κσ..ί μέλος της χοόντιχς θά, :ωτιχ.λά6ει δ 

Nεζιiτ Ttoυμέp. 'ΈπΙσYjς, θιi aνcι1iλYjθεΤ &πό τη ΔΙΟΙΚ1jσ1j 'tijr; Στριχ.
'tLa.; τΟΟ AΙγcιίoo δ στρα,Τ1jγόι; Σιχλτ.Ικ, που θιi γίνει δ Γενικός 
Γριχ.μμι;ιτέιx.~ του Συμ60uλΙου 'Έθνικijς Άσφα.λεΙι;ι~, θέσ-η - κλειδί, 
μ,έ εΙ>ρότσ:cες ά.ρμ08ιότητες. 

'Εν τω μe:τιx.ξό, στΙι;, 30/7 δ 'Epμπι;ικιiν :ω~θέτει πρότα.σ1j 
ΙΙ0μφijς lWJ.vτfov του όπΟUΡγου 'Εξωτερικών της 'Itu6lpv'1jσYjt;, Ντε
μφέλ, κ. 'Ερκμέν, γιιi την &ιn'1JO'Yj <:pιλot'σρα..ψ.ιVΗι;, πολιτικης. Ή 
κυ6έρν1jσ'Υ) Ντεμφέλ περιέρχεται. σέ δ,m,ολ'Υ) θέO'Yj. Ε!να.ι πλέον 
ή 6έ6ι;ιιο δτι θιi :ωτα.Ψ'Υ)φιστετ, &'1 aνα.λιi6ει την όπεριiΟ'Π.W'Yj1 τoίi 
δποοΡΎoi) της :ωΙ θέσει θέμι;ι έμ1!;ιστοσόΨης. 'Έτσι, aπσφα.σΙζει ν& 
θ1>σιιiσει τόν 'Ερκμέν, &φ'ήνο'Υ'ΟιΧ.ι;; τον μόνο ν6; tιπερcισπισθ'ετ τόν 
tιχ.υτό του, ~χι ένcιντΙoν προσωπικijι;, κσ..τηΥορla.ς, aλΜ ένcιντΙoν 
της έξωτερικijς πολιτικης της -ιωβέΡν"ησηζ. (Πρωτοφα.νές στ&. 
κoιν06ouλευτικιi. xpoYικιi, μετα.δiδouν οΙ ξένοι aντα.ΠΟΚΡιτές). Ό 
'Έρκμέν πέφτει. 

ΟΙ 1jγέτες τoίi στρα.τεόμα.τος a"ψroχοuν κσ..l στέλ νΟ1>ν νέο ύ
πόμν'1)μι;ι ατόν aσκοόντα. κι;ιθ'ήκοντα.. II ροέοΡοο Δ1jμοκρα.τΙ~ aπό 
τΙς 6 ΆπριλΙΟ1> κ. Tσα..γλιχ.για.νyκlλ. Τό περιεχόμενο της δεότε
ρ'Υ)ι;, ~tιτης !πιστοληι;, δέν aποκσ..λόπτετ<ΧιΙ, &λΜ aφ'ήνεται. νά. !ννο
'YjθεΈ aπό κόκλους της II ροεδρΙι;ις ΟΤ:ι οΙ 1jγέτες τού στρα.τεόμ.σ..τος 

!πα.νέλcιβιx.ν &:πλως τό α.Ιτημά. 'tO'Jt;, γι&. τη σόστι;ισ1j ΚΡα.τικων δι
κιχ.στηρΙων aσqκiλεΙι;ις. 

Ό κ. Tσ:cιγλcιγιcινγκίλ κcιλεϊ τούς 1jγέτες των Μο μεΥα.λ1>τέ
ρων κομμιΧ.των, Ντεμιρέλ κσ..Ι 'ΈτζεβΙτ (Ιέ γε&μ.σ.., στ'ήν προεδρικ'ή 
'ΧΟ.τοικΙα.. Ή aνα.κοΙνωσ'Yj μιλι1ει ξεpιi γιιk aνrr:α.λλα.Υ'ή &π6Φεων, 
πού σ'Υ)μ.σ..Ινει δτι κα..Ι πά.λι δέν έ~λθε κιχ.μι&. σuμφωνΙα.. 

1/8. Ό όπουργός ΔΙΚCΙιooWης, Όμέρ Oδτσouνζιiλ &να.κοι
νώνε:ι, ΟΤΙ 100 κα.τι1 μέσον δρο !πικΙνδυνοι κρα.τοόμενοι δΡι;ιπετεό
O'JY &πό τΙς φυλι.χκές κιiθε μ'ήνcι. 

- 'r1t()!ίpyb; Κοινωνικων 'r'Π'l)Ρεσιων, Σι1μιιoυελΌpιiλ: Άπό 
τ&. εξη tmταμμόΡΙιχ. έpγιi.τες 6tομ1JXa.νlιx.ς, μόνο ενα, tmταμ.μ.όριο 
πa.ρα.μένow &va.σφά.λtστοι. Άλλιi. οΙ έpγιiτες γης, πού ύπολοΥΙζο)/'
"t«t σέ 10 έκσ..τομμόρισ;, πα.Ρα.μένοον δλοι. &yι;ισcpιi.λtστOι. 
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- 11 "Eρyσ.τικΎj Όμoσπoνδιa.. «Τι.οόρκ - "lς» (ψtλοκu6εΡvητt
κΎj) ανσ.κοινώνεL δτι &.~γx.ά.cmpιs ν~ πληρώσε: !~ έκα.τομμόριο 
λ€pεζ γι6ι ψά.pμα.~ d.π.6 1:6 έξωu,ptκό γι~ τούς ιiσψαλισp.ένoυι; ΤlJς, 
γισ.τΙ δέν όπάΡχOU1ι' στ:Ij.ν Τοορχ;Ιαι. 
- Νέα. μΙκρΡοποτΙμηση της λLρας. Έιπίσημη ίσoτψlσ.: 80 λΙρες 

τό ΟολΜρ,ιο. (11 "Γκι.οUYj)'.'ίντΙν» γράψει δτι 11 τoυpκικΎj λιρα. ~xa.aιo 
τό 70 ο) ο της αξία.ς της ~ ulEuw.to!Jζ έφτά. μ~νες) • 

6/8. Άπό τΙς ψυλa.κές Άδάνων δpιxcπετεooυν δμια.,Οικά. 22 αρι
σupo,Ι κιχ.τ6ιΟικοι. 

7/8. Άπό 443.000 ίιπoψΎjψιooς γι6ι τά Άνώτα.τα. 'Έκπ:ιχ.ιΟευτι
κά. ΊΟρόμα.τα. είσά.ιyoνw.ι μόνο 41.575, περΙποο 9,50) ο. ΟΕ έφημε
ρΙοες γΡά.ψουν στι από τη μάζα. τών απoτuχόντ:ων, έλά.χιστot lχουν 
πιθa.v6τηu,ς νά. πιάσουν ooυλεtά.. ΟΙ πιό πολλο!Ι θά. γίνουν με-φ;νά.
στες, fj θά. πρoσuθoνν στ:Ij μεγάλη ψwγγα. τωΥ ανέργων. (" Avερ
y<Jt: 15 - 16 ο) έπΙσημ.οι. δπολογισμοΙ, 20 ο) ο d.νεπΙσημ.οι) • 

9/8. Τό Στρα.,τοΟικετο των ΆδάΥων έκδΙοει την απόψα.ο:η γιά. 
τσός πρωτα.Ιτιοος των α.ίμιχ.τηΡων γεγονότων τοί) Κα.χρα.μά.νμ.α.ρά.ς, 
τόν Δεκέμ.6ΡιΟ' τοσ 1978: 22 σέ θά.~τo κα.Ι σι 14 σέ Ισόβια. κά.θε,ιρξη. 

17/8. Ό να.όιχ.ρχος Νεζάτ Τιοομέρ ανιιχ.λα.μ.6ά.νει αρχηγός τoU 
Στόλου, στ+ι θέση το!) νιιx.όa;ρχoI) Mπooλέ',Κ't Οόλουσαό, ποό αποστρα.
τεόετα.ι. 

- Στό πρώτο έξά.μ.η,νο 1'00 '80, 11 ά.σtuνoμ.la, κα.τόΡθωσε νά βρε! 
1.539 από τά. 1.626 α.ότο'Χ,ίνητα. πou εΙχα.ν κλο:,πεΤ στό διά.σ:τ:ημιχ. 
α.ότό. 
- Ό Χα.σάν Τουμ.ά.ο, από τά. "Αδα.να., 34 έτων, α.ύΤΟΠUΡπαλΎj

θηκε, για.τ,Ι δέν εΙχε λεψτά. vά. αγοΡά.σει να.ΡκωΤΙκά.. (Σόμψωναι 
μέ έπΙσημιχ. στοιιχε!α. οΙ δεδηλωμένοι να.ρκομ.ιχ.νείς στΎjν Τουρκία.. 
εΙνιιχ.ι ,μόνο 50.000) . 
- Στό γιορw.στικό τριΎjμεpo τω Σεκέρ Μπα.σρα..μΙ (12, 13 κιx.l 

14 AuyoUστσu) yιovv1jOryχι:ι.,y σέ κλινικές 244 π.ιχ.ιδι6ι χα.,Ι πέθa.να.ν 
σέ νοσοκομεία. 132 δ.τομα.. Σέ έπ.εισόΟw. πσλι'tικijς βια.ς σκοτώθη

κι;ι,ν μόνο 15 δ.τομα.. 
18/8. Μιλλιέτ: Στην Πόλη όπά.ρχouν 8.000 αστuνoμ.ικoΙ κσ.

χά. έξοπλισμ.ένοι xa:! χιχ.μ.ηλόμισθοι) έΥώ χΡι>ιά.ζοντα,ι τουλάχιστον 
24.000. 
- Ό ΡουχΙ Μπιχ.τζα.νλΙ, Γpιx.μμa.τέα.ς τοι) Κόμμο:,τος 'Εθ'ΛκιστL

'Xijc;; Δpιiσεως τoU Τουρκές, aτό Γι6ζγ'Χ.α.Τ (Ίσχ.ά.στη) ψωτηρα..ψΙ
ζεw.L μέ α.υτόμ.ιχ.τ.ο κιχ.Ι δΥΙλώνει δ"ι δια..θέτ.ε~ 5.000 μ.α.χηtές, που 
έλέίιf..(}υν την πόλΥΙ κα.Ι βοηθών τΙς αρχές στη δΙωξη τωΥ αριστε-
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ρ<i)ν. ΤΟ κQμ\J4 του, μ,ιτ6. την )(4Τιχ.κρ<W'fή ποό ξε.σYjκώθηχε, τόν 
δποχρέωσε νά. όπο6ά.λει την παpιx.Ιτησ1j τou. 
- Με'ώ. 13 μ:ijνες ιiπεpyΙ~ θά. έπιχ.νιχ.λειτουΡΥψει, όπά !λλη οι

εόθυνση )(4Ι έπωννμ,Ια τό ξενοοοχε'tο ,,'!νu.ρχοντtνέντα.λ» της Πόλης. 
θ! διαθέτει 432 Οωμ,ά.τιιχ. )(4Ι 1.000 χρε6ά.τιιχ., όπά την έπωνυμ,Ιιχ. 
«Mιχ.ρμιx.~ - Έτά.π». 

25/8. 35.844 ίΡΥά.τες ατά. .. ASιx.νιχ. ζΥιτησο:.ν '16. TCfi.νe στό έξω
τερικό νά. έργιχ.στοον. ΟΙ ιχ.ιτησεις μ.ερικών έκκρεμ.οσν ιi'Πό το 1977. 

26/8. Κιχ.τά. την ίφημ,ερΙ6ιχ. «ΓκιουΥα.Οντ:Ιν», 'ώ. !φ'ώ. μ,εγά.λιχ. 
πρΟΟλΥιμ.ιχ.τιχ. της ΤουρκΙιχ.ς, τη στιγμ,Υι αότη, εΙνα.ι: 

1. Τό κόστος ζωης (ιiκρΙ6εια.)(4Ι ΙλλειΦη ιiγαθων) . 
2. Ή τρομ.οχρ<Χ-τΙα.. 
3. Ή ιiνεργΙα. 
4. Ή ιi6εβa.ιότ'rjΤa. )(4( οΙ φόβοι γtά. τό μέλλον. 
5. Δv.φoν1j (Ιλλειψη στέγ'rjς, πα.νά.κρι6α. l-m(xto;) . 
6. "Alla. oΙκoyενειακιi πΡ06λ1jμ.a:'t'ιχ.. 
7. "rγεΙιχ.. 

ΣτΙς 16 Αυγουστου δ Ν u.μ,tρέλ κιiνει τόν τελευτο:ίο μ.εγά.λο 
πολιτικό !λιγμ.ό: Π ροτεΙνει Οιά.λυση τou ΚοινΟΟουλΙω ')((%.Ι !μ.εση 

ΠΡοκ.1jpuξ'rj έκλογων. ΤΥιν !πόμ.ενη μέρα δ Έμ,πα>ρκά.ν οηλώνει δτι 
ιiπo6έχετιχ.ι τη διενέργεια. έκλογων, ιiλλά. ιiντιπροu.Ινει 1j ψ'rjφο
φορΙα. νά. γΙνει φο;νεΡά., ιiνoιχτη. «'Έτσι πou νά. μά.θουμ.ε πotός θέ
λει ποιόν, )(4Ι πotός Uποκ.ρΙνεταιJt • 

Ό Έτζε6Ιτ ιiπ ο ρ'ρΙπτε ι την πρόταση Ντεμιρέλ, δ'ijΊ..ώνοντ:ας, 
δτt μέ τΙς σημ.ερινές σuνβηκες (25 νεκροΙ την "ιμέpa κατtι μέσον 
δρα) θά. πpόκειτιx.t γιά. παρωδια. ίκλογων καΙ όφα.Ρπα.γΥι της ΨΥιφω 
τοΟ λcz.oG μ,έ τη βια.. 

οι περισσότεροι βουλευτές καΙ γερουσιιχ.στές δλων των πλευ

ρ<i)ν δέν elνGtt πρόθυμοι νά. ψηφίσων τ1ι'l πρότιx.σ'rj Ν τεμφέλ, γιο;τΙ 
δέν εlνa.ι 6l6a.tot δτι θά. έπα.νεκλεγαΟν, καΙ δέν βά. ~θελαν νά. χά.
σων τόν μισθό καΙ τΙς !λλες εόκολΙες τως ~να χρόνο πρΙν ιiπό 
την κανονικΥι λΥιξη της θητε!α.ς τοος. 

ΣτΙς 5 Σεπτεμ6ρΙου, δ Έρμ1Cιx.κιiν Πρ<Χ-γματσποιε! μ.εγά.λ'rj πα
λιτικΥι συγκέντρωση aτό πρoΠUργιό του, στΥιν Κόνυιχ.. Δ'rjμtοuρ
γouvτo:ι έπεισόΟιιχ.. Άκοόγαντο;ι σuVΘYιμ.α.τo: κατά τού Άτα.τοόρκ 
καΙ γιά. ίπιστροφΥι στό θεοκΡιχ.ΤΙκό κΡά.τος, τόπου Χαμ,ε'Μ τijς 
ΠεΡαΙιχ.ς. ''O''t'ιX.ν ιiνo;κpoυετo:ι δ έθνικός δμ,voς, μι6. μεγάλη δμ.ά.δα. 
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&πό ~νσ,τισμένo~ lσλcx,μιστές, κά.θoντa.c. aτα.uΡοπόΟt, xa.Τ«χcx,\J4-
ΣτΙ~ 10 Σεπτεμ.βρΙου, Άμ.ερικα;νοΙ m.t τό ΝΑΤΟ &π6 τΙς 

Βρυξέλλες, οΙνουν τ6 rc(J4atyo φώς στΙς τοορκικές lνσπλις δυνιi.
μ.εις νιi. κιν-φ!οΟν. Mιιi. &νcx,κσΙνωση τοΟ ΝΑΤΟ, ποό O'tjμOOteuetcx,t 
στΙς τοορκικές έφYjμ.ερ,Ιδες, λέιι: «Τ6 ΝΑ ΤΟ !χιι ιlπ6λυτη έμπι
στοσόνΥ) στΙς τouρκικές lνσπλις Οuνιi.μ.εtς, 5τι 'X.ιi.τω ιlπ6 δποιεσδή
mm συνθ~κις θιi. π(J4ξουν τ6 m.e~κov τους». 

Κα.Ι τ6 lπρα.ξcx,ν: ΤΙς πρώτες πρωινές ώρες 'tij, 12ης Σεπτεμ-
6ρΙou κα;Ι ένώ τίποτα. δέν mvolJvτa.v στην ΤouρκΙα. (x.uρtολεκτt'X.ιi. 
κα;Ι μετa.φoρι'X.ιi.) xtv1jeYjm.v τιi. Τ«νΚt;. 

Π ρ,Ιν πpcιχωρYισoυμε, θέτουμε xa.' πιi.λι τ6 έρώτημa.: MπopcιO
acx,v οΕ πολιτικσΙ νιi &ποτΡέΦουν cx,ότη την έπέμ.βa.ση; 

Ό γριi.φων έξέφρσ.σε tjBYj τη γνώμ1j τou, &πa.ν'tώντa.ς θετι'X.ιi. 
στό έρώτηι-ιa-. Άλλιi. όπιi.ρχoυν xa.t οΙ ιlντΙθετις ιlπόΦεις, έξ taoo σε-
6α.στές, m.t θιi. rιτa.ν έγωισμ.6ς σκέτος 1ι πσ.pιi.λειΦή τοος. 

Σόμ.φωνσ. μ' α.ότές τΙς &ντΙθετις ιlπόψεις, τό πρα.ξικ6π1jμ.α. -1jtαov 
πρoyρσ,μ.μ.a.τισμ.ένo tjBYj ιlπ6 τόν 'Οκτώ6ΡιΟ τοσ 1979, μ.εtιi τΙς ιlνα.
πλYjρωμ.a.τtκές έκλοΥές. Τό σχέδιο είχε m.τa.στρωθεΤ στην Oόιiσιγκ
τον,1ι όποΙα. 6λέπσντcx.ς νιi. !πιOεινώνετa.ι δι.ι:χ.ρκως 1ι xa.τά.στ'σ.ση στη 
Μέση Άνα.τολή, στην ΠερσΙα., aτό Άφγcx.νtστά.ν, tjθελι νά. κρα.τήσει 
μιιi ΤouρκΙα., δχι μόνο πιστη στo~ Δυτικσ~ κα;Ι στην Οόά.σΙΥκτσν 
πpώτa. ιlπ' Ολα., ιlλλιi. xa.! μιά. ΤουρκΙα. μέ την δπσια. 'Aμεptxa.νo! m.Ι 
ΝΑ ΤΟ θιi. μποpoiJσα.ν n συνεννοοl)ντcx.t !μ.εσα., χωρΙς τΙς γρα.φειOΚpσr 
τικές δια.δικa.σΙες Ινός ιlνα.ποτελεσμα.τtκοU, ouσxlY1jτGU κa.Ι διεφθcx.p

μένou κρα.τικσσ μlJXα.νtσμσu. 

'Έτσι, &ρχισε ιlπό τότε μ,ιιi συστημ.a.τικY] ΠΡοετοψ,α.σΙα.. Αότό ποο 
θά. μΠΟΡοσσε νιi έπιτa.χόνει m.l νιi. δtκα;tολoy1jσει την Ιπέμ.6σ.σYj τιi)y. 
στρα.τιωτικων θιi ~ν xa.Τ« κόριο λόγο τ6 φoόντωμ.a. της τρομοκρα.
τΙcx.ς. 'rrcιiPXouv στOtχετα. ποό δεΙχνουν 5τι 1ι τρομοκρα.τΙσ. Ινισχυό'tα.ν 
&πό 'X.ιi.πoυ ιlπ' !ξω, Υι m.t όPΎα.νωνότa.ν ιlκόμ.a.. ΟΙ ΠεΡισσότεροι κα;Ι 
οΙ πι6 κa.λιi έξσπλισμ,ένοι τρομ.οκ(J4τες, πΟΟ συλλσ,μ.6ά.νοY't4ν, f)τα.ν 
&νερΥΟΙ, φτωχοΙ, ιlvLm.vot νιi. δια.θέσouν Ιστω m.! 100 λΙρες γιιi. την 
ιlγoριi. εΙδών, πέρα. ιlπ' τΙς πρώτες ιlνιiγκες τοος. Ποσ εδρισκα.ν α.όw. 
τιi. τελειότa.τα. ΟπΜ., πtστόλtcx., σφα.τρες, χεφ060μ6Ιδες, ιlξΙa.ς μέχρι 
κα;Ι 150.000 λιρών; B01jeoOaαov, λένε οΙ ιlκρoδεξιoΙ, 1ι Σ06ιετικΥ] 'Έ
νωση" ~ Τσεχοσλο6α.κΙα., 1ι Βοuλγα.ρ1a., 1ι Κόπρος, !.ν δχι m.! 1ι Έλ
λιiOcx.. ΒΟΥιθοσν οΙ Ίσρcx.YjλιvoΙ xa.t δ Σιωνtσμός, λένε r;l Ίσλσ,μ.ιστές 
ToIJp?tOt, 6πa.OοΙ τοΟ Έρμπσ.κιi,ν. Boηθoίiσt 1ι lOta.Yι ιlμoεptm.vtxofJ ΣΙ 
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., At "E~ ml οΙ Δuτtκογερμια.νtUς Mooτtuιo 'rπηρεσΙες, "I.Q.;w:yγil
λοο\l: οΙ arιμoxpa;ttκot κa.Ι οΙ ά.ριστc.poΙ 

~Aπ6 τΙς "I.Q.;τααχέσεtς Ιγγρά.φων τω κ6μ.μα.τοι,; TOIίPκέ.ς, ποό 
lΥtνα.νμετά. την έπt60λή 'tών στρα.τι ω'Ct 'Κών , έξά.γετα.ι δτ:ι τΡομ.ο
κρ6.τες ποό Ιμ~\I'Ιζoντα.ν ώς ά.κροο.ριστεροΙ frw,ν ΥΡαιμ.μένοι στους 
Μ.τιχ.λόγους 'tών χpιημa.τo&τoυμένων ά.πό w Κ6μ.μα. ΈθνικιaτΙ')(;~ς 
ΔΡά.σης, 'tO& Τουρκέι;. Τό ίοιο -roά.λι w Κόμμιχ Τουρκέι,; εΙχε ΠΡοσ-
6ά.σειι,; aτόν Στριχτό, στην Άστuνoμlιx, στη Χωροψυλιχκή. στά. Τε
λωΥ'ε!ιχ ml σέ Οιά.ψορες &.λλες υπ.ηρεσΙες. 

Τέλος, όπήΡχιχν OL ΜεΥά.λot Νονο! τou λΙΧθρεμπορΙοο όπλων 
κιχΙ νιχρκωτικων γιά. κιχθΙΧριΧ. κεΡΟΟΟΧι07tικοός σκοπ.οόι,;, οπως δ Φου
ά.τ Mπεζμiν, fι lκοοσιη τοα όποΙοο ζητήθηκε ά.π6την 'Αμερική, 
Οπου Ιχει "I.Q.;τιx,cpόyEt, στά. τέλη τ:οϊ} 1980. 

"Αλλοι πά.λι όπoσΤΎjρΙζoυν ΟΤΙ tά. a;OOτηΡότα.'tα. μέτριχ λιτότη
τα.ς, πού ά.νιxγκιX.OΤΎjκε γά. πιiρει δ Ν τΒμιρέλ, auiιo 24 ΊιxνouιxpΙoυ 
1981, 1jταov ά.Οόνα.το νιΧ. έφιχΡμ.οστοi}ν m! νά. ά.ποΟώσουν, ίrιtό δ'Υ/.μο
ΚΡιχτικό χιιχθεστώς. Ή ΤΡομα.κτικ'ή &\ιοΟΟς των τιμών πΡοκά.λεOlε τό 
ξέι:rτcασμα. νέou ά.πεΡΥιιχ.κοσ κόμα.τος, σέ πολλές έπtχε ι Ρήσεις. 

Λέγετιχι, κa.Ι δέν εΙνιχι ίrιtεp6oλ'ή, 01:it τόν A1Yyouστo τοίΙ> '80 0·[ 

μισές έπιχεtΡήσεις, μεΥά.λες m,! μικΡές, αέν λειτουΡγΟΟσιχν λόγω 
ά.πεΡγιων κιχ.! οΙ &λλες μισέι,; λεΙΤOUΡγΟΟσιχ.ν μέ ά.πόΟοσ'Υ/ κιΧ.τω, τοϊ} 

50 ο) ο. Κιχ! δ Έ.τζε6Ιt είχε πεΤ τότε, o'tt τά. μέτρα. Ντεμιρέλ μόνο 
ύπό otxταowptxό ΚΙΧθεστώς θά. μ.πΟΡοΟΟιχν νά. λ'Υ/.ψθουν κιχ.Ι νά. έψιχρ
μoστoi}y, 

Λέγετιχι, οτι δ Έ6ρέν 1jτa.ν δ ΠL6 Οιστα.κτικός ά.πό τΟΟς aτριx
πrrούς γιά. την &μεση ά.νά.λ'Υ/Φ'Υ/ της έξουσΙιχς, κιχ.! οτι ά.ότός 'ijτιx.ν 
δ λόγος πού προεtG07tΟΙΎjσε τρε!ς, oόO'ιa.στικιX., φορές τούς πολιτι
κούς μ.έσιχ aτούς όχτώ πρώτους μήνες τΟΟ '80. Μπορε!. 'Όπως 
μποΡεΤ, έπΙσΎjς, νιΧ. Ικa.νε τΙς προειοοποt'ήσεtς,ωστε νά. lXEt έπιχει
ρ'ήμια.τιχ. ά.Ργότερα., μετά. τήν έπέμ6ιχση. 

Ot όπooτηpΙζovτες τ'ήν ά.ντΙΟετη μέ τη διχ.'ή μα.ς &ποψη, λένε: 
01he ό Έτζε6Ιτ, outE δ ΝτεμιΡέλ εΤνιχι τόσο κouτ:oΙ, ιΟΟτε νά. μ'ήν 
Ι6λε.πιχν πoU δOΎjγεΤτιu 1) κιx.tά.στα.ση. 'Έ6λεπιχ.'ιΙ' οτ,ι ά.κόμιχ ΚΙ &'11' 
σuμφωνo!Joάιxν στην έκλογ'ή τού llpolopou τής ΔΎjμoκρα.τΙιxς, χ.α.Ι 
aτόν σχημα.τιaμό κu6έΡνΎjσης έθνικής ίνότηttι.ς, tι έθνtκής σωτη
ρΙιχς, δέν θιΧ. μποροσσιχν νά. M.tΙXΣΤElλoUY την τρομοκΡιχ.τ!ιχ, γt<LΤ( 

Οέ.ν θά. ήτ.α.ν σέ θέση νά. έξΙΧλεΙΦouν τή 6α.σικ'ή αιΙτΙιχ ytιX. τήν ά.νά.
πτuξη της &.νσ.ρχιιχι,; κa.Ι της τρομ.οκ.ρσ.τΙσ.ς: ΔΙν' θά. μποροΟΟιχν νά. 
6ελτιώaouΥ την ΟΙΚΟΥΟμ.ικ'ή χ.α.Ι κοtνωνtχ.ή χ.α.τά.στα.ση της χώριχς 
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καΙ το\} Μ:ο\}. Δέν θιi μΠΟpoijσα.ν νά. έψα-ρμ6σουν μέ έπιWΧCσ. τ« 
μέτΡα. ποι) πήρε δ Ντεμιρέλ, δέΥ θιi μ,-ποροϋσα.ν vά. &'Y't'α.ΠOΧpιθo!}ν 
στ:ό έξωτερικ,6 χρέος, &ν ο[ Άμερικ.α.νοΙ πρωτot οέν Οέχοντα.ν &λ
λες &'να.στολές καΙ οιεtmOλόνσεις κα-Ι τούς; Ι6α.ζα.ν τό μ,ιχιχα-Ιρι. στό 
λοοιμ,6. Τέλος, Ι6λεπα-ν δτ,ι έψ' 8o;cw ο[ στpα.τrιroΙ τό π1jΥ.σ.ινσ.ν γιά. 
έπέμ6rι.ση, θά. μ,-πoρoUΣM νά. τοός ξετιvά.ξooν m! σά.ν κ,u6έρνηση 
έθν~κYΊς !ν'ότψσ.ς, προ6ά.λλοντα.ς οισ.Ρi)(.ως μ.εγιxιλότ;ε?ε~ &'ξιώσεις, 
δπότε θά. κσ.w.ντoUσσ.ν 6.πλοί έντoλool:ιx.oι των στΡα.τιωτικων, &ν 
Uπά.i)(.01J(t,V, m! θά. θι%.6οντα.ν -πoλιτι~ γιά. πά.ντα.. 

ΛαΥΙκιΧ, i)(.ft.! ώς ενα. 6α.θμ,ό τεκμ,1jριωμένα., δλα. aoi)tιX. τ« έπι
χει;ιήμ.σ.tα.. 'ΑΧλά. οέν μiiς π:ε(θουν, κα.Ι έξσ.κολοο80σμ,ε vά. έπιμέ
νouμ.ε στ'ήν OCποψ'ή μ.σ.ς ΙSτ:ι ο[ πολιτικοΙ μ,πopotίσσ.ν νά. &'πσtρέψων 
τ6 πρα.ζικ,όπ1jμ.a., 'Yj τοολά.χισt'Ol νά. τό &'παyuμνώσooν &'π6 κά.θε έ
πιχε Ι p1jμ.a. , νά. τό ξεσκεπά.σοον. ''Ολσ. τά. έπιχεφΥιμ,α.τσ. σ.υτ:ά. ένι
σχl:ιt»ν την &πoψ1j μ.a.ς οτι τελιl)(.ά, οΕ ΠCΙJλtτικοΙ σuμ,6ι6ά.lΠ'Yjκαν μ,έ 
τ'ήν ίΟέσ. της στΡα.τιωτικΥις έπέμ,6σ.σ1jς, "(tti vά. &'ποψόγοον vά. &'να.
λά.600ν μπελά.Οες. Μέ τη σκέψ1j δτι, OCς έπέμ,60υν οΕ Ο1:Ρα.τιωτικοΙ 
vά. i)(.ft.τσ.στειλων τοολά.χιστο την τρ,ομοκρα.τΙα. ml νά. έψa.pμ.6σouν 
μέτρα.. ποι) OCν τά.. έψa.pμ.6ζσ.μ,ε έμείς θά. σ'ήμ.a.ινιxιν πολιτικ'ή α.ίιwκτo
νΙσ.. Κα.τόπιν, που θά. TCc1VE, πιΧλι σέ μ,c1ς θά. στρa.ψoσν, δπότε. τοός 
σuγχα.Ιρooμ,ε γιά. δ ,τι κα.λό προσέψερα.ν, τοός κα.κΙζοuμ,ε γιά. δ,τι 
θεωpotJμ.ε κ.α.κδ i)(.ft.! ΠΡοχωροσμε πά.λι στ:ό δρόμο μ.σ.ς. 'Έτσι, δχι 
μόνο οέν Ικα-να.ν τΙποτσ. γιά. νά. τοός &'ποτρέψοον, &'λλά. τοός βo1j

θ1jσα.ν vά. έπέμ,6ouv. 

"Ας οεχτoUμε, είδικά. γιά. τόν Έτζε6Ιτ, δτι έξά.ντλ1jσε - πρά.γ
μ,α. ποό οέν Ικανε - κά.θε ΠΡοσπά.θεισ. γιά. σuμ.6ι6a.σμ.ό μ,έ τόν Ντε
μ,ιΡέλ, ~ δποΙσ. οέν εοοο6θ1jκε για.τΙ δ Ντεμ,ιΡέλ πρό6αλε στεΙρα. &ρ
Y'Yj01j. ''Ας όΠQθέσouμ.ε &'κόμ.a. ΙSτ,ι l6λεπε πou θά. δΟ1jγ1jθεΤ ~ χώΡα. 
κα.Ι δτι 6 ίοιος οέν ~θελε σέ κα.μ,ιά. περΙπτωσ1j τ6 στρα.τιωτικ6 ΠΡα.
ξικόπ1jμ.<Χι. 'Εφ' δσον θά. εΙχε έξα.ντλ'ήσει κά.θε ά,λλ1j 1tροcmiθεtα., ~ 
lOΧIXιt1j ένέργεια. θά. frι:σ.ν νά. i)(.ft.τα.γγεΙλει στ:όν τωρκ,ικό λα.δ i)(.ft.! 
στη oιεθν1j κοιν'ή γνώμ,1j τ« τεκτa.ινόμ.ενσ., κα.θα.ρά. κα.Ι ξά.στερα., καΙ 
νά. όπο6ιΧλει την πα.Ρα.!Τ1jσ'ή τω i)(.IXιl άπό 60υλευτης κα.Ι &,πό &'PX1j
γός του ~μ.a.τoς. θά. Ytw.v μιά. γεννα.Ια. πρά.ξ1j Ιν6ς γεννσ.Ιou καΙ 
01jμ.οκΡα.ΤΙΚου πολιτικου ~έτη i)(.ft.! 'ItIXιτptilit1j, 'ItOό. OCν μ,'ή τΙ !λλο, 
θά. πΡόσΨεΡε μ,ιά. σπουοιχιΙα: όΠ1jρεσΙσ. στούς Οημ.οκ.ρ«τ:ικ.οός πολΙτες 
της πα.τΡ!Οιχις τω i)(.ft.! στη Δ1jμ.οκ.ι;ιχιτΙα.. 



Deigitized by 10uk1s, March 2009

ΠQ;pczθέτω τώpcz μερικές σελΙ6ες ι1πό τό πp:oσωπι'JC.ό. μου 1jμε

ρολσΥιο: 
12 Σεπτεμ,6ρΙΟυ 1980. ΣτΙς πέντε 'ICQ;pά. τέΤQ;pt'O τό πρωΙ, κα.Ι 

έ\Ιώ ε!νa.ι νUΧΤQ; ι1χ.όμα., χτuπ:ιUι τό τηλέφωνο. Μιά. rνωστfι <pωv1j 
μοο λέει σΙ ~VQ; ι1γγλιχ.ά.: «Ο[ 'Ένοπλες Δυνά.μεις κα.τέλQ;6Q;V 
την έξΟΟΟ'ΙQ;. "Ανοιξε pcz6ιόφωνα ι1πό δω χ.α.Ι 'ICipQ; χ.α.Ι πα.ρα:χ.αλοόθα: 
τά. γεγoνόw;ιι. 

Άν6.6ω τό φως. Ή ΓUVQ;lκιx. μου, ποό lXit ξuπν1jσει κα.Ι α:ότη, 
μ.έρωτ4 lnpoμ.Yj τΙ ~Ινει. Ε!χε Ιρθει γιά. μ,ι6. όλιγσήμ.ερη έπΙ
σχ.εΦ'η. T1jv προηγούμενη ε!χα. στειλεt atό Άθηνσι:τ'JC.ό. Π Ραοχ.τοΡεΤο 
~VQ; τηλεγΡά.φημα., aτό δποto lyp~ δτι ι1νQ;μ.ένο'i't'α.ι croντoμtι με
γ6.λσι: γεγονότα: στ1)ν ToopXΙQ; χ.σι:Ι !cpYjVQ; ν6. otaCPQ;Vit δτι l7dx.εtταL 
στΡQ;τtωτιχ.1j έπέμ.6a.ση. 

«ΔΙς ν6. γΙνει χ.Q;μ,t6. 6ιχ.τα.ΤΟΡΙQ;;» μΙ εΙχε ρωτησει 1j ΓUYQ;l
x.Q; μου. 

«Γι6. ν6. τ:ό ι1rn:ιφα.ι:1'Ισειςέcro ν!ρθεις στην "Αγχ.υρα., σΙγouρα: 
θ6. μ4ς φΙρεις χ.σι:νένa.ν ToUρx.α ΠQ;ΠQ;Uπouλο», ι1π&.ντησσι: γι&. ν6. 

την' πειΡά.ξω. 
Tώ~ δμως δΙΥ fι'trA;v ώρα: γιά. ιlστitQ;. Π i'jpσι: τό τηλεφωνικό 

κέντρο XQ;l ζ1jτησα. 'Aθ1jVQ;. Ή τηλεφων1)τρ'ια. μ.οσ. ι1π&..ντησε "CUΠι
χ.ά. δτι δέν λειτουργεί 1j γpaιμ.μ.ή. EtXQ;v κοπεί δλες οΙ γ~μ,μ.ές έξω
τερικΟΟ. Άx.όμ.a. x.Q;L στ&. ι1aτιx.ά. τηλέφωVQ; έπιx.ρα:τoiJσε χά.ος, ι1λ
λά. χ.σι:w.φεΡQ; ν6. έπιχ.αινωνήσω μ.έ μερικούς φιλως γι6. ν6. τοός πω 

τό μα.ντά.το. ΆνοΙγω τ6 ρα.διόφωνο : 
«ΟΙ ΤOUΡχικές ''ΕΥΟΠλες Δυν6.μ.εις ι1νέλa.6α.ν τη ΟtQ;χ.u6έΡνηση 

της χώΡσι:ς γtά. ν6. τη σώσouν ι1πό τι:)Υ θα.ΥΜιμο κΙνδυΥΟ πού διέτρε
ξε, ι1πό τό χείλος τοίί γχ.Ρεμοο ••• ». Ο[ δικ'tQ;τορΙες, δλες ο[ δικτα.το
ρΙες, ι1ντιγριiφouν 1j μι6. την !Μη. ΔΙν όπά.ρχει πpωτoτuπΙα., σχ.έ
φτομ.α.ι. ''Οπω nVQ;t θα. ι1ρχΙσouν τ6. «ΆΠΟΨQ;σιζομ.εv χ.α.Ι δια.τιiσ
σoμ.εv •• .>. 

Π ('«Ύ1-'4τιχ.ά.. σέ λΙγα μεΤQ;οΙδεΤQ;Ι 1j Uπ' ι1ριθ. 1 ι1να:x.αΙνrωση, 
μ.έ ιcpτ6. ι1ΠQ;γοΡεόεΤQ;Ι. ''raτiPQ; έμ.6Q;τηptQ;, κα.Ι σι λΙγα, ViQ; ι1~ 
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κοΙνωση: Ό στριχ.Τ'rjγός 'ΕβΡέν θά. μ,ιλ~σει στ6 μεγ&.λο 't'OUpκtκό 
Ιθνο" ~ μ,Ισ. Ύj αιρα.. 

Βγσ.Ινω aτό μ,mιλκόνι. Στ'ΙΙ; πολ1iκt1.τοικΙες δλΌΓUρα. ι:t?XΙζooν 
lνσ.-§νσ. νΙ! φωτ'ΙζοΥτ'σ.ι τι! διιχ.μ.ερ!σμσ.τσ., κα..θώ, οΙ &'νθρ<ιmoΙ μσ.
θσ.Ιvooν τ'ιi νέσ.. Σέ μ,ιά. στ'ιγμ.~ 6λέπω ~ν κυρισ. εΤσοδο τijι; πο
λ1)')(Q;τοι,κΙιχ.ι; τ'!n Ίσμ.ιJ.~λ, τόν κt1.πouτζi) (θΙίρωρό). 

«Ν έ 6ά.ρ, νέ γιόκ, Ίσμ.ιJ.~λ j» (ΤΙ σuμ,6ιx.Ινει) • 
«χΙ! - μ.οΟ κιiνει. Ντεμιρέλ, γιόκ, ΈτζεδΙτ, γιόκ. Σιμ,ντ'ί 

Έ6Ρέν-ΠΜΙΧ». (Ούτε Nτεμtρέλ,ooτε Έτζε6Ιτ'. Τώριχ δ Έ6ρέν-π.a.σιx. 
στά. πρι!γμ.σ.τιχ) . Τό εΤπε μ,' lνσ.ν τρόπο σά. νά. ~πσ.ιpνε πpoσωπ:ικ~ 
lκSlx'rjO'rj. 

Στ!ι; lιΧτ'ώ κσ.! μιG'ij κιiνω μιά. πρώτη &'πόπειΡΙΧ νΙ! πιiω μέ τά. 
πόδι<χ στην Πρεσ6εlιJ., ποό δέν &'1Ctxet 1CερισσότεΡO &.1Cb 10-15 λε
mά.. Ή πρώτη στρα/~ιωτικ~ 1CερΙπολοι;, πΟΟ σ1iνιiντησσ., δέν &'κοόει 
τΙποτσ. κιχι μ.έ Ύ1ipΙζει πΙσω. ΣτΙι; δέΚΙΧ, πιJ.lpνω τό ιxu"C'(JΚlY1jtO κιχΙ 
ξεκινώ TCά.λι. Στη δισ.στ'<Χόρωση τi'jι; πλιχτεΙιχι; Tσά.νκt1.γιιx., τρΙα. με
γ&.λΙΧ τά.νκι.;, 006 ιi.σtuνoμικά. a.ότοκΙτητα. κσ.Ι στρα.τιώτε, μ.έ πλ1jρ'rj 
έξιipτumJ, μ,πλοχά.pouν τοόι; δpόμ.ouι;. 

Μέ στa.μσ.τοίί>ν. Z'rj't'OGv τ:<Χυ-ΟΟιτ'ΥΙτ'α.. 'Έχω lτοιμ'rj τη S'ημoσιι>
γρα.φικ~ ΚΙΧΙ σέ πρώτη σειρι! έφεδρε!ιχς, την &'δεισ. πιxpσ.μoνijι; κσ.Ι 
τό δισ.6σ.τηριο. Άλλl! [κιxνoπoιoOvτσ.ι μ.έ τ~ δημoσιoγpιx.cpικYι. 
«Γκέτ,Ι» (Πέρα.σε). Περνώ κιχ! cprtl!vtI) ~ν πΡεσ6ε!σ. ••• 

'Έτσι πΙρα.σε ΚΙΧΙ Ύj ToopocIIJ. γtά. &'M'rj μ,ιά. cpopά. ~ν ι:tνoι
χτη στ'ρα.τιωτ'ΙΚ~ δικτσ.τορ,ιιχ. ΟΙ &.να.κοινώσεις - Sta.τ:<Xytt; μ.έ τ'ιi 
«&.Π«.γορεόετ:<ΧΙ» 6ισ.δέχoντιJ.t Ύj μ.!σ. τ~ν !M'rj, γιά. νΙ! cpτl!σouμε σέ 
λίγους μi)vες ~ν όπ' &.ριθμ.ό 52, που θέτει σ.ύστηΡοόι; 1CEptopt
σμοόι; στό λόγο, γριJ.πτ6 κιχ! προφορι.κό, κσ.Ι ποό &.νΜτΙλει OOata.
στικά. δλσ. τΙ &'ρθρα. τΟΟ Σuντά.γμσ.τοι;. 

« •• .κά.θε &'ρθρο τώ ΣΙίντά.γμ.σ.τος πέρα. &.πό έκεΤνσ. πώ Ζχouν 
P'rjτ'ιi &.νιχ.στσ.λεΙ, έξσ.κολοuθεί νΙ Ισχύει, έκτόι; !ν Ζρχετιχ.ι σέ ι:tντΙ

eea'rj μ.έ τΙι; &.νιχ.κοινώσειι; ΜόέκδΙδει τ'ό Σψ6οόλιο 'EOYtXi)t; Άσcpιx.
λεΙσ.ς τών στρα.τηγών. Στη SautEfj'rj σ.ύτ-ή πeΡΙmωση θιi. Ισχύει 
'Itl!ντιx Ύj Sιά.τα.ξ'rj τijς ι:tνιx;ΚOΙνωσ-ηι; τοο Σ .Ε.Α ••• ». 

"Αντε τώρα. νά. μ.ά.θεις ποιl! &'ρθριχ lxouv ι:tYιJ.στσ.λεί, ΚΙΧΙ ΜΙά. 
ι:tπδ ιχοτι1; ποό Ιμεινσ.ν Ipxoντa.t σέ &.meEO'YJ μ.έ τΙς &,νιχ.κοινώσειι; 
VJιf} Συμ,6ouλΙou των στριχτιωΤΙΚώνΙ 

Στ'Ις 16/9, δ στ'ριJ.τηγός 'Ε6ρέν, δΙνει την 1Cρώτη σuνέντευξ~ 
't'OU, ~ν δποΙσ. έξa.ϊ(έλει τΟΟι; έθν~pιouς σκοπ.οόι; τijς έπέμ.
ωσης. Στ'ίι; 18, οΙ πέΥτ'ε στρα.τηγοΙ δΡOCΙζoντa.ι νΙ! πσ.ριJ.μεΙνooν i-
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νωμένοι ώσπου νά. έχ.πληρώσων lSλους τούς σΧοπώς πού gτa.ξα.ν, 
γιά.. τη σωτ~ρία. τΟΟ μεγά..λω τουρχ.ιχ.ΟΟ gθνouς. ΣτΙς 21 &'να.θέτων 
την x.υ6έρν~σ-η στόν μόλις &'ποοτρα.τευθέντα. &'ΡX~ό τού Στόλω, 
να.όa.ρXo" Μπωλέντ ουλouσοό. Έν τω μετα:ξό ολες ο[ Δυνά..μεις, 
&'στuνoμ.Ια.ς χ.α.ί στρα.τοο, gxouv έξcmωλόσει σ' ολη τη χώρα. &γρ,ιες 
έx.x.α.θα.ριστtχές έπιχεψήσεις: Συλλ~Ψεις χ.α.τ&; ,έχ.α.τοντά..δες ix.α.Ι 
χιλιά..δες, ~ρευνες, κcx.τa.σχέσεις κ.aΙ λεπΙδι &γριο. Τ'ή νόχτα., στΙς 
έφ't'ά.. πρ,ός οχτ'ώ Όχ.τω6ρΙω γΙν'ετα.ι χ.α.Ι iι πρώτη έπίσ'ημ~ έχ.τέλε
σ~ ένός &"ριιστ:εροϋ κ.a,Ι ένός δεξΙΟύ στΙς φυλα.χ.ές τi'jς "Αγκυρα.ς, μέ 
&'πα.γχονισμ.ό. 

Q[ πολΙτες !χουν x.λ~θεί νά.. πα.ρα.δώσouν τά; πα.ρά..νoμ.a. 3πλα. 
χ.α.ί στΙς 16/10 μόνο στό Nτιγιάρμπι:x.,x.tρ πα.ρα.δίνοντα.ι 10.αχ> δπλα. 
δια.ψόρων τUπ'ων. Συνολικά περΙπου 700.000 Οπλα. δια.φόρων τό
πων θά πα.ρα.δοθοϋν ώς τό τέλος τού 80. Πολλα.πλα.σιάζοντα.ι ο[ 

προσφορές στίς 'Ένοπλες Δυνάμεις &'πό Ιδιωτες" Oρrα.νώσεις, έπι
Xεtρ'1)σεις χ.λπ. Άχ.όμα. κcx.Ι στ6 έξωτερ.ιχ.ό !χει, &'νοιχτεί εΙδιχ.ός λο

γα.ρ,ιa.σμός γιά τΙς κcx.τα.θέσεις προσφορων. "Ως τό τέλος τοΟ 80 (δ~
λα.δ'1) σέ τέσσερις μi'jνες χ.α.Ι κά..τι) τό ποσό πού !χει cruγχ.εντρωθεί 
Ιχει ξεπεράσει κα.τά.. πολό τΙς προσφορές των τελευτα.Ιων τεσσάρω'>l 

έτων. Κα.Ι δλα. α.υτά. έντελως ..• «α.υθόρμ~τα.», δπως εΙχε γΙνει μέ 
τό διχ.ό μα.ς τά..μ.a., 1j μέ τΙς εΙσφορές όπ.έρ τi'jς Άεροπ(ψΙα.ς, στ1jν 
περΙοδο της διχ.τα.τορΙα.ς τού Μετα.ξα.. 

ΟΙ "Πα.τα.χ.οΙ» - μιχ.ροΙ χ.α.Ι μεγάλοι, δέν ελειψα.ν. Ό νέος 
(διορισμ,ένος) δ~μα.ρxoς τοσ Ντ'ιγιάρμπι:χ.χ.ιΡ έντέλλετι:χ.ι πρός τοιός 
δ'ημότες τω: ,,"Οποιος ψτόνει στό δρόμο θά τιμωρείτα.ι α.υστηρά.». 
Ό διευθυντης Πα.ιδεΙα.ς Σμόρν'ης έντέλλετα.ι: «"Ολοι οε μα.θητές 
οφείλων νά μάθουν &'π' Εξω τΙς προσρ'ήσεις 'Α τα.τοόρχ. πρός τούς 
Νέους χ.α.Ι τά.. λόγια. τοσ έθνιχ.ΟΟ δμνou». 'Άλλος διεuΘUντ1jς Πα.ι

δεΙα.ς στό Έλα.ζΙγ κ.aθoρΙζει κcx.Ι τΙς δια.στά..σεις, ποό πρέπει νά. 
!χouν ο[ σχολιχ.ές σ-ημ.a.ίες. Άλλά.. τόν τόνο τόν δΙνει τό ίδιο τό 
Συμ60όλιο Έθνtχi'jς Άσφα.λεΙα.ς, τό δποίσ έντέλλετα.ι όπως ο[ ό
πά..λλψοι προσέρχσντα.ι στΙς όΠ'ηρεσΙες τους χ.όσμ.ια. ένδεδυμένοι. 

Κα.Ι κcx.θoρΙζει λεπτομέρειες: Q[ &ντρες μέ χ.οστοόμι γpa.6ά.τα. (δ,έν 
εχει σημ.a.σΙα.&ν τό κouστιίUμ.ι εIνaι τρψμένο, 1j &'1 iι γρα.ι)ά;τα. 
μοιάζει μΙ χ.ομποσκοIΙνι). Ο[ γuνα.ίx.ες χωρΙς ντεχ.ολτΙ, κοντές 1j 
σχ.ιστές φoUστες κcx.Ι, πρό πα.ντός χωρίς μπλοό τζ'ήν. Στούι;; &ντρες 

όπα.λλ'ήλouς &'π:α.Υσρεόοντι:χ.ι τά.. γένεια., aύμ60λo των Ίσλα.μιστων. 
Έν τω μετα.ξό" μ,ιά.. κ.aΙ εχει &'ρθε! iι &'cruλΙα. των 60uλευτων 

κα.Ι yε~σια.στων, οσες μ,~Wσεις εΙχα.ν γΙνει στό π:α.ρελθόν ένα.,ν-
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τΙον τους, tvePΙY01'COtoOvt~t τώ~, 'tj γΙνoντ~ι νέες μΎjνόσεις, προκα.
λώντ~ς κωμ,txσι;~γικές ~τ~ιXσεις: 

Ό 60υλευτΎjς το\) Λoc'ίκου Κόμμocτος, Ν ιγιιχ,ζΙ Οόνσά.λ, ά.πό τό 
Έρζιντζά.ν" ΠOCΡιχmμπεmι σέ OΙΚΎj μέ τΎjν ΚOCΤΎjγOΡΙιx, l3τι !κλεψε 
τό θεμέλια λιθο έpγ~Ιou. Ή ά.λΎjθειoc ε!ν~ι οτι τό 1976, fι κu-
6έρνηση ΈθνικOU Μετώπου τcιϋ Ντεμιρέλ, ε!χε ~τιx.θέσει θεμέλιο 
λΙθο γιά. τΎjν ά.νέγερση Σuγκροτ:ήlJ.ΙXτος BocPEtocI,; BιoμΎjχιx,νΙ~ στό 
Έρζιντζά.ν. Άλλά. &ς τ6 1980 ε!χε μεΙνει μόνο δ θεμέλι,οις λΙθος, 
τόν δποίο ά.πό ά.γocνdκτησΎj μετέφερε μιά. ι-ι,έ~ δ 60uλευτης Οόνσά.λ 
στην "Aγκυ~ κιχΙ τόν πέτocςε στΟΟς κΎjπoυζ τΟΟ Κοιν06ouλ!ou. 

''Ενocς κoινoτ&.PΧΎjζ ά.πό τό νομό της ΜερσΙν'ης, δ Ίσp4Ύjλ Τε
ζέλ, κιχτocΟικά.στηκε σΙ πρόστιμο 50.000 λΙρις, γιocτΙ στΙς 22/1/ 
1979 ε!χε π ροσ6ά.λλε ι τόν ΤOUΡκές. Ό τ~λ~Ιπωpoς Ίσp4Ύjλ ε!χε 
πεί τότε l:Ιτι δ ΤOUΡκές εΙνocι φocσΙστocς κoc! θέλει νά. κά.νει φΜΙ
στικΎj δικτ~τoρΙoc στΎjν Τouρ,κΙoc. TΎjν rotoc έπoxΎj πoU ~τ~δικά.

στYjκε δ Τεζέλ, δ ΤouΡκές δικocζότ~νε (κocΙ ι.ι.ά.λιστ~ μΙ πp6τα.σΎj 
το() ΈπιτΡόπou γιά. κιχ~ΙΚΎj σΙ θιiν~τo) μέ τΎjν ~Τ'ηγoρΙoc l3τι 
'tjeele νά. έm6ά.λει φ~σιστtκΎj oικτocτopΙ~ στήν ΤουρκΙoc! 

Τέτοιες κωμιxσι;~γικΙς κα.τ.ocστ&.σεις OΎjμιouργήθ'ηκ~ν πω,,

λές, ά.λλά. έπισκιά.ζσντα.ι ά.πό την' κocθocρά. τ~γικΎj I5ΦΎj της ζωης: 
ά.πό τΙς μ.ιχ.ζικές σuλλΎjΦεις, τά. 6a.σ~νtστηρ:ι~, τΙς έκτελέσεις - νο
μότυπες κoc! πocρά.νομες - rlπό τό μεγ&.λωμ.ιχ. της φτώχειocς, της 

ά.νΙχει~ς, της ά.νεργΙocς, μόνο κιχΙ μόνο γιιi νά. περιοριστετ δ πλ'ηθω,.. 

ρισμ6ς στό 35 μΙ 400/0. 
Στ&. τΙλ'η ΆπριλΙou τΟΟ 1981, οε στρocτιωτικοΙ ά.νocκotνώνouν 

l3τι οΙ νεκρof, ά.πό τότε πού ά.νέλ~6ιx.ν ιχ.ότοΙ την έξouσΙ~, π:εριορΙ

στη~ν σέ !ν&.μ.ισu !τομσ την fιμέριx., ένω πρΙν frr;σ.ν 15-20. Στην 
EόρώΠΎj, εκπρόσωποι δργιχνώσεων, rlVΙXpωτtwYΤ~t όπαΚΡΙ1:Ικά. !ν' π~
~ιά.ζoνmι τά. ά.νθpώπι~ δι~ιώ~τ~ στήν Τouρκ!α., !ν γΙ'lσΨCιx,ι 
6ocσ~νιστηpια., κλπ. Τήν Τδι~ Ι:πσxΎj (τέλος ΆπριλΙOU) όπο6ά.λλε
τocι μυστLΚΎj !κθεση στη Boρειoα.τλocντικΎj Συνέ.λευσ'l'j, στiι Βεν'ετΙoc, 
στην δποεσ; ά.ν~φέpετ~~ με~ξό !λλων l3τι: πέp~ ά.πό τoUς Ισχ1.)Ρι
σμούς των στp~τιωτικων της ToυρκΙ~, ά.πό τΙς 12 Σεπτεμ6ρΙou &ς 
τΙς ά.Ρχές ΆπριλΙou. ο[ νεκροί ε!y~ι στη χώρα. ~oτη 15 κ.~τά. μέσov 
/}ρο την iΊμέpι:x. κα.Ι οΙ σuλλ~μ6~νόμενot 150. 
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Άπό τό προσ:ωmκό ήμ.ερολόγιο. της 28/9/80. 
Ή ΝτΙνσ., μιά. όπ.ά.λλ1jλος της Πρεσ6εΙσ.ς, !PY'rισε 6iIW.pE νι.Χ. 

έτοιμιΣσει τό φιt.γτιτό, κσ.Ι 8τa.ν κσ.θΙσσ.μ.ε στό τρσ.πέζι .,.,.σ.ν κι δλσ.ς 
11 ή ό}Ρσ.. 

ΕΙνσ.ι μΙσ. &πό τΙς λΙγες 6ρσ.διές, δπou οΙ ~λά.χιστoι 'Έλλψες 
σt"Ijν ., Αγκ\}ρα. συγκεντ:ρωνόμσ.στε π'ότε στό ενσ. κσ.Ι πότε σtό 4λλο 
σπΙτ::ι, γιά. νά. πΟΟμ.ε τά. Οικά. μσ.ς. Τούτη τη 6ρσ.διά. δμως !χouμ.ε 
μσ.ζΙ μ.a.ς ενσ.ν Τοϋρκο μέ τ'ή φιλ1j τω κσ.Ι ενσ.ν ΓεΡμ.σ.νό μ.έ την 
ΤOUΡκά.λσ. φιλ 1j τοο. 

ΣτΙς ενδεκσ. κσ.Ι 25' λε~τι.X., δ ΤΟΟΡκος δ Mo\}στσ.φd σ1jκιOνε
τσ.ι &λσ.φισ.σμ.ένος μ.έ τ'ήν τελε\}τσ.Ισ. μΠOUΚΙά. aτό στόμσ.: Μέ συγ
χωρείτε, λέει, &'λλά. ~γό> κιiθoμσ.ι μσ.κριά. κσ.Ι ~ρέπει νά. φόγω. «'ΙγΙ 
Γκετζελέρ" Κσ.λ1jνUχτσ., μ4ς λέει κσ.Ι κοοτpou6σ.λά.ει τΙς σκά.λες. 

Ό 'Όττο, δ ΓεΡμ.σ.νός, κοιτά.ζει τό ρολόι τω. «Π ου θές νά. 
μ.εΙνouμ.εϊ" ρωτά.ει την ΤωΡκά.λσ. φCλ1j το\}. Ό 'Όττο, &,ρκετά. ευ
κσ.τά.στσ.τοι; ImχεΙΡ1jμσ.τΙσ.ς κσ.ι Τοϋρκος όπ'ήκοος κι δ ro'ιος, lχει 
000 σπΙτισ.. 'Ένα. μέσσ. σt"Ijν "Aympa. κσ.ι ενσ. ιςοχικό ατό ΌΡά.ν, 
Ινσ. προά.στιο, 10 χιλιόμ.ετρσ. περΙπω lςω aπό τ'ήν "Αγκ\}Ρσ.. 'ΕκεΤ 
lxouv σπΙτισ. κσ.Ι δ Έτζε6Ιτ μ.έ τόν Τouρκές. 

",·Οριά.ν!» &'πσ.ντά.ει ή χσ.νoUμ.. 
«Τότε σ'ήκω νά. φόγοομε!» λέει δ 'Όπο κσ.Ι σ1jκiliνετσ.ι πρώ

τος. Άρπά.ζοον τΙς ζα;κ,ιτες τοος, τΙς τσά.ντες τοος και! δρόμο. 
Τά. δέκα. χιλιόμ.ετρσ. μπορεΤς 6έ6σ.ισ. vά. τά. κιi.νε.ις δέκσ. λεπ.τά. 

τ:ό πολύ. Άλλά., δχι τη ννχτσ.. Τ'ή νύχτσ. δέν τρέχεις πι.Χ.νω, ι1πό 30. 
EIνσ.~ δ φό6ος. Στό κά.θε 6ijμoa. σοο ςεπΡ06ά.λλων αι.Χ.ν φσ.~τσ. 
στρα.ΤΙιilτες μΙ στολές κσ.μ.οοφλά.ζ κα.Ι τά. σ.ότόμσ.τσ. ~poτετσ.μ.ινα.. 

ΜπορεΤ vά. σot} κιiνων νό1jμσ. νι.Χ. στσ.μσ.τησεις γιά. !λεπο. Π ρέπει, 
λοιπόν, νά. !χεις τ:ιi μ.ι1τισ. σou τ:έaσεpσ.. Γισ.τΙ lτσι κσ.Ι δΙ στσ.μσ.τη
σεις θά. σέ γσ.ζιΟσοον. οε δισ.τσ.γές εΙνσ.ι σ.όσΤ'ηΡξς. Κι σ.tkό πΡ,Ιν 
ι1πό τΙς 12. Μετά. τά. μ.εσά.ννχτσ. κι ό}ς τΙς πέντε τό ΠΡωι &πσ.γι>
Ρεόετσ.ι ή κυκλocpoρΙσ.. Ικτόζ !ν lχεις εΙδική !δεισ. τιilY ι1pχιilν. 
'AJJIJ.. ΠOt6ς τό Qtσ.ΚΙΥΟΟveόει; 
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ΤΙς πρώτες μέρες, μετιi τ6 πρα.ξικ6π-ημ.οι, l5w.v 1j ΚιΙUocpoρΙα. 
έΠΙΤΡεπ6τα.νε μόνο ώς τΙς Ιννιά., ΧΡειά.στηκε νιχ. μεΙναι κά.ποιο 6Ρά.
δΙ) πιό &'F"(ιx. στην ΤΟlψΧLκή ρα.διOt-ηλε6ρα.σ-η, γι& κά.ποια. μετά.δοση 
στην Έλλά.δa.. Ρώτ-ησα. &.πό την 1jμέρα. ποϋ lΠΡεπε νά. &.πεl>ΘUνθώ 
γιά. νά. πά.ρω την εΙδική &8εια. ννχτερΙνΎjς ΚιΙκλοφορΙα.ς. 

". Aστειεόεσσtι!» μ.οσ λένε οι: Τοϋρκοι σuνά.δελφoι. "ΔΙν Ιχεις 
νά. πά.ς πouθενά.. θά. ΚΙΧθΙσεις Ιδω κσtΙ θά. σέ πά.ει ενα. όπηpεσ'ισtκ6 
μ.έ σuνσδεΙσt &.ΣΤUνoμ.ι.κoU aτό σπίτι 0'00». 

·Ήτa.ν δ φόβος. Ό φόβος μήπως δέν &'κώσεις κά.ποιο "Ντοόρ» 
("Αλτ) &.π6 κά.πoισt γωνιά., κιχ Ι δέν σtσtμ.oιτησεις. Αότός δ φόβος 
Ιξα.κoA.ol)θεΤ κα.Ι τώρα.. 'Έτσι, &.π6 τΙς 11 ΚΙΧΙ μετά., ολοι σuμ.600-
λεΟΟντα.ι τά. ρoλόγισt τως, &ν 6ΡΙσκοντa.t lξω &.πό τά. σπΙτισt τους. 
Στό τελειΙΤΙΧ!Ο τέτσtpιτ:o πρΙν &.πό τά. μ.εσά.ννχτα., 6λέπεις τοός ΙλιΧ.χι
στouς &.νθΡώποuς κσtΙ σtότακΙν't/Τα., ποό κuκλoψopoϋν &.κόμ.ΙΧ, νά. τσιχ
κΙζοντα.ι γιά. νά. φτά.σοον lyκιxιpa. στόν προορισμό τouς κιχ! νά. Uει
cπorw μέσα;. ΣτΙς δώδεκα. κa.Ι lνα. λεπτό δέν όπά.ρχει ΦUχή στδ 
8Ρόμ.ο. Μόνο οΕ σφΙίρΙχτρες των σκοπων, ij κιχνένα. στρα.ΤΙ(ι)'C!.κό a.ό
τοκΙν-ητο δισtκCιπ.τει την 1jσuxla. της νόχτιχς. 

EΙνσtι δ φό~ ποό κά.νει τοός όπα.λλήλοος νά. tpt'tνouv τδ πρωι 
στιi γpa.φεΤιx τους iva. 'tlw.pτo πρΙν &.πό την ώρα. ΠΡοσέλεuσ-tjς, κα.Ι 
νά. φεόΥouν 't'b &.πόιΥευμ.οι ενιχ tltσtpt'o μετιi τό σχόλσtσμ.oι. Κι δλοι 
νwμ.ένσι «κόσμ.ισt», δπως τδ ζήτησιχν οΕ νέοι. &ρχοιντες. Ka.( μέσα. 

στιi γρα.φεΤΙΧ, δλοι σκι:ιτώνοντιχι νά. σ' lξUΠ't/Ρ'ετ1;σουν. "Αν δΙ., lxoov 
τΙπoτa. κιxλιkεpι:ι νιi κά.νοον, 6ά.ζοον 8u6 - τρΙσt φύλλα. xσtpt'tιX. μπΡο
στιi τοος, κι l5λο τιi. Φά.χνouν, δλο κά.τι σ-tjμειώνooν, κι ολο τιi tpul
λομ.ετροον. Ε!ν'ιχι δ φόβος των όπεΡ6.ριθμων Τι:ιόρκων όπΙΧλλήλων. 
νά. μή χά.σοον τΙς θέσεις τους. Κά.θε νέΙΧ κooέpV'ησ"tj πρόσθετε κιχΙ 
μερικώς κιχινΟΟργιοος, χωρΙς νά. μποΡε! νά. &.πολόσει πa.λιoός, ε!τε 

λόγω μ.ονψ.ότητιχς, ij γιιχτΙ δέν ε!χε νά. ΚΙΧΤΙΧ6ά.λει &.ποζwιώσεις, 
~ κιχΙ για.τΙ δέν tjθελε νά. όξυνει περισσότερο τό ~δ-η όξόm.τo 1tρό-
6λ't/μ.οι &.νεpγlιxς. Τώρα., δμως, 1j μ.ονιμότψιχ Ιχει &.ρθεΤ. ΚΙΧΙ δ κα.
θένιχς σκέφτετa.ι πολύ τη θέσ-tj t'OO. 

ΕΙνιχι δ φόβος ποό &.νά.γκιχσε δδ't/Υοός κιχ! ε!cm;Ρά.κτορες λεω
φοΡεΙων κιχΙ τΡόλεσ ΔΧ. νά. ξα.νιχφορέσοον ΤΙς &60λες όmjpεσια.κές 
στολές τouς κιχο! νά. ε!νιχι ΤΙXκτικότσtτoι στΙς ώρες Uπ-ηpεσlιxς τouς 
κιχ! στά. 8Ρ0μ0λδΥιά. τotIς. 

EΙνa.ι δ φόβo~ πι:ιό &.νά.γκa.σe κa.θ~~ Πιχ,ΥΕπιστημ.!ων κα.Ι 
!λλων Ίδpuμά.τωy, γνωστων ΥΙά. τιi δ-ημ.oκ~τtκά. τους φ,ρονήμ.οιτα., 
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n στέλνων ΣUΓΧιxpητηpι<X. τηλεγΡιχφΥιμα.τιχ στΙς στpιxτιιιYtικές Ιρ~ 
χές γιά. την έθνοσωτΥιριιχ έΠΙμ6ιxσ1j τοος. 

ΕΤνιχι δ φόβος ποο Ικιχνε &'ΡκετΟΟς πολιτικούς νά. &.νΙΧΥνωρί
σοον μέ δημόσιες δηλώσεις τ'ΟΟς τΥιν &.νά.γκη έΠΙμ.Eiιxσης τω στ~ 
του. Kιxl πά.λι δ φόβος είνιχι ΙΧότ6ζ ποό Ικιχν'ε τό κριχτικό έριΥοστά.
σιο ΚΙΧπνΟΟιομ.ηχιχνΙιχς των Άδά.νων, νά. τριπλιxσιά.σε~ μέσιχ σέ μιά. 
MOOμά.Gιx την πα-ΡιχγωΥ1) τω. 

ΕΤνα.ι δ φόβος ποό κά.νει τΟΟς δημ.οσιΟ'(ρά.φοος κιxl τΙς έφ'Υ)μ.ε
ρίδες n ένεΡιΥουν πολό προσεκτικά., νά. ζητούν δΙΙΧΡκως δδηγ€ες κιxl 
σuμ.Eiωλές, κιχΙ Υ'ά. ΙΧότολογ('1)tρΙνοντιχι, llJ)plc; νά. όπ:ά.ρχει έπίσημη 

λοΥοκρισΙιχ. Άκόμα. κιχ! οΕ &.κροδεξιοί τρομ.οκρά.τες, μόλις διιχπΙστω
σιχν δτι οε νέοι ίipχoντες, οχι μόνα δέν τοός θέλων γιά. σuνεριyά.τες 
τοος, δπως π!στευιχν οτι θά. γΙνει, &.λλά. τούς &'ντtμ.εΤlJ)πΙζοον δπ"ως 

κιχ! τοός &'ΚροιχΡιστεροός, πέτιχξιχν τά. 8πλιχ τως ΚΙΧΙ Ιτρεξιχν n κρu
ψτΟΟν. Μόνο οε «vτεσπερά.ντoς» της ίiκpιxς ιϊριστερ.4ς κιχ! οΕ ιχυτονο
μισtές ιϊιjιηcpOOν τά. πά.ντιχ κιχ! έξιχκολουθούν νά. γρά.φοον σuνθ1jμιx

τα-, n 'Coπoθe't'Oi}v 66μ.6ες. νά. σuγκροόονΤΙΧt μέ τΙς δuνά.μ.εtς της τά.
ξης, νά. σκοτώνοον κιxl νά. σκοτώνοντιχι •.• 

Ε!να.ι &.λΥιθειιχ δτι τό λεγόμενο κοtν0600λεuτtκδ κΙΧθεστώς της 

Τοορκ!ιχς εΤχε φτά.σει σέ &'διέξοοο, στό τέλμα.. Άλλά. τό έΡώτημα. 
προ6ά.λλει ι:lμ.ε.lλικτo: MπoptOOιν νά. GtQpθroHoi}y τά. κιχκως κεΙ1Lενα. 
!νός κιχκου, latlJ), oημ.oκpιxτικoU κΙΧθεστωτος μέ τΙς λόγχες; 
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Πως οέχτΥΙ'Κε δ ΤΟΟΡκικός λΙΧός στό σύνολό 'tOO τΥι νέιχ κιxτιχ.~ 

στιχσΥΙ; Πως ι1ντέοptWε; 
Άπό ιWτιχ. πού Ιχοον έκ.τεθεΤ στιχ. ι1μέσως ΠΡΟYjγοUμενιχ 'ΚεψιΧ

λιχιιχ βγι:χίνει σι:χψέστσ.τι:χ τ6 σuμπέρι:xσμι:x οτι 'fι !πέμβσ.σYj τΟΟ στρσ.

τof.ί στΙς 12 Σεπτεμβρίοο τΟΟ 1980 οέν -ητι:χν 'fι σuνωμασίιx; μι.ι1ς δ
μιioιxς ι1ξιωμ.ι:χτικ.ων, ι1νώτεΡων 1j κ.r:xτώτεpων, στΥιν δποίΙ:Χ οτηρίχτΥΙ
κε 'fι ΣΙΑ: ~ οέν ξέρω ποιιχ. !uYj 'rΠYjρεσΙΙ:Χ το!) έσωτερικ.ΟΟ 1j τΟΟ 
έξωr;ερικoU, γιιχ. νιi πετόχει τόν !λφιχ 1j βΥιτιχ σκ.οπό. Δέν μπορε! νιi 
τι:xtίτιστεΤ ούτε μι τΥι δικ.Υι μ.ι:χς οικτι:χτορίΙ:Χ των σtίντι:xγμ.ι:xτσ;pχων, 00-
τε μι τΙς Οικ.τιχτορΙες των λι:xτ:ινoιx.μεpικ.r:xνικών χωρών, στΙς περισ
σότερες ι1πό τΙς όποΤες δ ενιχς στριχτιωτικός ι1νσ.τρέπει κιΧ.παιον !λ

λο, έπιΟιώκοντα.ς κ.r:xΙ !ντελως ΠΡοσωπικ.ιΧ όφέλYj, μ.ι:xζΙILέ τΥι μ..ωρο
φιλοΟοξΙσ. δτ:ι έκεΤνος θιχ. τιχ. κ.r:xτι:xφέpει κσ.λότερσ. ι1πό τ6ν ΠpoYjγώ
μενο. 

Ό σuντιxγμ.ι:xτά.ΡΧYIς Γ. Πσ.πΙ:Χ06πouλος -ητι:χν !Υνωστος στούς 
πολλούς 'ΈλλYjνες, δπως !γνωστοι -ητι:χν κσ.Ι οΕ σuνεpyιχ.τες τοο. Ό 

στρσ.ΤΥΙΥός Έβρέν -ητσ.ν δ Γενικός Έπιτελά.ΡΧΥΙς, ΟΥΙλσ.δΥι δ ούσιιχ
στικός ι1ΡΧΥΙγός των Ένόπλων Δtίνά.μεων, πιχσΙγνωστος σ' δλο τό 
λσ.ό. Δέν περνοΟσε μέριχ χωρΙς νιχ. σ,νιχψέΡεΤΙ:ΧΙ σέ κιΧ.ποιο δελτΙο εΙ

o~σεων της TYIλεό~ς κ.r:xΙ τΟΟ Ρσ.Οιοφώνοο. 
Ό σuντσ.γμ.ι:χτ:ά.Ρ'ΧYjς Πιχπσ.Uπouλος σuνωμoτoijσε έν ΚΡ!ίΠτω 

κιχΙ πσ.ρσ.βόστω, ένω δ στ~ΤYjγός 'Εβρέν ΠΡOειOoπoιof.ίσε φι:χνερά. 
οτι δ στρσ.τός θά. σ,νσ.γκ.ι:χστεΤ νά. έπεμβετ τελικιΧ., !ν οΕ πολιτικοΙ 

οέν σuμψωνijσouν. 
ΕΤπσ.με σ,κ.όμι:χ, κιχ( πΡέπει νά. τό Ιχει κι:xτctλιiOει δ κά.θε ενσ.ς, 

οτι δ στρσ.τός rπlιν ΤΟΟΡκίσ. ε!νιχιι δ κ.ι:χτά. πσ.pιXooσYj θεμ.ι:xτ.oφόλιxκ.r:xς 
των rι.pχών Άτι:χτοόρκ" ΟΥΙλι:χδΥι των σ,ρχων της ΔYjμοκρσ.τΙσ.ςt σ.ό
της της Δ~τ~ ποό έγκ.r:xθΙδρυσε δ πρώτος σ,ΡΧYjΥός τσα 
Στ:pσ.τoU, κσ.! δ πρώτος πρόεορός της, δ στρσ.ΤWός Κεμά.λ. ΣΙ μιά. 
rι.ντσ.πόκpισij μ.ou, σΙ έλλψικΥι ίψYjμερ.Ιδa. την !νoιξ'1j τoU 80, Ιγρα.
<ρσ. δτι δ Στ:ρσ.τός rπlιν ΤοοΡκ.Ισ. ε!νιχι τό κσ.λότερο πολιτικ6 Κόμ
μσ. κι:x€ rGW$ πιό Ο'l'jμ.οκ?'Χia.κό 6,πό μιψικιχ. τooλά.χισ'tO πολιτικά. 
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Κόμμα.τα.. Δέν' ΙΙνα.ιρώ τΙποτε ιίπό α.υτι:i, πα.ριi τό γεγον&ς. δτι πολ
λοΙ μέ κα.τηγ&pΎJσα.ν ότι όποστηρΙζω τ'ή 8ικτα.τορΙα. τοΟ 'Εβρέν, 
ΙΙπό φ660 fj ΙΙπό !λλο λόγα. 

'Άς ξεκα.θα.ρΙσιιυμε Ιδώ a.Uτό τό ζ'ήτημ.a.: ΟΤπέιρ'ερα. οσο λΙγοι 
!λλοι δΎjμoκρα.τικoΙ πολΙτες ΙΙπό a.στuνφtκά., α.ότα.ΡχΙκά" κa.Ι δικτα.
τopικι:i κa.θεaτωτtt.. EΤμ.a.ι Ινα.ντΙΟΥ κά"θε μ.oρψijς κα.τα.πΙεσης κa.ι κι:i
θε εΙ6οος δικτα.τoρΙa.ς, δπ:otouδ'ήπoτε τόπω. Πιστεόω ΟΤΙ ε!να.ι 
'ItPO'ttμότEpoς δ κlνδυνOζ της κa.τα.στρoψiΊς Ιν έλευθερΙα., πα.ριi Υι Ι
ξα.σφά.λιτη μιι1ς κά"ποια.ς Ιπι6Ιωτης έν δικτα.τορla.. 

Πέρα. ομαις ΙΙπό 'CΙς ΙΙρχές α.ότές όπι:iρχει μιά. πρα.yμa.τ~κότητιx., 
ποό !Υ Μ"ι τη 80iJμδ δπως ε!να.ι, χωρΙς σκomμ6'tηuς, 8έΥ θι:i !χου
μδ.ξεκα.θα.ρισμέ"ιη ΙΙντιλΎjΦΎj των πρα.γμι:iτων κα.Ι δλες οΕ Ικτιμ'ήσεις 
μ.a.ς θ& ε!νιχ.ι λa.θεμένες. Ε!πα. σέ 'ItPO'YJroόμεva. κεφά.λα.ια. δτι στ'ήν 
Touρκιa., πα.ρακολοοθώΥτα.ς κα.νένα.ς τ4 γεγo.,ι6τa. μέρα. τ'ή μέρα.. 
ΙΙπό τό φiJινό'ltωΡO τoiJ 1979, θά. σχΎjμ.a.τΙσει τ'ήν ΙΙντίληΦη ότι ολοι 

στρα.1Jιωτικοl, πολιτικοΙ και πνεuμα.τικOΙ Υιγέτες - lρyιiζoντιx.ν 
γι& τηΥ έπέμ6a.ση των 'Ενόπλων Δυνά.μεων. θιi Υ;τα.ν !δικο, λοιπ.όν, 
νιi μιλ'ήσouμε γι& ΠΡοσωπικ.'ή σuνωμoσία. τοσ aτρα.τηγoo 'Εβρέν fj 
μιι1ς Eιμι:iBa.I,; στρa.τιωτικων, κα.Ι μόνο. "Αν μιλ'ήσouμε γι& σuνωμo
σΙα., Υι σuνωμoσΙα. a.,u't1j π,ρέπει νι:Χ. τoooθεΤΎjθεί εόρύτερα., πολύ ευ
ρότερα., "a.l σέ χρόνο, "a.l σέ τQπ:o, κα.Ι σέ πρόσωπα. 

'Εν π&:τη περιπτώσει, τιi a.lσθ'ήμ.a.τα. τοο τοορκικ.ΟΟ λa.OO, μδ
τ& τ'ήν έπέμ6a.σΎj, κuμa.Ινoyτa.ν ΙΙπό την πλ'ήpΎJ ΙΙποδοχ'ή d)ς 't1jv 
πλ1ιΡΎj ΙΙδια.ι:ΡοΡΙα.. Άκόμα. κa.Ι σ-ήμερα., !νι:iμιση χρόνο μετά. την έ
πέμ.6a.GΎj, ΙΙμ.ψι6ι:iλλouμε !ν &λλα.ξιχ.ν κα.Ι πολύ. Κι α.υτό για.τΙ δ 
τouρκ.ικός λa.ός δέν εΤχε νι:i νοστα.λγ'ήσει τΙποτε κα.λότεΡο aτό Π(Χ.
ρελθόν καΙ δέν εΙχε νι:i δρα.ματιστεΤ τΙπoιtε κa.:λότεΡO στ6 μέλλοιν. 
Π ιστεόοομε, όμως, ΟΤΙ ή GΎjμεριν'ή δοκιμ.a.σΙa., γι&: τ'ήν δποίa. τοΟ Ικ
φι;dζωμε την πλ'ήΡΎj σuμπι:iθε~ μ.a.ς, θ& τόν 6OΎJθ'ήσει στην aφ~νι
GΎj, στόν ΠΡ06λημ.a.τισμ.6 καΙ στό μελλοντικό προσa.νa.τολισμ.ό τοο. 

29/9. Στό χωριό Μπ6ζγιa.ζΙ τοσ ΚιλΙς, γενν~α.ι δlδuμa. 
ΙΙγόρια.. Στό ενα. δΙνετα.ι τό δvoμa. Klva.v, aτό &λλο 'ΕβΡέν. 

30/9. Τ& κέρμ.a.τσ. τών δυόμ.ΙGΎj "a.l πέΥτε λιρ<iιν !χouν Ιξa.
ifJa.vtaτsL γιa.τΙ Υι ΙΙξία. το\) μετά.λλou ξεπεpνιiει κατι:i πολύ τ'ήν όνο
μ.a.στικ'ή τouς ΙΙξΙa.. 'Έτσι, οΕ κa.τα.στΎjμ.a.Τ&Ρχες, ΙΙντΙ γι& ρέστα., 
κά.τω των πέντε λιρών, σΟΟ atvouv ενσ. κ.ouτΙ σπΙρτa., fj κα.μι& 
τσΙχλα.. 

3/10. Στό KιλΙ~ το6 Νuγι&ρμ.πιχ.κιρ κα.τι:i.σχoντα.ι 80 κιλά. χα.
σΙ, σέ σκόνη "a.! !ξ'ήμtση κιλά. κα.θa.ΡiΊς YιPωΙνΎj\;. 
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&/10. Ό νειχΡός rtoιισOOcp Πιxρλιix, &'π& την K6νuιx, ~πιε 
μ.ovopo!.ί<pι !ν&.μισι χιλό Ρα.κΙ, γιΙΙ νιi κερδΙσει στοΙχημα. &.000 λΙ
ρες. Τό κέρδισε δέδα.ια., ιiλλ&. τά. χρήμα..τιχ δόθηmν aτό σιclτι 'tOU, 

για.τί δ Ιδιος πέθιχνε. 

11/10. ΈτζεδΙτ κιχΙ Ντεμφέλ μετιxφέpoyτa.ι &'πό την Κα.λΙ
πολη, δποο xpα.τoUyτa.ν, στήν "Ayκuρa.. θά. τελoUν όπά mτ' olxoy 
περιορισμό. Τοιιρκές κα.Ι Έpμ.πa.x&.ν μεw.φέΡοντιχι στΙς φuλα.κές μέ 
mτηγΟΡΙες ένα.ντίον τοος γιιi &'πόπειριχ mτιiλuσης τou δημ.οκ.Ρα.ΤΙ

κου κΙΧθεστώΤος τfjς ΤοορκΙιχς. Ό πρώτος γι&' τήν έγmθΙδρuση φα.
σιστικης δικτα.τορΙΙΧς, δ δεότερος γιιi τήν !δρuση θεοκpa.τικΟΟ κρι. 
τοιις. 

29/10. Ό rsyt~ rρa.μμιχτέcις τοΙ; Σuμ600λΙοιι Έθνιχης Ά
σφa.λεΙιxς στρa.τ:ηγός Σα.λτΙκ, διευκρινΙζει δτι δ ΝτεμιΡέλ κα.Ι δ Έ
τζεδΙτ, μόνο α4ν &.πλοΙ πολΙτες θά; πιipooν μέρος σι έκλογές. Τήν 

!πομένη, δ Έτζεδίτ πα.ρa..ιτεΤτα.ι ιiπό την ιipχηyΙιx τοΟ Κ6μμα.τός 
τοιι. σέ lνοεtξη oιa.μα.pτupΙα.ς. 

11/11. οε &'ρχές χλεΙνοιιν έπ' ιiόριστ:o την έφημερΙδα. «Τζοιιμ
χοιιριέ:τ». Σέ μιΙΙ έδδoμιiδιx - 10 μέχρι 17 Νοεμ6ρΙοιι κa.τα.σχέ
θηκιχν 617 κιλά. χα.σΙς κιχΙ 15 κιλά. ήρωΙνη. Στην Πόλη, στΌός 11 
μηνες του 80 κιχτα.σχέθηκα.ν να.ΡκωΤΙΚ&. κα.Ι &λλα. λα.θριχία., &,ξΙιχς 
311 έmτομμUΡΙων λιρών. 

9/12. ΔιεUΡUΥση τώ στρa.τιωΤΙΚOϋ ν6μοιι. 'Iopόoντ/X,L πρόσθε
τα. στριχ.τΟΟικεΤα., στά. δπο1ιχ. θιi, oικιiζ;oντα.ι τώριχ κιχ! τιi &'δικήμ.α.τιχ. 

λιχ.ΟρεμπορΙa.ς κα.Ι &'πειλης κιχτ&. τfjς πολιτικης,. οΙκονομ.ικης κσ.Ι 

διοικητικης d.σψά.λειιxς τoU κpιiτotις. 

15/12. Σέ οlκογενειa.κό muγti γι&. κτημa.τιχές oιa.φopές, σtό 
χωριό Toίιζκouγιoo, σκoτώvoντa.t ή Έμινέ rιλντΙζ, δ Κa.a:Ιμ ηλ
ντίζ ml δ Σοιιά.τ: Κιχ.Ρι.χ.νφΙλ, ml ΤΡα.uμ.a.τΙζοντa.ι ao6a.pά. &λλιχ Ιξι 
&τομιχ. Ή μιiχη δόθηκε μέ a.uτόμa.τιx. «Κα.λά.σνικωφ» ml xuvηys
τικιΧ. 

- ΔΟΟ χιλι&.δες στελέχη τfjς &'ρι.στερι9jς έΡιΥα.τικης Όμοaπwδla.ς 
«ΝΤΙΣΚ» πa.pα.πέμπOντΙXΙ σέ σtpα.τoδικεΤo τfjς Πόλης, μέ την κσ.
τηγρ?ια. τfjς &'πόΠ'ειρa.ς &'να.τροπi'jι;; τώ xa.OsatWτoς. 'Έχouν σuλ
ληφθεί 600, μ.α.ζΙ μέ τ6ν Π ρόεδΡο τfjς ΌμcΦtoνδΙa.ς • Αμ.πντωλλ&.χ 
Mπa.a:τιoopκ. 

2/1/81. EΙ'ΚιQσt &'γόρια. ποό γεννήθηκa.ν στό πρώτο λεπ:τό wf) 
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νέοο ετouς δvoμιiζoντα;ι ι'ιλα. Κένα.ν Έ6ρέν. Στη Σμόρνη, τά. 000 
πρώτα. &ογόΡια. δνομιΧ.σΤ7jκα;ν Κένα;ν κα;! τά. τέσσερα; πρώτα. κορΙτσtα; 

Έ6Ρέν. (Ή λέξη ΈβΡέν στιχ. τouρκtκιχ. σημ.α;Ινεt τό Σόμπ:α;ν, Ύι οι
κouμέτη) • 
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Λίγες μέρες μετά. τ,6 πpα.ξικ6π'Y)μα.~ τό Σεπτέμ6ρ'Υ) τoU 1980, 
lγρα.φα. ΟΤΙ οΙ ιπρα.τηγοΙ θά. (LfJy1jσooν νά. πα.Ρα.Οώσοον τ'ήν έξοοσία. 
ιπο.ός πολιτικούς - !ν ποτέ τ'ήν πα.Ρα.δώσουν - κα.Ι έξ'Υ)γοϋσα. ΟΤΙ 
μέ τούς σκι:ιπούς ποό lθεσα.ν (πά.τα.ξ'Υ) τρομοκρα.τία.ς, νέο Σόντα.Υ
μα., νέο.ς νόμο.ς γιά. τά. πολιτικά. κόμμα.τα. κα.Ι τΙς έκλοΥές, κα.ί ιiνόρ

θωσ'Υ) της ΟΙκονομΙα.ς) θά. ΧΡεια.στoUν τουλά.χιστον τρία. χρόνια.. 
'Όσο. πεΡνοίίσα.ν οΙ μέρες τόσο κα.ί πι6 πολό έπι6ε6α.ιο.νότα.νε 

οι προ.6λέψεις μου. 'Ότ.α.ν, μ.ά.λιστα., δ στρα.τηΥός Σα.λτίκ Ικα.νε έ
κείνες τίς οιεΙίκριν'ήσεις γιά. την Wχ'Y) Ντεμιρέλ xr.x.! Έτζε6Ιτ σά.ν 
πολιτικών ήγετών" ΙΥΡα.φα. ΟΤι οΙ στρα.τηγοί μπορεί νά. έπα.να.ι:Ρέ
ρουν τη χώρα. σι' τρί.α. - τέσσεΡα. χρόνια. σέ ενα. κά.πο.ιο. Ο'Υ)μοκρα.τι
κό - κοινo&uλεΙίτικό κα.θεστώς, ιiλλά. οέν πρόκειτα.ι νά. μετα.6ιω

σΟΙίν τΙς έξουσίες στούς παλιοός πολιτικούς. Θά. πολΙΤΙΚΟΠΟΙ'Υ)θoUν 
οΙ ίΟιοι. 

"Ας ooiίμε ι.iμως μερικά. γεγoν6τr:ι. τοί} 1981 γιά. νά. σχ'Υ)μr.x.τΙ
σouμε μιά. γενικ'ή εΙκόνα. της κα.τά.στα.σ'Yjς. 

ΣτΙς 15/1/81, δ στρα.Τ'Υ)γ6ς Έ6ρέν ιiνα.yyέλει στ'ήν Kόν\iα.l.iτι 
τό φθινόπωρο τοί} ίοιου χρόνου θά. σuyκλ'Y)θεΤ ή ΣIίντa.κτικ'ή ΣΙίνέ
λευσ'Υ), γιά. νά; ΠΡοετοιμά.σει τ6 νέο Σόντr:ι.γμα." τό δποίο. θά. έγκριθετ 
μέ Ο'Υ)μοψ'ήφισμα., κλπ. Στ,Ις 27 τοσ Τοιου μfινα. ιiπoι:pr:ι.σΙζετα.ι ή ιiν
τικα.τά.στα.c:f'YJ τών Γενικών ΔιεΙίθΙίντών Γρα.μμα.τεία.ς Τόπω, Ρα.διο
τηλεόρα.σ'Υ)ς, Πρα.κτορεΙου ,,'Ανα.ντολοό» κα.! ιipκετών !λλων Ύπ'Υ)
ρεσιών, μέ ιiπ6στρα.τooς ιiξιωμα.τικooς. Λίγες μέρες ιipγότερα. σtα.
μα.τοϋν οΕ εΙσα.γωΥές 6οότιφου, μα.ΡιΥα.ρΙν'Υ)ς κα.Ι ζά.χα.pYjς, γι&.. λό
γους oΙκovoμ.Ια.ς. 'Εν τώ μετa.ξό 12 Tρa..πεζo - ΧΡ'Υ)μα.το.μεσΙτες πα.;.. 
ραπέμπoντa.ι σέ δΙκ'Υ) γιά. ιiπάτη σέ 6ά.ρ.ος τών πελα.τών - Κ(Χ.t'a.θετών 

τους, στoUς δποίους όπόσχr:Nτα.ν τόκo\iς μέχρι κr:ι.Ι 120 σ) ο. 
6/2. Στην Π όλ'Υ) δολοι:Ρ()νεΤτα.ι δ όΠOOιεIίΘUντ'ής Άσι:Ρα.λε Ια.ς, 

Μα.χμοότ Ντικλέρ. 
16/2. οε ΤoUρκοι πολίτες δέν μπr>pΟΟν νά. πάνε στ:tιν Κόπρο 

(TωΡΚOΚ\iΠpιr:ι.κό Τομ.έα., έyyo.είτr:ι.ι) μέ τό κοινό δια.βα.τηριό τους, 
πο.ό Ισχόει γιά. δλες τΙς !λλες χώρες το& έξωτερικoU. Xpειά.ζoντa.ι 
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εΙδικό δια.6α.τήριο. -w δποΤο θ~ ΙσχUΕι μόΥο γι~ τήν ΚόπρΡ κιχΙ ΥΙ* 
πωθι:,ιά. &λλοσ. Τό μέτρο π6.ρ&φιε γι~ νιi !μ:ltOδιcrtεΤ 1ι μ,ετ~βιxση 
μέσω Kώt:ρoυ σι' ιUλες χώρες. 

18/2. Ή Σεριφέ Άβτζ! &.πό τ:ljν Kόνuα.. 1ιλικιa.ς 80 !τ(ί)ν, 
κa.τ:a.oικά.ζετιxι σΙ &νέκκ),:ητη ποινή φUΝΖκισ-ης Μο ιτων, ΥΙα.τΙ δΡέ
θ'φι.ε ιπό σπ.Ιτι της Ινa. πιιπόλι κα.Ι 18 σφα.ΤΡες. 

16/3. Μειώ'llOYtα.t σι 117.ρ οι &pιylες. Σ' CΏτές περιλa.μ.6«voν
τιχι οι !θνικές lπέτεtot, τ~ δόα M7tlJ.upιφ.tιx (Σεκέρ κα.( ΚωΡμ.π6.ν) 
κa.! τ~ Σα.66α.τοκόρια.κα.. Kιx.τα.ργεττa.ι 1ι 27 Mιxtoo (!θνική Ιπέτειος 
τΟΟ κιΥ'ήμ,α.τος τώ 1960 κα.Ι το!) ΣιIντ~γμα.τoς), Ινώ 1ι 23 Άπρι
λΙou (μέρα. της Έθνικi'jς KιIpια.pχΙa.ς κa.Ι τών Πιx.t8ιών) θ~ γιορ
τ~ζετ«ιt μόνο στ~ σχολεΤα.. Ή 12 Σεπτεμ.6ρΙοΙ) δέν θ6. θεωΡεtτa.ι 

&.ργΙα.. Ό στ.ρa.τηγός 'ΕβΡέν !κφΡά.ζει τη λύπη τou, πού οΙ 'It'P01j
γοόμ.ενοι πολιτιΚΟΙ κa.θιέpωσα.ν τό Σa.66a.τσκόptα.κο &.ΡΥΙα., !νω 1ι 
ΤouρκΙα. πΡέπει νιi δooλεUΕι &.κόμ.1j κα.Ι τΙς ΚιΙριιχ.κές, &λλιi δέν &
πcxpιχ.σΙζει την κa.τά.ΡΥησ-η 'ti'jt; &ΡΥΙα.ς τώ Σιx.66~τou. 

17/3. Ό Άχμέτ Toopiv Mπa.μ.πατσι~ν παθα.Ινει κa.pδια.κή 
π;ρ0060λή κa.Ι πεθα.!νει, πa.ρa.κoλooθώντa.ς στην τηλε6Ριχση ενα. πρό
γρα.μ.μ.a. γι~ την τρομ.οκρα.τ,Ια., Oπou οΙ δολοφόνοι τώ γιώ τou Χα.
λΙτς, περιγpiφooν πως -wv !κτέλεσα.ν στΙς 22 ΆπριλΙou τώ 1980. 
Τέτοια. πpαypiμ.μα:ε'α. πα.ΡOOσι~ζoντa.ι μ,ιά. φo~ τouΝΖχιστο την 1-
βδ0μ6.δΙΧ στην τηλεόριχ.ση. 

ΤήΥ Ιοιιχ μ,έρα. 114 ΤΟΟρκοι χ~νouν την Ιθνική τως όπηκοό
τητα.. γιιχτΙ &.pY'ήθηκa.ν νιi !πιστρέΦouν στήν ΤouρκΙΙΧ κa.! ν~ δώ
σων λόγο τών π~ξεών τους (ά.ντ:εθνικών, δπως χα.ρα.κτηPΙζovτιxι) 
στις στρα.τιωτικές &'ρχές. Σύμφωνα.. μ.έ τό νόμο πω Φήψι.σιχν οΙ στ:ρα.
τιωτικοΙ, μ.ε~ τη στέρηση Ιθ'a.yέvε.ιtx.ι; Μ δημεύονται κa.! οΙ περιοιΙ

σΙες τών «&.'ll't'εθνικως δρώντων» aτό !ξωτεpι~. 

23/3. KιIκλcxp6ρησα.ν σήμ.ερα. τά. νέα. μετa.λλικιX μ.ονόλιρα. κa.Ι 
πεντ:όλφa., πού εΙνa.ι σχεδόν -w Ινα. τέτα.ρ:to σι β~oς κa.Ι μ.έγεθος 
&.πό ~ &ντΙστοιχα. πa.λtά., πpoκιx.λώντa.ς οιά.φοριχ. εΙΡωνικιΧ σχόλια.. 

- Δεκιχτρ!ιχ 1κa.τσμμόpια. ΙΥ'ήλικοι τοσΡκοΙ &.να.λφά.ΙSητoι χα... 
λoσντa.ι ~ κa.θΙσων στ~ θρα.νΙα. γι~ νά. μ.ά.θouν γρα.φή κa.Ι ΙΙνιi-

ΓVΩΣΗ' 
- Τό 1980, 107.000 !τoμ.a. ζήτησσ..ν Mλι~'Κό 4σuλo σ' δλον 

τόν κόσμο. ΟΕ 58.000 &.πό α.ότά. ήταν Τoi>ρχοι. Άπό τΙς 12 Σε
πτεμ.6ρΙοο ~ς τΙς 31 Δεκεμ.6ρlΙοο ζήτησa.ν 4σuλo 5.500 Τοσρκot. 

2/4. Mtxpa.lyoov κατιΧ. μερικά. 1κa.τo~~ οε ΤOO~'ΚΙκέ~ lφημε-
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ρΙΟες. ΟΙ χιιpw6~ομηχιχ.νΙει; θ&. 6γ!iζouν Oημ.oσ~oγριx.φικό ΧΙΙΡτΙ 80, 
ά.ντΙ 85 !κιιτοστων y~ιi λόγους oΙκor.ιoμΙα.ς. 

29/4. Ό ΝετζΙπ Κωτλοό, Μσκα.λος φτοόμενος, α.υτoκτh
νησε μέ τό σεντόνι σέ Νοσοκομ.εΤο της Κόννιις, 15ποο εΤχε. μετα.φψ
θεΤ γ~ιi ναπιλεΙιι. 

- Βα.σικές ά.κα.θιi~στε.ς ά.πο6οχές έργιιζομένων, 8.610 λΙρες τό 
μ~νσ. (περΙπου 5.000 Ορχ.) • Γιιi τως ά.τηλ~κoυς έργιιζόμενouς κά.
τω των 18. ε!vιx.~ 5.700 λΙρες. 

- Άπό ~μερa. ά.φ~vε.τιιι έλεόθερη ~ oια.μόpφω<Πj της nμijς της 
λΙρα.ς, μέ 6ιiση πιX.vτιx. τό ά.μερ~κιινικό ooλιipιo. 

2/5. Ή «M~λλιέτ» !π~κa.λoόμενη έπΙσημες πηγές δημ.οσιεόει 
δτι ά.πό τΙς 12 Σεπτεμ6ρΙοο 1980 &ς τΙς 12 Άπ?~λΙoυ 1981 Ο1>νε
λ~φθησιιν 122.909 &τομα.. Άπό α.υτιi, κρα.τήθηκιιν 40.609. Τό tΌιo 
oιιiστημα. πpoτιiθηκιx.ν ά.πό Έπ~tρόπouς στρα.τoO~κειων χΙλιες ΠεΡΙ
ποο θα.να.τ:ικές κα.τιχ.δΙκες. 

22/5. Άπό τοόι;; 100.000 τu<pλoός πaό Uπ4ρχoυν στην Τουρ
κΙα., μόνο 750 π.cx.ρα.κoλoυθoOν Σχολές Τtiφλώv. 

- Στό Συμ60όλιο Έθνtκijς Άσφιiλε~α.ς aτιiλθηκα.ν μέχρι ~μεpα. 
(ά.πό τΙς 12 Σεπτεμ6ρΙου 1980) 59.318 έπιστ.ολές πα.ρα.πόνων, κιι
τιιUΣεων, κα.τ:ιιπελιών, όποδεΙξεων κλπ. Άπό α.υτές 19.552 κρlθη
κα.ν &ςιες προσοχijς κιιΙ Οόθηκιιν στΙς ιipμόδιες όπηρεσΙες. Τ'ό ΣΕ.Α. 
ά.πιiντησε σέ 8.000. Μέσιι aτόν Άπριλιο, ά.πό 10.000 τέτοιες !πι
στολές, οΙ 424 ήτ:ιιν κα.τ.α.πελΙες ΥΙιΧ, δρα.στηριότητες aτό έξωτε~
κό (ένα.ντΙov το\) στρα.τιωτικΟΟ κιιθεστωτοι;). 132 εόχα.ριστήριιες, 
3.000 ά.ννπόγΡα.ψες) μέ ά.~μα.vτες πληροφορΙες κα.Ι οΙ όπ'όλοιπες 
μέ πpoτιiσεις, πα.pιX.7Wfα. κα.Ι α.Ιτήσε~ς γι&; έργα.σΙιι. 

3/6. Ό Τσε.6ντέτ Kα.ριικ~, 22 έτων, ά.κροδεξιός, πω έκτε
λέστηκε μ.έ ά.πα.Υχονισμό στΙς φUλιικές 'Ελα.ζΙγ, ά.Mιh)κε vιi Οε
χτετ Ιμά.μ'Υ) 'XlX.l νιΧ. tΚIP?riatt - γρor.πτ&; i) πpoφop~κά. - ΤΙς τελευ
τα.Τες τ:οο !πιΘUμ.Ιες. 

- Ό κα.ιh)yητης ΓUΜνιx.σΙoυ ά.πό τ&; .. Αδα.να., Άχμέτ Τouντζέλ 
κα.Ι δ γκα.pιιζιέf>ης Γιouσοόφ ΚοονιλΙ, ά.νιικιiλυΦιx.ν τό α.ότοκΙνητο, 
πaό κιιΙει νερό ά.vτΙ γιιi 6ενζΙν"η Ι 

6/6. Ό Όκιiυ ΓκιονενσΙν Οι,εuθtivτής σόντιχξ"ης της «Τζouμ.-
χουριέτ» - κα.Ι δ χρoνoγ~ Μεχμέτ Kεμ.ιiλ. σuλλιιμ6ά.~~ 
ΙΙπό τΙς στ:pιxιτ;tωτικές ά.Ρχές γι&; χpoνσy?riφφα. τοΟ δεύτερou πού 
χα.Ρα.κτηριζε μερικούς ά.ναιτεpouς όπα.λλ"ήλοος πα.σιiδ~. 

- Στό Γ~ε.ΤO ΕόΡέσεως Έpιyα.σΙ~ έκκρεμ.oi}ν 245.046 α.Ιτή
σεις γιιi δouλει&;. ΟΙ 27.000 εlvιx.ι ά.ν&;π~ρoι. 
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- Ή Μπεχιτζέ Mπo(ΚtVt Πρ6εlJpoς τofj 'ΕρΥα.τικΟΟ Κ6μμ.α.τ.ος 
ΚΙ:Ι;Ι δ ΓκιουλτεκΙν ΓκaζLayλou, llp6εo'poG της «Τιόμιπ-ΝτΙρ» (Ά
pιaτεp~ Όμ.οσπονδΙα. 'ΕΚ'ΠΙ.Χ.Lδwτ;ικών) 1 πού διέΨUγα.ν aτό &ξωτερι
κό χ6.vooν την τοορκι.κή lθα.γένειa;. 

20/6. Ό γποοργός Βιομ'1jχα.νΙα.ς κα.Ι ΤεχνολαΥίαος, Σα.χ6.π 
Kcπζά.τarcτσoo, ΙΙνα.κοινώνει ΟΤΙ ~?χισε fι κΙτησ'η γι&:. τη μετα.6Ι-
6α.σ'1j μέρouς των Κ~ΤLκων 'Eπιχει~σεω,ν (μ.όνιμσ. πα.θψικων) στόν 
lδιωrtικό τομέα.. Ό γπουΡγός οιευκρινΙζει δτι δέν 'ΠI.X.~6ι&:.ζαντa.ι οΙ 
&'ρχές Άτσ.τώρκ, για.τΙ δ Ιδιος δ Άτσ.τουρκ είχε πει τό 1933 ΟΤΙ t 
~ν δ !διωιt.ικός τομ.έα.ς π6.ει κα.λότεΡα., WtE δ ο.'1jμΟΟιος τσμέα.ς πρέ
πει ν&:. δοθεί aτόν Ιδιωτικό. Άλλ&:., ~ν δέν Ιγινε τίποτα. τέτοια 8>ς 
τώpoc" σ.ότό όψειλετα.ι σέ MB'1j κυ6εpνώvτων κα.Ι εlοικων, ποό δΙν 
μελέτησα.ν κα.λ&:. τ&:. λεχθέντα. «π6 τ6ν Άτα.τοόρκ. 

"Ας μ4ς έπιτραιπεΈ έοω ν6. πωμε δυ6 λόγια. γι&:. v&:. κα.τα.λιi· 
6ouμ.ε τΙ σ'ημ.α.Ινει Ά τα.τΟΟρ-κ γιιi την τouρ-κια. : 

Στην ΤουρκΙα. Ολιχ. εΙνα.ι «μεγ6.λιχ.». Ό Άλλ&:.χ εΙνιχ.ι μεΥά.λος. 
Ή ΤοορκΙιχ. εΙνιχ.ι μEy&:.l'1j. Τό 'tOO'ρ'Κ.ικδ Ιθνος el',IiX.t μεγιiλo. Άκόμα. 
κα.Ι τ&:. &'γ&:.λμ.α.τα. εΙνιχ.ι μεγιiλιx.. Ή ΙΙπερα.ντοσότη της σ:τ:έπταχ.ς 
lσως έμπνέει α.ότη την τά.σ'1j πΡός τό γιγα.vτισμ.ό. ΟΣ 'Έλλψες κα.Ι 
οΙ Ρωμ.α.ίοι εΤχα.ν έκμετa.λλευτεί ΚΙ:Ι;Ι σ.ότοί την ΙΙπεpocντοcruτη τω 
χώρου κα.Ι Ικα.νιχ.ν τιi μ.ν'1jμ.εΈα. μεγ6.λα.. Γιιi πα.ρ&:.Οειγμ.α., ο[ κολόνες 
τω Να.ου τοΟ Άπόλλωνα. στοός Διδόμ.ους Ιχοον υψος 22 μέτρα. 
κα.Ι γι&:. νιi ΙΙyκα.λιιiσεις τΙς βιiσεις τους χρει6.ζοντοοι πέvτε &vτρες. 

Άλλ6. δ Άτα.τοόρκ 8έν εlvιx.ι &'πλιi μεγ6.λος. Ε!νιχ.ι «τσ.μ.ποό». 
Τό Ιερό των Εερων. Σπ&:.νια. θιi σuνα.ντησεις, σ' Οποια. γωνι6. της 
ΤouρκΙα.ς, ΙΙγιiλμ.α.τα. κα.Ι εΙκόνεςΥ πέριχ. ΙΙπό τιi &'γ6.λμ.α.τα. κα.Ι τΙς 
εΙκόνες του Άτσ.τουρκ. 'Έτσι καοΙ οι ΙδΙες, &'ρχές, κελεόσμ.α.τα. Άτα.
τοόρκ θεωρωντιχ.ι &'πό πολλοός Τοόρκους Ιερ&:' κα.Ι &'πα.ρα.6Ια.aτoo. 
Άκόμα. κα.Ι έπΙ Ο'1jμ.οκριχ.τΙα.ς, τό &,δ'(Κ'1jμιχ της πιχpoc6ΙΙΧCΠjς των &'ρ
χων Άτα.τουρ-κ f(αι.ν μεγιiλo. Κιχ.θετΙ ποό γΙνετα.ι, κα.τ&:. σuνέπεια., 
πρέπει v&:. είνιχι σόμψωνο μ.έ τΙς ΙΙρχές Άτα.,τουΡκ. 'Ότιχν &rtwτo τό 
κι:ι;λοκα.Ιρι τω 81, τό Σuμ.6oόλιo 'EBYtXι'9j;; Άσψa.λεΙα.ς &,'!tO'ψ'(iσισε 
νιi ζ'1jt1jσει ΙΙπό για.τΡοός, ψa.pμιxικoπoιoύς, χ'1jμ.ικοός, διαλόγους, '1t,"tU

χιοόχοος νoσoκόμ.ouς, κλπ. νιi !pγιX.ζovτα.ι μ,ιά.. τ:ετριχετΙα. γιιi τό 
Kριiτoς, ιίμ.έσως μετά.. την &'πόκτηCΠj τω πτuχΙoυ τouς. lytva.v πολ
λές σuζ'1jτησεtς, ~ν δ νόμος ήτα.ν σόμψωνος μέ τΙς ιipχές Άτα.

τουρ-κ. 

Τελικ&:. &'νιχ.κα.λόφθ'1j'Κε 5τι. δ ΆτιχτΟΟρκ εΙχε θεσπΙσεt ~vιx.ν 't'i. 
τοιο νόμο τό 1923, ιiλλιi τlιtε όπijρχα.ν 554 για.τΡοΙ 8λο κι δλο σ' 
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δλη την ToopκΙ~. Σ"ιιμε(Xt'. σόμ.φων~ μ.έ !πΙσημα. στ.oιxεΤ~, όπ6.ρχοον 
'ItEpt1COU 25.000 για;.τροι. Ό νόμος !κεΤνος κa:ta;ρY"lι&φ!.ε 'Cό 1932 
tiπό τl.ιv ίοιο τόν Ά~τoόρκ, ώς tiaόμoφopoς κa.Ι ίσχυε μ.όνο γtιi π;tU
χιοόχοος, οΕ όπotoι σέ δλη τη διιipκει~ της φoΙτησ"lις τοος σι Άνώ
τ~τa. ΈΚMι&.υτικιi ΊΟΡ)tJ4Τ~f χρησψ.οποιοοσα;.ν 8ωρειiν τούς <:ροι
τητικοός κοιτωνες. 

Ό γριiψων tiνα;.γνωρΙζει ΟΤΙ δ Kεμ.ιiλ Άτ~τoόpκ f[tα;.ν πρα;.γ
μ.α;.τικιi μ.εγιiλoς, σέ6ετα:.ι κa.ι τιμ4 τη μ:nJμη 1:00. Άλλιi α:.ότη 'ή 
δoγμ.α;.τoπoΙησ"lι 1:00, α:.ότη ή προσκόλληση στΙς ~oέες Άτα:.τοόρχ. 'I'Cώ 
δ κα:.θέν~ τ.Ις έΡμ.'tjνεόει μέ τό οικό του τρόπο, ε!ν~ι κa.Ι tivιx.Xpoνt
στικ1ι κα,Ι !π:ιζ1jμ.ι.α:.. Δέ μdς πέφτει λόγος νιi σuστησooμ.ε. CTttίUς 
Τοόρκοος τΙ yιi 'Κιiνooν. ΜπορΟΟμ.ε. δμ.ως, νιi ποϋμε μ.έ 6ε6α:.ιδτητα:. 
O'tit α.ν ζοuσε σ"ιιμεΡa;δ Kεμιiλ Ά τιχ.τοόρκ, πoλλιi πpιiγμ.α;.tα.: θά. ε1-
χε tiλλιiξει. για:.τ! Ιν~ς μ.εγιiλoς α.νθρωπος ξέρει πρωw. tiπ' δλα:. 
νιi προσιχ.ρμόζετα:.ι στΙς κα:.ινούΡγιες κa.τα:.στιiσεις, στΙς νέες σuν

&9'jκες . 
• Από τΙς 22 ωι;; τΙς 30 ΊοονΙο\} όΜρχουν δρισμένα:. tX.ζιoση

μείωτα:. γεγονότα;.. 

- Τό «ΓκεμλΙκ» οιιχ,κόπτει 1:4 opoμoλόγιιi τω Μα:.Ρμα:.ρΙΟα:. - Ρό
δος, για:.τΙ οέν όπιiρ.χooν τooρΙσtες γιιi νιi μ.ετιχφέρει. 

- Συλλα,μ6ιiνετα:.ι δ όποΟι.οικητης χωροψυλα;.κijι;; τΟΟ Γιόζγκa.τ 
«foκιiστη) για:.τΙ ζ*ησε tiπ6 τόν πιχ.τέρα;. σuλλ'tjψθέντος Οιχ,σκά,.λοο 
125.000 λΙρες γιιi νιi τόν ti<:p"lιaEt έλεόθερο. 

- "Aλλot ουό κa.τ~oικα:.σμ.ένoι σέ θιiνιx.τo, δ • Αχμ.έτ' Σα:.νέρ κa.Ι 
δ Κα..ντΙρ Tιiντoγα,ν tiπα;.γχονΙζ(mα..ι. 

- ΆρχΙζει τ6 Pα:.μ.α;.ζιiνι (tiπ6κρι ει;;) γιιi τ6 Σεκέρ M~oριιμ.ι. 
Τό 6pιiOυ Φιχ.λμ.ωΟΙες στιi τζιx.μιιi κιχ,( τηλεόρα:.ση κιχ,Ι τη.., 'ήμ.έρα;. 

γεμ.ιimι. οΕ δρόμοι tiM tiρ'Χ.ΟΟΟες, ποό τ.Ις περιφέρωνι κα;.Ι τΙς Μ
ζουν κα..Ι xopεόouν οε tiρκοοοιιiΡηοες σuνooεΙα:. ντεφιOU. "Αν σηκώ
σεις μηχα:.ν"Ιι νιi τΙς ψωτογρα.φΙσεις σοΙ} ζητdνε Ινα; πενηντιipι λΙρες. 

- Ό OfAΚ - Ρενώ tiπολόει 677 έργιiτες μΙ α.οεια:. των tipxWY. 
ΕΙχε ζητησει κα..Ι 1ι ΤΟΦΑΣ - ΦΙΑΤ α.Οεια, γιιi tiπολόσεις, tiλλιi 
tiπορρΙψτηκε γιιi α.γνωστο λόγο. 

- Μέ tiπ6<:Ρα:.ση του ΣlIμ6otιλΙOO Έθνικijς Άσ~λεΙ~ς mw,p
γουντα:.ι τιi ΓUμYιiσια,. ΠρΙ..,. tiπδ την tiπάΡα:.ση. δ νόμος πρ66λεπε 
πέντε χρόνια:. Δημοτικό ("Ιλκ Όκοόλ) τρΙα:. χρόνια.. ΓυμYιiσιo (Όρ
τιi Όκοόλ) κιχ,Ι τριιχ. χρόνιιχ. Λύκειο (Λισέ). Τώρα. γΙνε11:Χ.Ι: όχτώ 
χρόνια;. Δημ.οτι.κό κιχ,Ι τρΙα:. Au.ΚEto. 

- Δημ.οσιεόετα:.ι δ ν6μ.ος γιιi τη «Συντα:.κτικ~». θιi ΙΙπιπελεΤ~ι 
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&'πό 160 μ.iλ."t) ιl~ τά. δποΤα. τά. 40 θά. τά. όποοεΙξει τό ΣUΜ6oόλιo 
'EOYLx'ijc;; ΆCfφά.λει«.ς (&.μ.ε.σος διορισμός) xcx.l τά. 1'20 θά. τά. Ιπιλέ
ζων οε Νομά.ρχες (€μμεσoς ΟΙΟΡισμό<;). Μποροον νά. χά.νOUΥ αιιτη
σεις οσοι θέλouν. οε Νομ.ά.ρχες θά. !πιλέξοον τρεις ΎΙά. Χά.θε θέσ"t) xcx.t 
θά. τοός σuστησooν στό Σuμ&όλιο 'EOYtx'ijc;; Άσcpcx.λεΙcx.ς, τ6 δπο'ίο 
θά. Οιcx.λέξει τόν ενα. &'πό 'touc;; τρεΙς. Ή «rxLoova.tyτlv» Ύ'pά.cpει ΟΤΙ, 
!πειοΎι E!vcx.t 6έ6ιιιο l3τι ιlpκετoΙ xcx.λoΙ ΟΙν θά. χά.νοον cx.lτησεις (πρέ
πει &λλωστε νά. προσκ.ομΙζΟΟν κιχι 6ε6a.Ιω<rη &'pxi'jt; ΟΤΙ οέν Uπ:i'jρξcx.ν 
!νεΡΥά. μέλ"t) πολιτιχοσ Kόμμcx.τoς, οΟτε σuνoικιxλιστιxων xcx.l &λλω,ν 
όΡΎcx.νώσεων πω Otcx.λUO"t)Xcx.v) ΠFέπει οΙ Νομ.ά.ρχες νά. τοός όποοεΙ
ζouν μέ δικ~ τouς πρωτ0600λΙα. ατό Σ.Ε.Α. 

- Στό πρώτο όκτά.μψο της ατρcx.τιωτικi'jς Οικτcx.t:ορΙcx.ς, 6 ΈπΙ
τροπος τοσ Στρa.τοο.ικεΙ(j1) της "Aoyxupcx.ς μόνο ζ~τ"t)σε 505 θcx.να.τι
κές xιxτcx.OΙκες: 270 ΎΙά. &'ΡιστεΡοός, 230 ΎΙά. εεξιοός xcx.l πέντε &,

κcx.θόριστης πολιτικ'ijς τoπoθέτησ"t)ς. 
οε !ψ"tJμερΙδες Ύρά.φΟΟΥ δτι !νω πρΙν 90 μέ 100 τόννοος xpiU

σοσ εZσά.Ύ0ντcx.ν κ.ά.θε χρόνο lcx.Op«ta. ατήν TooFxlcx., τώρα. τά. πρά.Ύ
μcx.τα. lχouν &'ντ:ιατρcx.cpεt. Τό 1980, π.χ. Ιξά.χθ"t)κcx.ν λcx.θρcx.tcx. ιlπό 
την ΤouρκΙα. 35 τόννοι ΧΡυσοσ. Στόν to.ιo χρόνο loytνcx.v 160.000 
Ιncx.τιχά. &'τuχ~μcx.τcx. μέ 1.500 νεκΡοός xcx.l 2.500 &'νά.π:ηpouς, χcx.
θώς xcx.! 29.472 cx.Uτοχtτητιχά. ιlτuχήμ.cx.τcx. μέ 3.464 νεκΡοός xcx.ι 
20.500 6a.pELιX. τρcx.uμcx.τισμένooς. 

ΚλεΙνouν τά. ΙΟιω,τικ.ά. σxolEtcx., μετά. &'πό &'πόcpcx.σ"t) του Σ.Ελ. 
(Άπό τά. πΡώτα. 58 &'1tO"(εuμcx.τινά. κιχΙ 75 νuχτεΡινά. "(Uμνά.σια. ποό 
lκλεtσcx.ν, μένοuν στ6 δρόμο 45.000 μ.cx.θ"t)ttς) • 

- Ή !φημ.ερΙΟα. «Τζοομχοοριέτ» σέ εΙδικό &ρθρο της ΎΙά. την 
πολuνομ.Ιcx. στην Toupικlcx., Ύ'pά.cpει μετcx.ξό &λλων: ΟΙ TooptΚOι Οικά.
ζοντcx.t, σόμ.cpωνα. μέ τΙς Ύερμ.cx.νικ.ές oικ.cx.στικ.ές διcx.Οικcx.σΙες, xcx.w.
Οικά,ζοντcx.ι. σόμψωνιχ μέ τόν tτcx.λtκό ποινικό xilioLXcx., διoικoσντcx.ι, 
σίιμ.cpωνcx. μέ τ6 Ύcx.λλικό οιοικ"t)τιχό xiliOLXcx., πcx.ντρεOOντcx.ι. σUμcpω
να. μέ τόν ίλ6ετιΧό &.στtκό κώδικcx., κ.ιχ.Ι θά.60ντα.ι, σόμψωνα. μ.έ τά. 
Zσλcx.μ.ι κά. Ιθιμ.cx.. 

- Ό νόμος ΎΙά. τούς ΎΙcx.τΡοός (όπσχpεωτικ~ τετpaιετης όπηρε
σΙα. aτό Χρά.τος) , δ νόμος ΎΙά. τά. Άνώτcx.τcx. Έκπcx.ιδεuτιχά. Ίopόμ.a.
τα. (6 &'ΡΧWόι; τΟΟ Kρά.τOUζ θά. διορΙζει τΙς π:cx.νεπισt:"t)μtcx.χές ι!ρ
χές) , 6 νόμος ΎΙά. την &'παι-yόpεUσ"t) των Ιδιωτικών σχολεΙων xcx.! fι 
εlσcx.Ύω'Υ1ι σά.ν ύποχρεωτιχοl) ,OU μ.cx.θήμ.cx.τoς των θρ"t)σκ.εuτικων στά. 
δ"t)μόσιcx. σxoλEtcx., δ Υόμος ΎΙά. τ6ν συνδικαλισμό (κcx.τά,ΡΎ"t)<rη 't(j)ν 
κλcx.δικων δμ.οοπ:ονδιων} σuΎκεντpωτισμός κιχ! κρcx.τικ.οποΙ"t)σ"t) -roi) 
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σuνoικα.λισμoiί) δ νόμος γιιi τη aτέΡΎjσΎ) της lθα.γένειa.ς, δ νόμος 
γιιi την α.πα.γόρεt>σΎ) σποt>οων aτό ~ξωτερικό (~κτός α.πό μεριΚΙς 
~ξα.φέσεις κα.Ι τΙς ΚΡα.τικές όποτροψΙες) δ νόμος γιιi τ:ό οιορισμό 
των α.νωτιiτων Οικα.στικων από τόν α.ΡXΎjγό τοσ Kpιiτouς κα.Ι δ νό
μος γιιi τη σόστα.σΎ) Έλεγκτικω Συμ6ouλΙou, ποό θά. οΙνει λόγο 
μόνο aτόν α.ΡXΎjγ6 τoU Κpιiτοt>ς, ΠΡιοκα.λοσν π:ολΗς σuζψ1jσεις κα.Ι 
αντιopιiσεις μέσα. aτό θερμό Ίι;όλιο τοσ 81, κα.Ι ΠΡοοικιχζouν τΙ εΙ
οouς ΔΎjμoκρατΙα. θιi αποκα.τα.στ1jσouν οΙ ΣΤΡα.τιωτικοι. 

Ειοικιχ γιιi τό Έλεγκτικό '9j Έποπτικό Συμ60'όλιο θιi &ξιζε νιi 
ειπωθοσν ουό λόγια: Tιi ~ννέα. μέλΎj του θιi τιi~κλέγει 1ψoσωιιtικιX 
δ α.px'Ύjγός τω Kριiτouς. Τό Σt>μ60όλιo α.ΙΙτό θιχ. !χει τό oικα.lωμα 
νιi ηέγχει τιi πιiντα: α.πό κυ6ερνΎjτικές όΠΎjpεσΙες μέχρι καΙ τ6 

μouxτά.pιΎJ τοσ χωριοσ, χωρΙς νά. οΙνει λογαρια.σμ.ό σέ κα.νένα-Υ, ~κτός 

α.πό τ6 μεγιiλo α.ψεντικό, τόν α.ΡXΎjγό τω Kpιiτoυς. Έπειο1j δ α.ρ
XΎjγ6ς τoU Kpιiτoυς θιi ε!να.ι Wπoις κα.Ι οΙΙσΙα. α.ρxrιyός τών Ένό
πλων Δυνιiμεω,ν, ~νω τα.υτόχΡονα θιi οιορΙζει τοός α.νώτα.τouς Οικα.
στικοός καΙ ~κπ.αιOευτικoός &ρχοντ'ες" rι ΔΎjμoκρα.τΙα ποό πρόκειτα.ι 
νιi α.ποκαταστα.θεί στην Τουρκία. θιi ε!να.ι οχι ι1πλιi Ινα ~νισχυμένo 

προεορικό σύστΎjμ.cx, α.λλιi μιιi κοιν06ouλεuτικ1j Οικτα.τΟρΙα.. 
Τι θιi γΙνει μ.έ τιi πoλιτικιi Κόμ.μα.τα.; Πως θιi λειτouριyεΤ Ινα. 

κοινο60uλευτικό κα.θεστώς χωρΙς πολιτικιΧ K6μμ.cxτα., α.ψοί} τιΧ ΠιΣλιιi 
κατα.mθΎjκα.ν; . 

Δέν όπάρχει λόγος α.νΎjσuxΙας: θιi όπιiρxouν πoλιτικιi Κόμ
μα.τα. Γιιi την α.κρί6εια. θιi OΎjμΙOOΡΎΎJθεί Ινα Kόμμ.cx (καινοόργιο) 
πω θιi ~κψ'ριiζ.ει τΙς απόΦεις των στρα.τιωτικών. Τό Κόμμα αΙΙτό 
6ρΙσκεται '9jOΎj στιi σκα.ριιi. Ε!ναι rι λεγόμεYΎj «Κεμα.λιστικ1j KΙνΎj
σψ μέ ~πικεψο:.λijς -roν Mπα.Xιi Βεψά. Kαpα.τιiυ. πρώψ Οιπλωμά.τη. 
<YπιiΡXει, ~πίσΎ)ς, κα.Ι τ6 Kόμμ.cx ΈμπιστασόYΎjς τοσ TooΡXιiν' ΦεΟ
ζΙογλou, ποό καΙ αΙΙτό πρόσκειτα.ι oτ1j νέα κατιiστα.σΎj. ΟΙ νέοι !ρ~ 
χοντες οέν θιi '9jθελα.ν τΙποτε &λλο, α.πό τό νιi ~ναλλιiσσoντα.ι στην 
~ξouσΙα αιιτιi τιi 000 Κόμματα.. Ώστ,όσο, θιi ~πιτρα.πεΤ κα.Ι στ6. !λλα. 
Kόμμ.cxτα (τιi παλιιi πολιτικιχ) νιi ~πα.νεμφανιστo!)ν στη σκΎjνYJ μέ 
νέα. δνόμ.cxτα. κα.Ι νέως α.ΡΧηΥοός, &.ψοσ οΙ Π'α.λιοΙ α.ποκλείστιηκα.ν 

μέ νόμο. 

Μποροσν, λοιπόν, νιi πιiρoυν κι α.ιιτιi μέρος στΙς ~κλσyές. 15-
τα.ν γΙνοον. Άλλιi θιi ΠΡOΎJγΎjθεί τό ΟΎjιιοΦ1jψισμ.cx γιιi t1jv ~uoy1j 
το!) Π ροέοροΙ) της ΔΎjμ.oκpα.τΙας, ποό -~κτός α.ΠΡοόπτou- θιi ε!
ναι δ στρα.τηΥός Έ6ρέν. ΟΙ ~κλoγές πΟΟ θιi aκoloue1jσoov. μέ' τό 
~όστημ.a. ποό θιi γΙνοον κα.Ι όπό τη σκιιi των σΎ)μερινων aτρα.τιωτι-
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κων, οΕ δποΤσι θά. 4πoστpa:t'et>θoi}V, γιά. νά. μποροον νιΧ; οολιτεt>τot1ν, 
~ «Κεμ.α.λιστικ'ή KΙ'ΠjσYj» θά. σα,ρώσει, ,;σt>λιfχιστον στΙς πρωτες έκ
λαγές. 'Έτσι, !ν δποτεθεί ΟΤΙ όλα, θά. έςελιχθoi.ίν σόμφων« μ.έ τό 
προΟια.γεγpa.jιμένο σχέοιο, οΕ στρα.τιωτικ.οΙ θιf νομψ.οποι:ηθοσν γιά. 
μιά. τετριχ.ετΙα., ~ πεντα.ετΙα., τouλά.χιστον. Έπειο'ή οΙ πρώτες έκλσ
γές οέν πρotίλέπετα.ι νά. γΙνοον πρΙν 4πό τό τέλος του '83~ ~ την 
!νοις1j τΟΟ '84, οΕ σYjμερι.νoΙ 1ιγέ-ας της TooρκΙa.ς lxoov έςα.σφα.
λΙσε~ την κυρια.ρχΙα. τouς στ'ήν οολιτικ'ή ζω'ή τΟΟ τόποο ώς τό τέ
λος της Οεκa.e:t'la.ς τΟΟ '80. Άτch κεΙ χα.Ι πiρα., 6λέποομε 'ltIάιλι. 

''Ας Οοομε μερικά. 4κόμα. γεγσνότα. ώς τό τέλος τΟΟ 1981. 
ΑΒΔΗΡΙΤΙΣΜΟΣ : Στ'ήν Ml1j ΣΙφτ, οΙ 01jμοτικΙς 4ρχές &

π.οφά.αισα.ν νά. κa.τa.σκευcX.σouν μιιf μεγrk.λ'Y/ κολuμ61jΤΙΚ'ή Οεςα.μεν'ή. 
Τό νερό ποό χpεtιfστ1jΚE γιά. τό χτΙσιμό 't1jC; μ.ετα.φερότα,ν &πό τό 
Ντιγιά.ρμπα.κιρ, 100 χιλιόμ.ετρα. &π~σYj, μ.έ 6uΤΙΟΨ6ριχ., για.τΙ Υι 
πόλ1j τΟΟ ΣιΙρτ lXEL πολό λΙγο νερό. Τά. σπΙτια. πι:ι.Ιρνouν νερό μό
νο δυ6 ώρες στό εlκοσιτετΡά.ωρο. ''Οτα.ν τέλειωσε, Υι π;ι.σΙΥα, πα,Ρέ
μεινε, δπως f(tσ.ν έπόμενο, χω(ί'Ις νερό. Ή lκκλ1jσYj ,;σΟ O'Y/μcX.pχOI> 
γιά. νερό οΙν εΖχε καιμ.ιιi &πιiντησΎj. Ποιός νά. οώσει νερό γtιf τ'ήν 
πισΙνα., Oτa.ν οέν τΟΟ cpτά.νε~ νά. πω:; 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: Πρ6ς τΙς 4ρα.6ικές χώρες στ:Ρέφ'ovτcx.t 
τώριχ. οΙ ΤΟΟρκοι έργιiτεςι μετά. τ6 κλεΙσιμ.ο των εUpω1tl.XόLκων &γο
ρων. <Qc; τό τέλος τΟΟ '81 οΙ μετcx.νά.στες στΙς 4ρa.6ικις χώρες lcpτcx.
σcx.ν τΙς 200.000. 

ΛΑθΡΕΜΠΟΡΙΟ: Τό όπOUΡγεί:ο ΈμπορΙοο 4νcx.κοΙνωσε δτι 
!ν δΙν λ1jφθοον μέτρα, περΙπou τρΙα έχα.τομ.μ,όρtcx. 'Iιειpιλtcx. ζωcx. θά. 
φεόγouν κά.θε χρόνο λαθp:a.tcx. 4πό τά. vόt'tcx. 'Iιcx.l τιi &νατολικά. σόνο

ρσι. Τό 1979, σόμφωνcx. μ.έ έπΙσ1jμ.οος υπoλoγισμ.ot}ς, Υι 40pcx.lcx. έ
ξαγωγ'ή μόνο στιi 6ooetOij. lφτcx.σε στιi 1.134.675 κεφά.λtcx.. 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: Άπό τώς 500.000 ΤΟΟρκους πΟΟ έγχειριl
ζσντcx.ι κά.θε χρόνο στιi OtcX.φolpa. voσoιx.oμe!cx. της χώpcx.ς, 50.000 πε
ρΙπου πεθcx.Ινοον χα.τιχ. τ'ή Οιά.ρκεια ~ μετιf τό τέλος της έγχεΙpΎjσYjς. 

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ: Mlacx. στώς τρεις μijνες τot1 κa.λo,., 
'Iιcx.tptoG τΟΟ '81, περΙπou lνa. !καιτομμυριο Οtcx.κόσιες; χιλιιi&ες «νcx.λ· 
cpά.tί'Yj'tOt lν'ήλικ.οι lμ.α.θαν νά. γpcX.ΨΟΟΥ 'Iιcx.l νά. όιΜά.ζouν. Ό στρα
τός δΙδαξε σΙ μ,ιιχ. οεκαιπενταετΙοο (1959 • 1974) γρcx.φ'ή καΙ «νά.
γνωσYj σέ 500.000 4νa.λφιf6'Yj'tOuς όπaζιωμ.aτικ.ot}ς! 

Τό κuuοφορΟΟΥ Y6μ.tσμ.a cx.Uξ'ήθ'Yjκε κατιi πέντε δισεκα,τομ.μu.. 
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ριιχ. λίρες τΎj 600μιioιx.. μ..ετιχ.ξό 10 κιχ.ί 17 Αόγοόιποο, γιά. vά φ"Cιkσει 
σέ 360 Οισεκιχ.τομμόριιχ λίρες. 

'ΈξΥ) μ.έ έφτά. χιλιά.Οες 'ItpώYjv' κσ.τά..Οtκαι ποό EXOUV d.ποψuλιχ.
κιιπεΤ. ζYjΤotί'ν εΡγιχ.σίιχ.. 

ΣτΙς 19 Αόγοόστοο ιίΡχίζει στό στρα.τοΟικετο της "Αγκυρα.ς 1ι 
οίΚΥ) τοο Κόμμα.τος Τοορκές. 'Έχουν πιχ.ρα:πεμψθε! 587 ιπελέΧΥ) κα.Ι 
μέλΥ) τΟΟ Κ6μμιχ.τος κα.Ι δ Έπίτρσπcις ζΎjτησε την πcιινΎj τοο θα.νά.-
1:00 γιά.. 220 κιχ.ΤYJYΟfΚJUμ..ενους, μετα.ξύ των όπαΙων κσ.ί δ d.ΡΧYJYδς 
Τοορκές. 

ΈΠΙσYjμY) ΙΙνιx.κolνωσYj: Τ6 1945 Uπ'i}ρχα.ν στην ΤουρκΙιχ. 124 
έτα.φΙες μέ ξένα κεψά.λσ..ιιχ. Ό ΙΙριθμός τcιιις οέν ιx.όξΎjθYjκε. tίJς τ6 
1980, γιιχ.τΙ οι ξένcιι επενδυτές ΟΙστα.ζα.ν νά. Οιιχ.κινΟυνεΟΟοον τά. κε
ιpιiλα.ιά.. τοος, λόγω τρσμσκρα.τία.ς, παλιτικ'i}ς ιiστ:ά.θεια.ς, εθνικσπαιΎj

σεων κα.Ι κριχ.τικων επιχεφΎjσεων, ποό εΠΙΧΟpYjγΟΟV'tα.ι μόνιμα. ιiπό 
τ6 Κρά.τ:ος. 

1/9/81. Μέ τη λΎjξY) τ'i}ς ΠΡοθεσμΙα.ς δπ060λης δποψYjψΙοιτη
των γιά. τη Συντιx.κτικΎj, ιiνιx.κoινώνετa.ι ΟΤΙ οΙ ιχ.ιτησε.ις όπερ6ιx.Ιν~υν 
τΙς 11.000, QYjλα.ΟΎj, 70 &τοιιιχ. γιά. μιά.. θέσYj. Άπό τούς 11.000 δ
πOΦΎjφιooς οΙ 280 εΙνιχ.ι ΓUνιx.Τκες. 

12/9/81. Πρώτη επέτειος τ:οσ πpιx.ξικσπΎjιιιx.τoς. οε lΙPYjμEpl
οες Ιχοον πΎjξει ιiπό τΙς εκτιμΎjσεις, τοός ιίπολι:ιΥΙσμΟΟς, &.λλά. κσ.Ι 
επικρίσεις σι μικρότερα. θέμιχ.τσ.._ 01.ίτ.ε μιά.. lιp'Y)4tE.ploιx, δέν τόλμYjσε 
vά γρά.ψει δτι κα.κως επενέ6φα.ν ο( ιπριχ.τιωτικοι. 
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Ό γρά.φων είχε κ6.νει κι ~ότ'ός ~ν~ν σύντομο ιiπoλoyισμ.ό. Τ6ν 
πα.pa.θέ-muμ.ε α.(ιτοόσιο : 

"Αγκυρα., 12 ΣεπτεμβρΙου 1981 

Στην ToopκΙ~ ~μεpα., ~ν~ν ιiκρι6ώς χρόνο μετιi τήν tπέμ.6α.
ση w'J στρα.τιumκών, κα,νένα.ς δέν ιiμ.φιιi)ητεΤ w. tΥτuπωσια,κιi ιi
ποτελέσμα,τα. aτόν τομέα,. της τ.ρqwκpα.τ'Ια.ς. 

Μέ τη φωτιιi κα.Ι μ.έ τό σΙ8ερο, lστω. μ.έ τΙς χιλιιi8ες σuλλή
ψεις, τiς 6α.ριές κιzτa.δΙκες κα.Ι τοός ιiπα.yχoνισμ.oός, μ.έ την πα.ρά.

oOO'Yj ~ κ~τιiσχεcrη 750.000 όπλων, ~ τρoμ.oκpα.τ:Ι~ lXEt περιOlρι
στε! 10.Ρα, πολύ. Άαι, στ:οόι; &λλοος τ:ομε!ς -οίκονομικό, κοινω
νικό, πoλιτιστtκό- θιi ητιχ..ν πολύ δύσκολο νά. μ.ιλήσει κιΖνένας γιά. 
tπιτuχΙες, δσο κιΖλή θέλ-ηση κ~Ι &ν tπισ'Cρά.,τεuε. 

Πολλο! φοOOUντα.ι δτι μ.έ την ιiπoχώp-ηση των στpa.τ:ιωτικών 
---&ν κα,Ι δτ~ν ιiΠOΧωpf)σoυν-- ~ Τ:Ρομοκρα.τΙα. θά φουντώσει κα.Ι 
π.ιχ.λι. για.τ! οέν tζα.λεΙφθ-ηκα.ν ΟΙ 6aισικές α.ΙτΙες πού την txτplςpoov. 

Στ:όν οΙκονομικό τομ.έα.. τιi a.i)aτ-ηρότ~τα. μέτρα. λιτότητα,ς πού 
εtχε 10.ρει TJ m6lpY"tJcrη ΝτεμιΡέλ στΙς 24 Ί~νooα.ρΙoυ τΟΟ 1980, 
υΙοθετηθ-ηκα.ν κα.Ι tφα.ρμ.όζοYtα.ι α.όaτ-ηpότα.τ'α. ιiπό τούς aτpa.τ:ιωτι

κοός μ.έ κόριοος σκοπούς τη μεΙωcrη το{} πλ-ηθωρισμου, τήν τόνωσ-η 
των tζ~γωΥων; την ΠΡοσέλκοοη ξένοο κεφα.λα.Ιου, τ:ήν tζ~σφά.λιcrη 
της tπ.ιχ.Ρκεια.ς ιiyα.θων κλπ. Πα.Ρά.λλ-ηλα., -η crημ.α,Ytιχή ~υξηcrη των 
tπιτοκΙωΥ κιzτα.θέσεωv κιxJ δ~νειoμων στΙς Τρι1πεζες ιiπ06λέπει 

ατήν ΠΡοσέλχucrη των έμ6α.σμ.4των tωY' ιiπ08ήμων έργα.των, ατήν 
κιiμ.ψη τijς χα,-cιx.νάλωσTjς κα,Ι, φυσικιi, πά.λι στην κιiμ.ψη τΟΟ πλη
θωΡΙσμ.ΟΟ. 

Πp~yμα,τιχά, 6 πλ-ηθωρισμός σ-ημεΙωσε έντuπωσια.κή κιtμ.Φη, 
ιiφot1 ιiπό 110 τοις kκα.τ:ό, π.οό εΙχε φτά.σει, κ~τέ6-ηκε aτό 35 μέ 40 
τοΙς !κα.τό, σόμψωνα. μ.έ τΙς !πΙσTjμ.ες tχτψήσεις. ΟΙ έξα.ΥωΥές αιό
ξήθ-ηκιΖν κα.τιi 55 το!ς ίκα,τδ στό πρωτο έξιiμτινo τώ '81 σέ Wy'
κpιcrη μέ τό lo.ιo oιιiστημα, ΤΟ{} '80, τά. tμ6ιiσμα,τα. -ς:ων ιi11;όδημων 
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έργιχ:tων ξεπέpα.σrι.ν τι:i δύο oισεκιxτoμμόριrι. ooλι:ipια. κα.Ι δ Ρυθμός 
&νά.π,wξ'Υ)Ι; lψτα.σε σΙ. τέσσερα. το!ς έκα.τ6, &πένα.ντι cπ6 μ'Υ)Οα.μιν6 
0,8 τοΙς έκα.τ6 τοο 1980. trMPXEt, έπίσης, μιι:i σχετικ'ή επ.ι:ipκεια. 
&γrι.θων, ένω οΙ κα.τ!Χ.θέσεις στΙς Tpιiπεζες γνώρισα.ν π,Pωιcoφα.νi'j 
α.υξ'Υ)ση. ('Όλrι. α.υτιi, έννοε!τ!Χ.Ι, σύμφωνα. μέ τιi επΙσ'Υ)μα. cπoιχετα.) . 
Ή γενικ'ή εΙκόνα. φα.ίνετα.ι λα.μπρ~. Άλλιi μιιi ΠΡοσεκτικ'ή &

νσ..λυση οέν ιiψ'ήνει πoλλιi περιθώρια. α.Ισιοοοςια.ς. Kα.τιi τΙς πιό 
φιλόδοξες προβλέψεις των κυβερνώντων, οΕ εξrι.γωyές θιi &:ιτ;oψέΡOUν 
ώς τό τέλος τoU Ιτouς 1981 τέσσερα. δισεκα.'tομ.μ.Uρια. ooλιipιrι. κα.Ι 

&λλα. τέσσερα. θ6. προέλθouν &.π6 τιi έμβι:iσμα.τα. των &πόΟ'Υ)μων tp
γa/cων w:x.t &.πό τόν τουρισμό. Σ~λo tιχτώ otatw:x.τottttupr.a. 80λι1-
ρια., στην κα.λότερ'Υ) περΙπτωσ'Υ). Έπειδ~ όμως -ίι ΤouρκΙα. ΧΡειι1ζε
τα.ι τouΜχιστΟΥ εννιι1μ.ιση oισεκrι.τoιψόpι.α. δολι1ρια. γιι1 εΙσα.γωΥέι; 
(κυρίως πεψελα.ιοειοων) -ίι Οιω:ΡοΡά. το& 11/2 δισεκrι.τoμ.μ.υρΙω 00-
λrι.ρΙων πρέπει νι1 κσλυψτεΙ ιiπ6 ~λλoυς π6ρouς, δ'Υ)λα.Ο'ή &.πό έξω
τερ,ι m δι1νειrι. κrι.Ι βο'ήθειες. 

'Έτσι ,τ6 έξωτερ,ικδ χρέ(')ς της TouρκΙrι.ς. ποό φτιiνει crήμεpα. μέ 
'tGU, τόκouς atι:i 22 δισεκrι.τoμ.μόρια. Οολι1ριιχ., Μ α.όξηθεί &'χι6μ.α. πε
ρισσότερο, ι!φot}ι &λλωστε δέ γΙνετα.ι κrι.μιά. &λλη έξυπ'Y)ρέτηcrή τou, 
έκτός &πό τ,~ν κrι.τα.60λ'ή δρισμένω,ν τ6κων κα.ί &.πό τη σtlνεχή πα.,. 

ρ6.τα.ση των προθεσμιων των ληξιπρ6θεσμων δrι.νεΙων. Μέ τ6ν τρόπο 
α.υτδν γΙνετα.ι φα.νερό, οτι μεγα.λώνει -ίι εξιiρτηση της ΤouρκΙιχ.ς. 
κα.Ι, &ν mποτε οΙ Οα.νειστές Τ'Υ)ς τά. σΤ'Υ)λώσouν, κrι.τιi την κοιν'ή IΚr
φρα.σ'Υ), -ίι χώρα. θ6. βρεθεί μέ ενα.ν 6ρ6Υχο στό λα.ιμό τ6σο &σφυ
κτικ6, ωστε νι:i &.να.γκα.στεΤ νά. πrι.ρα.δώσει τ'ήν οΙκ.ονομΙα. της στοός 
Οα.νειστές της, γιά. ν6. ρυθμίσουν έκε!Υοι τ6ν τρόπο μέ τ6ν όποΙο θ6; 

mpouv πΙσω τιi χρ'ήμα.τά. τοος. 
Ό ρυθμός &.νά.π:τuςης τοt:l 4 τοΤς έκα.τό, ποό χα.ρrι.κτηρΙστηκε 

σημ.α.ντικόι; &.πό τόν οΙκονομικό έγκέφα.λο της κυ6έΡV'Y)σ'Yjς, τ6ν 
ΤOUΡΥκοότ Όζά,λ, θεωpεΤτa.ι &.σ1ιμα.ντος &.π6 τ6ν μεγαιλοεπιχεφ'Υ)
μ.α.-ι;Ια. Βεχμπί Κότς, δ δποί(')ι; τ6νισε πρooφα.τrι. ότι δλα. α.ότά. π.οό 
φrι.Ινoντa.ι σά.ν έπιwχΙα., tιφεΙλoντα.ι μόνο στά.. lκτα.κτα. μέτρα. τοσ 
κα.θεστωτος --ι1πα.γδρευσ'Yj &.πεΡ)"ιων, λόκ-!ouτ κrι.Ι &ποοοιων, &π6 
τη μιιi, κα.Ι κα.θ'ήλωσ'Yj μισθων κrι.Ι -ίιμερομ.ισθΙων &.π6 την &λλ'Υ)
Κα.τά. τόν κ. Κ6τς, -ίι &γελι1Οα. ποό lδινε τ6 γά.λα. (-ίι πολιτικ'ή λι
τότητa.ς, δ'Υ)λα.δ'ή) στέρεψε κα.Ι οέν lχει &λλa. περιθώρια. ... ΑΥ δέν 
μειωθΟΟν τιi έπιτόκια. των Τρα.πεζων, δέν ΧΡ1Jμ.α.τΟΟοτηθετ -ίι 6ιο
μ1Jχιχ.νΙιχ;~ δέν τονωβεΤ -ίι έθΥΙκ.'ή οΖκΟΥομΙα. κα.Ι δέν λ'Υ).ψθων στοιχει
ώδ'Υ) ')(ιΟινωνιΚ&-οΖκ.ονομ.ικιΧ; μέτρα. γιά. τΙς πλα.τιές μ.ά.ζες των έργα.-
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ζ6μενων, τό σόaτrjμ.a. θιi κα.τα..ρΡεΟΟει. Ή πολιτικ'ή 'C'i)' λιτότητιχ.ς 
- 'Ittiνt'O'tE κα.τά. τόν κ. Κότς- ξeπέΡ~σε τδ. oρt~ &'ντoχi'jr; κα.Ι πρέ

πει νδ. &.~ζητ'rjθε! τά.χιστ~ Υι ΧΡuσ1ι ΤGμ.'ή της lπoχi'jr;; τotJ στ~σΨI" 
πληθαιpισμotJ, ποό οιέΡχετιχι ολος δ κόσμος. 

ΕΙνιχι γνωστό ΟΤΙ σ'ήμε~. σ' ολες σχεδόν τΙς &.ν~πτuyμένες 
χωΡες τotJ κόσμ.οο, σ' &.ν~τoλ'ή κ~Ι δόση, τό πιχ.ρά:πονο ποό δt~'t\)πώ
yeτιx.t εΙν~ι οτι Υι σuγκptiτηση τοϋ πληθωρισμotJ γΙνετιχ.ι σέ 06,Ρος 
των λ~τκων μ.a.ζων. Στην TouρκΙ~, τ6 θέμ.a. π~Ιρνει ΤpσJyικές δt~
στtiσεις. Ή έσωτερικ'ή κ~τ~νtiλωση Ζχει πέσει τ~κτικ&.. ΦτωχοΙ 
οlκογενειtiprx.ες πouλotJν κιiθε xpuσwptm ')(~( κόσμ.ημ~ των ΓU~ι
κων κα.Ι των θuγ~τέρων τους, tj o.τt &λλο oEκoγενει~')(ό κεψ.'ήλιο l
χouν. κσ.,Ι κα.τ~θέτooν τδ. χρ'ήμ.a.τιχ. στΙς oιιiφ'opες Tρό;πε~ς κ~Ι, l
oι~Ιτεp~, στti ΕΟιωτικδ. χρy/μ.a.τ.qι.εσιτικιi γp~φεί~, πω δΙνοον τόκο 

TCtivro ιίπό 50 το!ς !κ~"Cό γιδ. Ev(l. χρόνο. 
Ή Ί~τρικ'ή Σχολ'ή τotJ Πα.νεπιστ'rjμΙou τοο AlY(l.(oιj υπολόγι

σε Οτι μΙ~ τριμελ'ήζ oEκoγένει~ γιδ. νδ. μπορεί &πλως νti δια.τρέφε
'Ca;t κ~νονtκti, χpειά;ζετιx.t 36.000 λΙρες τόν μ'ήνα.. Ό βιx.σικ~ μι

σθ6ς εΙνru 8.500 λΙρες τόΥ μ'ήνα. κα.Ι Υι τpιμελ1jς olmιytYEt(l. είνα.ι 
σπά;νιο φιχινόμενο γιδ. τ'ήν ΤΌuρκΙα., ένω ιίκόμ~ σπ~νιότερη εΙν~ι Υι 
περΙπτωση νδ. έΡιΥtiζοντα.ι oλ~ τδ. μέλη 'ti'j' oEκoyένει~ς. ΆλλιΧ 'Κι 
&ν σuμ6~Ινει νti έργιΧ.ζοντιχ.ι, έΡιΥά;ζοντιχι σέ πά.ρεργ~, OCΊυλειές τotJ 
πΟΟιoU, πού δέ 6γά;ζouν οδτε τό Φωμ.ά;κι 'C'i)!; μέρ~. 

Μικpti TCαotOtti. &.λλCi: κ~Ι μεγtiλot, σοσ χτuπoϋν σuνέχει~ την 
π6pτ~ "(ιά; νδ. σο!) πpoσφέρouν τΙς πιό ιίπιθα.ν:ες έξuπηpετησεις : νά; 
σotJ γu~λΙσouν τδ. π~πωτσι~. νά; σΟΟ κα.~ρισouν τό δ.μ.ά;ξι, νδ. σαι 
πλόνouν τά. τζά.μι~. νδ. σoίj ζητ'ήσouν π~λιές έφημερΙδeς, tj δ.πλως 
νδ. σαι ζητησOUΥ μ.tδ. ΟΟ'ήθειιχ.. "Αλλοι πά.λι -μικροΙ κα.Ι μεγtiλοt
σκcxλΙζouν τά. σκouπΙδι~ γιά; χ~ριt'ιδ. κα.Ι Ο,τι &λλο μπορεί νά. &"ξιο
ποιηθεί tj vli. πωληθεί. 
Ό (h}ρ<σρός ~ Ζχει γuνα.Ικα. Κ(l.Ι τέσσε~ πιχ.tδιti, aπό τδ. δπoί:~ 

τ6 π,ρωτο εΙνα.ι Ιν~ κοριτσά.κι 10 χρονων. Ό Ιοιος πα.Ιρνει τΙς 8. 
000 λΙρες τόν μ'ήνα. ativ μισθό, ιίλλά. ιίπό κιΤ κα.Ι πέ~ σκοτώνετιχ.ι 
από τό πρω! ιΟς τη νόχτ~ στti θελ'ήμ.a.τα., γιά. νά. σuμ.π.ληpιί!σει τά. 
κενά.. Ή γuνα.Ικ~ τou κα.θ(l.ρΙζεt δια.μ.εpΙ~τα.. τ6 ενα. πα.ιδά.κι των 
εξη χρόνων προσέχει τδ. δόο μικρότερα., ένώ Υι Οεκά.χρονη. κόριη, 
Οτιχ.ν οέν lxtt σχολεϊ.ο• 60YJBιXEt τόν Mτέp~ της στη δι~νoμ:fι τοο 
<ΡωμιotJ, στά. θελ'ήμq.τ'~. στις εlσπptiξεις, tj τη μ.tiV(l. της crcb σcpouγ
γtiρισμ.a.. Ή oίκoyένει~ τΟΟ θuρ<σρoU θεωρεΤτα.ι τuχερ'ή κα.Ι εδτuχ'ής 
~oό κ~'OOpθώνει νδ. σuγκε:ντ:pώνει -Υυρω στΙs 20.000 λΙΡες τόν μή-
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να., ΜΙ θέν πλ'Yj:ρώνeι ΙνοΙκιο. ΤΙ γΙνοντ(U οΕ δ.λλeς πoλuμελeΤς οΙ
κογένειες, στΙς όποΤες ΙριΥ&'ζοντα.ι μόνο ένα. 1j ο.ύο μέλ'Yj; Π ως περ
νοσΥ; Πως ζoiJ.ν; Οϋτε ό Άλλ&.χ τό γνωρΙζει. 

ΛΙγετα.ι -mt δέν εlνa.ι όπε.Ρ60λij- δτι α.ν ζoc.ψνικιi σΎιμερα. 
xa.wpγoύνw,y w. Ικτα.κτα. μέτ:pa., δ μισός 'touUxto'tOv πληθIίσμ~ς 
της ΤOUΡκΙα.ς, θ&. Μτέ6α.ινε σΙ <ίπepγΙα. γι&. τό ψωμά-κι. 'Αλλά. δ 
νέος νόμος περ'Ι ΣIίνδικα.λισμ.a(ί ποό Ιτοψ.ά.ζει τό στρα.τιωτικό κα.

θεστώς, δέν δια.cpΙpet ιiπ6 τόν χιτλερικό 1j μouσoλινικό" πώ Ικα.νε 
τ6ν σuνδικα.λισμό κpa.τικό. ΜποΡώμε νά. <ίνα.φέρooμe κι' 8λα.ς δΙίό 
πa.ρα.δεΙγμa.τα.: Ό Γενικός Γpa.μ.μa.τέa.ζ της μονα,οικijς νόμιμ1jς 

Σuνδικα.λιστικijς ΌμοσπονδΙα.ς, της «Ttoo(Y!t - ''1ς», εΙνιχ-ι τα.uτόχΡο
να. ίιποuργός ΈριΥα.σΙας, κα.Ι τΙς νέες σuλλoιyικές σuμ6tiσεις τΙς ιiνΙ
λΜε 1j ΚΡιχ.τικΎι ΈπιτΡοπΎι Δια.ιτrpίa.ς. (Γι&. τούς λόγouς α.UτoUς κα.Ι 
γι&. μepικoUς α.λλους Ιχει δια.γρα.ψεί ή Τιοόρκ - ''1ς <ίπό ΤΎΙ ΔΙEθνij 
ΌμοσπονδΙα. Έλεόθερωγ Συνδικιiτων, τόν Α!)γouστο τοσ '81) . 

θ&. ΙΙνα.ψέρouμe έδώ μι&. τρα.γελαψικΎι περΙπτωσ'Yj, γι&. τό πως 
ιiντψ.ετωπΙζoντα.ι τ&. ζ1jτ1jμa.τa. των έργα.ζομ.ένων. οε στpa.τιωτικοΙ, 
λίγο μετ'&' τΎιν ιiνά.λ1jψ'Yj της έζouσΙα.ς, Ιδωσa.ν μιά. ένWχuσ1j 70 
τοΤς Ικα.τό έπί των \.ι.ισθων κιχ-Ι ήμεΡομισθΙων σ' 15ΛΣUς τούς έριya.ζό
μeνooς, μέ τόν όρο ν&. 1.l.1j δοθ'Εί α.λλ1j α.Uζ'YjO'Yj κα.Ι νά. μΎιν όΠοΥρα.φεί 
κα.\.ι.ι&' ΟΟμ6α.σ'Yj γι&. τό 1980. ΟΙ νέες σuμ6ά.σεις ν&. γΙνοον γι&. τ:ό 
1981 - 82. 

Τόν Ίοόλιο, ή Κρα.τικ'ή ΈσητΡΟΠ'ή Δια.ιτησΙα.ς κα.τ6ρθωσε ν&. 
ψέΡεΙ σΙ πέρα.ς μι&. σύμ6α.0'Yj γι&. τΟΟς έργ&.τες κα.Ι όπα.λλΎιλouς Ή
λεκ'tρισ:μοο, ΌδοποιΙας κιχ-Ι Τδά.των (Γιόλ - "lς) • Άλλά. στTjν α.υ
ς1jO'Yj ποο Ιδωσε, δΙν έλα.6ε όπ' δIIι'Yj 't'Yj' την εκτα.κτη ένΙσχuO'Yj πού 
εΙχε δώσΕΙ τό στρα.τι.ωτικό κα.θεστώς, κα.Ι, τελικιi, έβγα.λε τούς έρ
γα.ζόμ.ενοος της Γιόλ - ''1ς ν&. ΧΡωστaνε κι ιiπό πά.νω 30 - 35 χιλιά. ... 
δες λίρες ό κα.θΙνα.ς. Άψοσ γέλa.σε κα.Ι τό πα.ρδα.λό ΜτσΙκι μΙ τη 
γκά.cpα., τό <ίπoτΙλeσ:μα. ήtα.ν ν&. Οια.λΙίθεί ή Γι6λ - ''1ς, α.ν κα.Ι I.ι.Ιλος 
της reνLxij, ΣIίνoμoaπoνo.Ια.ς Ttoό(Y!t - ''1ς, ποό, δπως είπα.μe, πα.

Pέμeινε νόμtμ'Yj. 
Κα.τ6πιν, ιiΠOΨ&.σισε ν&. δώσει α.Uζ1jO'Yj στούς σuντa.ςιooχως. 

'Έδωσε, λοιπόν, 4 - 5 χιλιά.δες λίρες στούς ίιπα.λλ'ήλους κα.Ι μόνο χΙ
λιες λΙρες στούς έριΥά.τες. Κα.Ι δ πa.λα.Ιμa.χoς Μεχμέτ Μπα.ρλά,ς, δ 
πρότa.νις των Τούρκων Q1jμoσtαypά.cprov, ιiνα.Ρωτηθ1jΚΕ στTj «Mtl
λιέτ» της 18.8.81 : «Εlνα.ι ιiλ'ήθεια. δτι οΙ σuντα.ξιooχoι έργ&.τeς ~
χουν πολό μικρότερο στομά.χι <ίπ6 τ~ σuντα.ξιoυχoυς όπa.λλ'ή
lOU~i». 
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"Ας ΠΡοχωρ'ήσωι-ιε τώρα. σέ ου6 &λλοος νόμους, ποο &.cpopQ1}v 
τούς πτυχιούχοος έπιστημονες κα.Ι τιi Άνώτιχ.τα. Έκπα.ιOευτικιi Ί
Ορόμιχ.τιχ.. 

'Όλοι οΙ για.τροί, φα.ρμσ.ΚOΠOLOΙ, όΟο'/τΙα.τροι, πτuχιoσχoι νο

σοκόμοι, ψυχολόγοι, Χ'Yjμικοl βιολόγα κλπ., δποχρεοσντα.ι, ι-ιετιi 
τ'ήν &.π6κτησ'Yj τοσ Οιπλώμα.τος vά. προσφέροον τΙς δΠ'Yjρεσίες τοος 
έπΙ τέσσερα. χρόνια. στό Kpitoς. 

Αότό προβλέπει 6 νέος νόμος, πou Ψ'YjφΙστηκε στΙς 25 AuyoU
στου &.πό 'Σuμ6ούλΙQ Έθνικης Άσφα.λεΙα.ς. 'Σόμφωνα. μέ τόν νόμο, 
δσοι οέν έκπλ'YjΡώνouν α.ότ'ή τ'ήν δΠοχΡέωσ-η, οέν θιi μΠΟΡοσν νιi &.
νο[γοον γρα.φετα." lιx.i:1pEtιx., έΡιΥα.στηρια. κλπ., Ο'Yjλα.Ο~ οέν θά. μπο
ροον νιi ιiσκoUν τό έπιiπελμά. τους. 

Τό μέτρο ε!χε λ'YjφθεΤ τό 1923 &.πό τόν ίοιο τδν Άτιχ.τοόρκ, 
δτα.ν δπijpχα.ν μόνο 554 γιr:ι.τpoΙ σ~ 6Mxl'Yjp'Yj τ'ήν Τοορκία.. ('Σ'ήι-ιε
ρα., σύμφωνα. μέ έπΙOYjμ.ιχ. στοιχείιχ., δπιipχoυν 25.000 ιyιr:ι.τρoΙ περΙ
πω, Ο'Yjλιχ.Ο'ή Ινα.ς για.τρός ιyιιi 1.700 &τσμα.) . 'Ο νόμος έκείνος κα.
τα.mθYjΚε &.πό τόν ίσιο τόν Άτιχ.'ΟΟύρκ, τό 1932, ώς &.σόμφορος κα.Ι 
&διχ.ος. Τ'ήν δποχρέωσ-η γιιi τεΤΡιχ.ετη θ'YjτεΙα. στό κριiτoς, θιi εΙχα.ν 
μόνον ο! &.π6φcιιτoι, ποό σ' ol'Yj τη oιιipκειιx. της φοΙτησ'ής τως σέ 
Άνώτr:ι.τα. ΊΟρύμα.τιχ. ΧPYJσψt.mοιΟΟσα.ν σωpειiν τoUς φoLt'YjtLXoU;; κοι
τωνες. 

ΟΙ !φ'YjμερΙοες Οια.μα.Ρτuρ'ήθ'Yjκα.ν γιιΧ λaγα.ρια.σμό των ένoιr:ι.
φερομένων. Ή "Χωριέτ» lιΥρα.Ψε δτι μέ τό μέτρο α.ύτό, &.ντί fι χώ
ρα. νιi ΠΡοχωρ'ήσει μπpoστιi, έπιστΡέφει στό 1923. 'Ο Μεχμέτ 
Μπιχ.ρλά.ς της «Μιλλ,έτ» μέ έπιστιολ'ή του ατό 'ΣυμOotίλto Έθνικης 
Άσφr:ι.λεία.ς, lγΡα.Ψε ότι τό μέτρο θά. ΠΡοκιχ.λέσει σο6α.ρές Ουσιχ.Ρέ
αχε,ες κιχ.ί πιχ.ρι!πονα. στόν Ια.τρικό κόσμο της χώρα.ς. 

'Ο Όκτά.ι Έκσί της "Χουριέτ» Ιγριχ.ψε, μέ &.φοΡμ.'ή τ'ήν α.lτ'YjO'Yj 
της Περσ!ιχ.ς πρός την Trιυρ,κιιx. vά. της στείλει 100 γιr:ι.τpoUς: 'Όχι 
100. &λλιi κα.! xlltOlt κα.Ι Οέκα. χιλιιiOες τοσρκοι για.τροΙ εΙνα.ι πρό
θυμοι νιi π&νε στην ΠερσΙα. κα.( σ' &).λες χωρες τοσ έξωτερικΟΟ, ένώ 
1J χώρα. μ.ιχ.ς lχει &.νά.ιΥΚ'Yj &.πό περισσότερως 4,κ6μ.ιχ. για.τρσός κιU 
τό xpitoς ζψεΤ νιi τό UΠ'YjΡετοον γιιi μιιi τεΤΡιχ..ετία. ολοι ο! πwχι
ΟΟχοι. Άλλιi πως νιi πά.ρωμ.ε τι) μέρος τω κριiτooς, l5τα.ν έκεΤνο 
πλ'Yjρώνει τoUς γιr:ι.τpoUς ι.ι.έ είκοοι χιλιά.Οες λίρες τόν μ'ήνr:ι., ένω fι 
Π ερσΙα. τoUς προσφέρει σ'ια.'Κ.όGιες; 

Πολλοί πιστεOOuν στι τό μέτρο α.ότό πρέπει vά. ΚιΧτα.mθεl 
κα.ί θά. κιx.τα.PΎYJθετ μέ την έπά.,νοΟο στΎ) Δ'Yjμοκρα.τία.. 

Mεγιiλo θόρυβο ξεσ'ήκωσε έπΙσ-ηζ κα.Ι δ νόμος ιyιιi τιi Άνώτιχ.τα. 
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ΈΚΜι.ιΟευτιχ.&: ΊOpUΜιxτιx. Οι λεπτομέρειες τω νόμου δΙν Μ5ιιχφέ
ρουν. Άρκεί 1ι επΙμΙXXΎj Oιά.ΤΙXςΎj, σόμφωνιχ μέ την δποΙιχ δ &.ΡXΎjΎός 
τοσ κpιχ.τouς θά. διορ,Ιζει τΙς πιχνεπιστημιιχκές &.ρχές, μέ 6ά.σrj μιά. 
~τ«στιxσ'1j των ίιπOΨΎjφΙων,πoιι θά. προτεΙΥΟΟν τά. ΊδpUμιxτιx. Μέ 
τόν τρbπo ιxό'tόν κιχτιχργείτιχι 1ι ιχότ()νομΙιχ των ΑΕΙ, όπoσt"f/ρΙζooν 

οι &.ντιτιθέμενοι. 
Τό lvιxuaΜΙX στΙς έπικρΙσεις, ποιι &.κoλOόθΎjσαν την εςαγγελΙα 

τ:ou μέτρου, lowcrE ό ~θΎjmς Τουρ'Κά.ν Άκυ6λ, πρότιχνις τω Πα
νεπιστΎjμΙOO της .. Αγκιψχς, ποο όπηρςε όπωργός 'rγιεινijς όπό τό 
crrρa.τιωτικό καθεστώς τοσ 1960-61, ~Ι θεωρεΤτιχ.ι μtiλλον με
τpιoπαθ~ς. ΚΙΧΤ« τόν κ. Άκυόλ, τό μέτρο εΙνα.ι έντελως &'Φuχολό
γΎjΤO, θιi προκαλέσει τ~ν &.πώλεια τi'jς α.ότονομία.ς των Α.Ε.!. καΙ 
θά. τά. κα.τα.στησει ίιπoχεΙρ~α. της πολιτικi'jς κα.Ι τω παpα.σκ~νιoo. 

τιχ τοορκικά. Α.Ε.!. &.πέΚΤΎjσαν τ~ν α.ότονομ.Ια. τους τό 1946, 
&.λλά. 1ι κu6έΡνYjσΎj Μεντερές, τό 1957, την κα.τά.ργYjσε καΙ τά. είχε 
κα.τιχστησει ίιποχεΙριά. ΤΎjς. Ή στρα.τιωτικ~ έπέμ,6ασ'1j τoG 1960-
61 &.ΠQΚατέστησε )lJX.! Μλι την αότονομΙα τους. Τό 1971, μέ' τό τε
λεσιγραφικό στρατιωτικό πραξικόΠΎjΜΙX, οι στρατιωτικές &.Ρχές εl
χα.ν προειδοποιήσει τοός πολιτικοός γιά. τήν &.να.ρχΙα. ποο επικρα
τωσε στοός πα.νεπιστYjμιακι;,ός χώρους καΙ ζψωσα.ν νά. λΎjφθOOν 

μέτρα.. Στην περΙοδο ι:ι.ότη 1971-73, π()λλο! καθΎjΎψές lχα.σα.ν 
τΙς θέσεις τοος, γιατΙ είχα.ν κι:ι.ΤΎjγσΡΎjθεί Ι)τ:ι όποκινΟΟσα.ν τΙς φοι
ΤYjτικές τα.ραχΙς. Τό 1973 καταργήθΎjκε κιχι πιχλι 1ι αότι:.woμΙα. 

τω.,ι Α.Ε.Ι., &.λλιχ τό Έποπτικό Σuμ60ιιλιo, ποο είχε σuγκρoιτηθεΤ 
γιά. νά. ελέγχει την )lJX.tιXatιxaΎj, ~τι:ι.ν εντελως &.vlσxupo νά. τό πριχ.τ
τει, κυρΙως λόγω κυ6εpνΎjτικων &.OuvιxμtWv, πολιτικων πιχθωο; κιχι 
κομμα.τισμ.οt:l. 

Τό σΤΡα.τιωτικό καθεστώς ίιπoσΤΎjpΙζει Ι)τι ΟΙν κα.τα.ργεΤτα.ι 1j 
α.ότονομΙα. των ΊδΡUμ.ιXτων. έφ' οσον οΙ !διοι ot πα.~πισtΎjμ.ια.κoΙ 
Μσκαλοι θά. προτεΙνουο; τοός ίιπOΦ~φιoυς -ιΧ.πό τοός όποΙοος θά. 

γΙΥετα.ι 1ι έπιλογή-, οϋτε κινδuνεόοον ν4 γΙνοον όποχεΙριιχ της 

πολιτικi'jς, &.φοο δ &.κομμ.6.τιστος &.ρχΎjΎός το\} κρ4τως θιi lXEL τ6 
δικι:ι.Ιωμα. ι:ι.ότ:ό κι:ι.! μόνσ. "Όλο τό θέμ.ιχ- λένε ο! UπoστΎjpικτ:ές τoi) 
σχε~{oo- εΙνιχι ν' &.ποφευχθεϊ 1ι τοποθέΤYjσΎj &.τΟμ.ων, ποο θά. εΙχαν 
&.νι:ι.κιχτεuτε! μΙ την πολιτική '9j θιχ έμψοροόντα.ν ιiπό &.νι:ι.Τ:Ρεπτικές 
Ιδέες, &στε νά. μ.ή ςα.να.κιxτιxvτήσooν τά. Α.ΚΙ. κιχ! πά.λι εκτΡοφεΤι:ι. 
της &.νι:ι.ρχ Ια.ς. 

Πα.νεmστημια.κοΙ Οά.σκιχλοι ')(.(ΧΙ Τόπος, ωστόσο, είνιχι &.μετ4-
ΠEtatot t ')(.(ΧΙ ~ Έπιτροπ'ή όπό το να.όα.ρχο ΜπφlVt πΟΟ έπεςεΡΥιΧ.ζε-
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τα.ι τό <τχ.ετικ6 σχέοιο ν6μ.οο Οέχετα.ι σ06α.ρές πιέσεις, lίχι γι&. 
τ~ν ΤΡΟΠOitOΙησ~ τοο, ΙΙλλ&. γιιΧ τ~ν tγκα.τ&.λειΨ~ τοο κα.Ι τ,~ν επε
ξεριΥα.σΙσ. νέοο σχεοΙοο, ποό θιi croμψωνεt μΙ τΙς ιΧπόψεις των πα.νε
πιστημια.κών &.ξιωμσ.τΟΟχ ων. 
Ή μόνη όποχώρηση ποό lκα.νε δ κα.θηjΙJτ~ς Άκυόλ εΙνα.ι νιi 

Ισχόσει δ νόμος σ.ότός, 80'0 θιi όπιiρχει τό κα.θεστώς των εκτ&.κτων 
εξοοσιων. Mετιi l5μως την επ&.νoSo στ~ν δμa.λότητα. κα.Ι τ~ν &'πο
κα.τ&.στα.ση της 8ημoκpσ.τΙa.ς, νιi προ6λέπετσ.ι -1ι α.Uτόμα.τη κα.τιχ.ρ

γησή τοο. 
Συνα.ψTj μέ τό πα.ρα.πά:νω, μέτρο ε!να.ι κα.Ι τιi &'κόλοuθα.: Ή &,

πόψα.ση γι&. την κα.τ&.pγΎjση των ννχτερινων ίοιωτικων (κα.Ι OΎjμo
σίων σΙ μεp~κές περιπτώσεις) σxGλEtmV, διότι κρΙνοντσ.ι ώς ψυτώρια. 
ιiνσ.pχΙα.ς. Ή OOσι.MτΙΚ~ κα.τιipγηση των Ιδιωτικών σχολείων, -1ι &,
πσ.ΥόρευΟ"η τωΥ ψoιτηt"ίi)'.ί ποό επιΘUμo&ν νιi σπ.ουδιΧ.σουν στό εξωτε
ρικό (εκτός ιΧπό ικεΙνouς, πoU !χοον O'UΥΥενε'ίς πΡώτοο 6α.θμ.oU εγ
κσ.τεστ:ημένouς στό εξωτερικό, κα.ι 8σoo~ πα.Ιpνouν ΚΡσ.τικές όπο
ΤΡοψΙες) όπoχpεωτικ~ oεκιiωρη πα.ριiδoση μα.θημ.&των τη 60oμά.Sι:x 
ιΧπό τοός κα.θYjjΙJτΙς πσ.νεmστYjμΙων, κα.Ι, τέλος, -1ι slaa.rωιrYι σέ 
QYjμooτtκιi κα.ι yυμνιiO'ιιx. μιx.θ~μιx.τoς θΡYjσκεuτικών ώς όποχρεωτtκoG. 

ΣΙ δλι:χ α.ύτ&. τιΧ μέτρα. όπ&.ρχοον ΙΙντιδpιiσεις μέ σo6α.pιi επι· 
χεφ~μι:xτα.. Elotκιi, μετ&. την τελευτα.Ια. α.δξYjσΎj κα.! τΟΟ χσ.ΡτιΟΟ, 
δ Ούγκοό? Μοομτζοό, της «Tζouμχoopιέτ», lγΡσ.Ψε: «Έν τ&.ξει, 
κόριοι &Ρμόδιοι, κa.τ:σ.λ&'6α:.μ.ε. ElIIa.t σ&. νιi μ4ς λέτε: M~ Oια.6ιiζετε, 
μ~ ypά.cpετε, μ~ σπooδιiζετε. 'Τπ&.Ρχει κιΧτι κa.λότεΡο: Nιi πα.Ρσ.w
λοuθε!τε ~ν τηλεόρα.ση τόν Ικπληκτικό Τζα.Ιη ,. Αρ». 
Ή ΙΙπα.γόρευσΎj ψοΙτησYjς στό εξωτερικό Υ!νετιχι γιιi 800 λό

γοος: πρωτο, γι&. τ~ν εξοικονόμφη συνα.λλιiyμα.τoς. ΠολλοΙ ποό 
πιiνε Ιξω νά. O1tοοΟ&.σouν, 'Itσ.pι:xμ.tνouv εκε! γιιi πoλλιi χρόνισ., χαι
ρΙς ν&. μπαρών ν& ιιποψοιτησοον, εΙ""ε γta.τ! εΤνσ.ι χοντΡοκέψα:λοι, 
11 για.τ:Ι πa.ρα.μελoiJν τΙς O1Cοοδές τοος γι& Οια.σκεδιΧσεις ~ ωες ιι
σχολ!ες. Κα.Ι οεότ:ερο, επ'ει8~ μεΡιΚΟΙ πά.λι πιiYε o'ijeev yιιi σποοδές 
ατό εξω'tερικό κα.! επι8ΙΟΟντa.ι σέ ενέργειες ενσ.ντΙοΥ τoίi κα.θε
στωτος. 

Γιιi τ~ν α.Uξηση των ώρων πα.ρι:χΟόσεων των κσ.θYjjιJτων σΙ δέ
κα. ώρες τη 6δoμιiOσ., μερικές tψYjμερ!aες lγρα.Ψα.ν ΙSτι δέν θ&. ιι
ψ~νooν πoλλιi περιθώρια. γιιi μελέτες, 11 γι&. πρα.κτικ~ εξιiσκYjση 
κa.Ι tπtστ:ημονικ~ !ρευνα., κα.! οΙ κα.θηγψές θ&. μένouν μέ 8,τι lμσ.
θa.ν στό Πα.νεπι~μιo 11, τό πολό, στΙς μετα,-n;wχισ.κές. 

Τδ μιiθημιx. τω,; θρησκευτικων στιi oημoτικιi κσ.Ι yuμ.ν&.σια. 
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εΙσOC.γετα.ι μέ τ~ν α.Ι'CιολayΙα, ν&; μ.ιiθrιuν τ4 πα.ιΟι4 τόν όρθ68&ξο Ισ
λιχμισμό από uπεύθuνouς διχσΧά.λοος κα,! δχι vιi γΙνοντιχι θύμιχτιχ 

ψα.να.τισμένων, στά. oιιicpoριx έξωσχoλικιi κα,τηχ'YjΤΙΧά.. 
ΜεριΚ&! σχολιιχστές lθεσιχν τ:6 έρώτημιχ: ΤΙ θιi κιiyouy τ4 πιχι

διιi αλλ&θρ'ήσκων, 'Tj ΙΧ[Ρετικων: 84 πιχριχκολouθοσν κα,! ιxut4 όπα
χρεωτιΧά. τό μ4θ'Yjμιχ τΟΟ όρθόδοξou (ΣouννιτικΟΟ στην Τouρκ!ιχ) 
ίσλιχμισμω, 'Tj θιi 'XQ6αuν βόλτες στά. προιχύλιιχ των σχολεΙων; 

10/11/81. Ή χαόντιχ των στρα.Τ'Yjγων &.πιχΡά.σισε νιi όπ06ΙΧθ
μΙσει πολύ τό στριχτιω,τικό κΙτημιχ τΟΟ 1960. Άcpoσ 'Xιxt4mao. Μν 
έθνικ~ έπέτειο την 27 M:x.tou (όνqιιxιζότιxνε Ήμέρα. τασ tuν't&.yμ.a..
τος) τώρα. ιiΠOΨά.σισε νιi διώξει &.πό τό ΆνΙτ ΚιχμπΙρ τούς νεκρούς 
πρα.ξΙΚΟΠ'Yjμι:χ.τΙες ταΟ '60, πού ήτιx~ θΙΧμέναι εδω. Τό Άν!τ Κα.
μπΙρ, εΙνα,ι τό Μιχuσωλεtο τoU Άτα,ταύρκ, κα,Ι ~ σtxyχρwη 'Λκρό
'Itol'Yj τijς "ΑγκUΡιχς. 

Στο κόριο οίκοΟδμ'Yjμιχ μέ τΙς πα.νόΦ'Yjλες Κ&λωνες κα,! τΙς ρω
μιχϊ'Κές ψλογοψόροuς, &.να.πα.όετιχι σέ uπεpuφωμένο μεγιiλo τ4ψο, 6 
δ'YjμΙΟUρ.Υός της νέα.ς ΤοορκΙα.ς, Κεμ.ιΧλ Άτιχτοόρκ. Στ6ν Οιπλα.νό 
χωρο όπιipχει τό ΜouσεΤο μέ &ψθονα. έκθέμιχτα. -προσωιπικά. ιiντι
κεΙμενιχ, στολές, δώρα. κλπ. κλπ., κα,θώς κιχΙ τ'ήν πpoσωπ~κ'ή τou 

6ι6λιοθ'ήκ'Yj, &ποο όπ4ρχοον κα,Ι έλλ'YjνιΧά. 6ι6λΙΙΧ κa.Ι ΠΡ6 πα.ντός 
έλλ'YjνιΧά. λεςικά.. Στ'ήν απένιχντι πλευριi, σέ πολύ χα.μ'Yjλότερο έπΙ
πεδο, κα.Ι σέ μικρότερο τ4ψο, ανιχπα.όετιχι 6 δι.ά.6οχός τω Ίσμέτ -
πα.σά. 'Ίνονοο. Στη αεςιιi γωνΙα. ψυλιiσσετιxι 6 κιλΙ6α.ντιχς τω πυρο-
66λου, δποο είχε τοποθεΤ'YjθεΤ -ή σορός τοσ μεγιiλoo νεκροο κα.Ι στην 
&.ρι<περή οΙ θωρα.κισμένες «ΛΙνκολν» μέ τΙς 6ποίες κuκλοψοροοσε. 

"Εξω από τ'ήν κύρια. εΙσοοο Y'ιιw.ν θιχμμένοι ο[ <πρα.τιωτικοΙ -ήγέ
τες τοο Kιν'ήμa.τoς τοο 1960, μέ πρωτο τόν σtpιxt'YjYQ κα,' &"Ρχηγό 
έκεΙν'Yjς της χοόντα.ς Τζεμ4λ Γκιοuρσέλ. Τώρα. δλοι α.UτοΙ ςεθιi-
6οντα.ι κa.Ι πα.ριχδΙ80ντιχι στΙς οΙκογένειές τοuς γιά. ν&; ςιχνιχτιχψών, 

μιχζΙ μέ τούς 'Itpώ'Yjv προέδρους Δ'Yjμοκρα.τΙιχς <πό εΙδικό ΚQtμ'YjτηΡιΟ 
το\) Άτιχτοόρκ Όρμ4ν ΤσιψτλιγΙ (" Αλσος τοο Άτιχτούρκ) • 
- Ό ΠpoOπoλrιyισμός τω 1982 εΙνιχι μόνο γιά. 10 μijνες, &.πό 1'Yj 

Μα.ρτΙοο ώς τΙς 31 Δεκεμ6ρΙοο, ωστε &.πό χρόνω ν&; ΣUΜπΙπτει -.6 
οίΚ&νομικό lτoς μέ .6 Υιμερολογιιχκό, πολιτικό. Γιά. ~ς 10 μijνες, 
6 ΠΡOι>πoλayισμ6ς ε!νιχι ενιχ -.ρισεκα,τoμμ.Uρι&, 889 δισεκα.τομ.μ.όριιχ 
λΙρες. (Γιά. τ:6 1981 κα.Ι γιά. 12 μijνες Y'jτιxν ενιχ τρΙς, 550 δισεκα,
τφμόρια. λΙρες) • 

23/10/81. Σuνέρχετα.ι ij Σuμ.60uλεuτικ'ή ΣuνέλεU<nj κα,Ι έκλέ
γει Πρόεδρο τόν κα,θηΎ'Yjτη ΣιxvτΙ Ίρμ.ιiκ. ΜΙΧζΙ μέ τ:6 πεντιχμελές 
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Σuμ.6oόλιo 'E(tνΙΚ:i'jς ΆσφWΙ(1ζ θιi. &'πιπελεί τη ΣuVt/X.κτ:tκ:ή ΣuVΙ

λεoorι, ιiφoO οι πέντε στΡΙ:ΙΤ'ηγοΙ θά. ~κτελoCiν κι:ιΙ μερικιi. &'πό τά. χα.
θ1)κ.οντι:ι τ:oQ οεότεροο voμ.oθετικoCi Σώμι:ιτος, Ο'ηλι:ιοή της rEΡOU
σΙι:ις. ΛΙγο πρΙν ιiπό τη συνοδό Τ'ης, Ο'ημ.οο'ιεόετι:ιι δ νόμος γιιi. τ:ή 
οιιiλuσ'η των πολιτικών κομ.μά.τω,ν. (Tπ1jpχι:ιν σuνoλικά. 15 πολιτι
κά. κόμ.μ.«.τι:ι aτήν ΤouρκΙι:ι) • 
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Άπό τΙς 12 Σεπτεμορίου τοο '80, ποό ~γινε -ή σψα.τιωιcιχ~ &
πέμοιχση κι ώς την δριστιχ'ή &πιστ.ρoψ~ μου στην Έλλά.δΙΧ, & .... ιμε
τ.ώπιζΙΧ &πα.νειλ'l'jμμένα. τά ιδιιχ &ρωτ~μιxτα.: Γίνοντα.ι οιχσιχνιστηριιχ; 

Πόσοι ~χouν σuλλ'l'j.φθεί; ΕΙνιχι ειλιχρινείς οε στριχτηγοΙ, δτα.ν δια.

ΟεΟα.ιώνouν δτι θά &πιχνιχφέρουν στη χώριχ τη Δ'ι'jμοχΡιχΤlιχ; 
ΝομΙζ.ω δτι &πό δσα. lxouν &χτεθεί ώς τώριχ, θιi μποΡοσσε κιχ

νένιχς νά 6Υάλει ιcά ΣUΜπεράσμoι.τά. του. Άλλά, &ς &πιχεψ'ήσoutJ.ξ 
μιά πιό σuyχ.εκριμέν'Y/ &πάντησ'l'j, &ρχΙζο .... α.ς &πό τό τελευτα.ϊο &
ρώτημα .. ΆΧάμΙΧ χι &'1 δεχτοομε δτι εΙνιχι ειλιχρινείς οε στρατηγοί 

καΙ lYΤLμoL σάν στριχτιωτιχοΙ, προοάλλouν τ~ δικ~ ιcouς &λ~θεια. 
Δ'ι'jλιχδ~,. θά &πισψέΦουν Χάποτε σέ κάποιο δ'l'jμοχρα.ιcικό, ώς πρός 
τ~ μoρψ~ τouλά,χιστον, κΙΧθεστώς, &φοσ πρωτιχ &ξιχσφα.λΙσouν τ~ δ.ι
χ.~ τouς νομιμΟΠΟΙ'ι'jση. Ή ΊστορΙα δέν &νιχφέρει κιχμιά περΙmωσ'l'j 

στριχτιωιcιΧi'jς χωντιχς πω νά. ~χει &νιχτριχπεί οίαια, ~ μετά aπό 

πίεση (&σωιcερ.ιχ~ ~ διεθνij, Υι χιχΙ τά. δυό μιχζί) χαΙ νά μ~ διώ
ΧΤ'l'jχε. Αότό τό γνωρΙζουν κΙΧλά οΕ τοορχοι στραΤ'l'jγοΙ, ποό χυοερ

νουν &πό τΙς 12 ΣετπεμορΙου του '80 τη χώρα, γι' αότ6 κιχΙ δέν 

πρόχειται νά κάνουν τέτοιο λάθος, &κτός χι &'1 σuμoεί ----1tpιXyμΙX 

&πιθΙΧνο- νά φιxγωθoUν μετα.ξό τους. 
'Ήδ'l'j lxouν διιχλόσει δλα τά πολιτιΧά κόμμιχτιχ, ποό δέ σχο

πεόouν νά. τοός &πιτρέΦouν νά. πάρouν μέρος, στΙς πρώτες το\}λάχι
στον &ΧλοΥές, μέ τά ίδια. όνόμιχτα, τΙς ίδιες δομές χιχΙ, προπαντός,. 

τοός ίδιouς -ήγέτες. 

'Ήδ'l'j έτοιμάζouν νέο σόνταγμα ποό, σόμφωνα μέ δλες τΙς &νδεί
ξεις, θά δ'Yjμιouρ"(Yισει ενιχ προεδριχό χα.θεστώς μέ όπερενισχυμένες 
&ξοοσΙες. 

'Ήδ'l'j έτoιμιiζooν χιχινοόργιο &Χλογιχό νόμο καΙ χιxινoUpyιo νόμο 

πΟΟ θά aφopά τά πολιτιΧά κόμμιχτιχ, τά. νέα πολιτικά χόμμιχτ«, φυ

σικά, ποό θ&. δ'l'jμΙΟΟρΎYJθοον μέ τΙς εόλοΥΙες των στρα,τιωτιχων. 
'Ήδ'Υ/ lxouv Φ'ι'jφ'lσει νόμοος γι&. "pιxtLXooπol'l'jσY) τω σuνδαα,λι

σμοσ, γι&. &μεσο lλεyχo. των Άνώτερωιν Έκπα,ιδευτικων 'Ιδρυμά
των, &πό τι)Υ, &pX'l'jyt) τoU Κ(Jάτ9U~ χαΙ γι&. &μεσο lλεyχo δλων των 
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ιmηpεσιών &:π;ό τό λεγόμενο Έλεγκτικό ~ 'Eτcσπτικό Συμ6οόλιο. θιi 
Π'ρ6κειτσ.ι μ.έ δυό λόγια. γιά. μιιi δημοκΡσ.ΤΙσ. πειθσ.ρχημένης Π'ολι
τ;ικ'9jς, οlκονομικ'9jς, κοινωνικ'9jς κλπ. δισ.6Ιωσης. 

<Ως πρός τόν χρόνο έΠ'ιστροφ'9jς, lGtb) κα.Ι σ' σ.ότό τό κσ.θεστώς, 
lXEL έξσ.πελθεί 6έ6α.ισ. γιά. τό φθινόπωρο τοΟ '83 ij τό &.ριΥότερο 
γιά. την !νοιξYj τoi} '84, &.λλά. κι σ.ότό όπό δροος: ''Αν, δηλσ.δ1j, δέν' 
συμ6εί κα.νένσ. σ06σ.ρό έξωτερικό ~ έσωτερικό γεγονός, ij !ν οΕ συν
θijκες ποο θά. έπαρσ.τοον τότε, δέν θά. τό έΠ'ΙΤΡέποuν. (Έννοείτιχ.ι, 
ότι ιχ.ότό θά. τό κρίνουν 'l'Cά.λι οΕ ίδιοι οΕ στριχ.τιωτικοΙ). 

'Ότιχ.ν κά.1COτε ό στρσ.τηγός Έ6ρΙν, μιλώντσ.ς στην Kόνuιx. εΙπε 
ότι οΕ σημεΡι.νοΙ στριχτιωτικοΙ Υιγέτες θιi έξσ.σφα.λΙσouν τέτοιο όγιές 
κσ.θεστώς,. &στε νά. tt1j ξα.νσ.χρεισ.στε! νά. έπέμ6ει a.λλη φορά. δ στρα
τός, ενσ.ς ξένος &.ντιχποκριτης 'Itapa.,t1jPYjσE: Μά. ψυσικά., δΙν θά. έ
πέμ600ν ξσ.νά. οΕ στ:ρα.τιωτικοι. ΔΙν θά. χ:ρεια.στεΤ, !λλωστε, &.φο& δέν 
θά. &.Π'οχωρήσouν &.πό τo1jv έξouσΙα., την όποΙσ. θά. πσ.pσ.δΙνouν, «κλη
Ρονομικώ δικιχιώμa.τι» στoUς νέους &'πόσΤΡα.τouς στρσ.τ:ηγοός. 

'Όσο ώμή κι !ν φα.Ινετα.ι Υι πα.ρσ.τηΡηση σ.ότη, lXEL μιά. 6ά.ση. 
Σχετικά. μΙ τό έρώτημσ. πόσοι εΙνσ.ι ο[ συλληφθένuς, δέν μπο

Ρεί νά. δοθεΤ κα.μιά. ΣUΓκεΚPιμ.ένη, ~ μdλλoν, κa.μιά. δριστική &.πά.ν
τηση, γιά. τόν &πλοόστσ.το λlY(ο δτι οϊ συλλ1jΦεις δέν στα.μιiτησσ.ν 
ποτέ κα.Ι ώτε πρ6κειτσ.ι νά. στσ.μσ.τησouν. Έν πά.ση περιπτώσει, οΙ 
εοιοι &.νιχ.κοΙνωσσ.ν στι στόν Π'ρώτο χρόνο, &.π6 ολοος οσοι συνελ1jψθη
σσ.Υ" ΚΡα.τοΟΥτιχ.Ι 43.140, &.πό τΟΟς όποίοος ένσ.ντΙον 24.300 lXEL &.
πα.πελθε! κσ.τηγορΙσ., κσ.Ι 1.898 lxouv ijoYj κα.'t«Otκα.στεί. Άπό 
σ.ότοός. 65 σέ θά.να.το, &.πό τοός δποΙοος οΕ 10 έκτελέστηκα.ν κα.Ι 16 
&λλων θεωρεΤ'tσ.ι τελεσΙδικη Υι &.πόψα.ση. 

Αότά. &.πό έπΙσημης πλευ'Ρα.ς m.l μόνον ώς τΙς 12 Σεπτεμ6ρΙοο 
1981. Άλλιi, οπως είπα.με κα.Ι πιό πά.νω, οΙ συλλήψεις οέν στσ.μά.
τησσ.ν κα.Ι ουτε πρόκειτσ.ι νΙ στσ.μa.τησoυν. 

'Ως πρός τό κα.υτό έρώτημσ., !ν γΙνoντaιι 6σ.σσ.νιστηρια., κα.νέ
νσ.ς, OUτε οι ίδιοι δέν &.πέΚΡιιψσ.ν (δΙν μΠοΡΟΟν &λλωστε νά. τό &.πο
κρύψοο\!) στι ylyO\l't«L. ΣUΓκεκpιμένα., την 1 η Νοεμ6ρΙω '81 &.να.
κοΙνωσσ.ν δτι ώς τΙς 12 Σεπτεμ6ρΙou τΟΟ tOtoo χρόνω εΤχα.ν γΙνει 
στΙς &.ρχές 342 κα.τιχ.γγελΙες κpσ.τouμ.ένωY γιά. κα.κομετσ.χεΙριση κα.Ι 
6σ.σα.νισμό. Κσ.τά. τΙς &.ρχές πά.λι, μετά. ιίπό &.νσ.κρΙσεις πpoέκUΨΕ, 
στι οΕ 104 περιπτώσεις &.πoδεΙχτηκa.ν ψευδείς, 40 &.ποδεΙχτηκα.ν 
ορθές κσ.Ι !λλες 89 περιπτώσεις εΤχσ.ν πσ.Ρα.πεμφθεί στά. Otκα.
στηριιχ.. 

Άνσ.κοΙνωσσ.ν &.κόμα. δτι τρεΙς &.στuνoμ~κoΙ κ(tτσ.δικ.ά.σ'τ:ηκα.ν σΙ 



Deigitized by 10uk1s, March 2009

ΤΟΥΡΚΙΑ, λΠΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ 1Ιί5 

διά.ψσΡες ποινές ψυλά.κι.σης γιά. β~σ~νισμό κpa.τouμ.ένων ~! 11 ά.
ξιωμα.τικοΙ των δυνά.μεων ιlσφ~λεΙ~ς εΤχ~ν διωχτεΤ ά.πό τό Σωμα., 
γιά. τ6ν' rSLo lfr(o. ΟΙ όπόλοι.πες περιπτώσεις έξε'tά.ζoντα.ν ά.κόμ~. 

Δέν ά.?νoσντ~ι, λοιπόν, οuτε οΕ στpa.τι(ι)'t'ΙΚΟΙ, ΙSτι γΙνr:ιyτι:ι.ι β~
σ~νιστηρι~. Έκεί ποο κδιtτoντ~ι κ~ι «δΙ~?Ρ'Y)γνόouν τά. Ιμ.ά.τ:ιά. τouρ, 
είν~ι 1ι πpoσπά.θει~ νά. πεΙσouν lSτι οΙ Ιδιοι, οχι μόνον δέν εόνοοσν ~ 
δέν ά.νέχοντα.ι σιωπ'Υ/ρά. τά. βιxισ~νιστηριιx., ά.λλά. έξετ&.ζουν κιiθε πε
pΙπτωσYj πώ ~τ~πέλλετ~ι κ~Ι, &. ν π Ρ ο κ u Φ Ο u ν σ 't ο t
Χ ε Τ f.x., τφ.ωροf}ντο:ι cl όπεόθυνοι. Διιiψopoι ύΠΟΟΤ'Υ),ρικ,τές τού 
στρο:τιωτικου κ,~θεστωτoς, έπΙσ'Υ)ς, θά. σΟΟ πΟΟν σέ taι~Ιτε?ες ~Ι μ'ή 
δ'Υ/μ.οσιευσιμες σuνqι.ιλΙες, lSτι π4ντοτε γΙνoντ~ν 6~σo:νιστηρι~ στην 
Touρκ,Ι~. ΈπΙ ΈτζεβΙτ κο:Ι Ντεμφέλ, μά.λι~, μπορεί νά. γΙνοντο:ν 
κ~Ι χεφ6τεpa.. 84 σοσ πουν ά.κόμα., lSτι δέν όπ4ρχει ά.στuνoμ.Ι~ aτόν 
κόσμο, πΟΟ νά. μ'ή ΧΡ'1JCIψ.οποιε! ~τ4 όποιοδ'ήπotε τρδπο τ'ή βιο: κ~ι 
την πΙεση γιά. νά. ιlπO<:S'Πά.σει 6μολογΙες ~ πλ'Υ)'Ρο<ΡορΙες ά.πό xpa.toti
μενouς. 

ΣτΙς ά.ρχές τoίi 1982, σέ έκτετο:μένο ρεπορτά.ζ γιά. βο:σο:νι
στηρι~ στην TouρκΙ~, 1ι γ~λλικ'ή έφ'Y)μεpΙδ~ «Λέ Μόντ» έξέφpa.ζ.ε 
την ~κπλ'Y)ξ'ή της γι4, ~ρόμ.oιες ά.πο:ντ'ήσεις πού πYjpa.ν οΕ ά.πε~λ
μένοι της στ'ήν Toupκlo:. Mετ~ξό &.λλων1 ενο:ς πρώ'Υ)ν fjοuλεuτης τΟΟ 
A~txoίi Κόμμα.τοις τΟΟ Έτζε6Ιτ, εΙχε πει στΟΟς σuνεργά.τες της έφ'Υ)
μερΙδ~, δτι νο:Ι μέν -ητο:ν ά.ντιθετος μέ τά. βo:σ~νιστ'ήpιo:. ά.λλά. πριχ.
κ,τικιi ά.ν~γνώριζε στΙς ά.ρχές κιiτι σά.ν φυσικό δικ,ο:Ιωμα. νά. 6~σ~
νΙζouν τούς κpa.τΟΟμενοuς. 
Ό Τοϊ>Ρκοζ πο:τέρ«ς, δ πpoσ'tά.ΤΎ/ζ, εΤπε, τιμω,ρετ κο:ι δέρνει τ·ά, 

πa.ιδιιi του κιχ.Ι κo:yέν~ δέν διο:μα.pτUρι:tor;t. Γι~τΙ νά. μ'ήν. κιχ.νouν τό 
rStO κιχ.Ι ο[ ά.ρχ ές σά.ν μπιχμ.π4.οες κο:Ι ΠΡοστά.τες των πολι των; 

ΊΠοΥριχ.μ.μΙσιχμ.ε πιό πά.νω μι&. φ?4ση, «& ν π Ρ ο κ ό Φ Ο u ν 
σ τ ο t Χ ε Τ ~",. γιο:τΙ υSώ ψτά..voo.με πι4 aτόν κ,όμπο. Πόσοι, ά.πό 
δσouς 6~σ~νΙστ'Υ)mν, ~ 6ι:roo:νΙζoντo:ι, lxouv τό θά.ρροις νά.. τό κ,a.
τo:πεlλoυν ml σέ ποιόν; Άλλά. κο:Ι ο:ότοΙ ποό θά. τό ιlπoτoλμ'ήσouν 
πρέπει νά. ά.Υο:γνωρΙσOUΥ κιχ.Ι νά. κο:τονομ&.σouν τόΥ ωσο:νιστ'ή, ~ 'ΟΟός 
60:σο:νιστές τouς. Κο:Ι, τδ χειρότερο, πρέπει ν4 6ΡεθεΤ κιχ.ι μ.ά.ΡΤUραις 
νά. τό έπι6εβ~ιώσει. Ko:τo:λ~βo:Ινει ~νένo:ς πόσο δόσκoλ~ εΤνο:ι δ-
10: ιχ.ότά.. 

'Έπειτα. εΤΥιχ.ι κιχ.! οΙ «έπιστ'Υ/μονικές» μέθοδοι 6ιχισο:νισμοο -
~uttς πΟΟ δέν &.φ'ήνouν «έμψ~νYj Ιχνψ, δπως λένε οΙ εlδικοΙ - κο:
θώς mΙ οι ΦυχοΑιηικ,οΙ 6a.σιx.νισμ.oΙ Γιά. μ4ς στην Έλλά..διχ., δΙν εΤ
νιχ.ι &γνωστοι οΙ τρόποι ο:ότοι. Τό δέσιμο στην κο:ρέκλο: -χέριο:, 
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πόΟια., μά:τ;ια.- κιχ! ~ σuνεχ~ς &ν&'κριση μέ 6ά.Ρδιες, μέχρι ltπoθu
μ€α.:ς, δ πρΟΟολέιχ.ς στά. μά.τι.α., i'j τό μα.ρτόριο της όρθοστα..σ!α.ς, i'j ~ 
εΙκoyικ~ έκτέλεση κιχ! τόσα. !λλα.. . 

Κα.! Οτα.ν γ!νει θόρuΟΟς στό έξωιt:εpικό γι&. ,.Ι&. σuγκεκριμέν"'1 
περ!πτωση ~πως !γινε μέ ιt:όν πρώ"'1ν Ο'ήμα.ρχο τη.;; Π 6λ"'1ς, 1j μέ 
τόν πΡόεορο της ΝΤΙΣΚ- στέλνοον ενα. - ou6 σΤΡα.τιωτικοός για.
τροός, μετά. &πό μφικές μέρες, τοός έξετά.ζouν κα.Ι &ΠοςΡα.Ινοντα.ι, 

δτι « ••• έπ! των έν λόγω κρα.τοομένων οέν ιiνεuΡέθψα.ν ΤΧy"l'j κα.κώ
σεων κα.! οέν οιεπιστώθ"'1 !λλ"'1 λειτοuργικ~ ιiνωμα.λ!α.». 

Σχετικ&' τώρα. μέ την κιχτα.πολέμ·φ"'1 της τροι.ι.ΟΚΡα.τΙα..;;, fι στρα.
τηγικ'ή m.! τα.κτ~κ~ πού ιiκoλooθείτα.ι εΤνα.ι κα.λ&. μελετημένη κιχ! 
κα.τα.στρωμέν"'1' Λέγετα.ι μά.λιστα., 5τι εχουν λ"'1ψθεΤ Uπ' δΦ"'1 τά. πΡ6-
τuπα. της ΟUΤΙΚοιΥερμα.νικijς ιiντιτρqwκρα.τικijς μον&.Οα.ς. ΟΙ σuντσ..
γές, π&.ντως, σέ γενικές γραμμές ε!να.ι : 

1. Μ'ήν έκτΙθεστε στ&. μά.τι.α. των ξένων μέ έπ!σημε.;; θα.να.τι.κές 
κα.τα.ΟΙκες κα.t ιiπα.γχoνισψ:;υς. οε !κτελέσεις α.ό·τoU τοϋ είδους ν&. 
lχων πιό πολό σuμ60λικό χα.Ρα.κτηρα.. (Πρα.γμα.τικιΧ. μέσα. σ' ενα. 
χρόνο !γινα.ν' μόνο 10 τέτοιε.;; έκτελέσεις). ΈκεΙνοuς, ιiπό τοός δ
ποΙως δέν πρόκειτα.ι ν&. 6γά.λετε τΙπortα., μ'ήν τούς ιiψ'ήνετε νά. φτ&.

σων ώς την α.Τθωσα. οικιχστ"'1ρΙω, γιςχ.τΙ μΠΟ(>Ε! ν&. σ&ς ΟYjμιουm
σοον πρΟΟλ'ήμα.τα. (κα.τα.γελΙες γι&. ωσα.νιστΥιρια. κλπ.) . Αότοκτο
νεΤστε τοος. 

Π ρα.γμα.τικιΧ, τέτοιες περιπτώσεις «α.ότοκτονΙα.ς» ιiνα.κoινώθ"l'j

κα.ν κα.Ι ιiνα.κoινώνoντα.ι σuχν&.. οε περισσότεροι όποτΙθετα.ι δτι ά
πΟΠ'ειΡωντα.ι ν&. oρα.πετεόσouν κα.! τοός πuρOOoλoUν οΙ σκοπΟΙ. Άλ

λ&. όmipχooν κιχ! !κπα.ρα.θυρώσεις κιχΙ πτώσεις σι' σκά.λες, 1j σι' φω
τα.γωγους κα.! πολλ&. &λλα.. Ό Uπoτιθέμενoς !χτελεστΥις τοσ πρώ"'1ν 
πpωΘUΠoopγou, Νιχ&'τ Έρ!μ, άνα.κοινώθ"'1χε δτ:ι α.δτοκτόν"'1σε χτu
πώντα,ς τό κεψιΧ.λι τοο aτόν τοτχο τοϋ κελιοΟ του. (Δέν ιiπoκλε!ετα.ι 
v<i lγινε κα.! lτσι, ι:Uλά. γι&. ν&. ψτά.σει κιΧ.πotος ώς έκε! κιχτα..λα.6α.Ι
νouμε τΙ Π?O"'1Y~θ"'1κε) • 

2. Κα..μι&. !πιεΙκεια. γι' α.ότοός ποό προ6ά.λλοον ιiντΙστM"l'j, i'j 
ποό π.α..pα..νoμoQY. Πρα.γμα..τικά., fι «στ"'1μέν"'1" έκτέλεση όπό τό φως 
των πρΟΟολέων της τουρκικijς τηλεόρασης, των τεσσ&.Ρων ιiριστ:ε
ριστων στό Μπςχ.κΙρκιοΊ: της Πόλ"'1ς .ηΤΙΧΥ μέσα. στΥι σuντα.γ1ι. Μπο
ΡοΟσα.ν v<i τοός πιά.σοον ζω·ντα.νοός, ιiφoσ, μEt<i ιiπό κιχτά.Οοση, ε!
χα.ν κυκλώσει τό απΙτι. ΕΙνα.ι &λ~θεια. δτι πρό6«λα.ν ιivτ:Ιστα..ση. 
'ΩστΟΟο, μποΡ.οοσα.ν νά. τούς πι<iσοον ζωντα.νΟΟς !ν τό "ίθελα.ν, για.
't! τά. πupoμα.χικιX. τως ε!χα.ν έξα.ντλ"'1θεΤ κ<iποtΙΧ σ'tιγμ'ή. Δέν τό 1-
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κrι.νσ.ν γιrι.τΙ ητrι.ν 6έ6rι.ιικ δτι ά,πό τΟΟο ά,ποψrι.σισμέvooς ά,νθρώποος 
οέν μπopOOσrι.ν νά. 6γά.λοον τΙπσrrι.. Έκτέλεση, λοιπόν, ~ν φυχρω, 
κrι.Ι, κrι.τόπιν, σ6ά.pνισμrι. των κrι.τrι.μrι.τωμένων πτωμιiτων ά,πό τά. πό

διrι. καΙ πέτrι.μrι. μέσrι. στην' κλoό6rι. ποό περΙμενε. Krι.Ι δλη rι.uτΗ ij 
ψpικrι.λέrι. ~πιχεΙΡ'Yjση ν&. κινημrι.τoγprι.φεττrι.ι &.π6 τΙς κά.μερες της 
τηλεόρrι.aης κrι.Ι νά. πpo6ά.λλετrι.ι. Κά.ποο - κά.ποο χpει&.ζετrι.ι κrι.Ι κά.
τι 'tt'tOto, γιά. νά. κrι.τrι.λά.6ει δ 'Ittiarι. gνrι.ς δτι οΙ ά,ρχές δέν ά.στειεό
oντrι.ι. 

3. Συγκεντρώστε πλ'l'j?οψορlες ά,πό τοός σuλλrι.μ6rι.νφενooς μέ 
κά.θε τρόπο κrι.Ι μέσον. 'Αλλ&. ΠΡοτιμtiτε πά.νwτε τΙς σόγ'χΡονες ~
πιστημονικές μεθόOOuς ή τ~ν Φuχολογtκ~ 6Ιιχ., ωστε νά. μ~ν lχετε 
πρo6λ~μrι.τrι. μέ κrι.ταγελΙες γιά. ooσrι.νιστηριrι., κλπ. Ή !ντoλ~ στά. 
κrι.τrι.διωκτικά. opγrι.νrι. εΙναι : Κ&.νετε 8,τι νομΙζετε κrι.λότεpo, &.rr 
κε! νά. μΥιν ~κτεθε!τε. "Αν ~κ~εθεΤτε θ&. διωχτεττε. 'Ωστόσο, οέν ά,
ποcpεόΥοντα.ι τ&. πrι.ρrι.τρ«γοuοrι., 8πως !κεΤvo το\1 θερμόα.ιμοΙ) λοχΙιχ., 
ποό πrι.ρoυσΙrι. τρΙτω'ί κoπιX.Y'YjσE μέ τ6ν ίιποκόπα.νο το\1 δπλοο στό 
κεφάλι τόν &.ριστεΡό !κΟότ'Yj Έρντόστ, κrι.Ι τόν !cp'l'jae στόν τόπο. 

4. Διεuρόνετε τ6ν κόχλο των πλ'YjΡοψοριοδοτών (σ'l'jμεΙωνε χrι.
cpιέδων) , μέ κάθε τρόπο κrι.Ι μέσον: μέ την ΤΡομοΚΡά.Τ'l'jση, μέ τόν 
!κ6ιrι.σμό" μέ τrιν ίιπόσχεση, μέ την !ξrι.γop«. Ή Σuντονιστικ1j Έ
πιτΡοπΥι τΟΟ Στρrι.τιωτικo\1 ΝόμοΙ) &.νακοΙνωσε !πrι.νεtλ'l'jμμένrι., δτι: 

« ••• δ λrι.ός, παό lXEt πεισθεί ΟΤΙ οΙ 'Ένοπλες Δuνά.μεις εΙνrι.ι 
ά,ΠOCΡrι.σισμέ'ίες νά. το\1 έζιχ.σcprι.λίσοuν t1jv ijσuχΙιχ., σuνεpιyά.ζετrι.ι 
πρόΘUμrι. μ.rι.ζΙ τοο κrι.Ι τΙς 6orιθά.ει στό Ιργο τοuς, κrι.τrι.πέλvoντrι.ς 
τοός ΤΡομοκΡ&.τες κrι.Ι UπooεΙxνoντrι.ς τΙς κρuφωνες τους κrι.Ι τά. μu

στικά. δπλοστά.σιά. τοος, !νώ πΡΕν ά,πό τΙς 12 Σεπτεμ6ρΙοο Οέν τολ
μotJσε, γιιχ.τΙ φ06ότrι.ν τ&. ά,ντΙπικνrι.l>. 

δ. ΤΡοφοοοτε!στε τόν Τόπο κrι.Ι τά. &.λλrι. μέσrι. !Y'YjμέΡωσYjς μέ 
δμολογΙες κrι.Ι περιγprι.ψές φΡΙ'Xιtrι.στικων !yκλYjμά.των των τρομ.ο
ΚΡοιτών, &.πό τοός Τδιοος τοός σuλλrι.μ6rι.νόμενooς ΤΡομοκρά.τες. ,. Αν 
εΙνrι.ι πpιχ.yμrι.τικές, ίιπερτονισμένες tj φrι.ντrι.στικές δέν lχει aημrι.
σΙrι.. Σ'ι'jμrι.σΙrι. Ιχει νά. τά. λένε οϊ ΤΟιοι. 

Πρrι.γι-ι.rι.τικά., δέν περνοσσε 6δoμά.δrι. ποό νά. μΥιν !μφrι.νιστrJGν 
«ΤΡομοκΡ«τεςl> στην Τ1jλεόρrι.ση, ποό ν&. μιλο\1ν «μετrι.νOYjμένοι1l> γι&. 
δλouς κrι.Ι γιά. δλrι.. 

Π έρrι. ά,πό rι.ότά., οΙ σuνθ'Yjκες Οιrι.6Ιωσ1jς στΙς cpuλrι.xέt; ε!νrι.ι &.
πελπιστικές κrι.Ι ij νομ.ικΥι κά.λUΦ1j των κrι.τηyoρooμ.ένων Uπoτuπώ
Ο'Yjς. Ή ''Ενωσ'l'j ΔΙΚ'l'jΥορικών Σuλλόγων διrι.μrι.ρτuρ1jθ'YjΚΕ έπrι.νει
λ'Yjμμένrι. γιά. κrι.τά.ψωρες πrι.poι6ιά.σεις της κεΙμεν'l'jς τοορκικης Υο-
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μoOealrx., κιχ;.Ι κrx.τrx.mτησrι των δικrx.ιωμά..των το!) &t6μoo. 
- "Apνrισrι 'ItctpcxYj' πλrιρoφopιων σέ συγγενείς κrx.Ι σuVYjybpou, 

γιά. την τυχrι σuλλrx.μ6ι:ινομένων κι:ιί Κ(j<Xτouμένων. 
- Άνά.θεσrι &:.νι:ικpιτικoU lργou σέ πρόσωπι:ι. μ1) πρ06λεπομενι:ι 

&π6 τό νόμο. 
- "Apνrισ'η έπι:t.φYjς σuνrιγδpων μέ τοός κρrx.τoUμ.ενouς πελά.τες 

τou,. 

- "Apνrισrι έςέτασrις 'tij, oικoyρι:ιφΙa.ς ΠΙ:ΙΡι:ι.πεμπομένων σι δ,Ικrι, 
πρΙν &:.πό την Ινι:ιρςΎj της δΙΚΎjς, στοός σuν'fιγopoυς, οΙ όποίοι οέν 
ΠΡοφταΙνι:.υν πλέον νά. τ1) μελετησοον κιχ;.Ι νά. opγανώσouν την όπε· 
pά.σπισΎj. 

- Σωμιχτικ1) lρευνι:ι των o,ΙΚΎjγ6pων κι:ιΙ Ιρευνι:ι των προσωιπ.ι· 
κών &ντ:ικειμένων τouς. 

- Άπαγδp-ευσrι στοός σuν'fιγopooς νά. μιλoUν πολό χαμηλ6φωνrx., 
ij πολό όψΎjλ6φωνα στοός κρι:ιτοόμ.ενοος πελά.τες τοος. Αδτ6 t6 κρΙ
νει κ&.θε ιpo(Xi δ φόλακα.ς, ό όποΤος μπορε! νά: διιχ.κόπτει τη σu-νoμι

λΙα. ΚΡα.ΤG<Uμεvοο - σuνrιγόpoo. 
ΜΙ τΙς μεθ6130uς ιχ.ΙΙτές - μ.έ τη φωτιά. καΙ μΙ t6 σΙδεΡο -

οΙ στρα.τιωτικοΙ κα.τά.!ΡεΡι:ι.Υ ιi>ς τώρα. νά. κ&.μ.ψοον την τρομΟΚΡα.τΙι:ι. 
σέ μεγ&.λο ωθμδ, &λλ&. δχι κιχ;.Ι νά. τ1)ν έξα.λεΙΨουν, &κρι6ως γιι:ιτΙ 
δέν έςά.λειψι:ιν κι:ι! τΙς σuνθY)κες πω την έκτρέcpoυν: κοινωνικ1) &νι
σότητα., φτώχειι:ι. &νεΡΥΙΙ:Ι, &γρα.μμιχτooUνrι, κλπ. 'Έτσι, κιχ;.νένα.ς 
δέν πιστεόει δτι θά. έςι:ιλειφθεΤ όριστικά. κα.Ι δέν θά. ξιx.νι:tφOUντ:ώ
σει, μόλις &pθoUν οΕ περιορισμο!. 

Έν τω μετι:t.ξό, διά.!ΡοΡα. περιστι:ι.τικά., τά. CπoΤι:ι c-t ιipχές θέ
λουν νά. &.πoκpUφouν (διώκοντας, μ&.λιστα., δσouς &.ποτολμ.οον νά. μι
λ1)σοον γι' ι:ιδτά.) lpχιwτι:ιι μετά. &.πό κά.ποιο δι&.σ'tΎjμ.ιx. aτό <Ρώς 
&.πό &:.στοχίι:ι των Ιδιων των &.ρχων. 'Έτσι, δταν στά. τέλrι ΊοολΙοu 
'81. κrιpUχτηκε Υι &.περγΙα πείνας των κι:ιι:ι.τouμ.ένων στΙς στΡι:ι.τιω
τικές φuλι:tκές Ma.μ.ά.κ της "ΑΥκυΡα.ς, οΕ &.ρχές δχι μόνο δέν &.να
κo!νωσa.ν τ!ποτι:ι τό σuγκεκpιμένo, &.λλά. μΙλrισαν ιiόρ.ιστrx. γι&. έΜ
χιστouς Τα.Ρα.ξ!ες, ποό &.1WItειριiθrικιχ;.ν &πλως νά. ςεσrικώσouν τoUι; 
κρατούιμ.ενοος. Άκόμα. κι:ιΙ οΙ πλrιρoφo'pΙες πώ εΙχι:ιν GrιμoatEU'Qtt 
aτόν ξένο τόπο Τίτιχ.ν έντ:ελως &:.aιχ.φεΤς. Πιδ σuyκεΚPΙμ.ένα., δέν εΙχε 
γΡα.φεΤ πouθενά. δτι στ1)ν &:.περγΙα ε!χι:ιν πά.ρει μ.έρος καΙ Υυνι:ιΤκες. 

Στό τέλος τoU '81, τδ- lφερε στό <Ρώς μιά. μικ~ &.νa.κoΙνωσrι 
των &.Ρχων πoU lλεγε δτι 91 Υυνα.Τκες παΡα.πέμπονται νά. OΙ'lCαo
στΟΟν γιιi &.πόπεφα. oιι:ισ&'λεuσrις της τά.ξrις στίς φυλι:ικές Mι:ιμ.ιiκ. 
t6v Ίοόλιο το!) '81. "Ετσι 6γYjκε στ1ι φόΡα. δτι οΙ Υυνι:ιΤκειο α.ϋt-ές. 
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πΟΟ 6pΙσxoντa.ν στην ΔΙ ΆκτΙνα. των φuλα.κων Μα.μάκ, εΙχα.ν 'Xo1j
ρύξει &.περγΙα. πεΙνιχ.ς κa.Ι εΙχα.ν π,ροει6οποι1jσει τούς φόλα.κες δτι 
δέν θ&. δέχovτα.ν 4λλες κρα.τoUμ.ενες στ1jν riκτΙνα. 't'Ouς, πα.~ μόνον 
οσες θά. ήtσ.ν riποφα.σισμένες ν&. π&.ΡQuν μ.έρος μα.ζΙ τως στην &'περ

γΙα. πεΙνα.ς. 'Έτσι πρσχλ1jθ1jΚα.v xa.t μ.ερικιΧ έπεισ66ιιχ, γιιχτΙ οΕ φύ
λιχκες εΙχιχ.ν έντολές v&. σπ&;σοον 't1jv riπεργΙιχ., κιχ.ι ot ΓUvιx.ίκες 6γi'j
κιχ.ν στ&. πιχ.ρ&.θuΡιχ. κιxl φώνΙΧζιχν,. «ΟΕ στριχ.τιωτες εΙνιχ.ι πιχιοι&' τω 
λιx.ofl» κλπ. 
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Ποιές οΙ 'Έν01tλες Δuνά.μεις της ΤοορκΙ(Χ.ς; 
ΣίιμψωVtx. μέ έπΙσ-ημιχ στοιχείΙΧ τοΟ 1980. 1) ΤΟΟΡΚΙ(Χ. οιΙΧθέτει 

485.000 τιχκτικοίις !ντρες όπό τά. l5πλ(Χ. κΙΧί 700.000 έψεδρικοίις, 
πoU ')(,/Χτιχνέμ.οντιχι ώς iξiiς στά. τρΙιχ 6ιxσικιi l5πλΙΧ: 

Πεζικό, 390.000 !ντρες, &.πό τοίις 6ποΙοος 300.000 έπΙ &η
τεΙιχ. 

ΆεpoπopΙrι., 50.000 &ντρες, μέ 30.000 έπΙ &ητεΙα. ')(,/Χι 339 μα.
χψικά. &.εΡοσκά.ψ'1j. 

Νιχuτικό, 45.000 &ντρες, 31.000 έπΙ θ'1jτεΙrι. ')(,/ΧΙ 230 πολεμι
κιi πλοία.. 

Πέρα. ιiπ6 ΙΧότές τΙς Ouvά.μεtI,; δπά.ρχοον 75.000 χωΡοψίιλιχχ.ει,; 
~ στρα.ΤΟΧ(ι}Ροψίιλα.χ.ες κιχΙ περΙποο 140.000 lνοπλες ΠΙΧΡιχστΡιωτι
κές ΟuνιΧ.μ.εις. 

Σuvoλικά. O'1jlΙXO~ 700.000 &ντρες δπό τά. δπλΙΧ. 
Σέ l5λ(Χ. τά. σχολεία. (ιiπό τό 1981 μά.λιστιχ ')(,/ΧΙ στά. 0rιμ.oτι

κά.) όπά.ρχει πά.ντou κιχΙ τό μιiθrιμα. γιά. τό Στριχτό, τό «Μιλλί 
rκιοο6ενλΙχ. Μπιλγχ.ισΙ» (Mά.θrιμ.ιx Έθνικής Άσψά.λεια.ι,;) . Τά. ΜΙ
διά. διδά.σκοντα.ι l5λΙΧ l5σα. Ιχοον σχέσ-η μέ τΙς 'Έν01tλες Δuνά.μεις: 
Ιστopικιi, εκπιxΙoεuσrι, 6α.θμ.οΙ, 6pγά.νωσrι. ΙεΡιχΡχίΙΧ, κλπ., κα.Ι πρώ
τα. ιiπ6 l5λΙΧ μ.ιχθα.Ινοον τό ψθέγμα. Άτα.τοόρκ: «Νέ μοuτλοό Τιοορ
'X.ΙoUμ. Nτιγtενέ», πoU σ-ημιχΙνει: «ΤΙ εότuχΙιχ νά. μπορείς νά. λές εΙ
μ(Χ.ι ΤοΟΡκος!». rενικά.. γΙνετιχι Ι8ιrι.Ιτερrι πΡοσπά.θει(Χ. γιά. την 1-
ξ(Χ.ρσ-η τοΟ πιχτριωτικοΟ φρoν~μtx.τoς. ΕΙΟικά., οΙ uλεU'WιΤες τά.ξεις 
Auutωv ')(,/ΧΙ ΆνωτέρωΥ Σχολών επισχ.έπτοντ(Χ.ι τά. ')(,/Χλοχ.ιχΙριιχ ')(,/ΧΙ 

Στρα.τδπεδιχ Βιχσικfjς Έκπα.ιοεuσrις, γιά. νά. &.ποχτοσν κιχΙ μιά. πριχ
χτtχ~ πεΙρα.. 

Μέ την εΙσα.γωγ~ τοσ μιxθ~μα.τoι,; γιά. τό Στρα.τό στά. δrιμoτι
κά., πρός τό τΙλcζ το!) 1980, μερικοΙ ξένοι ιiντtx.πoκpιτές εΙχα.ν τη
λεγ?WP'~σεt δτι l5λοι οΙ ΤοΟρκοι μ(X.θrιτές θά. εκπα.ιΟεόοντιχι στριχ
τι(ι}'tικά.. 'Αλλά. ΟΙ &'ρχές τό oιέφεuσιxν. 

Τό Ιδιο Ιτος 1980, σόμφωVtx. μέ οτοιχεί(Χ. το!} ΔιεΘΝΣUι,; ΊΥΙΠΙ
τούτοο Στρα.τηγιχ.ών Μελετών, gI τοορκιχ.έ<; 'Ένοπλει; Δuνά.μειι; 
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πα.ΡοοσΙα.ζα.ν μιιi κιiπω~ οrmpορεΤΙΚ-r) εΙκόνα.. Τό Πεζικό (Κa.ριi 
Κοu66ετλερΙ) Οια.θέτει 470.000 !ντρες (310.000 έπΙ θητεΙα.), τ6 
Να.υτικ6 (ΝτενΙζ Κou66ετλερΙ) 45.000 !ντρες (34.000 έπΙ θητεΙα.)· 
κα.Ι ~ • Αεροπορία. (Χα.Μ Κou66ετλερΙ) 52.000 !ντρες, (30.000 
έπΙ θητεΙα.) . Σύνολο, o'Y)λιxo-r), τα.κτικων lνοπλων οuνιiμεων 567.000 
!ντρες, α,πό τούς δr..οΙοος 374.000 «Μεχμ.έτaικ» (Mεμετιiκια., Γιιiν
V'1jοες) • 
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Πώς ε!νcιι δ τουρκικός τόπος; ''Αν 'ijτcιν νOC τόν χcιρcικτηρΙσω 
μέ μ-ιιi λέξΎj θιi llEYcι: Ψ λ ό ιχ. Ρ Ο ς. NcιΙ, γριiψooν πολλιΧ, πιiρα. 
πoλλιi. Γιιi ενιχ. θέμα. π.χ. πoU μιιi εόρωπcιrκ~ έΨΎjμ.ερΙOα. θιi ά,ψιέ
ρωνε μερικές μόνο γριχ.μμές" σέ μ.tιi ΤOόρκαΎj έΨΎjμεpΙocι μπορεί νιi 
κα.λόψει μισή σελΙΟιχ.. Τό χιχ.ρτ( εΙνcιι κα.κijς πoιότΎjτιχ.ς κα.Ι λερώνει 

ψo6εριi. 
Oύ'tE 'fι ά,pχιτεκτoνικ~ "'ΟΟζ σελΙOOΠOΙΎjσΎj, ΙεpιiΡΧΎjσ'l'j θε-

μιίτων, κλπ. - θOC μΠΟΡοΟσε νOC κριθεί άψoγΎj σέ σόγκPΙσΎj μέ τΙς 
εόρωπa.tκές έκΟόσεις. 'Όσο γιιi 'toc θέμιχ:ta., πέψτει πολό σχόλιο, σέ 
~Ύjμείo ποο κcιΙ μέσα. σ't"ήν εZί3Ύjσεoγρα.ψ(cι κα.Ι στό ρεΠΟΡτά..ζ νά.. ά.·νιχ.

κα.'tεOOv'αΑ:t σuχ'lιi σχόλια. κα.Ι κρίσεις. ΟΙ γελoιoypiψot κcιΙ οΙ ΧΙoll
μορΙστες γενι'Κιi ε!νCΙΙ αιρα.ίοι. Διιχ.θέ'tOlIν ΠPCΙγμ.cιτι'Κιi πνεoμ.cι. 

ΟΙ 'ftly'tE. μ.εγCΙλότερες κα.θΎjμ.ερινές Ιχουν την εδριχ. "'ΟΟζ σ't"ήν 
ΠόλΎj. ά,λλιi 'ΚιiYOll'>' έκί3όσεις xa.l στ~ν ''Αγκυρα., κα.Ι στ~ Σμύρνη. 
Μερικές wivouv κα.Ι διεθνεΤς έκί3όσεις. Πολλές, έΠΙσ'l'jζ ε!νcιι γε
μά..τ:ες σuνθ~μα.τcι. Στη σειpιi κυκλοψορΙιχ.ς, πpoηγείτcιι ~ «ΧOlIριέτ», 
ποό ΠΡοψέρετα.ι XLOllptytl't, κα.Ι σ'l'jμα.(νει ΈλευθερΙιχ.. Kυκλoψoρ(cι, 
πιivω ιiπό 500 χιλιά..ί3ες ψόλλα.. ΊΙ ίΟια., κcιθώς κa.Ι μερικές ιiκόμcι 
άλλες, lxoov κα.Ι ιipκετές άλλες έκδόσεις περιοδικές (οΖκονομικές, 
πολιτικές, πoικιλΎjς ϋλΎjς, χιοuμ.ouptσ'tικές, πα.ιί3ικές, κλπ.) . Τό 6ιχ.
σικό σόνθΎjμα. της "ΧΟ1}ριέτ» ε!να.ι: «Τιοορκιγιέ TtOllpxλEplV'ttp», 

ί3Ύjλα.O~ «Ή ΤOlIρκΙα. ά.ν~κει στοός ΤΟUΡΚΟllς». Πολι'tικά. ε!νcιι με
ΤΡΙO'M.~ς σuV't'l'jρη'tι κ~. 

<Η "ΓΚΙOllνα.UV'tΙν» (Kα.λΎjμέρα.) ςεπεpνιUι έΠΙσ'l'jς τΙς δα) χι
λιιiί3ες ψόλλιχ.. Μοιάζει σέ πολλά.. μέ τη ί3ικ~ μ.cις τ~ν "ΆκΡΔΠCΙλη». 
Δέν lXEL μόνιμο σλf.ιyκα.ν, ιiλλιi πα.Ρα.θέ'tει, ιiνά..λoγιχ. μέ την περΙ
στα.σ'I'j. 

Άκολοοθεί ~ "Τεprcζοομιίν» (Διερμ.Ύjνέcις), ΣuVΤΗPΨΙΚ~, γό
ρω στά.. 450.000 ψόλλcι. Τό μόνιμο σλόΥκα.ν "'ης ε!νcιt «Xιk.λκ-ά 6έ 
Όλά..1}λa,pιi», πού σΎjμ.α.Ινει «Σ'tό Λιχ.ό κα.Ι στιi γεγονό'tιχ.". 'Έχει κα.Ι 

ενcι oεό'tεΡO σλόΥκα.ν, ποό λέει: «Χέ? Σα.μ.πιiχ ΝΤOllνιά.. ΚOlIΡOllλσόρ. 
Χέρ Σα.μπιiχ τιχ.ζέ μπΙρ μπa.σλιχ.vyκΙ'tστtp!", πoU OΎjμ.cιΙνει: «Kιiθε 
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πρωΙ κα.ινΟΟργιος κόσμος. κά.θε πρωΙ κα.ινοΟργιο ξεκΙν1jμα..». 
Ή «Μιλλιέτ» (Λα.ός) φτά.νει δέ φτιΗνει τά. 250 χιλιά.δες φύλ

λα.. ΕΙνα.ι &νεξά.Ρτψ1j. ΠΡοσκεΙμεν1j στό Κόμμα; τώ Έτζε6Ιτ πα;.
λιότερα.. Τό μόνο σόνθ1jl.ι.ιi Τ1jς. πιό πολό σά.ν σuμπλ'fιρωμ.ιx. τού τΙτλοο 
της είνα.ι «Χά.λκ ΓκιχζετεσΙ», 01jλα.8'fι. «'Εφ1jμερΙδα. τοο Λα.ΟΟ». 

ΆκολουθεΤ 1) «Τζοομχοοριέτ» (Δ1jμοκρα.τΙα.) &νεξά.ρτ'rjτη χεν
τΡοιχριστερή, μέ κuκλΟφοΡΙα. κά:-;ω των 100.000 φύλλων. Χω,ρΙς 
σuνθ'fιμα..τα. ΚΙΧΙ δλιγοσέλΙΟ1j θά. lλEyιx οτι είνα.ι μιά. &πό τΙς κα.λότε
ρες τοορκικές έφ1jμερΙδες. ΚρΙμα.. ποό δέ σuμφωνεί σ' α.ότό ΚΙΧΙ τό 
&να.γνωστικό κοινό. Άλλά. lτσι γινότι:tνε πά.ντα., &πό κα.tα.6ολijς έφιη
μερΙδων: Τό &να.γνωστικό καινό οέ σuμφωνoi}σε ποτέ μι την &'TCOΨ1j 
των 01jμοσιογραιΡων. 

Άπό τ,Ις έπα.ρχια.κές. προοιγείτα.ι πά.ντοτε 1) «ΓενΙ ΆσΙρ» 
(Ν έ,ος ΑΙώνα.ς) της Σμόρν1jς, μέ κυκλοφορΙα. μετα.ξό 70 ΚΙΧΙ 80 
χιλιά.Οες φόλλα.. 

Άπό τΙς &.λλες~ μικρότερες έφ1jμερ.Ι~ες, θά. lTCpETCE νά. &να.φέ
ροομξ τη «ΜιλλΙ Γκα.ζετέ» (Έθνικ'fι ΈφημερΙδα.), πού άπηχοοσε 
τΙς ιχτ:όψεις τΟΟ Kόμl.Lι:tΤOς ΈθνικΥίς ΣωτηρΙα.ς τοο Έρμ.πα.κά.ν. μ.έ 
σόνθημα..: «Χά.κ γκελντΙ, Mπα.τCΛ Ζα.tλ ολντΟΟ», πού σημα.Ινει: 't'Hp_ 
θε δ θεός (το, δίκιο) χά.θηκε 1) πρόλ1Jψ1J. 

«ΧέΡΎΚΙΟΟΥ» (Κα.θ1jμερινή), εργα.νο τοΟ Κόμμα.τος Έθνικι
στικi'jς Δpιiσης το!} Τοορκές, lxλEtae ιχτ:ό τΙς 12 Σεπτεμ6ρΙοο 1980, 
μέ τήν έπέμ6α.ση των στρα.τιωτικων. Τα.υτόχΡονα. lκλεισα.ν κιχ Ι fJ 
«ΑυντινλΙκ» ΚΙΧΙ «Ντεμ.οκ.ρά.τ», ιχριστερέ{;, ποό Ιν κα.Ι μικpi'jς xu
κλοφορΙα.ς" -ητα.ν πολύ μα.Χ1Jτικές κα.Ι ιχποκιχλυπτικές. 

Άνα.φέροομε ιΧκόμα.. ένδεικτικά. τή «Μπα.ρΙς» (ΕιΡ'ήτη), μέ σόν
θ1Jμα. τό γνωστό σλόγκα.ν τοΟ Κεμ.ά.λ Άτα.τοόΡκ: «Γιοορτά. Μπα.ρ,Ις 
- Ντουνιιχντά. Μπα.ρΙς» (ΕΙρήτη στή χώρα., etp1j,ν'rj στόν κόσμο) • 
Ή «Ντοονιά.» (Κόσμος): «Χέπ μποό οόλκέ, χέπ μποό Χά.λκ 

ΙτσΙν» ('Όλα. γι' a.Uτη τη χώριχ, δλα. γι' α.ότόν τ6 λα.ό) • 
Ή «Σόν Χα.Οα.ντΙς» (Τελευτα.τες ΕΙδήσεις) : "Χά.λκ '1taCν, Χα.λ

κιΧ IJ.TCEpιx.μTClp» (Γιά. τ6 λα.ό, μέ τ6 λα.όl) . 
Τέλος fJ «Σα.μπά.χ" (ΠρωΙα.) χρφιμοπαιεί μόνιμα. δΟΟ σuνθYιμα..

τα.: «Ντοονιά. ντά., 6έ Toupκtytl Υτέ" (Στην ΤοορκΙιχ. κα.Ι aτόν Κό
σμο) κιχ.Ι «Μιχ.νσ.ντά. 6έ μα.ντεντέ Jl:Itouytoόx ΤουΡκιγ;ιέ ΙτσΙν» (Γιά. 
μιά. μEyIil'rj ΤοορκΙιχ., πνευμ.ιχ.τικιΧ κιχ.Ι υλικ6.) • 
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Ή Αότο?JΙΟΙΚYjσYj στ'ήν ΤοιιρκΙα. ΜΥ δια.φέρει κα.Ι πολύ dπ6 τ'ή 
δικ'ή μα.ς. <rπιiΡΧOUΥ 67 ΥομοΙ ("lλ Έζέλ 'Ιντα.ρελερΙ) μΙ επικε
qIooli'jt; τΟΟι; Υομά.ρχες (Βα.λi'jΟες), ποό ΟιορΙζοντα.ι dπ6 τ6Υ Tπcιυρ
γ6 ΈσωτερικωΥ. Άλλιi τ:6 Νομα.ρχια.κό Συμβούλια ("Ιλ ΓκεΥέλ 
ΜετζλισΙ) έκλέγετιχ.ι. 

Άκολouθο\}Υ 0'[ Έπιχ.ρχΙες, 572 ΣUyαλικ&., μέ έπικεφιχ.λ-Υίς τoUι; 
Κα.ομιχ.κιiμYj?Jες, ποό κι ιχ.ότοΙ ΟιορΙζΟΥΤιχ.ι. ΆκoλouθoiJY 35.995 Τπο
εποορχΙες κιχ.! χωpιιi. κοινότητες. Ό <rποέπιχ.ρχος (Νιχ.χιγιέ Mou
vτouρoό) Οιαρίζετα.ι έΥω ο[ KαΙYO'tιipχες (ΜouχτιipYjοες) έκλέγΟΥ
τιχ.ι. ΣτηΥ ΚΟΙΥότητιχ. έκλέγετιχ.ι έπΙσrις κα.Ι τ6 ΣυΙJ.6οόλιο τωΥ Γε
ρόνt'ωy tj ΔYjμογεΡΟ'ΥΤΙιχ. ('Iχτιγιιiρ ΧεγιετΙ). 

ΣτΙς πόλεις όπιipχouy οΙ Δi'jμοι (ΜπελεΥΤΙ γιελέρ) 1.720 τόΥ 
dριθμό. XωpΙζovτιχ.ι σέ. Μιχ.χιχ.λλέ (σuyoικΙες), στίς δποΤες έκλέγετιχ.ι 

MouχτιiΡYIς, dnιi οέΥ ιiσκεΤ έξοιισίιχ. τοπικi'jς ιχ.UτοΟΙΟΙΚYjσYjς. Αότη 
τ'ήΥ dσκεΤ δ δ'ήμα.Pχcις (Μπελεντιγιέ Μπιχ.σκιχ.ΥΙ) μέ τ6 ΔYjμοτικ6 
Συμ60ύλιΟ' (Μπελεντιγιέ Μετζλισί). Στ'ήΥ ΤouρκΙιχ. τ6 'ήλεκτρικ6 
κιχ.ί fι ιiστικ'ή συγΚΟΙΥωΥΙιχ. dΥ~ΚOUΥ στούς Δ~μouς. 

Μέ τ'ήν εόκιχ.φΙιχ. &ς ΠoUμε κιχ.Ι 01.16 λ6γιιχ. γιιi τΙς γιορτές τouς. 
<Η κόριιχ. ΈθYΙΚ~ ΓιοΡτη εΙνιχ.ι fι Έπέτειος της ΆΥιχ.κ~ρuξYjς τi'jς 
ΔYjμοκριχ.τΙας, στΙς 29 'Οκτωβρίου. Άκολουθεί 'iJ Ήμέρα. της ΝΙΚΥΙς 
(!Υαντίον μας, !νΥΟείτα.ι) στΙς 30 Αόγούστou. ΣτΙς 19 Μα.Ταυ γιοΙ'· 
τιiζετα.ι .γι Ήμέρα:. της Ν ε6τYjΤι:χ.ι; καΙ τοο ΆθλψισμoiJ. EΙδικιi, τ6 
1981, πού εΙχε dΥα.ΚYjρuχθεΤ "Πα.γκ6σιJ.Ιο 'Έτος Άτα.τοόρκ» μέ τΎι 
σuιJ.πλ'ήΡWGYj 100 χρόΥωΥ dπό τη yivvYjaYj τou, 'iJ 19Yj Μα.tou γιορ
τιiσΤYIκε μέ ιοια.lτερYj λιχ.μΠΡ6τYjΤα. κα.Ι μέ τ~ν ΠΡ6σκλYjσYj πολλων 
ξέΥωΥ oYjμOOιoγpιiφων κιχ.Ι &λλων. 

ΟΕ &λλες έθνικές έπέτειοι, Ήμέρα. της ΈλευθεΡΙιχ.ς κα.! τΟ':} 
Συντιiγμα.τoς στΙς 26 κιχ.ι 27 Μα.tou, κι:χ.θώς κα.Ι 11 Ήμέρα. της Έθνι
Xoi'jt; Κυρια.ρχΙι:χ.ι;, στΙς 22 κα.ι 23 ΆπριλΙου, lχouν όπο6ιωστεΤ ά.πό 
τ6 σψιχ.τηγό Έ6ρέν. Ή Π ρωτoμα.γιιi, !ΠΙσYjς, κα.θιερώθYjκε μόνο 
γιιi τά. σχολεΤα. κιχ.Ι τΙς δΥΙμ6σιες όΠYjρεσΙες. Τό Ιοιο Ισχύει κα.Ι γιιi 
τ6 Σιχ.66ιχ.τοκυριιχ.κο. 
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Άπό τΙς θf>1jσκεl.lτικές γιορτές, ποό εΤνω. κιν-ητές, γιοΡτά.ζετιχι 
iι ~νιχρς1j της Νφτείιχς (Ριχμι.χ.ζά.ν η Ριχμιχντά.ν) γιά. τό Σεκέρ 
ΜπιχσΡιχμί κΙΧί iι Γιορτη των θl.lσιων, τό Κοορμπά.ν Μπιχσρά.μ (ποό 
μοιά.ζει μέ το δικό μι.χ.ς Πά.σχιχ) • Ή Πρωτοχρονιά..,. &ν κιχ! δέν &,~
κει outE. στΙς θΡφκεl.lτικές, οδτε στΙς έθνικέ ςΥιορτές, εΤνιχι έπ!σ1jς 
&'ργ!ιχ. 

Κά.ποο ΠΡΟ'1)Ύοόμενιχ είχιχμε aWELiliaEL l5τι iι &'VLaOμEP1J &'νιΧ
πτιις1j των οιιχφόρων περιοχων της ΤοορκΙιχς, ο!κονομικιΧ (ΚΙΧ! κιχ
τιΧ σιινέπειιχ πoλιτιστικιi) εΤνιχι πολύ μεγά.λ1j. Τό 1980, το Κριχτι
κο ΊνστιτΟΟτο Στιχτιστικijς ~oωσε, &.νιΧμεσιχ σΙ. Οιά.ψοριχ &λλιχ στοι
χείιχ, τοός δέκιχ πλΟl.lσιότεpouς νομούς της ΤοορκΙιχς κιχΙ τοός Οέκιχ. 

ψτωχότεΡοl.lς. Π ιχρΙΧθέτουμε τον κιχτά.λογο, γιιΧ νιΧ μπορε! ν' &'πο-
χτ1)σει κιχνένιχς μιιΧ ίοΙιχ κιχΙ νιΧ κιiνει τΙς συγκρΙσεις. 

Άπό τοός οΙκιχ πλοοσιότεΡοl.lς νομούς, δ πλοοσιότεΡος εΙνιχι 
τά. "Αοιχνιχ, μ.έ 216.000 λΙpeς κιχτά. κεψΙΧλ1) έτ1)σιο eta601jμι.x.. (Η 
λίριχ τότε rrcιxv περΙποο \1-ισ1) Οριχχμή). ΆκολουθΟΟν τό 'Ίτσελ 
(MEpalv'l) μΙ 156.000, τό Χιχτά.l.I (Άντιόχειιχ) μέ 138.000, Κων
crtιxvtLvoόπol1j μέ 111.000, Προόσιχ μέ 100.000, Σμύρν'l) μΙ 96.000, 
.. Ayκl.lpιx μέ 82.000, Σιχμσούντιχ μΙ 73.000, Κόνl.lΙΧ ('Ικόν'ΙΟ) μ.έ 
62.000 κιχ! Τριχπεζοόντα., iι τελε\YtlXιΙΙX &.πό τΙς πλΟl.lσιό't"εpeς μέ 
59.000 λΙΡες. 

Άπό τούς δέκιχ. ψτωχ6τεΡΟl.lς νομούς, ψτωχότεΡος εΙνιχι δ νο
μός το(} XΙXκκtά.pι, στ1) νοτιοιχνιχτολική έσχιχτιά. της ΤοορκΙιχς, μέ 

έτήσιο κα.τά. κεψα.λ1) EtcrlI01jμι.x. 28.000 λΙρες. ΆκολοοθΟΟν: Τούντζε
λι μέ 29.000, ΚΙρσεχιρ μ.έ 30.000, ΜπΙτλις μέ 30.000, Γκιooμ.oU
σχα.νε (Άργl.lροU1tολ'l) μέ 30.000, ΚίρκλιχρελΙ (ΣΙΧΡά.ντιχ. Έκκλ1j
σιές) μΙ 30.000. Tσά.vκψ μέ 33.000, Νέ6σεχφ (Νεά.πολ'l) Κα.π
πα.δοκίιχς) μέ 33.000, ουσιχ.κ μΙ 34.000 κιχΙ Υι ΣινώΠ1j μ.έ 35.000 
λΙρες. 
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'ΕπtσκέΨΤYjm ΎΙιi πρώτη ψοΡ4 τ~ν ΤοορκΙα. ΎΙιi τ~ν ιix.pί-
Oitιx. την Πόλη κα.Ι την "Αγκ.\ίρα. - τόν AU-yooσto του 1979. Σ.τίς 
οεmπέντ:ε μέρες που lμεινα. δέν πpόqrt'α.αι:x. yιi loii) m! νιi μιiθω πολ
λιi, xt !τσι, l3τα.ν μετιi ένα. μ~να. σχεδόν lψτα.σα. ιπ~ν 'Άγκ.υρα., ΎΙιi 
δρισtικYι έΎmτιx.r.πα.σYj, εΤχα. μεΙνει μέ τΙς πα.λιές, λα.θεμένες ml 
ιΧνα.κρι6ε!ς ιiντιλ~Φεις πού εΙχα. ιiπό πρίνο 

ΟΙ ΤοΟρκοι σuYιi8ελψot, ιiλM κα.Ι οΙ ιΧρχές, μέ δέχτηκα.ν μέ 
ιΧνυπόκριτη χα.ριi. 'Επιτέλοος, θιi ύπ'ijρχε m! ενα.ς 'ΈλλΥΙνα.ς ιiντα.
ποκριτης ml μιiλισtα. ιiπό μέρους των ουό σπουδα.ιότερ<ι>ν μέσων 
ένημέρωσΥΙς, τοΟ 'ΑθΥΙνα.1:κοΟ Π ρα.κτορεΙοο κα.Ι της ΕΡΤ. "Έπεσα. 
σέ προεκλο-Υικ1j περίοοο, Οψα.ΟΥι σέ μιιi έξα.φετικιi ένΟια.ψέΡΟ\ίσα., 
ιiπό Οημοοιο-Υρα.ψικΥι δ:παψη, περιΙοΟο. ΣτΙς 14 Όκτω6ρΙοο θιi ΎΙ
ν6τιχ.νε σuμπλYIpωμ.oι.τικές έκλο-Υές ΎΙιi πέντε εΟρες. 

Τό Κέντρρο Τύποο ε!χε έγκα.τα.στα.θε! στό ξενοδοχείΟ «Μποο
ΎΙΟόκ "Ανχ.α.ρα.» - Οποο κα.Ι !μενα. - κιχ.ι οΙ πρωτες 15-20 μέρες 
πέρα.σα.ν μ,έσα. σtόν Ύνωιπό ΠΡοεκλο-ΥΙκό κα.Ι μετεκλο-Υικό πυρετό. 
'Έτσι οΙν εΤχα. περιθώρια. νιi ιiντιλYjψτω τΙς ουσκολίες προσα.ρμογtjς, 
ποο μέ περιίμενα.ν. Αότές θ' &ρχιζα.ν λΙΎΟ ιipΎότερα.. 'Ένα. 6ριioo, 
δ oιευθυντ~ς 't'ij' «Μιλλιέτ» σt~ν "ΑΎκυΡιχ., Όρχιiν Τοχ.α.τλΙ κα.Ι δ 
πολιτικός σuντά,ΚΤYIς της Όρχά,ν Ντοορσό, μiiς π'ίjγα.ν σ' ενα. νυχτε
ρινό κέντρο μέ πλοόσιο πρ'ό-Υρα.μμιχ.. 'Έτσι πijρα. μtιi πρώτη Ύεοο-η 
ιiπό «Όριέντα.λ» κα.ί ιΧνα.τολΙτικouς σκοποός. 

26 ΌκτωΌρίou 1979.-Σ1jμερα. Πα.ρα.σκευΥι έγmτa.ιπιiθYjΚα. 
στό mtvoUpΎtO' μou σπίτι. ΕΤνα.ι ενα. μεγιiλo κα.Ι ιipκετά, ilipιxo!o δια.
μέρισμα., ά,.νιiμεσα. Tσιiνκα.για. x.ιx.i Χ6σντερε. Άλλιi μόνη fι πα.pou
σία. μοο οέ ψτά,νει νιi τό ΎεμΙσει. 'ΕπειδΥι. μιiλισtα., &ρχισε χ.α.ί τό 
τετpιx.~μεpo της μεΎά.λ'l1ς Ύιopτtjς των θυσιων (Koupμπιiν - Μπα.σ
ριiμ) εχει έΡ1jμώσει τό σόμπα.ν. Στοός δρόμους κoπιiδια, δλόκλΥΙΡα. 
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&.πδ πρ66α.τα., 6σ.μ.μένα. μέ οιάφορες μπογιές, π,ρχψΙζοντα.ι Υιά τη 
θuσΙα.. 

30 Όκτω6ρΙou 1979.-'Όλα. ε!να.ι ι'ιμοια. κα.Ι ι'ιλα. δια.φορετικά. 
iδώ στην ΤouρκΙα.: τι); σπΙτια., ο[ δρόμοι, δ κόσμος. Άκόμα. κα.Ι τά. 
α.Ογά.. τό γά.λα., τό Υια.οόρτι, τά. φρΟΟΤα. lxouv μιά κ&.π.ως Οια.ΨΟΡΕΤΙ
κ~ γεόση. 

Στην τ'Yjλεόpα.ση, όλα. τά. ξένα. ΙΡΥα. ε!να.ι μετα.γλωττι.σμένα., 
λόγω τοϋ μεγά.λou πoσoστσi} &.ΥΡα.μμα.τοοUν'1jς, ποό κυμ.ιχ.Ινετα.ι &.πό 
35 τοΙς έκα.τό γιά. τούς &ντρες μέχρι 65 τοΙς έκα.τό ΥΙά. τΙς Υυνα.Τ
κες. 'Ότα.ν ~μερα. ΥΙά. πρώτ'1j φορά. ΜΤ'1jσα. τό κουμ.πΙ τi'jς συ
σκεui'jς, ποο μ.σϋ &ip'1jae δ Εδιοκτητης τoQ Οια.μερΙσμα.τος, lmaa. σ' 
ενα. πα.λιό otιέστεpν κα.Ι ξεκα.ρδΙστ'1jκα. στά. Υέλια. σά,ν &κouσα. τόν 
μα.κα.ρΙτη Τζών rouα.l'1jV νά. λέει σέ δ.πτα.ιστα. τούρκικα. στοός συν
τρδcpouς τou: «Χά.ιντι, χά.ιντι ΥκιντελΙμ! Άλλα.χά, Ίσμα.ρλα.ντΙκ» 
(" Αιντε νά. φόΥουμε. 'Έχετε Υειά,) . Τπά.ρχει ενα. μόνο κα.νά.λι κα.Ι, 
φυσικά., &'σιtPόμ.α.υρo, μέ τόσο φτωχό πρόγΡα.μμα., ποό Ινιωσα. πε

ρ~φα.νoς γιά. τά. Οικά. μα.ς. 

ΟΕ νόχτες ε!να.ι δόσκολες. Δια.6ά,ζω μετά. μα.νΙα.ς, &'κ6μ.'1j κα.Ι μΙ 
σιtα.pμ.ιx.τσέτo, ι'ιτιχ.ν κό6ετα.ι τό Ρεuμα. - πότε ΥΙά. λόγouς olκoνo
μΙα.ς κα.Ι πότε λόγω 6λά.6'1jς κα.Ι Οτα.ν δέν π.a.λεUω μέ τό τηλέ

φωνο νά. Μραι γρα.μμ~ γιά. νά. δώσω κ.a.μιά, εlΟ'1jση στην Άθ~νa;. 
Συχνά. μέσ' τ~ νόχτα. ξυπνώ μέ την &.Y'1jσυχ'1j'ttκ~ iντόπωσ'1j 

δτι κά.ποιος μπi'jκε μέσα. στό σιtΙτι κα.Ι, δπο!) νά. 'να.ι, θά. ξεπρο6ά.λ

λει ξα.cpνικά. μέ κα.νένα. α.ότόμ.α.το ΥΙά. νά. μέ Υα.ζώσει. ΣτΙς περιπτώ
σεις α.ότές πα.Ιρνω τό φα.κό κι ιiρχΙζω νά. ψά.χνω κά.τω ιiπό κρε-
6ά.τια. κα.Ι ντι6ά,νια. κα.Ι πΙσαι &.πό τΙς 6α.ρειές κouρτΙνες. Π ιό τρο

μα.xτικ~ ε!να.ι Τι κα.τάστα.σ'1j. ι'ιτα.ν εΙνα.ι κομμένο τό ρεσμα.. Άλλά. 
κα.! κομμένο νά. μ~ν ε!να.ι, δέ φωτΙζετα.ι ι'ιλο τό σιtΙτι. Δέν όπά.ρχouν 
~λεκτpικές λάμΠξς, κι έΥώ lμEtV.a. μέ τρεΤς. (" Aλλ~ι μέ θεωροuν 
τυχερό, ΥΙα.τΙ Gttkot εμεινα.ν μόνο μέ μΙα.). Στην ΚΡε6α.τοκ&.μα.Ρα. 
δέν όπά.ρχει λά.μπα., κι Οτα.ν πά.ω νά. ξα.π1ώσω, ξε6ιδώνω τη λάμπα. 
τσi} yρ.a.cpε!oυ κα.! τη χριησψοποιώ γιά τη νυχτα.. Πρώτη δouλειά, 
μόλις πάω στην Έλλά.δα., νά. προμ'1jθεuτώ λάμΠξς. 

3 Νοεμ6ρΙou 1979.-Ό κα.πouτζ~ς (θυρωρός) εχει μιά. πα.ρά.
ςεY'1j συτηθειιχ.: Κά.θε πρωΙ, στΙς έξfιμισ'η μέ έφτά,μ.ιση (στ' δ.ΥΡΙα. 
μεσά.νυχτα. ΥΙά. μένα.) μ.οιΡά.ζει ΨωμΙ στά. Οια.μερΙσμα.τα. της πολυκα.
τοικΙα.ς, &.πό μιά. κα.λα.θOUνα.. Τό κά.νει κα.Ι ΥΙι); νά. έξυΠ'1jpετησει, 
ιiλλά. κ.a.Ι ΥΙά. νά. 6Υά.λει κα.μιά. δεκά.ρα.. Τό ψωμΙ, Τι φρα.Υτζόλα., κά.
νει εςι λιρες, κι οί περtσσότεΡοΙ ια.α.Ιτεριχ οΙ ξένοι - δΙνouν 
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ενσ. δεκά.ρικο (κά.ποο εξι δρα.χμές) κσ.Ι δέν παΙρνοον ρέστσ.. Στην 
ά.ρχ"ή, π:YJpσ. μιά. - δυό φορές &.πό ευγένεια, ά.λλά. μετά. τoUι lδωσσ. 
νά. κσ.τσ.λά.6ει ΟΤΙ «έκμέκ γι6κ», τ6 εκοψα., δέν ξσ.νσ.τρώω qιωμΙ 

Ό μπα.κά.λ'Yjς atl Ζσόγειο, δΙπλσ. &.κρι6ως στην είσοδο - ενα.ς 
ά.γσ.θός έξ'YjvτιχΡ'Yjς - ΠΡοοπα.θεΤ νά. μ.ΟΟ ι.ιά.θει τούρκικα. Κά.θε cpoρά. 
ποό μπσ.Ινω στό κα.τι:Χ.στ'Yjμσ. νά. ψωνΙσω &.ρχΙζει: «Χός γκελντινΙζ» 
(κσ.λως ήρθες) . «Νά.ς rλ σινίζ;» (Πως εΙστε;) ρωτ6.ει κα.Ι χω'Ρ,Ις 

νιχ, περιμένει ά.πά.ντησ'Yj, &.πσ.ντα. δ Το,ιος: «'1Ι ίμ, τεσεκκιOUρ έντερΙμ.» 

(Κα.λά., ευχα.ριστω) • 
Άφοα εγινε σ.υτό πέντε - εξι φορές, πιιχνω μιά. μέρα. τό Nu

χά.τ" εναν γνωστό μοο ToίipWJ CPOtt'YjtYι, πού ξέρει καλά. &.γγλικά. 
κσ.Ι τόν 6ά.ζω νά. μoίi μιΧθει α.υτές τΙς φΡά.σεις κα.ί μερικές &.κόμιχ.. 
Άcpoίi τΙς π.ρ06ά.ρισα. πολλές φορές κσ.Ι τΙς εμσ.θα νερά.κι, μπα.Ινω 
την δoM'Yj μέρα. κορδωτός στό κα.τά.στ'Yjμα. κα.Ι μόλις δ Μπσ.κά.λ ά.μ.ο>
λ6.ει τό «Χός γκελντινΙζ» τοο &.πσ.ντω χωρ!ς σ.νά.σα: «Χός Μπολ
ντουκ. Μπέν II ίμ, τεσεκκιοόρεντερΙμ, σΙζ νά.ς ίλσινίζ;» (καλως 
σάς 6ρfjΚα.. Έγώ καλά. εΙμσ.ι, ευχα.ριστω, έσεΊς πως είστε;). Ό 
Μπα.κά.λ Ιμεινε μ' &.νοιχτό τ6 στόμα.. Μόνο ποο εΙδα. 'Κ.t επα.θσ. μετά. 
Υά. τόν πείσω δτι δέν ξέρω τοόρκικσ., l3τι σ.υτά. /ιτιχν δλα. κι δλσ. πΡός 
τό πσ.ρόν. 

5 NG·eμOploo 1979.-Αυτη ~ μέρα. θά. ίιεΙνει 6α.θειά. χα.ραγμέ
y'Yj στη μν'ήμ'Yj μοο. ''Ενα.ς ΤoQρκος, δδ'Yjγ6ς !νός μΙνι-μπά.ς, Ιπεσε 
πά.νω, μοο ένώ περΙμενσ. σέ μιά. Qtα.στα.όρωσ'Yj γιά. Υά. στρΙΦω σ.ρι
στεΡά. κσ.Ι μέ διέλυσε. Γλίτωσα. μέ μιά. έλα.φριά. διά.σειΟ'Υ). ά.λλά. τό 
α.ότοκΙν'YjΤΟ θά. χρεια.στε! πολλές μέρες κσ.Ι πολλά. λεφτά. γιά. νά. ξα.
να.γΙνει. ΣΧ'YjμιΧτιaα τ"ήν tyτOOtWO'Yj l3τι ~σ.ν «φτιιχγμένος» δ δ.νθρω

πος κα.Ι δέν 16λεπε μπικχπά. τοο, για.τΙ έκτός ά.π6 μένα. χτόπ'ησε 

κι &Μα δυό a1ιτoκΙνψα. πώ 6ρισκότα.νε στ"ήν ω'Yj δ.ΚΡ'Υ/ τΟΟ δρό
μοο ... Αρχισε μετσ.ξό τοος ενσ.ς τρικoUβερτος κσ.υγά.ς, χωρΙς νά. κα.
τα.λσ.6σ.Ινω τΙ λένε, ά.λλά. κιχποια. στιγμ"ή τά. πνεόμ.α.τα. 1ιρέμησα.ν 

καΙ δώσα.ν τά. χέρια.. Σέ λΙγο ήρθε κσ.Ι 1ι ΤΡοχσ.Ισ.. 
Ο[ bQ'Yjyol των δύο δ.λλων ΧΤU'!C'YJμένων σ.ότοκ.ιν*ων κσ.Ι δ δδη

γός τω μΙνι, πi'jρσ.ν πα.ι:-ά.μερα. τόν !πικεφα.λi'jς όπσ.ζιωμa.τ:ικό της 

ΤΡοχσ.Ια.ς κσ.Ι δ.ρχισσ.ν νά. τou μιλoUν ολοι μσ.ζΙ Στην &.ρχ"ή έκε!
νος εΙχε aY'ttppYιaetc; φα.!νετσ.ι κσ.Ι δλο γόριζε καΙ Ιδειχνε ά.γα.να.
κτισμένος τό στρα.πσ.τσσ.ρισμένο μοο a1ιτ:οκ.ΙY'YjΤΟ κι έμένσ.. Τελικά., 
cpσ.!νετσ.ι πώς τόν Ιπεισαν νά. σuμ.φων"ήσει μέ τΙς aπόψεις τους, πoU 
δέν δ.Ρ'Υ'Yjσα.v vά. &.πoκ.σ.ΛUφτoUν. 

Μάς π:YJγσ.ν δλouς aτό κoντ:ινότε~o Κα.ρα.κ6λι (&.στuνoμ.ικό aτα.θ-
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μό) γι6, Υ6, ΚΙΧ'tlJ.θέοouμ.ε. ''Οτιχν ~pθε 6 otX1Jybpot;; της ΠΡεσ6εΙι:ις 
πού ε!χα. χαλέσει, μιχ.θα.μ.ε τ6, κα.θέκ.ιx.σ't(X,: ΕΤχα.ν &.λλιχ.ζει τη elO1j 
του &.τuχ~μ.ιxτoς - τοποθετοίίσα.ν τό δικό μου ιxuτoX(V1jtO στη μ.έ~ 

O1j τοίί δρόμ.οο, κα.! κα.τ6,θεσα.ν ολοι οτι 'It'9jya. ζα.ψνικιχ. νιχ. στρΙΦω 
&.ριστεΡ6, χωρΙς ψλ6.ς κα.Ι !κλεισα. τό δρόμο στόν δΟ1jγQ τοίί μΙYΙ~ 
μπιχ.ς κλπ., κλπ. κα.Ι μι 6γιχ.ζα.νε !νοχο κα.τιχ. τιχ. τρΙα. τέτα.ρτα.. Εύ

τuχως στόν τόπο τοίί &.τuχ'ήμα.τoς 6plH1jU κιΧποιος μ1jχα.v'ικός τοορ
κος, πού ε!χε δει δλ1j τη σκ1jV~. ΧωρΙς Υ6, μ.οίί πεΙ τΙποτα. ήρθε μό
νος τοο στό Τμ'9jμ.ιχ κα.Ι !οωσε κι:ιτιχ.θεσ1j. ποό σuμψωνoίίσε &.πόλuτα. 
μέ τη δικ~ μου. 'Έ6α.λα. κι !να.ν Τοίίρκο otX1jybpGι ν6, πα.ρα.κολοοθεΤ 
&.πλως τήν υπόθεση. 

(Πέρα.σα.ν τιχ. oub χρόΥΙα., lcpuyιx &.πό την ΤοορκΙα., &.λλιi fι 
όπόθεσ1j α.ύτ'ή ουτε ψ6,V1jκε, οuτε &'ΚOtJat1jU) • 

20 Νοεμ6ρΙou 1979.-Σ~μερα. 'It'9jpa. τό α.ύτοκΙνητο &'πό τό 
γκα.Ρ6,ζ. Ψεuτομ.πα.λώθ1jκε, για.τΙ δέν όπιχ.Ρχοον &.ντα.λλα.κτικιΧ. κα.! 
τ6, φα.νιχ.ριι:ι, θρuμμlχτισμέvα. δπως f(tιxv, τ6, κολλψsα.vε μέ τσιρότα.. 

Κuλιχ.ει, τοuλιχ.χιστο, κα.! γΙνετα.ι fι Οοολειιχ. μα.ς. 
ω οuσκολΙες πuκνώνouv. Τό ρεσμα., έκτός ΙΙπ' τό πρωινό ψΙω

ρο, κό6ετα.ι κα.Ι τό Dp6,ou, &λλες τρεΤς ώρες. Σέ κιχ.θε γωνιιχ. τoU 

απιτιοσ όπιχ.ρχει ενα. τοuλιiχιατον σπα.ρμα.ταΙτο κα.! ενα. ΚOIJτΙ aπ!ρ

τα.. 'Ότα.ν κό6ετα.ι τό pεUμ.ιx κ66ετα.ι κα.Ι τό νερό κα.Ι fι θέρμ,lχνση. 
'Έπειτα. οέν όπιχ.ρχει 6εvζΙν1j. Τή λεγ6μ.εν1j «ΣoUπερ» την lχοομε 
ζεχιiαει πρό πολλoU. Μέ τ~ν κοινή, ποό εΤΥΙ:ΙΙ σχέτη μ.ΟΟΡΥα., τά α.ύ
τοκ!νητα. δεινοπι:ιθoUΥ. Μποuκώνouv, χτuπouν τά «πuΡ6,κια.», οέν 
τρα.60σν κα.! 6γάζouν ενα. αωρό μ.ιxUρo κα.πνό, ποό προστΙθετα.ι ατό 
σιχα.μ.ερό σμόγκ κα.! ατ~ν κιΧ.πνα. της &.τμ.6σψα.ιρα.ς, ποο μuρΙζει Ιν
τονα. κα.Ι γλιστριiει πα.ντοσ, 6ρωμ!ζοντιχ.ς τι:ι Ολα.. ΔΙν τoλμίiς νιi &.γ
γ!ζεις μπα.λκόΥΙ, lπιπλο, δτιo~π:oτε χωρΙς νιi μ.ouντζοuρωθεΤς. Ή 
κιΧ.πνα., &'πό τ~ν &.τελ'ή κα.όσ7j τω 'ΚιXκΎjς ποιότητα;,ι,; κιΧ.ρ6οονοο, χα.
τα.κιiθετα.ι πα.ΥΤoU. 'Όποιος τολμ'ήσει νιi ιiπλώσει ΡοΟχα. aτό μπα.λ
κόνι, θά τ6, μ.ιχζέΦει σέ μιιi &ρα. πιό μα.σρα. &'πό 6,τι ήτα.ν πρΙν τ6, 

πλόνει. 'Έτσι, τιχ. &πλώΥΟΟμ.ε μέσα. aτό λooΤpo'ΚlXμπινέ ... 
'Ά, νιi 'ΚιΧΙ μιιi κα.λή etoYj01j: ΣτΙς 28, θιχ. έπισκεψτε! την Τouρ

κ!α. δ πιχ.πα.ς κα.Ι cpuatκιX. θιχ. πιΧ.ει κα.Ι ατό Πα.τρια.ρχείο. Ή ΕΡΤ 
ένδια.ψέΡετ:α.ι νιi κιxλucpOEi: μόΥΟ τό Πα.τρια.ρχεΙο κα.Ι χα.Ιρομ.ιχι σιi 
μικρό πα.ιΟΙ, ποο θιi &'να.πνεΟΟω λΙγω θ6,λα.σσα. κα.Ι κα.θα.~ σχετικιΧ. 
&.τμ.όσψα.φα.. 

1 Δεκεμ6ρΙοο 1979. 'ΕπιστΡοφή στην πα.γωμέVΗ κα.Ι πvιγμέV1j 
aτooς κα.πvoός 'Άγκuρα., μετιi μιιχ. !βδομάΟα. στήν Πόλ1j. Πολλή 
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κοόριχση, πολύ τρεχα.λ"fjτ6 στ~ν Πόλ"fj. γιά. τ6ν Πά.πα., ιiλλά. χα.
λ&.λι. ,. Αλλ"fj 1ι &.τμ6σφα.ιΡα. έδώ. "Άλλο τ6 περι6ά.λλον. 'Εδώ όπ&.ρ
χει κα.Ι EopώΠ"fj. Στ1jν "ΑγκυΡιχ εΤνα.ι μόνο ΆσΙα.. Άνα.'COλ~ •.• 

19 Δεκεμ.6ρΙου 1979.-Χτές 6ρ&'δυ πέρα.σα. δύσκολες στιγμές. 
ΕΙνα.ι ΠΙΧ.ρα.μ.ονές της α,Ιμ.ιxΤΎjρής έπετείου του Κα.χρα,μά.νμ.ιχΡ&.ς, 8που 
πέρυσι ZXa.σα.ν τη ζω1) τους 117 α:roμ.α., σέ ένα. πογκρόμ &.κροδεξΙών 
δμ.ά.δων. Ή ωρα, tp:ιxv Ιφτoc τ6 6pά.δu. Βρισκόμouνα, σ' ενα. κα,τ&.
at"fjμ.ιx δώρων, oτ1j Λεωφόρο Τούνα.λι-Χιλμ.Ι, δτα.ν &.κουσιχ ξα.φνικ&. 
ά.π' έξω φωνές. ΤΗτιχν κα.μι&. δια.κ.οοα,ρι&. νεα.ροΙ ά.ριστερο!, πού .. Τ
χα,ν &.ποκλείσει τ6 δρόμο κα,! κρειωσσα,ν πα.νώ μέ σuνθ1jμ.ιχτα., 6πως: 

«Ό φα.σισμ6ς δέ θoc πεpιiσει», «eIJIt"fjOEttE. τη γενεκτονία. του Κα.
χρα,μ.ά.νμ.ιχρ&'ς>; «'Εμεϊς δέν ξεχOCσα,με τό Κα.χΡOCνμα.ρ«ς, &.ς μ~ν _ό 
ξεxocσouν κα,! οε φα-σ!στες». xcxl &.λλα,. Τ&. rotCX σuνθ~μ.ιxτα. φώνα.ζα.ν 
ρυθμικ&. οι νεα.ροΙ oια.δΎjλωτές. 

οε κα.τα.στ"fjμ.ιχτά.ρχες α.ρχισα.ν νOC κα.τε6ά.ζοον 6ιιχστικ&' τOC ρο;
λιi κα.! οΙ πεΡιχστικοΙ έτρεχα.ν νoc κρuφτt:jUν. Σέ λίγο ά.κoόσtΎjκα.ν 
πυροβολισμοί πρός τά. κ&.τω κα.Ι πΡός τ&. π&.νω της Λεωφόpou. ΕΙ

χα.ν φτά.σει οΙ «δυνιΧμεις Τ'i'ίς τ&;ξ"fjς». ΕΙχα. &.φ~σει τό α.ότoκΙVΎjΤo 
σέ μι&; πιiρooo πιό κ&.τω ά.πό τό κα.τ'OCστΎjμα. ΟΠOU 6ρέθΎjκα. κα.Ι ξε

κ!νΎjσα. πρός τά. κεΙ ΟΙ νεα.ροΙ δια.δ"fjλωτές xωpΙaτΎjκα.ν ά.μέσως σέ 
ιιικρές δμ.ά.δες κα.! κ&.θε μι&; ΖΤΡεχε πρός ιιι&; δρισμένΎj &,πι) τ&. πρΙν 

φα.Ινετιχι κιχτεύθuνση, έξcxκολοuθώντα.ς τά. σuνθ~Ij4Τα.. Κ&;ποιcx &'πό 
α.Οτές πού έτρεξε πΡός τ~ν xιxtEueuvcr~ μοu, μ.έ πα.pέσupε κιχι μένα. 
πρός ενα. στενό. 'Αλλ&. &.π<> τ1)ν &'λλΎj &.ΚΡ"fj του στεvoΙ} ςp&.V"fjXΙXV 
στ:ρα.τσχωροφόλα.κες, παό &.ρχισα.ν ν&. πuρο60λοϋν. Στην 'ΆγκuΡα., 

δπως κα.Ι σέ 18 &.λλOUζ νομ.οός τότε, ίσχυε δ στρα.τιω.τικός νόμος 
κα.Ι οΙ &'ρχές έριχνα.ν α.ν τόχα.ινε κα-Ι στό Φα.χνό. Μερικές σφα.1:ρες 
xτUιιt"fjaιxy λ!γα. μέτρα. μπΡοστά. στ&. πόδια. μou. ΟΙ νεα.ροΙ ax6p1ttaιxv 
δεξι&. - &.ριστερ&', ένώ έγώ ετρεξα. π&.λι πρός τ1) λεωφόρο Τouνα.λΙ -
ΧιλμΙ, σπou δέν πΡόφτιχσα. ν&. βγώ κα.! 6plB"fjκιx ιιιχγκωμένος ά.πό 
τΙς μ.ιχσχ&'λες &.πό oub ΆσΙζφες (ά.σφιxλΙτε~). 

«ΕΤμ.ιχι ξένος δΎjμoσιoypά.φoς!» τούς φων&.ζω τούρκικα. κα.Ι τούς 
δεΙχνω τ1)ν τα.uτόΤ"fjΤα. τη Ο"fjμοοιογρα.φικ1j. 

«Κα.! ποο πάς έδώ;1> μέ Ρωτοϋν. 

«Πιίω νά. π&.ρω τό &.μ.ά.ξι μου, aτό τά.δε στενό! ». 

Ε!χα.ν 'έYtOλ1) νά. π:ροσέχouν πολύ τούς ξένouς δ"fjμοσΙοΥpιiφως 
κα.Ι δ έπικεφα.λ'i'ίς ά.ξιωμ.ιχτικός διέτιχξε ουό &.ντρες νά. μέ ιroνoδέ
φοuν ως τ6 &.μ.ά.ξι. Κρα.τώντα.ς με πOCντοτε &'πό τ&. χέρια. κα.ι μέ τιi 
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ιxι)τόμa.τιx π-ροτετ.ιχιμ.ινιχ, μέ δo~γησιxν 6)~ τό ιχuτοχΙY'ι'jW κΙΧΙπερ(με· 
νιχν ν6. ιiπoμιxκpυVΘώ πp6~ τη μ.εγι:kλη λεωφόρο ΆτιχτοόΡχ.. 

('Ήτα.ν μι&. πρώτη γεΟΟη ιiπό τρομ.ά.ριχ, λόγω πολιτικijς «να.. 
t't.ιΡιχχijς. 'Ώ~ τότε μα.θΙΧΙνιχμ.ε ατ{ σκοτώθηκιχν τόσοι, στό τ&.8ε μέ
ρος, ιιλλ&. μόνο τη νόχτ:ιχ ιi'Xώyιxμε καμιά φoρoi κιxνέVt,ι πupσooλι

σμό. 'ΑρΥ6τ:εριχ θ&. Ιπεφτt.ι κιχ! π.ά.νω σΙ. μπλόκΙΧ κιχι σΙ. μ.ά.χες κιχ! 
σΙ έχpιfjξεις 6ομ6ών. ΕίαιΧά. στΙ~ ιipχές Σεπτεμ6ρΙοο του 1980, στη 
ΣμόΡν'1j, έγινε δλόκλ-ηρ-η μά.χ-η οΙπλιχ σ' ενιχν ξενώνt.ι, οποο έμειVt,ι 
μι&. νόχτt.ι. Στ~ μ.ά.χ-η t.ιότ'i) πού κρoiτησε μι~ 6)Ριχ περΙπou, σκο
τώθηκε ενα.ς στpιxτιώτ-η~ κιχ! ενιχς !νοπλος &.pιστεpΙaτιχη~ δμ.ά.δα.ς. 

Στό 8ιά.στ-ημα. τij~ μά.χη~, 6λοι οΙ !νοικοι etxιxμoε πέσει aτό πά.τωμα., 
χοντά. στΟΟς τοΙχouς, γιά ν&. μ~ν ά.ρπ&.ξouμε χιχμι&. «oέσ1Coτη σφιχΙ
ριχ) • 

20 Δεκεμ6ΡΙQU 1979.-Προχτές π~γιxμε ν&. tοοΟμ.ε την Άλ
tLupi) ΛΙμν-η. 't'i)v Τοόζ Γχιολοό, Χά.πou 150 χιλιόμe:τpιx !ξω ιiπό 
την 'ΆγκιιΡιχ. Ή μέριχ ήτιχν σχετιΧά. κιxli). Μιχζέφιχμε -κομμ&.τιιχ 
ι1λ&τι &.πό 't'i) λ!μν-η κιχι ιiΠQλιθώμα.τιχ. Άλλ&. στην ~πιστρoφYϊ πέ
σt.ιμ.ε πάνω σΙ ενιχ φοβερό «tUX'1jtLιx. ΕΙχε δμΙχλ-η χt.ιΙ δ δο-ηγός 
ένός «Μouρ&'τ» (τΟΟρχιχou ΦΙt.ιτ) TCijye: ν&. χ&.νει ΠPoσTCέpα.σμιx κιχ! 
ΣUΓχpoόστηχε μετωπικ&. μΙ ενt.ι φι>ρτ-ηγό. THτt.ιν τόσ-η ή σφoδρότητt.ι 
ώστε τ6 μπροστινό κά.θισμιχ μέ τόν δο-ηγό, κόλλ-ησε σ&. χιiλ.κoμιxν!α. 

aτό πίσω κά.θισμα.. Άπό τόν δοηγ6 lμoεtve: μόνο τ6 οεξΙ τοο χέρι 
κιχ! τιΧ μα.λλι&.. Πέντε νεκρο( σuνoλικ&. χιχ( τρεϊς 6ΙχΡει&. ΤΡιχuμιχτ;ι
σμένοι. Τό φορτηγό έπεσε Χά.τω ιiπ' τό δρόμο κιχΙ κό1't-ηκε cπ«: 000. 
ΜέσΙΧ aτoό~ νεκροός κιχ! δ δο-ηγός τω. Τ6 «ΜουριΧτ» εΙχε έφτά !
τομιχ μέσιχ: 8υό !ντ'ρες, ΤΡεΤς ΓUνa.Τκες κιχ! δυό ΠΙΧιδι&.. Βιχρει&. τρα.u
μιχτισμένιχ τ&. πιχιδι&., κιχ! μι&. γυνt.ιΙκα μέ λιωμένιχ τά. πόΟιιχ ••• 'Αρ-
γότεΡιχ μάθιφε δτι. δέν ~πέζ-ησε κιχνένιχς. Δέν εlχrι. ξιχνΙΧδεΤ τέ~o 
φρικτό θέΙΧμα.. Εί8ιΧά. ~κεϊνo τό κρεμιχσμέvo χέρι τοο δ8-ηγoU στρι
φογόρ,ζε ΣU'lΙχειΙX aτ6 tLuιxlb μοο. 

Τό 6ρά.8υ, μόλις έκλεισιχ τά. μά.τισ;, 6λέπω ν&. κ.ouνιΙτα.ι. μπΡο
στά. μou !κεΤνο τό ιiπιxΙσιo, κιxτιx.μ.ωrωμένo χέρι τοΟ δΟηγοΟ. Τινά.
ζομιχι π&.νω τρέμοντα.ς «πό τό φ6&. Πα.Ιρνω ενσ; 6ι6λΙο ΚΙΧΙ «ρχΙ
ζω νά. διrι.6ά.ζω, μέχρι ποό ζιxλΙaτ-ηκιx. Πολό !σχ-ημ'1j νόχτσ;. 

('Αργότερα. θ&. !6λεπιχ τόσα. πολλ&. «τuχi)μα.τt.ι, ώστε οΙν θά. 
μ.ΟΟ εκιχνιχ'l πι&. m.μι&. !ντό'ltωσYj) • 

ΠΡωΙ - πρωΙ χroπιUι ij πόρτt.ι. Νόμισα. πώς θ&. ήτιχ.ν δ κιχ. 
ΠDUτζ Υϊι; πάλι μέ τό ΦωμΙ κσ;Ι "ίμouν ετοιμος νά 'tQ{} 6&.λω -τ;Ιι; φω
νές, γtΙΧτΙ μι ξόπνrισε. Λ&.θοςl Ήτιχν l~ !γνωστος κοντός κιχ.Ι 
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ξερ<x:x.ι~ν6ζ, ι.ιι;όριστος κ~Ι μα.υPισμ.έν~~ ποό χouχοόλιζε ΤCΙ χέpι~ 
το!) γιά. νά. τά. ζεaτά.νει. Άρχ{ζει vά. μoG λέει κά.τι. 

«Τιοόρκτσε μπιλμ.ΙγιOρouμ», τ6ν κόβω κ~Ι πriω vά. κλεCσω την 
πόρτ~. Μέ στα;μ~τά.ει κσ.Ι μου οεΙχνει δτι θέλει ~νιx μa.χooΙpι, Ινιχ. 
Ψ~λΙoι .•. κά.τι τέτοιο. 

Σκέφτηκ~ o'tt θά. il't<X.'; κocνένrις !νοικΟζ κ~ι θά. ΤCΙ χpει~ότι.x.
νε, κa.ι Μω κa.ι τού φέρνω, ~ν~ όλoκ~ΙνoupγιO ψcx.λιoι κιχΙ Ινι.χ. μα.
χ~Ιpι. Μετά. &πό λΙγη ώp~ τά. φέρνει πΙσω κocΙ μ.οσ ζητι.χ.ει 150 λΙ
ρεζ ... rt~tl; 'Ήτcx.νε. λέει, τροχιτζ-ής κ~Ι μου τά. 'tpbxtaE. 'Έλ~ Χρ<.
aτέ xcx.! ll~vcx.ytri! Μέ πιά.νει τό γλυκό μ.ou xcx.t του 6ά.ζω κά.τ:ι otιp
λt~χτά. xcx.l 6ρισΙoι~ έλληνικ6τ:rxτcx., ποό κόντεψε νά. πέσει κά.τω &πό 
τΙς σκά.λες &π' την τρ~ του. 

Σέ λΙγη ώρα., δμω" κocτ~φθά.νει μ.έ Ινιχν Χ(Ι)ΡOφόλrxκιx, καΙ έπι
μένει δτι μ.οσ τρόχισε μ.ιxχ~Ιρι~ κocΙ Ψcx.λΙΟι~ κ~Ι οτι &ρνoϋμ.ιu vά. 
τόν πληρώσω. θuμ.oσμ.ιxι δτ:ι aτό oιπλrxνό oιcx.μ.έρισμa. κά.θε't<X.ι ενcx.ζ 
ΤoGρκος υπά.λληλΟζ ποό ξέρει λΙγ~ γΙΧλλικά.. Tou χ't'U1tώ την πόρ
'tι.x., τof) ζητώ συγγνώμη κocΙ τoίi ιςrιγω τΙ συνέ6η. Φέρνω κocΙ τό 
μ.ιxxcx.lpt κocΙ τό ψcx.λloι κ~Ι οηλώνω ΙSτι κ~νoνικά. πρέπει Ιγώ vά. τoG 
ζητησω λεφτά., γιατΙ μ.οσ ΤCΙ χriλ~σε κ~Ι τΙ θά. πω τώ~ aτόν ΙΟΙΟο 

κτητη. 
Ό χωpoφόλ~κocζ τόν κοιτά.ζει εΙρωνικά., ό όπriλληλOζ τόν μ.ιχ

λώνει, κι ίκεΤVOζ εΙνι.χ.ι ετoLμ.Oζ νri 6ά.λει τά. κλά.μ,ιxτ~. 'Ήμ.ouν ό 
μ,όVOζ, λέει, &πό όλόκληρη την πoλυκιxτaικΙ~, ποό τoίi !oωσ~ κά.τι 
νri μ.oG τροχΙσει, κ~Ι τώΡα. κοντεόει νά. 6ρεί κ~Ι τό μπελri τou. Τόν 

λuπ-ήθηκε ~ Ψυχ-ή μου. 'Έ6γ~λrx lν~ πενηντά.ρι κ~Ι του τ6 Όωσ~I 
κι !φυγε Ινθouσι~μ,έYOζ. "Εγώ δμωζ όpκΙστηκoc νά; μ-ήν ς~y~νoιςω 
πόριtα., &ν οι 6εωιω,νόμ.ouν~ πpώτ~ ποιόζ εΙνιχ.ι κocΙ τ:Ι θέλει. 

(Koλoκόθι~! Δέν κρά..τησιχ '1tO'tέ τόν δρκο μ.ou. κocΙ Ινoιγ~ σ~ 
ολouς, μ,ικροός κ~Ι μ..εγά.λοοζ: Ζητιά.νouς, πωλητές τοσ ποοιοσ, λoU
aτpouζ, π~ιoιά., ποό Ιρχότ~νε νά; μ.oU φιλ~σouν τό χέρι κocΙ νά. μoG 
εόχηθοσν τά. χpόνι~ πολλά; μ.έ την εδκ~ιρΙ~ κά.πoΙ~ζ γtοptijς. Κι 
ολο κσ.Ι κά.τι &.γό~ζιx. κι &ς μΤι μ.οσ χρει~ζ6τ~νε: μ~ντ~λriκι~, 
φpoGτ~. 6ouρτσες, τ~τσά.pες .. ) • 
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Πλ·φι&.ζει Τι μέριχ νά. φιtyω γι&. τήν Άθijνιχ., γι&. Χριστοόγεν
να-, ιi.λλ&. τ&. πΡά.γμιχ.τιχ elnt Μσκολιχ.. 'Έχει πέσει δμΙχλ." κ.α.Ι '1) 
hρoπopLxij σuγκoινων!ιχ. lxet Οιιχ.κσπεΤ. 

Αότό τό θέιχ.μιχ. πρώτη φορά, τό σuνιχ.ντώ. 'Ένα. θολό, γκριζό

λευκο, &.θόΡU60 ποτ&.μ.ι. κυλ&.ει ΚΙ. &.να.κ.α.τεόετα.ι γόρω σοο, τόσο πυ
κνό, ποο μέρα. μ.εσ."μέρι οέ οια-κρΙνεις τΙποτιχ. πέριχ. &.πό τ&. πέντε 
μέτριχ τό πολό. Τ&. ιχ.ότοκΙν1jτα-, !κτός &.πό δρισμένιχ. τα..ξΙ, δέν κυ
κλοφορούν. Κα..θώς προχωρείς στό ορ6μ.ο προ6&.λλει ξα..φνικ&. μι&. 
σκι&. πού προχωρεί κιχ.τ&. π&.νω σου κι ιiπλώνεις τ&. χέρια. γι&. ν&. 

μ-lj ΤΡιχκ&.ρεις. Τό ίοιο κά.,νει κι fι σκι&., ποό &.νιχ.κ.α.λίmτεις lSτι εlnι 
κ&.ποιος συν&.νθρωπός σου ... 

"Αλλες φορές πά.λι, Ζχεις τήν !ντόπωσ." !Sτι κoλιψ,πiiς aτό 6u
θό της θιiλιxσσα..ς, ένώ γόρω σαι κι.νο{Wtιχ..ι τέρα.τσ., ποο δια-κρίνεις 
μόνο τ&. περ.ιγp&.,μι-ι-aτ&. τouς. Στόν οόριχ.νό, ξεχωρΙζεις lvιxv μικρό 
&.σ."μένιο ο!σκο, ποό !λλοτε γΙνετα.ι σκουρος κιχΙ !λλοτε ξιχνοΙγει. 
Elvιxt δ fιλιoς .•. 

ΕΙχιχ. εΙδοποιήσει ν&. μ.ou 6γ&.λουν εΙσιτήριο μέ τό τρΙΧίνο, &.λλά. 
olhε τρα.!νο κινεΤτιχ.ι. Κι Ιτσι κιχ.τέλ1jξιχ. σέ ποόλμιχ.ν. Τό εΙσιτηριο 
εΙνιχ.ι γι&. την πα.ριχμ.οτη των Χριστouγέννων. Αότές τΙς μέρες μέ την 
δμΙχλ." 6γιχ.Ινω πολό λΙγο Ιξω, σuνήθω<.; μ.ι.&. 6όλτιχ. ως την Πρε
σ6εΙα. μιχ.ς κιχ! ξα-νά. aτό aπΙτι, οπου τρώω κ&.τι πρ6χεφο. Που ν&. 
πιiς μέ Τ&. πόδιιχ. κα-Ι μέ τέτοιον κιχ.ιρ6, ποό κ&.νεις μι&. iλρα. γι&. ενα.. 

χιλιόμ.ετρρ &.πόστιχ.σ." ... 
Έπ! τέλouς, στΙς 12 τή νόχτιχ.. πιχ.Ριχ.μοτη Xpιστoιryέννων. ξε

κινώ μέ τόν Μπιχ.μπΙνο. τό γιό !νός κλ1jτηΡα.ι ~ς Πρεσ6εΙιχ.ς μιχ.ς, 
μι πΟΟλμιχ.ν γι&. την Πόλ1j. ΠρώΤΎj μου δouλειι1, μόλις qπ&..σιχ.με 
κιχ.τά. τΙς !ννι&. τ6 πρωΙ, elnt νά. τρέξω ν&. ορώ κ.α.νένα. hPOΠOΡt
κ6 εlσιτηριo γι&. τήν Άθijνιχ. κιχ.Ι χι1ρηκ.α. πολό lSτα.ν 6Ρηκ.α. ενιχ., 
γι&. τΙς 28 μέ 't1j ΣΑΜΠΕΝΝΑ. Γύρισα. στ6 ξενοδοχείο κι lπεσα. 
μι τ&. ροΟχα. στ6 κpε6&.τ~, !ν κα.ι Π!ινοΟΟα. ΤΡομ.ερά.. 

Σ&.ν ξίmνιησα., μ.ετ6. τέσσερις ώρες περΙποο, Ζκ.α.νιχ. ενα. μπ6.νιο 
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μ.έ κρόο σχεοόν νερό, για:CΙ τ&. καλοριψέρ &'ν&.600ν κι έoιi) μόνον 
τρεΙς αιρες τό π.ρωΙ κιχ! τρεΙς τό 6p&'ou. 
Ή πoλuπ6θ"1)ΤY) 28Yj ξΥΙμέρωσε μέ χιχλωμό κ6σμ.ou &'πό νεΡό

χιονο καΙ ά.έρα.. Μι&. δμ.οΥετης ΟΙΚΥΙγ6ρος &π' τ~ν ΠόλΥ) πέρα.σε 
κιχ.Ι μέ 'Iti'jpε μ.έ τό ιχ.ύτοκΙνψό ΤΥΙς ά.πό τ6 ξενοοοχείΟ γι&. τό. &.Ερο

δρόμιο στΙς έψτ&. τό πρωΙ Δόξιχ. σοι δ θεός! Σέ μι&.μιCΠj ώρα. θιΧ. 
εΙμιχστιχν στ-ήν Ά&ήνιχ.. Π ροχώριησιχ μ.έ τό εΙσιτ~pιo ατά. χέριιχ πρός 

't:ij HupCoιx γι&. τ~ν κά.,ρτιχ. έπι6Ι6ιχ.σ"1)ς γι&. ν' &'ΚDοοω ιiπ' τη'! όπιΧ.λ
λΥΙλο τ,~ν πι6 ΣUyτιxpιx.κτικ~ εΤo"1)CΠj: «Τ6 &'εΡοπλ&.νο οέν θ&. πιιΧ.σει 
οδτε θεσσιχλονΙκΥΙ, (1).τε Ά&ήνιχ., λόγω ά.περιΥίιχ.ς τσij τεχνικού 1r(1o
Ο'ω'Πικοο. θ&. πιΧ.ει Κ&.φο - Βρuξέλλες!». 

Mιlς Ιπιιχ.σε όλους μιχ.όΡΥ) ά.πελπισΙιχ. Δυ6 ΠολΙτες, δμ.οΥενείς 
κι ιχ.Οτοί, εΙχιχ.ν οικό τοος ιχ.ΟτοκίνΥΙΤΟ. Τούς ΠΡοτεί'lω ν&. τΡέξοομε 
'Πίσω στην πόλΥ) ν&. προφτιΧ.σοομε κσ.νένιχ. ΠDόλμιχ.ν. Στιxθ~κιx.μ.ε τu
χεροι. Bρ~κσ.με κ&.ποιο ποόλμ.ιχν έτοιμο ν&. ξεκιν~σει. Μπ:ijκιχ.με 
μέσσ., είπιχ.μ.ε πιΧ.λι «Δόξσ. σοι δ θεός» κιχ.ί ξεκιτησr.xιμε. Άλλ&. στ&. 
σόνοριχ. μ4ς 'ΠερΙμενσ.ν κιχινοόργιες λιχχτ&.ρες. Τόν ενσ.ν &π:ό τσός 
01.16 Πολίτες κιχ.ι έμένιχ δέν μ4ς &ςp"1)acx.ν ν&. περά.σοομε: έκεΤνον γι&. 
κιΧ,ΠΟΙΙ) χιχ.ρτΙ της 'ΕψορΙιχ.ς (Ιμπορος ~τσ.ν) κι έμ.ένιχ. ΎΙιχ.τ! δέν εl
χιχ. σ6~σει τ6 ιχ.νroκΙνψό μ.οο ά.πό τ6 Οισ..οο.τηριο. 

ΕίΠΙΧ, ψώνcx.ξΙΧ, πσ.ριχ.κά.λεσσ., πρότεινσ. ν&. τούς όποΥρ6.Φω μι&. 
όπεόθυνΥ) δ~λωCΠj. ν&. ΤΥΙλεψωτησοον στ1jν πρεσ6εΙιχ. στ-ήν "Ayκuριx. 
11 στ'ό προξενεΤο στ1jν ΠόλΥΙ, γι&. ν&. 6ε6σ.ιωθoU'Ι δτι τό ιχ.ύτοκΙτητο 
'1jτιχ.v έκεΤ - τΙποτσ.! Τελευτιχ.Ιιχ. τοός πρότειv« ν&. &'ψ1jσω μι&. με
Ύ&.λΥ) ΧΡYjμιχ.τικ1j έΥΥόψΥΙ, οϋτε κι ιχ.Οτ6 lπιιχ.σε. 'Έτuχε δέ ---d.λλη 
στρcx.6ομά.ριχ.- έκεΙτη τ~ν 1jμέριχ. νιi Ιχουν ψτά.σει outs έπιθεωρητ:ές, 
γι&. νά έξετιΧ.σοον κ&.,τι &'νωμσ.λΙες πού εΙχε κιχ.τιχ.ΥΥειλει 1j &'ντιπο
λΙτεuσ-η, κσ.Ι δέν ~κωνε oUτε μπιχ.χσΙς. 

Τ6 ποόλμιχ.ν ΙΨUγε κιΧ,ποιιχ. ψορά,. κι έμε!ς οΙ οuό &τuχoι χοΡο
ΠΥΙδΟΟσιχμε στό χιόνι, ά.π6 τΙς δόα τ6 μ.εσ-ημέρι ως τΙς έψτά. τό ορά
,01.1 γι&. νιi μ~ν κοκκιχ.λώσοομε. ΣτΙς έψτ&. πέριχ.σε Ινιχ ωο π:οόλμιχ.ν 
γιά την Π 6λΥ) καΙ γuΡΙσιχ.με πίσω. 

T~ν &λλη μέΡιχ., Σιi66ιχ.τo 29 Δεκεμ6ρίοο, μ' ενιχ. χr.xιpτΙ 'tI)fj 

προξενεΙοu καΙ ΚCXιya,δub χιλι&'Οες λΙρες πέΡιχ.σιχ. τά. σόνοΡιχ.. Γιιi ν&. 
εΙμιχ.ι εΙλικριτης, δέν ξέρω &'1 ιχ.Οτά.. τά. χρ1jμιχ.τιχ τά. πi'jpιχ.ν οΙ τελω
νειιχ.κοΙ, 11 τ6. lψr.x.yE 1j ΠολΙτισσιχ. σuνoMς τoU πούλμαν, π.ΟΟ lκιx
νε τόν διερμ.ΥΙνέσ. κσ.Ι τόν μεσ&.ζοντιχ.. 
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Άπό τΙς !φτιi ΊιχΥΟUΙΧΡΙΟU τcoυ Ιπέστρεψιχ στην 'Άγκuριχ ώς 
τΙς 25 Μιχρτίου Εχω πέσει μέ τιΧ μωτριχ στ~ν lΡεuνιχ κιχΙ στη μελέ
τη. Τό Eνa.uσμ.ιx fιτιxν κιX'tt στοιχετα. τcoό 6ρi'jκιx σ' ενα. 'toύpκtxO ~
μερολόΥtο -ytιX τη -γλώσσιχ κΙΧί τη θρησκείιχ. Δέν θuμοομ.ιχι πόσο πιχ
ltb "ιτιχν τό ημ.εΡολδγtο, γtιχτί ιlνέφεpε σuνολtκό πληθUΣΜΌ της 

Toupκlιxt; κιΧποο 32 !κιχτομμυρια.. 
'Έλεγε, λοtπόν, δτι μέσα. στιi θρησκεόμ.ιχτιχ όπηρχα.ν 207.000 

XptIΠLΙXvol, Ιιιω η έλληνtκ'ή γλώσσιχ μιλιέτιχι ιlπό 48.000 &.τoμ.a πε
ρίπου. 'Έψιχζιχ ΚΙΧΙ 6pijκιx δτι τά: στοιχείΙΧ ιχότιΧ ιlνιχφέΡοντιχt στ'ήν 
περίοδο γόρω' στό 1965 ΚΙΧί μετιΧ, δτα.ν δηΛΙΧο'ή στ'ήν Τουρκία. δέν ό
πηρχιχν ΟΟτε 10.000 'Έλληνες σuνολtm. "Εμ.ιχθιχ, λοtπόν, ψιΧχνον
τιχς δτt aτόν ιlpιθμό ιxUτό των έλληνοφώνων δέν περιλιχμ6ιΧνοντιχι 
Iwνoν 'Έλληνες, &λΜ κιχ! Άρμένιοι κιχΙ Έ6ριχίοt, Ρώσοι κλπ. 
Ό ιiptOμo6; δμως των Χικστια.νων, δλων των α.ΙΡέσεωll(δρ

θόοοζι>ι, κα.θολικOlΙ, πpoτεστιlllτες κλπ.), που lotvt ιivσ.λuτιm 
τ6 loto ~μ.ερoλ6γιo, ιiπείχε πολύ ιiπ6 τΙς Οια.κ6σιες τόσες xtltιXδt; 
ποο ιlνέφεpε σuνoλικιi. ΈΡευνώντιχι; πιiλι κα.τέληζιχ aτό ΣUΜπέpιx
σμιχ δτι μέσιχ στούς Xριστιιxvoός περιλιχμ6ά.ιιοιιτιχν κιχ! τωρικοι, 
τοός όποΙους "γιιΧ λ6'(οος σκoπιμότητa.ς» δέιι ιiνέφερε ρητιΧ τό -1jμε

ρολάΥιο. 
ΠΡιχγμ.ιχτιm όπά.ρχοοll apκετoί κρuπτοχΡtστια,νοΙ κιχΙ κΡυπΤΟ

έλληιιες &κόι.ι.α.. οε Όσμιχιιληδες της Π ρoόaα.ι;, της Ν ικq.ι.~δεια,ς 
κιχ{ τω Μπιλετζ!κ, οΙ Ιζισλα.μισθέντες "Έλληνες της Φρuγίιxς ΚΙΧΙ 
της Π ισιδίιχς, της ΚιχρΙα.ς ΚΙΧί της Λuκίιxς, οΙ Toopxoμ&.lIot ιiπό τό 

Τοορικ.εστιΧν. 
ΜιιΧ &.λλη κιχτηγορΙα., οΕ Kιζιλμπα.σijδες (Έρuθρoκέφιxλoι) 

κΙΧί οε Τα.χτιχτζ1jδες (π'ριονιστιΧδες, ζυλοκόπ'οι) εΙιιιχι κρuπ:tοιχpt
στια,νοΙ, ιiλλιi ιxEpε'ttκot. Δέιι κιXVOOII περtτομη στιi πα.ιδιιΧ τους ΚΙΧί 
έπιδΙ60ντα;ι σέ δργια.στικές, πιχ-γιχνιστικές τελετές. 

<rπιipxoov οε Τσεψijδες Τι Τσεπτζηδες (!νθρωποι των κα.ρα.
βιχνιων), οΙ Γιορσόκηδες (νομ.ιΧδες) κα.Ι οε Tσι-γγιiνoι. οι τελευ
τα.!ot κυρίως στη Ν ικoμ.~δεια.. Άρκετιi χωριιi στό δρας Mη.ι.ou τijς 
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K~pΙ~ φέΡοον τό δνομ.α. rtouvIintol, πώ G1jμlXlVEt "Eλλ'Yjvσxilipt. 
Σ-cό ΆτδΙνt όπά.ρχouν οΙ ΖεϊμπέΚ'Yjδες, πώ θεωροσντ~t d.px~tOt 

θρ«'κες. ΣτΙς ΡΙζες τοο ΛGtζιστ&..ν όπιχ.ρχουν οί ΛGtζοΙ, πώ ai6oντ~t 
τ1j ΧΡtστι~νtκή Qp'YjaxεlGt ml μtλοi}ν &κόμ.c.ι σπGtσμ.έν~ έλλ'ηνοπΟΥ* 
<ttGtκιX.. ΟΙ ΓUν~Τκες τους θεω'Ροi}ΨCGtt πολό YSVYGtIεI; κGtΙ λέγετGtt δ
-tt mΤ&..ΥοντGtι ιίπό τΙς Ά~ζόνες. 

ΠερΙπou 60 χιλtόμ.ετΡGt στιχ. νότι~ της ΤΡGtπεζοιWτGtς όπ&:ρ
χouν έννιά. χωριιχ. μέ πλ'Yjθuσμ.ό Υόρω στΙς 150.000. EtYGtt οΙ Κρομ
λ'i'jδες, πω λέΥετGtt Ooεt κ~τιχ.γοντ~t &πό τούς MIίpΙOUς τοο Ξενοφών
τ~ πώ ξέμειν~ν. ΤuπtκιΧ. slv~t δλοt ΌθωμGtvoΙ, d.λλιi ~Ι κρυπτο
χρtστux.νol τGtuτόχΡΟΥ~' ΜερικοΙ μιλαίίν π.ι.ό κ~λά. τά. έλλ'YjνικιΧ. ιiπό 
τούς ΛGtζοός. οε Όφλ'i'jδες, σχεδόν lSμ.oιOt μέ τούς Κρομ.λi'jδες, λέ
YE'tGtt ΙSτι s!yGtt ιiπόyoyoι των Msyιx.λoκoμy'YjVrov. Αυτό πού oι~τη
ραίίν &κό~ εIν~ι τά. έλλ'YjνικιΧ. lινό~τ~. 

<fπά.Ρχouν ιiκόμ.Gt οΙ Γκιouρτ!;'i'jοες (Γεωr:ιιΥιGtνοΙ, ''Ιβηρες) κGtΙ 
οι ΜσχGtτζΙΡYjοες (πρόσφυγες). ElV~t Παμά.κοι, Μποσνιιχ.κοι i'j 
Τouρκοκpijτες. 

Τέλος, οΙ ΤσερκέζOt (Κιρκά.σιοι) !ον xGtL οέν lxouv xGtμotιX. 
σχέση μέ τοόι; 'Έλλ'Yjνες, όποστηρΙζouν ml ~ότoΙ ΙSτι S!YGtt έλλ'Yjνι
κ'i'jς ~Τ«Υωyi'jς. ΟΙ Τσερκέζες πά.'JItως sly<u π()λό ώ~ίες ΓUνιx.ίκες. 

Δι~σκέoιx.ζGt πoλt). κάθε φορ«. ποό ΣUνιx.νΤOσM xGtviv~y τόπο &
πό ~ότoός. Αστά τ&.. λιy~ έλλYjVΙΚά. πώ l~θιx.ν ~ ποό θuμ.aσντ~ι &
κό~, lxouv lyτOY'Yj τ1jν ιiπόχρωG'Yj ml τό ΙΟΙωμιχ. ταίί τόπou κ~τ~yω
yi'j' τouς. ΟΙ Toupκoκpi'ju, ι1κόμ~ ~Ι στά. τoύpκικ~ π~χ~Ινouν τ6 
σΙ"(μGt ~Ι πετιiνε ~Ι ~νέν~ «τ.σΙ». Τό toto γΙνετ~ι κ~ι μέ 'ttJu, 
Τouρκοπ6ντιouς, τοός ΤουΡκοκόπριouς κλπ. 
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29 Μα.pt:Ιou 1980. Σ~μερα. επισκέφτΥΙΚα. τ~ν Π6λΥΙ τoiί Κά.
στρou. γι6.. δείιτεΡΥΙ tj ΤΡΙΤΥΙ φορ6... ΕΙνα.ι 1ι κα.θα.ιιτ6 πa.λι6.. .. Ayκupa., 
στην κopυ~ ένό, λ6φou, κλεισμένΥΙ δλ6γιιΡα. &π6 τΟ',)ς ΨYIλoUι; κa.Ι 
χοντρούς τοΙχouς τοΟ κ6.στρου. Mπa.Ινoντα.ς &π6 την κόρια. πύλΥΙ. &
κολouθεΤς τ6 πρώτο σοκιΧ.κι, πού λέγετα.ι &κρι6ως Όοός της ΠόλΥΙς 
τοΟ Κ6..στρου (Τεπέ Κα.πισΙ Σoκκa.γΙ) • 

Δεξt6.. κa.Ι &ριστερ6.., κολλητά. κα.Ι σκa.pφa.λωμένα. τό Ινa. π6..νω 
στ' &λλο ενα. σωρό χα.μόσπιτα., π α.λι6..,. κa.κ6μotpa., μ.έ χα.ρτ6νια. στ6.. 
πα;ρ6..θιψα., σa.ρa.Oα.λιa.σμ.ένες πόρτες κa.Ι 6pώμtκες α.δλΙτσες. 

'Έξω &π' τ6.. χιχμ6σπιτα., ΓUνα.!κες κa.θισμ.ένες κa.τ6..χα.μa. στα.ιι
ροπ60Ι, μ.έ τΙς 6ρ6..κες κa.Ι τ6.. πολύχρωμα. φouστ6..νια. κa.ι σa.λ66..pια. 

τouς, κouτσομπολεύουν τ6.. φτωχ6.. νέα. της μ.έpa.ς. 'Όλες μοι6..ζouν ν6.. 
'να.ι πa.ντρεμ.ένες. Mt6.. σ.π' α.ύτές, ποό οέ φιχΙνετα.ι ν6.. περν6..ει τ6.. 16 
κpa.Τd ενa. μωρό στην σ.γκa.λι6.. κιχι ενιχ οεύτερο στην κoιλt6.. της •.• 

'Ένα. τσΟΟΡμο' πα.ιδι6.., &λλα. κ6..πως πεΡΙΠΟΙΥΙμένα., &λλα. πολό 
6pώμικa., δλΙΧ φτωχοόλια. τοσ θεοΟ, πΙΧΙζouν τρέχοντα.ς κα.Ι χα.λοσν 
τόν κόσμο σΤΙς φωνές. ΣΙ μ-ι6.. στιγμ~, μΑς πλησι6..ζouν πέVC& - Ιξη 
&γ6ρια. κα.Ι κορΙτσια., δλιχ κιΧ.τω των πέντε χρόνων. ΜιλοΟΥ δλα. μιχ
ζΙ, κιΧ.τι ζψάνε. ΞεχωρΙζω τη λέξη «Φωτ6 - φωτό» ΚΙΧΙ δτα.ν τ6 μ-ι~ 
κρ6τερο πλΥΙσι6..ζει κιχΙ 6εΙχνει τ~ φωτιηρa.φικ~ μYIΧα.~" κa.τa.λιx~ 
6α.Ινω τΙ μ.οΟ ζΥΙτοΟν. 

Δucrt'Uχως τ6 φΙλμ Ιχει τελειώσει, &λλ6.. πως '16.. τοός τ6 πεΤς; 
Π ως ν6.. χa.λ6..σεις τ:6 χα.τ~pι των πα.ιΟιών j Τοός κιX.vω ν6Yjμa. '16... &
νε60σν σ' lνα. πεζούλι, δπou εΙνα.ι ΚΙΧθισμ.ένες κα.Ι μ-ερικές ΓUνa.Τκες. 
Στη στιγμ~ τΡέχουν πά.νω κι σ.ρα.Οι6..ζοντα.ι τ6 gya, κοντ6.. aτό &λ
λο, πα.ΙΡνouν πόζες κιχ! περιμ.ένouν ιiμtλYIτa. κι σ.κΙν'YjΤα.. ΣΥΙκώνω, τη 
μYIΧα.~. σκοπεύω κa.Ι μόλις &κWγετα.ι τ6 χα.ραΚΤΥΙριστικό «κλΙκ», 
σ.λλιχλ6..ζouν σ.πα χα.Ρ6... Τ6.. π,ια μ-ικΡ6.. τό σ.να.γγέλουν μ.έ χα.ρώμενα. 
ξεφωνψ6.. στΙς μa.μ.6..δες τouς, δτι εvας γιa.μπα.ντζ~ς (ξένος) τ6.. φω
τ,οιΥρ6.φισε.. 

Π ροχωροϋμε. Κ6..ποο ~ κιΧ.ποο σuνa.ντoiJμε. κa.Ι χα,νένα. πa.λt6 
&'pχovτικ6. Π 6..ντα. όπΎjρχα.ν φ't'ωχοΙ κιχΙ πλούσιοι !Παν κόσμο. Mlσα. 
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1.68 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ 

σ' α.uτΗ τη φτωχoιmoλη, TCLb πολLτισμέΥη χα.Ι mΡι.ποιιημέτη εΙνα.ι 1j 
θρησκεΙα... ''Oλt>L οΙ μινα.ρέ8ες εΙνα.ι χα.θα.ρ'οΙ χα.Ι κα.λο&.μμΙνοι. KL 
&:rcό κa.νένα. δέ λεΙπ.ouν τ.6; μεγ&:φωνα. γι&: ν' &'κουΥε δλt>ι οΙ πιστοΙ 
τη φωΥ'ή τΟΟ μl>uεζΙνη. 

Στοός τοΙχouς -δποο μπορεί: Υ&: δπά.ρχει τοΤχος- πολλά. Ο'\)ν
θYιμa.τα.. μΙ κόκκινη μπογι&:: «ΚιΧ.τω 1j κά.θε SLXTIXιTopla..», «'Έξω δ 
Σooια.λφa.σισμός», «fij σέ δλοος», «Aeuupt&: στό λα.ό», «''OXL στη 
λιτότητa.». Ή Uπoγpιxφyι σ' l5λα. τά.. O'\)νθ~μα.τα.. elVΙXL 1j Τ8ια.: «Xa..λκίν 
KouΡΤOUλouσoo» - ΆπελευθέΡωση του Λα.οΟ. ΕΙνα.ι μιά. έξτΡεμι
cntxij 6ΡΥά.νωση της Άριστερ&ς, κa.Ι τό Κά.στρο εIνa.ι τό δικό της 
6α.σιλειο. 

Πολλές σtJνoικΙες στΙς μεγ&:λες πόλεις, &'λλά. κα.! πόλεις δλ6-
κληρες σΙ &.πόμa.κpες έπα..ρχΙες, &'νΥικοον σέ κ&:ποια. 6pΎιX.VΩση της 
!ΚΡιχς &'ριστεpιiς, της !xpa.r; δεςιιiς, των Κοόρδων α.ότονομιστων 
κλπ. Ή &'στlίνoμΙα. &'ποφεόγει νιi. πιΧ.ει σ' α.ότές τίς σtJνOικ(ες, Ιδια.Ι
τερα τη νόχτα.. ''Αν ΧΡεια.στεΤ νιi. πά.ει 6ργα.νώνετιχ.ι κα.νΟΥΙΚΥι έπι
χεΙρηση. 'Έτσι., σέ &'ΡκετΙς τέτοιες Ο'\)νοικΙες 1ι 6ΡΎά.νωση ποό κυρι
α.ρχετ Ιχει όΡΥα..νώσει δικό της ντε6λέτι: YCVETa.t λόγος γι&: ΛΙΧΤκές 
'Επιτροπές, ΛσΖκά. ΣιίσσΙτι α. , ιiκόμα. χα.Ι Λα.Τκά. Δικa.στYιpι.α.. "Αν 
'tolμo1jσouv ιiντιφpoνoOντες νά. 'Jt<iva σέ τέτοιες συνοικΙες, θά. χα.τιχ,

λ1jξouν aτό Νοσοκομεto1 !ν δχι aτό Νεκροτα.φεεο. 
Άπένα.ντι &'κρι6ως ιiπό τ6 Κά.στρο είνα.ι ενα:ς &λλος πιό ψηλός 

λόφος, τ6 ΆλτΙν Ντ&:γ (Χρυσό Βουνό) • Kα.νένa.ς δέν ξέρει ΥΙα.τΙ 
κα.Ι πότε π'ijpε α.ότό τ6 δνομ.ιχ.,. για.τΙ κά.θε !λλο TCa.pά. 'XfJUGb εΙνα.ι. 
Πρ6κειτα.ι γιά. 6.να.ν δγκο &'πό φα.ιόχΡωμΥΙ σα.θρ6r.ετρα κa.Ι σκόνη, 
λές κι είνα.ι uςplpa -Ιιφα.Ιστειοιι. ΤΙποτα.. οι φυτΡώνει έδω, έκτός &'πό 
τά; «Γuτζέκovτou» (νuχτοφυτεμένa.) σπιτιX.κtα.. Ε!να.ι μι&: ιiπό τΙς 
a.όθα.Ιpετες πα.ραγκοοπόλεις. 

Όμά.ο.ες φτωχων κa.Ι τιχ,πεινων στηνουν σέ μι&: VΌχτα. μι&: πα.
pa.γκoόlιx, 6&:ζouν μέσα; τ&: κουτσ0ό6ελα. κα.Ι μερικά. ιΧ.πό τά. φτω
χικά. ΤOUζ τσα.μa.σΙpια. κa.Ι έγκα.θΙaτιx.yτα.ι. Μέ τό ξΥΙμέρωμα. θεωρεί
τιχ.ι τελειωμέYYj, Ιδιόκτητη κa.τoικΙα. κa.Ι κα.νένa.ς δέν !χει τό 8ικa.Ι
ωμa. νιi. τούς διώξει. 

ΆpχΙζovτα.ς ιiΠό χα.μΥΙλά. κά.τω στό δρόμο, τά. κα.λlί6ά.κια. α.ik'ά.. 
φτά.νouν ώς -c1jv κopuφyι. E!νa.ι !τα.κτα. ριγμένα. κι δχι πολύ πυκνιΧ.. 
K&:πou - xάoTCou, κά.ποια.. κa.τoλΙσθYIσYI ιiφYινει ενιχ. μεΥά..λο κενό &.
νιi.μεσά. τοος. Φυσικά., δΙν Uπιipχouν έδώ Oplbμ.ot, ουτε 1ιλεΚΤΡικό, 
ιiYtε νερό. 

'Από την xop.uςp~ της Κα.aτΡοUπολYjζ ~ Πα.Ρα.γκοόπολYj τoG 
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ΆλτΙν Nτιi,γ π:ιχ.pouσιιχζει !νσ. πολό γρσ.φικό θέσ.μor.. Τό (οιο γρσ.cpι
κό θέσ.μ.σ. πσ.ρooσιιiζει κσ.Ι Τι Κσ.στραόπ.ολη &πό την κopυcp1ι τοσ 
'ΑλτΙν Ντιχγ. 'Έτσι γΙνετσ.ι πσ.ντοίί κσ.Ι πιχντσ.: Άπό μor.κpιά., οΙ 
&σχ~μ.ιες κρό6οντσ.ι κσ.Ι δλσ. ε!νσ.ι iliρσ.!σ. κσ.Ι γρσ.φικιi ..• 
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1. Mιxtoιι 1980. Μι&. Πρωτομιχγι&. σπ&'νtιχ. Άφ'Yjσιχμε 't'Yj 
στρα.τοκρα.τΟΟμενΥ) ,. Aγκυpr.ι. κιχΙ !π,tσκεψτ'Yjκιχμε τό Γόρθιο, δποιι δ 
μόθος τοποθετεΈ τόν Γόρ8ιο Δεσμό. Έκε! 6ρΙσκετιχι ΚΙΧΙ δ υποτιθέ
μενος τ&.φος το& 6ιxatlta. ΜΙθιχ. 'rπ&.ρχει πριχγμα:τ;ικ&' Ινιχς 6ιχσιλι
κός; τ&.φος, στη 6&.σYj ένός μεγ&.λαΙ) λόφοιι - 'tuμo6ou, ιiλλ&. οΙ σ06α.

ροΙ έpευVΎjτές ιiμφι6&.λλoιιν π,ολό 4ν ιiν'Yjκει στόν ΜΙ8ιχ. Συμπιχθητι
κό κιxl τ6 μtκΡ6 μοιισεΤο, ΙSπoιι στεγά.ζοντιχι εόρ'YjμΙΧΤΙΧ φρuγtκ&., έλ

lYjYtκιX. κιχΙ έλλYjνιστtκ&.. Έ8ώ όπ6.ρχοιιν κιχΙ πιθ&.ριιχ μΙ σκελετοός, 
μΙ λuγισμένιx ~ σπιχσμένα. γόνιχτιχ, δχι μόνο γι&. ν&. χωpa.Υε, ιiλλ&. 

κιχΙ γι&. v&. πα.ΙΡΥΟΟΥ. τη στ&.ση το\} έμ6pόou μέσιχ στη μijτρα.. ''0-
πως μoG έξiιγησα.ν, όπi'jρχε τότ:ε Τι ιiντlλYjψη σέ πoλλo~ λιxo~. 15-
τι δ νεκρ,ός μ,πορεΤ v&. ξΙΧΥιχγεννYJθεΤ, !ν τοιποθετηθεΤ κιχ! π&.λι σΙ τέ
τοιιχ elaYj. 'Έτσι τό πιΜρι lπιχιρνε τη θέση της; μijτρα.ς - κοtλιa.ς. 

Στό χωριό, Τι Άσσέ, Τι ΓUνιxΙκιx το\} 8&.σκιχλοιι, μa.ς κ&.λεσε μέ
σιχ στόν κi'j1tο κιχ! μa.ς πρόσφερε τσ&.ι κιχ! κοιιλouρ&.κιιχ. Μέ τόν 8&.
σκιχλο ε!χιχμε μι&. πολύ έν8ιιχφέpouσιχ σuζ~τησYj γι&. τόν ιipχιxιoλα
γικό χωρο. Kιxl δ !8ιος θέν πιστεόει δτι δ όπόγειος τ&.φος, ε!νιχι wJ 
ΜΙοιχ, ιiλλιi τοιιριστικ&. έςUΠYJΡετεΤ δ μόθος;. 

Στijν έπιστΡοφij οιιχσκεΜσιχμε πολό μέ τ&. τρισχιχριτωμένιχ 

σκιοιιρ&'κια. κιχ! μιχζέΦιχμε λοιιλ0ό8ιιχ. ΕΙνιχι περΙερι'(ο ιχt}τό ποό θ&. 
πω, ιiλλ&, ιiλYjθινό. Τ&. λouλοόοιιχ κιxl τ&. λΙγιχ χόρτιχ της στέππιχς 

θέν μυρΙζουν. ένω τ&. πεσκιχ aτά, ΟΟυν&. οέν lxoov πολό ρετσΙνι κα.Ι 
ΚΙΧθόλou !κεΙνη την lντονη μυpou8ι&. που νιώθεις σ&.ν μπετς σέ nlYJ
νικ6 πευκοθ&.σος. 

Ai>τόν τό μijνιχ Ικιχνα. κ&.μποσιχ τιxξlOt<t.: Στη Σ<t.φΡιΧμπ,ολYJ. 
oτijv Άμ&.σρα.. τη.., ιipχιxΙα. Σijσιχμο, ιiπoικΙιx της Mιλ~τoo. στη ΜΙΧό
ρη θ&.λα.σσα., oτijv κιχππιχοοκιιχ. Γι&. την Κιχππιχ!Sοκlιχ, τij μεγ&.λΥ) 
κοιτΙ!Sιχ το\} έλληνισμοο. ΚΙΧΙ XptoτtΙXvtσμoU, Μ μιλijσouμε πιό πlριx. 
Γι&. την Άμά,σΡιχ θέλω' ν&. σημειώσω μόνο 15τι όφειλει τ6 σ-ημερtVΌ 
δνομ&. της στην ΠερσΙSιx πριγκΙπισσιχ .. Αμιχσρις; (ιiπό την οΙΚΟ"(έ

νειιχ ΜυθριΜτη), ποό ΠΙΧΥτΡεUΤYjκε τόν 'tupιxYV'O της ΉΡιχικ.λεΙα.ι; 
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(σημερινό "ΕΡε-ΥλΙ) Διονύσιο. ΆΡκεΤά. apxa.ta. κa.Ι 6uζa.ντιvά. εδ~
μa.τα. -κoλόvες, ά.γά.λμa.τα.. έπιτύμοιες πλά.κες, voμ.Cσμa.w. κλπ., κa.Ι 
!πtγpa.φές γιά. «σωψpoσUνη κa.Ι φtλa.yδρΙα.». 
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Χτές 6pά,ou, Πα;Ρα.σκεu~ 4 ΊοολΙοο, π~γα;μ.ε σ' ενα; σοοννέτι. 
ΕΙνα;ι 'ή περιτoμ~ πΟΟ mνoov ο[ Τώρκοι Μωι.ιμ.εθα;νο! στ&. &.Υ6ρια;. 
ΕΙνα;ι μι&. πρα;γμι.ιτικ~ xeιpouρytx~ μι.ΚΡοεπέμ6α;ση, ποιι γΙνετα;ι &.
πό ΥΙι.ιτρό Tj &'π6 εΙοικό Σοuννετζ~, ποιι τ6ν λένε χ.ιχ.Ι ΦεννΙ Σοοννε
τζ1ι, Ο'Υ)λα;Ο"ή Έπιστημονιχ. - Σοοννετζ"ή. Ή 'ήλικΙα; των &.γeιριων εl
να;ι σuν"ήθως &.πό πέντε μέχρι ιϊέκιχ. χρονων. 

Αότη τη φορ&. έπρόκειτο γι&. τ6ν Τολγκ&., εξ'Υ) χρονων, έΥΥΟ
'Ιό της Νερψά.ν. πΟΟ έργά.ζετιχ.ι χ.ιχ.θα;ρΙστρια; στά. Οιά.Ι:ΡDρα; σπ!τια; 

των ξένων κα;Ι στΙς πρεσβείες. Ή ΥΙΟΡτη πΟΟ &'κολοο.οεί τό σωννέ
τι, Ιγινε σέ μιά. μ.εγά.λ'Υ) α;Τθωσα;, στό ΟόλΟΟς" πΟΟ νοικιά.ζετα.ι γιά. 
τέτοιες τ~λ.ετές. 

Σέ μιά. πλευρά. τώ τοΙχο\) όπά.ρχει ενα; κοιλωμα;, σά. μ.ι.κ~ θει.ι
τρικ"ή σΚ'Υ)ν"ή, οπω τό κρε6α;τά.κι μέ τόν Τολγκά.. στολισμ.έτη μέ πα
λΙΙχρ,ωv-ι.ι χά.ρτινα; φα;να;ριχ.κια;, κορδέλλες, μπι.ιλλδνια; κιχ.! μικρ,ές 

τΟΟρ,κικες σ'Υ)μι.ιίες -χά.ρτινες κι α;ότές. 

Ό Tolym" πω μόλις μιά. (Δρα; πρΙν εΙχε όποστεΤ τ"ήν έπέμ-
6α;σ'Υ), frcιx.ν μισοξα;πλωμένος o'Cb κρεσά.τι. Φοροσσε &σπρα; κα;! στ6 
κεφιχ.λι εΙχε ενιχ. στέμμα. &.πό &'σ'Υ)μόχιχ.ρτο, &.κρισως σά.ν &'ποκριά.

τι κο. 

Ή Νεριμ.ά.ν, γιά. νά. μ.dς περιπαΙ'Υ)θεί, Itii, Ι6α;λε νά. κα.θΙσωμ.ε 
aτό τριχ.πέζι πω 6ρισκότα;νε πι& κοντιχ. aτόν Tolym. Mii., πρ6σφε
ρα;ν ξ'Υ)ΡοΙΙς Κιχ.ΡπoUς χ.ιχ.! &'να;Φuκτικά., Υια;τΙ σ,;οΙΙς Μωα;μ.εθα.νοός 

&.πιχ.γορεόοντιχ.ι τά:. o~νoπνεuμι.ιτώo'η ... Αλλωστε, τό aoovvl'Ct εΙΥ<%Ι κα;
τά. mποιον τρόπο 'ή δικ"ή μ.ιχ.ς Βά.πτιΟ'η, κα;! φυσικά. πιχ.ιΟικ"ή γιορ
τ"ή. Π ριχ.γμα.τι m, ιiπ6 τά. έχ.ιχ.τόν τόσα; ά,τομα; ποό μι.ιζεuτηχ.ιχ.μ.ε 1 τά. 

περισσότερα; ήταΝ πι.ιιΟιά.. ΣΙ μ.dς τοός ξένοος. πp6τ~ι.,.ιx.Y Υά. μ.dς 
φέρων μπόρα; Tj ρα;κΙ, ά,ν θέλα;μ.ε. &.λλά. &'ΡYYJθ"ήκα;με εόγενικ&., γιά. 
νά. μ"ή χα;λά.σouμ.ε τ6 Ιθιμο. Π ολό τοός eUxιx.pla't'Y)Ot α;ότη Υι aτι%.σ'Y) 
μα.ς, &πως κιχ.τι%.λα;Οι.ι. 

Κα;θΙνα;ς πού Ιμπα.ινε στην ιχ.tθοuσα., π"ήγα;ινε πρωτιχ. aτό κρε-

6α;τά.κι τώ Τολγκά:. χ.ιχ.Ι &'πόθετε τό δώρο, τ6 τα;κΙ, Tj χ.ιχ.! χΡήμ.ιχ.τιχ. 

μέσα; σΙ φά.κελο. Ό TQlyκά.. Ota.Y δΙν πόνα;γε πολό, τά. μ.ά.ζεuΕ μι 
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!πψ,έλεια; κrx.Ι τ&. τoπoθετoi}σε σέ μ.ι&. μoεy&.l'Yj νά»λον σα;κκΟΟλα; 01-
πλα; τοο. (ΈμεΈς τοο Χ&.Υα;με οώρο ~να; xpucrb «Μά.σσαλα.χ». φυλα.
χτό Ο'Yjλα.Ο1j) • Άχολοοθοοσα.ν οΙ χιχ.φετΟΟΡξς -χεφοψιλ-ήμα;τα. ΚιΧΙ 
στα.Uρ.ο<:Ριλ1jμιχ.τιχ. μΙ τοός σuyyενείς τοο πα;ιοιοσ, ΚlXt οε εόχές: 

«Άνα.λΙ - Μπα;μπα;λΙ Mπouγιooσoo~). Ο'Yjλα.Ο-ή «Ν&. μεγσ.λώσει 
μέ μνα. κα.Ι πα;τέρα;i». 'Ή λέγα;νε: «Ντα;,μα;τλιγινιντιχ. ΥχΙΟΡε.σινΙζ», 
δ'Yjλα;ο-ή «Κιχ.Ι γα;μπρό γά. τόν δείτε». 

Τό χεΙΡοψιλημα; τών μικρότερων στούς μεγα;λό-tεpooς γΙνεταιι 

χειλ'Yj - μέτωπο - XEll'Yj. ποό σrιμα;ίνει: «Ό λόγος μ.ou κι δ λογισμός 
μou στΎι Οιά.θεσ-ή οου», κα;! σuνooεόετιχ.ι μέ τό &νιχ.λοιΥΟ' Ο'Κόψιμο σΙ 
lνοεις'Yj σε6α;σμ.oi} κrx.Ι όπoτα;γijς. 

Κα.τόπιν &Ρχισε Τι δ ιιχσ'Κέο ιxσ'Yj, στ1jν &ρχΎι μΙ μι&. μοντέρνα; 
δρχΎιοτρα; κα;! τραγουδΙοτρια;, πΟΟ ε.ίπε πρώτα τΙς εδχές σέ ριιθμό 
σέικ. ''r στεριχ. 1JpOt Τι λα;ΙκΎι δρχΎιστριχ., μέ ντιχ.οόλι κrx.Ι σά.ζ κrx.Ι 
ζουρνά., ποο lπσ.ιςε &να;τσλΙτικοος Ο'Κοποός γι&. μικρoUς κα;! μεγά.
λοος. 

'Ένας της tψΧ'/ισΤΡα.ς μέ τό ντέφι, 'Itl'YjcrCιxσt κιΧ.ποια. ΟΤΙΥμ-ή τΟΟς 
σuyγενεΈς τοο πα;ιοιΟΟ, κι έκε!νοι τΟΟ οΙνα;νε &1λος 1tEY'YjYt&'PL, &λλος 
κrx.τoστ&'ρικo, χά.ρτ:ινιχ. έννcιεΤτα;ι, 1tOO τά. κριχ.ΤΟΟΟε μέ τ&. δόντιιχ. του. 

'Ή Νεριμά.ν κι δ &ντρα;ς της τό θεώΡ'Yjσα;ν μεγά.λ'Yj τους τιμ-ή, 
πΟΟ π-ήγα.μ.ε στό σουννέτι τΟΟ έγΥονΟΟ, κι δταν σrικωθ'lικα;μ.ε ν&. φό
ΥΟΟμΕ μ4ς σuνόδεΦα;ν ώς !ςω στό αδτοκΙνψο μέ χ{λιlX, - 000 εόχα
ριοτώ. 
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Ή ΤουΡκΙι:χ. lxet κι ι:χ.ίιτη τως πνw.μ.α:tικοUς &'Υθραιποος της : 
φιλόσοφους, cruγΥρι:χ,φετς, ποιψέζ, ζωγράφους" χιοομορΙστες. Mιλoi)
με, 6έ6α.ια., γιcχ. μιcχ. Ιστορία. μετα.ξύ έφτα.κοσΙωΥ κα.Ι χιλΙων ιτων, 5-
G"l εΙνα.ι κα.Ι ή Ιστορ.Ιι:χ. τω." GYjμερtvωv ΤοόρκωΥ. 

Π ρωτος κα.Ι μεγα.λύτερ.ος &.πό ολοος δ μοοτικιστης πα.νθεΤστ1jι; 
φιλόσοφος κα.Ι ποt"lτης Mε6λα.νcχ. Τζελα.λεΥτΙν Ροομ.Ι, στ1jν Κόνυα., 
ΟYjμtοοργός του «Tcχ.γμ.α.τoς τω." Δερ6ΙσYjΟων». Έκε'! κα.Ι τό μεγα.λο
πρεπέστα.το μvYjμ.εΤο τοο, ΟΠΟΟ elvat θα.μμ.έΥος δ ίοιος κα.Ι οΙ ήγέτες 
των Δερ6ΙGYjοων, κα.Ι ΟΠΟΟ γΙνετα.ι κιiθε χρόνο τό Φεστι6ιiλ (τόν Δε
κέμβριο) μ.έ τόΥ θpYjσκεuτικό τοος χορό των στρ06ιλιζόμ.εΥων Δερ-
6lGYjotDv. 

ΟΙ ΤΟΟΡκοι τόν lxouv κcX.νει &γιο κα.Ι μπ,ροστιχ. στ6ν τ&.φο τou 
βλέπεις κα.θYjμ.ερινά ycχ. περνΟΟν δεκάοες κα.Ι έκα.τoyτcX.δες !ΥθΡωΠΟΙ 

κα.Ι Υά πρoσεύχovτα.ι, συχνά χύvovτα.ς μ.α.υρο Οάκρυ. 
Πρός τη." Kα.ισcχ.pεια., όπcX.pχει κα.Ι τό ΜνYjμεΤο τoU Χα.τζYj

μπεκτcX.ς, Ιδρυτη τού δμώνυμ.ou Tcχ.γμ.α.τoς. Άλλά α.ίιτό εΙνα.ι πιό 
πολύ θΡ"lσκεuτικο - στρα.τιωτικό, ΙΥω τό Tcχ.γμα. Mε6λα.νιi κα.Ι οΙ 
θεωρ,Ιες του ε!Υα.ι πtό &.νθραιΠΙΥες, πιό λαϊκές. 

Στό 'ΕσκΙ ΣεχΙρ (ί5που κα.Ι τό &.ρχα.το Δορύλα.ιο) 6πιiρχμ δ 
τιiφoς τού μ.uστικιστη φιλόσoφou κα.Ι λα.rκοο 6ιiρ000, ΓιουΥΟΟς Έμ
ρέ1 που δ πιψrlvα.ς της φιλοσοφία.ς τοο ~τα.ν 010 κι ολο ουό λέξεις: 
«ΣεβελΙμ Σε6ιλελΙμ.», oYjlao1j τ6 δικό μ.α.ς εόα.γΥελικό: cΆγα.πσ..
τε ill1jλοος». 

Ή Προόσσα. δpγα.vώyει κιiθε χρόνο Φεστι6<Χλ Κα.ρα.γκι6ζYj, 
μιά κα.Ι ή πόλYj α.ότ1j θεωρεΤτα.ι γεYέτει~ τοο. 

Σκοιπός μ.α.ς οέΥ ε!Υα.ι νά κcX.yoυμ.ε τοοριστικό δΟYjγό. Μερικές 
ΠΙΥελιές Ιδώ κι ΙκεΤ, γιιi μιά Ιδέα.. Έξα.ΙρεGYj θά γΙνει μόνο γιά τόΥ 
Να.σρεντΙΥ Χότζα. κα.Ι γιιi τιχ. μονα.στ1jρtα. της Κι:χ.ππα.ΟοκΙα.ς. 
Ό Να.σρεντΙν Χότζα., πα.σΙγνωστος σ' ολο τόΥ κ.6σμο γιιi τι.Χ. 

πα.Υέξυπνα. &.νέκ8οτά 'COO, ε!Υα.ι ή mYj πλευpιi τoU Mεβλα.νιi, ή εδ
ΘUμη κα.Ι τι:x.uτόχpoνσ. ή χα.ροόμεvYj κι:χ.Ι α.lσι6δοξYj Υότι:χ. g:t:6 -πεatμ.ι
J'"κό κα.Ι μοιρολα.τρικό δ-vα.τoλΙτικo, Π'Yεσ~. 
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Ό ΝασρεντΙν Χότζα lζΎjσε τόν 130 αΙώνα~ στ1jν περΙοοο των 
Σελτζοuκιοων. ΓενγιJθΎjκε στό χωριό ΧΟΡτό, ΚΟΥτι.Σ. στό ΣιβρΙχισcx.ρ. 
σποΟΟασε στ~ν Kόνuα, 8ποο όπi)pχαν (καΙ όπciρχooν &''Χι6μα.) φιλο
σαρικές καΙ θεολΟ')'ικές σχολές. Άλλcx. δ Χότζας ~ζ'fjσ.ε καΙ πέθανε 
στό .. ΑκσεχιΡ. κιΧ.πο!) 300 χιλιόμετρα. στcx. νότια. Πjς .. ΑΥκuρας. 
Στόν ά,νοιχτό 'tcx.φo το!) γρciφει περΙποο 'tcx. έξijς σέ έλεύθεpΎJ &'πό
oOO'fj: 

«Αότός δ δΥκος δέν εΙνα.ι MαuσωλεΤo. ΕΙναι ενας σωρός φιλο
σαρΙας. M~ν τ6ν πρoσπεριiσεις ά,ο,ιιΧφορα, γιατΙ έοω βρΙσκετa.ι θαμ
μένος α.όtός πtJύ τόν θa.Uμa.σε lΙλος 6 κόσμος YLcx. τ6 σπινθηροβόλο 
πνεσμα. 'tou, ά,πό τ6 δπtJ!o αιφελ~θΎjκαν πιστοΙ κa.Ι &πιστοι». 

Στό μικρό Mouaeto 'tO!) όπι.Σ.Ρχοuν &'πεικονΙσεΙζ (λα.Τκές ζω
γρa.φιές οΙ περισσότερες) ά,πό 'tcx. oιcX.φoρa. &'νέκooτa. τoij Χότζα, κa.( 
ποολΙoiJΥΤαι χα6λοσοες, ξuλ6Υλuπτa. καΙ μπρoόtζινα &'ντικεΙμενα, 
πού ά,πεικονΙζοον τόν Χότζα κα.6άλα ά,νcx.ποOa. aτ6 έξ Ισοο ΟιιΧσημ.ο 
γαΊ:Οοόρι τοο. 

Στό ΆρχαιολΟ')'ικό Μοοσετο όπι.Σ.ρχει μotcx. έπιτιΧφια. πλιΧκα, 
ποό ά,γιJκει στην κ6pΎj τ.oU Χότζα., Φατμ.cX. Χατοόν. καθώς κa.( ρω
μa.fxcx. καΙ 6uζαyτινιX εόp~μ.aτa.. Έκε! βρισκότανε κιX.πtJτε κa.Ι ενιχ 
χριστια.νικό πapεκκλ~σι, έ~ιπωμένo έντελως τώρα.. κcx.θε χρόνο, 
στΙς ά,ρχές ΊοολΙοο, γΙνετa.ι τό Φεστιβcx.λ ΝασρεντΙν Χότζα, ποό 
σuγκεντρώνει πολύ κόσμο καΙ κλεΙνει μ.έ ~ν «KΎjδεΙα τoij Χότζα». 
κcx.ποια στιγμ~, έκεΙ πού οι νέοι κou6a.λoiJν τό φέ~τρo, ΙΧότός ποό 
όποδόετα.ι τόν νεκρό Χότζα., σηκώνεται κa.Ι τούς 6ιiζει τΙς φωνές: 
«Π oiJ μ.έ πa.τε, μπρέ μποuντa.λcX.δες j 1J! έμα.τa. τό 'κa.να. γιι.Σ. νcX.. δω 
ποιοΙ ά,πό σa.ς μ' ά,γα.ποσν πρa.γμ.α.τικιX. κα.Ι ποιοΙ δποκρΙνοντα.ι!». Ά
κριβως /\πως κα.! στό ά,νέκΟΟτο. Τό Φεστι6cX.λ (τριήμερο ij πενθ~μεpo, 
δέν θuμoi1μ.aι κιxλcX.) τελειώνει μ.έ τρα.γοόΟια, ΧΟΡοός κιχΙ πΙκ - νΙκ 
στ1jν έξoχ~. 

(Μέ ~Y εόκα.φΙα. θέλω ycx. σημειώσω lΙτι στ1jν ToupxCa θcx. 
βρείτε πολλοός έξοχικοός χώρouς, περιορισμένοος καΙ μ~, πω όνο
μιiζoντa.ι «Π Ικ - ΝΙκ ΓεpΙ»~ Ο'fjλa.δ~ τόπος YLcx. πΙκ - νΙκ, δποο 'tcx. 
Σα66σ.τοκύριακα. κa.Ι τΙς &λλες &,ργΙες γεμΙζοον κ6σμ.ο. ΦτωχοΙ κα.C 
πλοόσιοι φτcx.νooν έκε! μέ τι.Σ. κοuτσ0ό6ελα κιχΙ 'tcx. τσοομπλέκια τοος, 
στηνοον τΙς φοοφΟΟδες t()II)ζ καΙ μa.yeιpeOOuY &'πό πλ'YjγοόΡι κιχΙ 
τσΟΡμπcx.oες μέχρι μπριζόλες. Άπ.αρα.Ιτητο πciντιx τό τσι.Σ.ι. Έκεί 
πεΡνΟΟν lIλΎj σχεδόν τη μ.έρα. τοος καΙ τό βρcX.δ1ί έπιστpέφouy πcX.λι 
στcX. σπΙτια. τouς, μ.έ δποιο μέσο εΕχα.Υ Ιρθει. <rπιipχοον διiσ'η, Ιξω 
&'πό τΙς μεγως πόλεις, δπou Ιχοον κιΧ.νει μόνtμ.ooς ξύλινouς πι.Σ.χ-
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κοος, ΤΡα.πέζΙ(L, κα.θ ΙO}I4τa. , ιίκόμ.a. ')(.(L! φωτιoτbπ.tα. γι&:. τ:ι:Jός !κ
ορφείς) . 

'E1t;ιστ:ΡέφονΤ(Lς ιίπό τ6 ,. Ακσεχιρ π:ρός τό Μπόλ6(Lντιν, ΣUV(Lν
τvυμε ΙΙΙ(L χω'ριό, ποό οΙ 'Έλλ"r'jιιες 'tijc;; mpLOxijc;; τ6 sT.xa.v όν0μ4σει 
Μπριλλά.ντ(L, ')(.(L! πω ΟΙ(L,τηρεί 'It(L! σ1jμεΡ(L τό δΥΟμιΧ (ιοτό μ.a.ζΙ μ.έ 

τό τοόρκικσ. 
'Έν(Lς μικρός Κ(LΤ(Lρρ&ΧΤ"r'jς, πω τά. νερ& τω &στΡ(LφΤ(Lν τη w

χτα. aτό φεΥγ(Lρόφωτο σά.ν μπριγΙ&:.IΙΤΙ(L,. !Iιέπνευσε τό OνOμ.a. στοός 

χωpικoUς. 

'Όλ"r'j 1ι περιoχ~ ιίπό τό "Ακσεχιρ (πού τό όνομά. 't"fjc;; σ"fjμ.a.Ινει 
Κ(Lθα.ΡιJι ij "Ασπριη Πόλ"r'j) ώς τό Μπόλ6ιχ.ιιτιlι, θυμΙζει τη δικ~ μ.a.ς 
πε.ριox~ μετa.ξό Πλ(LΤ(Lμώ\Ι(L 'It(L! Κ(Lτερlν"r'jς. EIII(Lt πλούσια. σέ ό
πωροφ6ρα. otYΤP(L κα.Ι ΙΟΙ(LΙτερα. κερα.σιές. μέ ώΡ(Lιότ(LΤΟ χοντρό σ&:.ν 
'Χ.ορ,όμ"r'jλο ')(.(L! "tpa.Y(Lyό κερά,σι. Στό 6&:.θσς sT.V(LL ij λΙμν"r'j "Ακσεχφ, 
ποό δ Χότζ(Lς ΠΡοοπά.θ"r'jσε ιι&:. π~ξει τό νερό της κa.ι ιι&:. τό κά-νει 
YL(LOίI ρτι . 

Μά. δέν γΙνεΤ(LΙ, Xότζrι., το\) λέγ(Lvε ολοι. 
K(Ll τότε lu!νoς lδωσε τ~ν πε.Ρι6ό"r'jΤ"r'j ιίπι:χ.ντ'Yjσ"r'j: «Γι&:. τοο

't(Lpa&:.;», πω σ"fjμ.a.Ινει: «Κι &ν γΙιιει;». ΑΟΤι)r σόμφων(L μέ τοός Ιρ
μηνε\)τές τώll ιίνεκδότωll του, τό l')(.(LllE γι&:. vι:X.. δείξει πόσο μεγ&.λΎj 
όπόθεσ"fj sT.II(Lt 1ι lλπΙδ(L, ιίκόμ.a. ')(.(L! 1ι μτa.ΙΎj •.• 
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ΣτΙς 27 ΊοολΙου πήγιφε μέ μ.ιά. πα.ρέα. Τοόρκων στη~ Π α.νε
πιστημ.ια.κή ΛΙμ.νη της "Αγχιψχς. Ή ''λγκuρrx. lXEL κa..Ι τη ΛΙμ.VΗ 
του Γκι6λμ.πa.σι, πού ε!νrx.ι ιλεόθεΡ'η γιά. ολοος, μέ, τά. oιι1φQpιx κέν
τρα. της δλ6γuprx., 25 χιλιόμ.ετprx. jJ4ΚΡΙά. .. Άλλά. στην Π ιxνεπ,ισt'η
μια.κή, !ν δέν ε!σα.ι κα.θ'ηΎ'1Jτης 11 !ν δέν διοι.θέτεις εΙδική τoι.uτ6τ'η
τοι. - !Οεια., οέν μ.πα.Ινεις μέσοι.. 

''HjJ4σtrxv εξη !τoμ.a.: ΔΟΟ νεοι.ροΙ κα.θ'ηγψές μέ τΙς. φΙλες τους, 
ψοιτητριες. κa..Ι έγώ μέ μιά. ΤQupικ.ιiλοι. σuνι1Oελψo. ΠεΡά.σrx.μ.ε π:ολό 
κα.λά., 8λ'η τήν ~μέρoι.: Φά.γα.μ.ε, 1jπιοι.με, κά.νιχμε μπά.νιο, t:prx.y~
σα.με •.. 

Έ.κεΙ lμ.οι.θα. κιίτ:ι ΣUΓΚΛoνιστιx.ό. "Eνrxς ιiπ:6 τοός δυ6 κa..θ'ηγ'η
τές (τόν ιiνα.ψέpω, μ.6νο μ.έ τ6 μικρό wu t.!v'0jJ4, Μέτε) μ.ΟΟ ιiπ.0κ4-
λuΦε δτι lXEL στήν κοι.ταχ.ή τou τ6 ΒιβλΙο - 'Ημερολόγιο (LLIi, έλλ'η
vικ'ijς στρrx.τιωΤΙΚ'ijς μ.ονά.δα.ςτ ι1π6 τ6 1918 - 22. Ό &'ρμ.6διος 'Έλ
ληνα.ς ιiξιωμσ-τικ6ς ΣWεΙωνε τά. κa..θημεpι.νά. σuμ.βι1vτα. στΙς δεξιές 
μ.όνο σελΙδες. έvώ οΙ ΙΙρtστερές Ιμ.ενοι.ν λευκές. 

ΆΡγότεριχ., ψα.Ινετοι.ι πώς τ6 ΒιβλΙο - 'Ημερολόγιο lπεσε στ&. 
χέρια. τoUpΚΙΚ'ης μ.ον&'Οα.ς, κιχ! δ τουρκος ι1ξιωjJ4ΤΙκ6ς τό ΧΡ'ηGl.μ.ο
ποΙφε γιά. τ6ν ΙδιΟ' σκοπό. σημειώνοντα.ς τά. κα.θημ.ερινά. σuμ.6ά.ντα. 
της δικ'ijς τοο μ.oνά.δrxς σtΙς ΙΙριστεΡές σελΙδες, ποό ε!χε ά.ψ1ισει 'Κε
νές δ σuvά.Oελψ6ς τοο 'Έλλ 'ηνα.ς. 

Π Ρ6κειτοι.ι γιά. μιά. κιχτα.πλ'ηκτική περΙπτωσ'η κοι.Ι 1'6; ενοι. 
σπά.νιο, !ν δχι μ.ονοι.δικ6 κειμ.ήλιο.Πα.ρα.Wεσα. τό~ ΜΙτε νά. μ.οο 
τ6 ποολήσει, 11 νά. μ.oU τό χα.ρΙσε'ι, ά.λλά. ΙΙpν1jθηκε. 'Έχει σκοπ6, 
λέει, !ν ποτέ lpθEL στήν. Έλλά.δα., νά. τ6 κά.νει δώρο στήν έλλ'ηνική 
κu6έpVΗσ'η. Τ6ν θEpμ.oπrxpα.xwaa. ν&. τό κά.νει τό γρηγορότερο δυ
Υα.τό κα.Ι τοο ι1'Π"ε.uθόνω κι ιiπ6 δώ προσωπική πΡόσΚλ'ησ'η. ιivoι.λαμ-
6&.νovτrxς δλα. τά. lξo~ της Otrx.μ.oY'ij' τοο έδώ. 

Τέτοια. 11 ΙΙνά.λογα. κειμ.ήλια., όπά.ρχouν πολλά. στην ΤΟΟΡκΙα.. 
ΜΙ την εόκιχφΙοι. ΘUμ.ήθ'ηκιx μ.ι&. !λλη περΙπτωσ'η. ΣΙ ενα., κιxτ~
jJ4 τouριστικών εΙδών cπ:ή σuνoικΙα. Μπέσογλω, στην Πόλ'η. ιπljν 
δδ6 Μεζα;ΡλΙκ, όπ:ά.Ρχouν ουό κά.λυκες πl>ρο6δλοο, ΙΙπ6 τη Μ&.χ'η τoU 
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tιxyγ&.PLOU, που lνιχς; 'Έλληνιχς; στριχΤLώτης;, δνόμα.ΤL ΠέπtXlίi, IXEL 
διιχσκευ&.σει σέ ι1νθοδοχεΤιχ, μί διιiψ~ σ-ωλΙσμα.τιχ π&.νω -ω! συν
θ1)μα.τιχ δ-πως; «Z~τω 1ι 'Ελλ&.ς;», «'Ενθύμιον της Μ&.χης τοϋ ΣιχΥγσι
ρΙou» κιχ! χρovoλoγΙιχ. ·0 Ιδιοκτητης μου ε!πε δτι !ν βρεθε! κιtπoιoς 
συγγεν1)ι; ιχότΟΟ τΟΟ φιχvτ&.ρou -ωΙ εΙνιχι φτωχός, ν&. τοϋ τ&. χιχ.ρ!σει. 
"Αν δμως εΙνιχι πλούσιος, ν&. τοΟ τιi πληριbσει κιχ! νιi τ&. π&.ρει. 

28 ΊouλΙou 1980. Λέμε στην 'Eλλιiδιχ εΙσιχι 15,τι δηλώσεις. 
Στην ΤOUΡκ!ιχ ι1vτΙθετιχ εΤσιχι /S,'Ct σέ δηλώσουν, Στ&. σUvoριx., Ιπι
στρέφοντιχι; στ1jν 'Eλλιiδιχ γι&. 8ιιχκοπέι;, 18ωσιχ. τιi χιχpτιιi τοσ ιx.u
τοκιv1)τou μ.ou στόν ιtρμό8ιo όπιΣλληλο γι&. τόν σχετικό lλεγχo, Μό
λις εΙδε την πινιχκ!διχ μέ τό Ζν ι1νιχφώνησε χιχ.Ροόμενος σιi νιi τΟΟ 
προσφέριχνε 1:σιiμπιχ τό γευμιχ: «Σέν Nτιπλoμιiτ!» (Έσό εΤσιχ.ι δι

πλωμά.τηι;) • 
-'Όχι, τοσ tlπιxvτt'i\. ΕΙμιχ.ι 8ημoσιoγpιiφoι;, -ωΙ βγιίζω νιi τοϋ 

δεΙξω την τιχυτότητιχ. 

-'Όχι, δχι. ΕΤσιχι διπλωμ&.της. Δέ βλέπω Ιγώ; Ιπιμένει κιχ! μοσ 
δεΙχνει τό ι1ρχικό Ζ της πινιχκ!διχς. Τό Ζ εΤνιχι Ιν8εικτικό δτι τό 
ιχότοκΙνητο ι1ν~κει σέ κιtπoιoY ξένο, προσωρινό κιtτoικo ΤouρκΙιχι;, 
lvt'i\ τιi 8ιπλωμα.τικιt ιχότοκ!νητιχ !χουν ένδεικτικό τό γpιiμμιχ C. 

'Επέμενε τόσο πολύ &στε δέν εΤχιχ κιχ.νένιχ λόγο ν&. τοσ τό ι1ρ
YηOt'i\. 
- Τιχμιχμ, τιχμιχμ! (Έν τιiξει) , τΟΟ ι1πιχvτt'i\. Δ!κιο lχει,. Γριiφε 

διπλωμιiτηι;. 
Διπλωμιχτη μί βιiψτισε κιχΙ δ Τεομά.ν, που μΙ βο1)θησε νιi π&.

Ρω τΙι; τούΡκικει; πινιχκ!δει;. Άλλ&. ΙκεΤνος τουλιΧ.χιστο τό l-ωνε 
σκόπιμιχ, lvt'i\ σέ πολλέι; !λλες περιπτώσεις (ξενοδοχεΤιχ, ι1Ρχές 
κλπ.) , μΙ θέλιχνε σώνει -ωΙ κa.λ.ιi διπλωμά.τη. 

οι Αν, λοιπόν, δ τουρκος Ιχει κιtπou, σέ κιtπoιo θέμα., διιχφοΡε
τικ1) γνώμη κιχ! δέν πρόκειτιχι ν&. ζημιώσετε ι1πό ιχότό, δεχτείτε 
την. θιi χιχρε! πολύ, που Ικιχνε διιΧνιχ. Κιχ! δέ θ&. στενοχωρηθεί κα.
θόλou !ν -ω! δτιχν διιχπιστώσει δτι τ&. πγ&.γμιχτιχ εΤνιχι διιx.φoρετικιt. 

Χιχ!ρετιχ.ι σιiν πιχιδ! πού τΟΟ ι1νιχΓVωρΙζετε €-ωνό'tητιχ κιχΙ lςυπνιi
διχ. Κιχ! δέν μιλοσμε μόνο γι&. ι1γρ&.μμιχτouι; κιχΙ &φελεΤς;, d.λλ&. x.ι:r.Ι 
γι&. μΟΡφωμίνouς; Τούρκου,. 
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Στιi δυό ~ότιi χρόνι~, ποό lμει~ στfιν TouρκΙ~, τ~ςΙδεΦ~ πο
λό, πιi~ πολύ. K~Ι, κιiθε φoριi, κa.tνoύργιες ΣUΓκιν~σεις. 'Όλ~ τιi 
μlp'rj, δλες οι πόλεις κ~Ι τιi χωριιi lχουν κ&.τι νιi aofi θυμΙσouν. 1-
χouν κιiτι ν&. σοΟ διη"('YjθοΟν. ΣτΙς &ρχίς τoίJ Δεκέμ6p'rj 1980, μιιi 
'Itolu~iUp'rj !κδρομ:ή στΙς βόρειες !π~ρχΙες τοΟ Πόντou. Άπό ~ν 
.. Αγκυρα. ώς ~ν Έpζερcίόμ. μl &εΡOΠλιiνo κιχ.Ι &πό κε! μl πoύλ~ν 
στό .. Ασκιχ.λε (δπου εΙχα.ν !ξοριστεϊ οΙ 'Έλλ'rjνες, ποο &p~θηκα.ν' νιi 
πληρώσouν ~ν Ικτα.κτη φορολογία. τό 1941 - 42), στό Μπα.σ
μπΟΟΡτ, Γκιouμ.οόσχα.νε (Άpγupoυπoλη), ΤΡιχπεζούντrx., Κερα.σοu
ντ~, ''Ορντou, Φιiτσ~. Σ~μ.σOOντ~, Xιi6ζ~1 Μερζιφόν, ΤσόΡουμ, Κι
FΙκκ~λε, .. Aγκυp~. 

Τόν Ίούνιο τοl} 1981, μιιi !ll'rj πolu~iUP'rj !κδpoμ.~ στfι ΝΙ
YS'rj, στιi .. Aδ~ν~, στfιν T~pσό. στ~ ΜυρσΙνη κ~Ι &πό κεΤ π~ρ~λι~
κιi ώς την Ά ττιiλει~. 

Σέ κιiπoιo ~με!o ~ότης τ1jς δΙ~Ρομ.'ijς. !πιεσκε~κιχ.με ~ν 
Kol~G'Yj κ~Ι τόν Π~~6εισo. Πpόκειτ~ι γιιi δυό μεγιiλα. σπ~λω.~, 
ποό Ιχει πέσει 1j δpoc:p~ τouς κιχ.Ι μένouν τώp~ ςΙσκε~, σιiν τεpιi
στι~ πηγιi6ι~, 6ιiθouς 100 !ως 120 μlτpων. Σ' ιx.Uτό ποό δνομ.&.ζουν 
ΚόλΜη (ΤζεχενΙμ) 6Ιν κιχ.τε6otΙνεις κιiτω. ΣΤGν llrx.~Setao (Τζε
νΙτ) δμως κιx.τε6~Ινεις. ΣΙ Ιν~ G'YjiULO, δτ~ν κ~τε6εΤς, δπ&.ρχει Ιν~ 
στόμιο κιχ.Ι ~ν εΙσοδό του ε~ π~λιό κτΙριο. 

Pώτη~ τόν ToίJpκo δδ'Υ/Ύό μ.ιχ.ς;, πού κpιxτolJσε κιχ.Ι ~ λ&.μΜ 
(γι~τΙ εΙν~ι σκοτειν&. &πό κιiπoιo ~μείo κιχ.Ι πέρ~) νιi μ.οσ πεί τΙ 
"ίτ~ν ~ότό τό κτΙριο. 
- Pό~ν (pωμa.ϊκό) μ.oQ &π~ντ! σ'rjκώνοYt~ς τοΙ>ς d'Jμ.ouς. 

Πλ'Yjσιιiζοομε κoντιi κ~Ι μπotΙνouμε μlσ~ γιιi νιi &~κ~λύΦoo
με 15τι. "ί~ν μ.ιιi π~λιιi !κκλ'YjσΙ~. Σ' !ν~ν ΤΟίχο, δι~κpΙYOY't~ι &κό
~ οΙ d-ytoγpαoφCe, ~Ι εΙδιxιi δ ., Αγιος Kωνσw.ντΙνoς ~Ι 1j ΆγΙ~ 
1lliY'rj. 

ΠροχωροΟμ.ε aτό στόμ.ιο πρός τιi xιiτω, &οπό δπou 6γ~Ιyouν 
ΙΙτμ.οι. Τό μOYO!tάτι, &νιiμεσ~ σΙ σωΡοι>ς &οπό πεσμένες πέτρες κ~Ι 
!X.ώ~τ~) εΤν~~ όγρό xa.t γλιαtριiει. Πpιxγ~τιxιi, στό τ:έρμ.a. ιxbc'ij' 
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της ~πικlνδυνης Μθδδou, όπάρχει ενιχ. όπόγειο ποτάμι, μι κροο νε

ρό, πώ κυΜει δρψητικιΧ. σW. κιχτιΧ.6ΙΧθιχ. της γYJς ..• 
Μιά &.λλη μεγάλη !κδpoμ.~, καΙ ~ξαφετικά ~ν8ιιxψΙρooσιx. -1ί

τιχ.ν σ' δλους το.ός ~pχιxιoλoγικoός χώροος ~πό την Πόλη ώς την Ά
λΙΚΙΧΡ.Υα.σσό. Άκoλouθ~σιx.με τ~ διιxδpoμ~ Πόλη, Ραιδεστός (Τε
ΚΙΡντιχ.γ), ΚαλλΙπολ1j, Τσιχ.νάκκΙΧλε (ΔιχρΟιχνέλιιχ). ΤροΙιχ., Πέρ
γαμος, Σμύρνη, "Εψεσος , Πpι~νη. ΜΙλ1jτος, Λάορανοος, Άλικιχ.ρ
νσ.σσός. Σπάρτη. Τρίπολη, Ίεράπολη ..• 
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Ίποσχέθ'ΥΡΙα. ΟΤΙ θιi mνω μιά. Ιξα.Ιpεσrι γι&; τ'ήν Κα.ππα.δοκΙα., 
κα.Ι τ6 κ&;νω μέ tδια.ΙτερYj εόχα.ρίστYjσYj. Μέ ρώΤYjσε κιΧ.πο,;ε lνaς 
γνωστός μοο, ποό Ιπρόκειτο νά. πά.ει γι&; κa.μ,ιιχ. 600μ.ιiaα. στην Τοορ
κΙα., τι νιχ. ΠΡοτιμ.'ήσει: Π6λYj ~ ''Αγκι;pa.. θεώΡYjσα. ΙερσσuλΙα. τό 
γεγQ\Jός κα.Ι μ,όνο 8τι τόλμ,Yjσε νά, συγκρίνει τ'ήν ΠόλYj μέ την "Αγ
κιψα.. 

''Αν κα.νένa.ς δέν ~χει εΙδικό λόγο νιχ. Ιπισκεφτ.ε! μιά. σι;Υκεκρι

μένη πόλη, χωριό, i) περιoχ~ της TooρκΙa.ς, οδτε μεγιχ.λο χpaνικδ 
περιθώριο κa.Ι χρ1)μα.τa., ι1λλ&; θέλει νά. π&;ρει μι&; πρώτYj γεόσrι ά.πό 

Τουρκία., θιΧ πά.ε~, C:ΡIjatm, ι:sτην Π όλη. Έκε! θά. 'tiά. 6ρεί 8λa., ι1ρ
κε! νά. μελετησει κα.Ι ν~ όρΥα.νώσει σωστιχ. τόν χρόνο τοο. 'Ή δεό
'tEpYj ΠEptOΧij γιά. τόν 'ΈλλYjνα. εΙνα.ι, κα.τti τ~ν τα.πειν1j μα.ς ΥνώμYj, 
iι Κa.ππa.δοκία., όπό τόν ορο, 6έβσ.~, οτι θά. υπιΧ;ρχουν οΙ auνa.τότYj
τες, χρονικές κα.Ι οΙκονομικές. 

'Ή Kα.ππα.aoκιιx., 350 περΙποο χιλιόμετρα. ι1να.τολικά. ά.πό την 
"Aγκuρα.. 6ρΙσκετa.ι στην κa.ρoιά. της .Aνα.τoλΙa.ς, ι1νά.μ.εσα. στόν 
Τα.u.Ρο, τ6ν ΕUc:ρρά.τYj, τόν Πόντο κα.Ι τ'ή Μεγ&;λYj 'Έρημο. Π ιό 
σuγκεκριμ.ένα., εΤνα.ι τό φΙγωνο, ποό περικλεΙνετα.ι &.πό τΙς πόλεις 
NlyaYj, Κα.ισσά..ρεια. κa.Ι Νέ6σεχφ (Νεά..πολYj) ij Νόσσα. τών Bu
ζα.vτινών. Π Ρ<ικειτα.ι γιά. ενα. όΡοπέδιο μέ υψόμετρο χιλια. μέχρι 
χιλια. τρa.'Κ.όαια. μέτρα. κα.Ι ~κτa.σrι τέσσερις χιλι&;δες τετpa.γωνικιΧ. 

χιλι6μ.ετpa.. 
θά; χρειιχ.στεΤ τοολά..χιστο ενα. Oι~μ.ερo γιά. νά. Ιπισκεc:ρτετ κα.

νένα.ς τ6. &.ξιoλoybτεριx. μ.έpYj κα.Ι τ.6 κιχ.λότεΡο ποό lXEL νά. κά.νει 
εΙνα.ι νά.. Ιγκa.τa.στa.θεϊ aτό χωρι..ό οu.ργκιοuπ, τ6 πa.λιό Π ροκόπι, 
ποό 6ρΙσκετιχ.ι στην κa.ρoιά. της Κa.ππa.δοκΙa.ς, κa.Ι &.πό κε! νά. m
νει τΙς Ιξoρμ~σεις τοι; δλ6ιyuρα.. 

Έaώ, πρ,Ιν ά.πό !κα.τομ.μ,όρια. χΡ<ινια., μεγ&;λες Ικρ'ήξεις τώ ij
φα.ιστεΙοο τού Έριτ:ζιγιές Ντά.γ, πού Μν εΙνa.ι &λλο ά.πό τό δρος 
ΆΡιΥα.!σ τών Άpχa.ιων Έλλ'ήνω,ν, δψοuς 4.300 μέτρων, κά.λUΨα.ν 
δλσ τό όpoπέa.ισ της Κa.ππa.aοκιa.ς μ.έ 6pά.χσuς κα.Ι λά.6a.. Τά. χιόνια.. 
οΙ 6ροχές, οΙ &νεμ.οι κa.Ι οί μετα.λλα.γές της θεΡμοκριχ.σΙa.ς ά.νέλσ,6a.ν 
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τό 8ΙιΖΟρωτι'Χ.ό ΤOU(ό lργο γι&. νci 8ημιouργ~aouν, μ.ετ&. &οπό πολλέ, 
χιλι&.8ε(ό χρ6νιιΖ, ΙνιΖ φιzvτιzσμιzγopι'X.6 θέιΖμιΖ, ΙνιΖ μονιΖδι'Χ.6 στ6ν 'Χ.6-
σμο ΠιΖΡιΖμυθένιο tj tξωγήtνο τοπΙο: Κωνοειδείς tj 'Χ.υλιν8ρι'Χ.ΟΙ δρci
χοι, σouβλεΡοΙ tj στεφιΖνωμ.ένοι μέ lνιΖν πέτρινο σκοσφο, μοι&'ζουν μ.έ 
τερ&.στιες 'Χ.<Ζμιν&'8ες, μέ 6περ<:ρυσιΚΙ ΜΙZνιτιipιιz, μ.έ γιγΙZVΤΙιz!ιz Q'M.

θι&', tj δ,τι &λλο μπορετ ν&. σ'J!.ιzp<:pιστεϊ -tι ιϊνθρώπιτη φιzvτιzσΙιz. 

ΟΙ βpιiχOΙ ιΖότοΙ ιϊπ6 1'C(;;Upl, 8ιιiτρητoι ιϊπ6 σπ'jλtές 'Χ.ιΖΙ 'Χ.Οιλώ
ΜΙΖτιΖ, πού τούς ΚΙνouν νιi μoιιiζouν μι 6γ'Χ.ώδ'] ξεΡιΖμένιΖ σφouγγιi
ΡΙιΖ, Xp'jotμoπOt~B'fj'X.ΙZV ιΖιωνες δλ6χλ'jρouς 'Χ.(ΖΙ χpησιμαπoιoϋvτιzι d-
κ6μιΖ γιιi ιϊνθρώπινες 'Χ.ιΖτοι'Χ.Ιες, 'X.ιzτ~όγιιz ΚιΖ( ιϊπoθi'j'X.ες. 

ΊΙ στιzθερ~ θεΡμο'Χ.ΡιΖσΙιΖ στΙς σπηλιέ(ό ΚΙνει νιi 8ιιzτηpoOvτιzι 
φρεσ'Χ.6τιΖΤιΖ lνιΖ χρόνο τιi πορτ0κ6.λιιΖ, τιi λεμόνιιΖ, τιi τupιιi κιzL n
λιΖ τρ6φιμιΖ. 

'Αλλοϋ πιiλι, lχοuν σχ1jμιΖτtστεΤ βιΖθειέι; χιzριi8ρει;; 'Χ.(Ζ( φιzpιiγ
γιιΖ, δπω(ό τό Φιzpιiγγι της 'Iχλιiριz (ΠερΙστρεμμιΖ τ6 λέγιΖνε οΕ 
BuΖΙZVttVo!) • KιzL δλιΖ ιzότιi σέ χρωμιzτισμ~ πού ΠιΖΙζοuν ιϊπό τ6 
'Χ.όκκινο 'Χ.ιΖΙ τό xpuaιzcpL 'Χ.(ΖΙ τό γΙZΛιiζιo αιι; τΙς ψuχρές ιϊποχρώσεΙ(ό 
τοϋ γ'Χ.ρΙζou ΚιΖΙ τοϋ ΠΡιΖοινωποΟ, ιϊνιiλoγιz μέ τ6ν φωτισμό 'Χ.(ΖΙ ~ 
θέΟ'] τοϋ fjλtou. 

Άπό 8ω πέΡιΖσιΖν διι1φοροι λιΖΟΙ: ΧετιΖΙοι, Φρόγες, Μογγόλοι, 
"Έλλ'jνες, ΡωμιΖΤΟΙ, ΒuζιΖvτινοΙ, 'ΆΡιΖβες, Πέρσες, Σελτσοϋ'Χ.οι, Ό
θωμιΖνοι. Μερι'Χ.ΟΙ &φ1jΟιΖν t8ω 'X.ιiπoιιz Ιχνη τουι;, ιϊλλιi ιΖότοΙ ποό 
xuptιipXYjaιzv στ:ήν ΚιΖΠΠιΖδοκΙιΖ tTCl 1.400 χρόνιιΖ, 'Χ.ΙΖΙ πού !φησιΖν 
ιϊνεξΙτηλη ~ σφριΖγΙ8ιΖ τouς, fjΤιΖν οΕ ΧριστΙΙΖνοι. 

ΊΙ ΚιΖππιΖδοκΙιΖ, μιιi ιϊπ6 τΙς !'Χ.ρες τoi} ΒuζιΖντΙou 'Χ.(ΖΙ ΙνιΖ &π6 
τιi ιϊνιΖτολι'Χ.ότεριΖ θέμιΖΤιΖ, lγινε τό χωνεuτ'ήρt των ρευμ.ά.των, &οπ6 
ΆνιΖτολ'ή 'Χ.(ΖΙ Δόσ1j, Boρpιi 'Χ.ιΖΙ Νότο. Ά'Χ.δμιΖ ΚιΖΙ δ ΒιΖσΙλειος Ά
'Χ.ΡΙΤιΖς Διγεν'ής fjτιzν ΚΙΖΠΜ.δόκης. 

Άπό τόν πρώτο κι' δλα. μετιi Χριστό ιΖΙώνα. κιΖΙ ιbς ~ν "Άλω
Ο'] της Πόληι;, χιλιιi8ες ΧρισΤΙιΖνοΙ ('Χ.(ΖνιΖν tτοΟτα. δω τιi σπ'ήλιΖΙιΖ, 
τΙς χα.pιi8ρει; χα.Ι τΙι; κιΖΤιΖΧόμβες 'Χ.(ΖταφtYyια κιΖΙ 'X.ιzτoι'X.Ι~ τους, d.λ
λιi 'Χ.(ΖΙ τό'Ποuς λιΖτρε Ια,. 

Ό Άπόστολος ΠGCϋλoς κα.Ι, ιϊργ6τερα., δ ΜέγιΖς ΒιΖσιλειος θεω
ροΟσσ.ν τιi σπ'ήλα.ια. α.δτι1 σιiν τό ΚΙΖΤW'fjλόuΡο μέρος γι&' ~ν έ'Χ.
πα.Ι8εuΟ'] ΕεριΖποστόλων. 

XρηOΙμoTCOιoOμε γενι'X.ιi τόν δΡο Xριστtσ.νoΙ, γιατΙ Ι'X.Τ~ ιϊπ6 
τούς -Ελλ'fjνες, πού fjτα.ν βέβιΖια οι πoλuπληθέστεpoι, ώtijpχαν κιΖΙ 
'Αρμένιοι Χριστια.νοΙ κιΖΙ vτ6πtoι πpoσ'ήλu'tOΙ 'Χ.(ΖΙ &λλοι πού lφτα.-
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νι:ι.ν Ιδ& κι:ι.τ&. κι:ι.ιροός, Ιδιι:ι.ΙτεΡι:ι. &π6 τ6ν νότο, γι&. ν' &νι:ι.ζ'tjτησouν 
κι:ι.τι:ι.φU~. 

Πι:ι.λιότεΡι:ι.. δ 6ι:ι.σιλι~ 'tijιo Kι:ι.1tΠι:ι.δoκΙι:ι.ι;, 'Apoo:pιiQ'tjιo, lφερε 
-En'tjVEΙO λάΥιouι; κι:ι.Ι κι:ι.λλιτΙχνε ... , πού μ.έ την ΙπΙδpι:ι.ι:nΊ του ... δυό 
σπoυδι:ι.tει; πόλει ... , 1j Mι:ι.ζιiκι:ι. (σYjμερι~ Kι:ι.ισιiρειι:ι. "ί Kιiσσεpι) κι:ι.Ι 
1j Τιγι&.νι:ι. lγινι:ι.ν τ6. πρωτι:ι. ΚΙντρ«. τοΟ 'EnYjvtσμoG. 

Τόν πρ&το μ.χ. ι:ι.tώνι:ι. δλοιχ.λYjρώνετι:ι.t δ Ιξ;ελλ'tjνισμ.όι; 'tijιo 
Kι:ι.1tΠι:ι.δoκΙι:ι.ς. Άκόμ.ι:ι. κι:ι.Ι οΙ έ6ρ«.ΙΚΙι; κοι νότ'tjτει; μιλοΟν κι:ι.Ι γρ&.
φouν !nYjvtκιi. Έδω δΙΟι:ι.ξ;ι:ι.ν &Ργότερι:ι. οΙ Μεγ&.λοι Πι:ι.τΙρες τη ... 
Έκκλ'tjσΙι:ι. ... , δπωι; δ ΜΙγι:ι.ς Βι:ι.σιλειος, δ ΓΡ'1JγόΡΙΟς δ Νι:ι.ζtι:ι.νζYjνός, 
δ ΓΡ'tjγόρtος δ NooaYj"" &δελφός τοΟ Βι:ι.σιλεΙou, X17.t lliot. 

Άπό τιi μ.έσι:ι. τοΟ Ιβδoμ.ou ι:ι.!ώνι:ι. &'ρχΙζουν οΙ ~πιδpoμ.έι; των Ά
pιi6ων κι:ι.Ι των Σι:ι.σι:ι.νιδων. ΕΤνι:ι.ι ~πιδpoμ.ές γρ1ιγοΡε'" γι&. 6.PΠ17.~ 
κι:ι.Ι λ'tjστεΙι:ι. κι:ι.Ι δχι γιι.i κι:ι.τ&.κτησYj. ΟΙ Xptatt17.YOl τι:ι.μπουρώνοντι:ι.ι 
μ.έσι:ι. στ&. σπ~λι:ι.ι17. κι:ι.Ι στΙι; κι:ι.τι:ι.κόμβε... κι:ι.Ι φ pιiζoυν τΙς στενΙς 
εΙσόδου ... μ.έ όγκώδεις μυλόπετρει;. Τι:ι.uτόΧΡον17., διι:ι.νοΙγουν μυστι
ΚΙς, πολυδι:ι.Ιδι:ι.λες Ιξ;όδouς. 

'Ος τό 1071 πού IcptM17.'; οι ΣελτσοΟΚΟΙ, ΙΠΙΚΡι:ι.τετ εΙρ1ιν'tj κι:ι.Ι 
1jcroχΙι:ι., κι:ι.Ι ~ν περΙοδο 17.ότη &ν~κoυν οΙ περισσότερες τoιχoγpι:t.
φΙες των μ.ονι:ι.στ'tjρtων της Κι:ι.ππι:ι.δοιχ.Ιι:ι. .... Άλλ&. κι:ι.Ι ο[ ΣελτσοΟΚΟΙ, 
!ν κι:ι.Ι κι:ι.Τ17.χτητeς, slY17.t ~πιot κι:ι.Ι &νεκτικοΙ, κι lτσι ξ;17.νι:ι.ρχΙζουν 
μι νΙι:ι. ζΙσ'η οι τοιχογΡι:ι.φΙες, πού croνεχΙστηκι:ι.ν ώς τό 150 ι:ι.tών17.. 
μ.έ μι&. μικρ1ι διι:ι.κoπ~ ~ν περΙοδο της ΕΙκονομ.ι:ι.χΙι:ι.ς, &π6 τό 726 
Φς τό 843. ΈννοεΤτ17.Ι. δτι Ικ'Κλ'ησιΙς κι:ι.Ι τόποι λι:ι.τρεΙι:ι.ς όπ.ijΡΧ17.ν 
&πό τόν πΡ6}το κι' δλι:ι.ς ι:ι.Ιώνι:ι. μετ&. Χριστό. Άλλιi τότε δλ'η 1j διι:ι.
κόσμ.Yjσ'η ~ι:ι.ν κι:ι.νΙνι:ι.ς στι:ι.υρός, χι:ι.pι:ι.γμ.ένrx.; στό πoupΙ. "ί κι:ι.νΙνι:ι. 
llio «πλό χριστιι:ι.νικό σύμβολο. 

Άπό τιi μ.έσ17. τοΟ δΙκι:ι.του τΙτι:ι.Ρτου ι:ι.Ιώνι:ι., πού κuρι&.ρχ'tjσι:ι.ν 
οΙ Όθωμ.ι:ι.νοΙ, 1j tixY'tJ της «γιογρι:ι.φΙι:ι.ς στους τοΙχους &ρχΙζει vιi 
φθΙνει, ιi)σπou τό 1922 - 24 φεόγouν κι:ι.Ι οΙ τελευτι:ι.Τοι 'Έλλ'ηνες 
ιiπό την Κ17.ππι:ι.δοιχ.Ιι:ι.. 

·Ολες ο[ πόλεις κι:ι.Ι τ&. χωpιι.i τi'jς Kι:ι.ππι:ι.δoκ€ι:ι.ς εΤχι:ι.ν δνόμ17.Τι:ι. 
!λλ'ηνικ6., xptatt17.vtκιX., ~ ιiπλώς ~ξ;ελλ'ηνισμ.ιν17.: ΕόσΙ6ειι:ι. (1j G'η
μ.ερtν~ Kι:ι.ισιiρειι:ι.) , Νύσσι:ι., ΝΙγδ'η. ΆρχελΔΙς, Άρχ6.πελος, Προ-
κόπι, M17.'tt17.~, ΚόΡ17.μι:ι., ., Αγιος Β17.σιλειος, Σύνι:ι.σος, .. Α6ι:ι.νος, Σό
a.vSoς, Τ17.μισός, ΈνεοΕ, ΠερΙστρεμμ.ι:ι., Mι:ι.λΔκoπ~ ••• 

Άπό τ6 Προκ6πι μπορι! νιi !πισκεφτε! κι:ι.νΙ~ 't'OuliXt:rt'O 
την Koιλι.tδι:ι. τοΟ Γκιόρεμε (Κόρ«.μ.ι:ι.) κι:ι.Ι τοΟ ΖΙλ6ε, κι:ι.θώς έπΕ
~ κι:ι.Ι μ.ι.&. τouλιix,ιστo όπ6Υεια. π6λη, τό K&.σμ.ι:ι.κλr. "ί τ6 ΝτερΕν-
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κοογιοΙ) (Ba.θό Π ηy&'Ot) , Μό 6ΡΙσ;κεΤ(1.t στ~ Mσ.λσ.Κ01t~. 'Όσο yt&' 
τη Xα.pci.δρα. της Ίχλ&..ρα. (ΠερΙστΡεμμσ.) μπορ.εΤ ν&. την επισκε
φτ:ετ πηγ(1.ΙνοΥτσ.ς γι&. τό Π paκόιrot, 1] εΠtσ,;ρέφοV'Cσ.ς aτ~ν "Αγκυ
ρα.. <Υπ4ρχμ ,μιά. 'lt(tpά.κ:x.μ.ΦΎI μετιi τό "Ax.σσ.pιiσ, κ&.πΟ11 35 χtλtδ
μετpa.. Ή κ&.θοδΟζ mi iι !νοδοςγΙνετσ.ι άπό τά. 283 σmλιά., σκαr 
λισμ.ένα. ~ό 6pιiχo. 

<Υπι)λογΙζετιχι o"t;L άπό τόν χωρισμό τής Άνιχ.τολικης Ρωμσ."ί
κή~ Αότοκρσ.τορίσ.ς άπό τ~ Δυτικ"ή, τό 476 μ.Χ. κσ.Ι ώς τήν lλευ
ση τών Όθωμa.νών, τόν 150 σ.ίώνιχ. iζ1jσα.ν aτό ΠερΙστρ.εμμ.σ. t
ξ"ήντσ. μέ !m"Cό χιλι6.δες XfXott~t. 

Κ&.ποιιχ όπόγειιχ πόλ1j επισκέφτηκε κσ.Ι δ Ξενοψώντσ.ς μέ 
τοός Μυρίouς τοο mt την περιγρά.φει στην Άνιi6a.σ1j, ινΊ v 
25 - 27, 36. 

« ••• Tιi σπΙτιιχ εδώ ε!νιχ.ι κιiτω άπό τ"ή γή, μέ lνιx. στόμιο σ&.ν 
ΠYιrιi&ι, πou πλιχ.τ:σ.Ινει στό έσωτ:ιφικδ πρός τ&. κ&.τω. Κσ.Ι ενώ u
πά.ρχouν σ~pιx.YΎες γιά. νά. κσ.τε6α.Ινouv τά. κοπ&.δισ. τιi ζώσ., σΕ &'1-
θΡωΠΟΙ ΧpιrJaιμoπoιoυν σκ&.λες. (Πρα.γμ.σ.τικ&., aτό Ντερίνκοuγtοu 
όπ&.ρχουν ml στοές mL σκιiλa, 1ι δποΙα: τώρα., δέν XPΙησtfIh!tOtet
τ:σ.t). "Εδώ δ &ρχοντσ.ς τού χωριοΟ ,μ.Ii.ς σUΜ60υλεψε νά. (}έvoυμε 
,;σou6ά.λισ. στΙς δπΗς τών άλ6Υων γιά. νά. μπορέσουμε νά. περά.σου
με τΙς xtOVtoμlver; πεΡΙGιχές. 'Αλλιώς τά. ζώα. 6ουλt&.ζοuν ώς την 
κοιλtά. μέασ. aτό χtόνt κσ.Ι δέν μπορουν ν&. προχωρΥισουν ... ». 

Άπό τΙς χιλιά.δες έκκλφιές κσ.Ι τά. μ.ονσ.στ"ήρισ. τής Κα.ππα.
δoκΙa.ς eltixtστEr; μένουν άκόμιχ., γισ.τΙ κ&.θε χρόνο πέcpτoo'! οι 
6pά.xot 'Χ,ιχ.Ι κσ.τ:σ.στρέψοντ:σ.ι mL οΙ εκκλ'Υ]σιές ml τιi ένδισ.ιτημιχ.
τσ.. Άρμόοιοι τής ΟΥΝΕΣΚΟ που έξέ~ν έπ.Ι τόπου τ"ήν mtIi
~ση άποψά.νθ'Υ)'Χσ.ν δτι δέν μποΡεΤ νά.. γΙνει τΙποτσ. γιά. ν&. σ·ωθομν. 
Ό τwpκικός τοορισμδς κιiνει 3,τι μποΡε! γισ.τΙ κερδΙζει πολλά. άπό 
τοός τουρίστες που ψτιiνoυν έδώ κa..τά. χιλιά.δες, ίδισ.Ιτερσ. ~ θε
ριν"ή περΙοδο. 

'ΕπιΟ'κέψτηκσ. την Κa.ππσ.δO'X.Ισ. - μ.ιχ.ζΙ χ.σ.Ι την Kα.tσ'ιiρειιχ., 
τρ.είς - τέσσερις φορές κιχ.ι 1t"ά,ντ:σ. μΙ τό !διο ένδισ.ψέΡον. Τήι,ι τε
λευ,;(1.Ισ. ψopιi, &νοιξ'Υ] το\} 1981, aτή Σόνa.σo, 6ρήmμε μ.εΡικους 
"Έλλ'Υ]νες άπό 'Έλλά.δΙΧ χ.σ.Ι Πόλ'Υ] .. Άνιiμεσ&. τους ~τσ.ν κσ.Ι μι&. 
κa.θηy{jτpισ. άπό τό Ζά.ππειο. 
-'Έρχομιχ.ι mtti κσ.ιροός, μ4ς εΙπε, χ.σ.Ι επισκέπτομ.σ.ι τό πιχ

τρtκό μ.οο σπΙτι χ.σ.Ι, ψυσικιi, ο[ σημερινοί ιοιοκτητες του Tou.pκot 
μι όπoδέχov:τ;:x,ι πιX.νt'σ. μέ την !δισ. χσ.pιi κιχ.! μέ ι:ΡιλοξενOOv. 

Άπ6 την 'Χιχ.θηγήτριιχ σ.ότή μ.ά.θσ.μ.ε ότι ιΙδικ&. στη Σόνσ.qo 
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δΙν εγινσ..ν 6ισ..ιόΤ7jτες κιχ.ι ow.v εςΡυΥσ..ν οΙ τελευτιχLoι 'Έλλ~νε;, μΙ 
την ιiντσ..λλσ..yYι των πλ7jθuσμών, Ο'Ι Το&ρκοι κσ.τoιΚlΚ τοός π.ροΙ
πεμφσ..ν Φς έξω ιiπ' τό χωριό, οπου 6ρΙσκετσ..ι rι έκκλΥρίσ.. wi} Ά
γίου ΒασιλεΙοο. 

Στην &λλΎj έκκλφΙιχ, μΙσα. στό χωριό, τόν "Αγιο Κωνστα,Υ
τΙνο, 6pijκσ..με ιiνά.μεσσ.. στ' &λλσ.. κσ..Ι κoμμι:iτισ.. ιiπό μιιΧ έπιτόμβισ.. 
πλιiκσ.., μΙ στίχους ιiςpιερωμΙνoυς στόν νεκρό, Σιiβ6ιx Ε. Tτσσ..ντιi, 
ιiπ6 τιi πσ..ιoιιi τou. 

Στό ''Ακσσ..ρά,!} ('Αρχελσ..tδσ..) μα.; περίμενε κσ..Ι μιιi εκπληξη: 
ΣτΙς χσ..Ρτοπετσέτες τοΟ έστισ..'t"ορΙου, oπou, κσ..&Ισcxμε νιi ςΡα.μ.ε, υ
πιiρχει τυπωμΙνη μΙ έλληνικά. κσ..λλιγρσ..ςΡΙκσ. γpιiμμα.τιx rι λεξη 
«Eυxcιριστoυμεν». Τό ΥιΧ, βρε!ς κιΧ,τι τέτοιο στην Πόλη ~ στ~ Σμόρ
νη, Οέ". σΙ πα.ρσ..ςενεόει κσ..θόλου, ιiλλιi Ιδώ, στ~ν κσ..ρΟιά. της 'Ανιχ
't"ολΙιχς, ιiπoτελεΤ πρσ..γΜΙΧΤΙΚιΧ, εκπληξη. 
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Κα.Ι 't'ώρoι, τΙ α~ μένει 'tώρα., μετ«. ΙΙπό αοότη την εΙ'Χ.ΟΟ'tπεν
τά.μηνη δια.μ.ονΥι σα.ς στην ΤouΡκΙα.j» μέ ρώτησε 1j aό~uyo; ΙΙΥαοπη
μένou φΙλou, σέ (να. ιiπσxαoφετιστηρισ πά.pτu. 

ΤΙ μ.οσ Ιμεινε, ΙΙλΥιθεια. i 

Πολλά.. Κα.Ι ΠριOτrt. ιiπ' δλrι. μι6. YAUΚΌΠtxpη Υεύση ΙΙπ6 τη ζω1j 
κa.Ι τη μ.οΙροι ένός ιiξtα.Υά.πητου λrι.o!}, που περν6.ει δόσκσλες μέρες 
κa.ι πού θ' &ξι~ε καλύτερη τUxη. "Ενός λrι.oU, πού εΤνα.ι (τoιμ.oQ κa.Ι 
πρ6θ~ ν6. 6Υ6.λει τη μ.oναoδικ~ μoπouxtti τό φωμΙ ιiπό τ6 στ6μ.rι. 
του κa.Ι νά. τη μ.oφrι.aτε! μέ τόν Υιa.μ.Πrt.ντζ1j, τ6ν ξένο, κa.Ι εΙδικά. μέ 
τ6ν rιouvα.νλ1j, τόν 'Έλληνα., πού τόν θεωΡε! φΙλο κa.Ι ιiδελφ6. 

Αδτ6 τ6 α.Ισθημ.a. τijς φιλοξενΙα.ς στην ΤouρκΙα. εΤνα.ι τ6 κιiτι 
&λλο. ΕΙνα.ι Πrt.pα.δooια.κό κa.Ι θΡηaκεuτtκ6 μ.a.ζΙ, κa.Ι δέν ιiτoνεΤ, δ
πως σέ !J4ς, οδτε σ' α.ότοός πού μ.opφώνovτrt.ι κa.Ι π(1νε κa.ι Ιξω, κa.Ι 
βλέπouν κι &Mou, 'tp6πou' ~ωης. Ό ξένος εΙνιu Ιερό πρ6σωπο. Τ6ν 
στέλνει δ Άλλ6.χ. ΜποΡεΤ μ4.λιστα. ν6. εΤνιu κtχ.Ι δ ΙδιΟζ δ Άλλά.χ, 
πού εμ.φ«νΙζετιu μέ ΤΥΙ μ.ορφΥι το!) ξένou ΥΙά. ν6. δοχ.ιμ&.σει την πΙστη 
κa.ι την κa.λoaόνη τoIJ πιατοσ. 

Δέν θά. ξεχ6.σω πιπl τoUς όπιiλληλouς κa.Ι τούς xωpoφόλrι.κες 
τijς Βouλης. Στην τούρκικη BOUA1j ΙΙπα.yopεόετιu ν6. μπεΤς χωρΙς 
κa.νoνικ6 κoaτoUμ.ι κa.Ι ΠΡ6 πa.ντός χωρΙς Υpa.βά.τα.. Δέν Ιχει αημα.
σιa. &ν εΙνα.ι τριμμένο ~ κa.κ6Υοuστο, ~ &ν 1j Υpa.6ά.τα. !χει κa.τa.ντη
σει κομ.ποσκοΙνι ιiπ6 την πολuχρησla.. Σημ.α.σΙα. Ιχει νά. όπιiρχει. T1jv 
πρώτη φοΡ6., δέν τό ~ξερα., 6έ6α.ια., κa.Ι πηΥα. μέ ποuλ66εΡ ζι66.Υκο. 
Μέ στα.μ&.τησα.ν στον προθ6.λα.μ.ο κa.ι μ.οσ ζ1jτησa.ν την τrt.uτότη-a:ι;. 
"Oτa.v εΙδα.ν δτι εΙμ.rι.ι ξένος δημοαιοΥΡ6.φΟζ κa.ι πρό πrι.ντoς "Ελ· 
ληνα.ς. 6ρΙθτικα.ν σΙ πολί) δόσκl'.>λη θέση. 'Άpχισa.ν τ:b. Aσω't&pιxd: 
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Τ'Υ/λεφωvijμrx.w" σε 6ιφροος πrx.Ρ4Υοvτες, στ& δποΤιχ. ~κooyιx. πά;ΥΤΙΧ. 
ν& btrx.νrx.λrx.μ6ιχ.νετrx.ι ή λές'Υ/ «Γιουνrx.vλi'j». ΤελικιΧ., "'ρθε 'X.ιiπoιoς 
προΤστιχ.μενος -της 1θφ.ιnuπ;Ιrx.ς, φrx.Ινετrx.ι- κrx.Ι a.rpoo μou ζ~τησε 
σuyyνώμη, μΟΟ ε!πε ΟΤ:Ι ΥΙιχ. πρώτη φοριχ. θ« lκrx.vrx.ν μιιχ. 1ςrx.ίρεσYj, 

a.λλ& μi θερμoπιx.ρα.'X.ιiλεσε. ~λλη φoριi νιi πpoσέρχoμn.ι στη Βουλή 
μέ Υprx.Μτrx.. 

Άπό κεΙ κrx.l πέΡιχ. (σιιμμοΡφώθ'Υ/Κrx., 6έωιζι. μέ τό lθιμό τους) 
δέ ... μου ζητοοσrx.ν oUτε τrx.uτότψrx., OUτε μέ όπi6rx.λrx.ν σέ σωμζιΤΙΚ~ 
lpεuvrx., οπως e!xrx.v όποχρέωση. Μπrx.ινό6Υrx.ινrx. σ« στό σπίτι μου. 
Krx.l κ«τι mo a.'X.όItrx.: Δέν μ' ~ψ'ησrx.ν νιi πληρώσω OUτε μιιχ. φοριχ. 
τό τσιίι πω Πζιpιiyyελνιx. στό κrx.φενεΤo της &υλης. Πότε 'X.ιiπoιoς 
χωΡρφόλrx.κrx.ς, πότε κιχ.ΠΟΙΟζ όπιiλληλσς, πότε οΙ ΤΟΟΡκοι σιινιi&ελ
φοι πλήρωνrx.ν πιχ.ντιχ. τό τσιχ.ι μου. θ« μου 'Itetu /5τι τό ποσό (πέν
τε - 6έκιχ. λΙρες) ήτrx.ν a.~μrx.vτο. a.λλ« ή χεφονομΙιχ. ήτrx.ν σYjμrx.ν
τική. Μισ. μiprx., μιiλιστrx., πω πηΥιχ. πολό νωρΙς κrx.Ι 6έν '1jτα,ν κrx.
νένrx.ς την ωΡιχ. ποό πrx.ρσ.Υγειλrx. τό τσιχ.ι μου, δ ί6ιος δ ΚQίφετζής 

a.ρνήθ'Υ/κε ν« πιipει λεφτ«: «Δέ γΙνετrx.Ι r μοσ λέει. 'Ένrx.ς 'Έλληνrx.ς 
8λο κι 8λο κrx.ι νιi πλ'Υ/ρώνει τό τσιΧ..ι του», 

Μιιχ. μ.έρrx. a.πoφrx.alcrrx.ItE μi 61.16 ~λλι:ιυς 'Έλληνες νιi 'X.ιivooμε 
μιιi περιο6εΙιχ. - προοκόν'Υ/μιχ. στΙς περιοχές ποό e!xrx.v &οθε! ΟΙ με
γιiλες μιi.χες τΟΟ ΈλληνικoU Στprx.του, τό '21. Tιi (ινόμrx.τιx. χωριων 
Κζιί τοποθεσιων μου f;τa.ν πολό γνωστ« a.πό τόν πrx.τέprx. μου, πω 
εΙχε όΠ'Υ/ρετήσει ψΙιχ. χρόνΙQί στη Mικpιi Άσlrx., Π ήΥrx.με πρώτιχ. 
στό στprx.τηγεtο' τΟΟ Άτrx.τΟΟρκ, στό χω'ριό Άλrx.Υκ.ιόζ, a.πό &του 
6ιηύθυνε τη Mιiχη 'COU Σrx.γγιiΡtου. "rστερrx. στόν ίδιο τόν Σrx.ΥΥιi
ριο, στό Σι6ρΙ Χισ«ρ, στό Έσκί ΣεχΙρ, στό Πόλrx.τλt (/5που όπ!i(i
χει xrx.l τό Μνημειο των ΠεσόΥΤων aτόν Σrx.γγ«ριο) , στην 'Αλμu
ρή 'Έprμo, στό Άφιόν Kζιρrx.χισσ.p .•. 'Επιστρέφοντιχ.ς την ~λλη μi
prx. τό a.πόΥεuμrx. μεΙνιχ.με a.πό 6ενζΙνη, κrx.μ.ισ. δεκrx.ριιX.. χιλι6μετΡιχ. Ι
ξω a.πό τό ΣιβρΙ Xισιip. 

Κrx.τεβήκrx.μ.ε a.πό τό rx.1JτοικΙνητο κrx.ί, γιιi κrx.λή μrx.ς τύχη, τό 
πρωτο rx.ι.τοκΙνητο ποο πipιxισε ήτrx.ν της ΤΡοχrx.Ιrx.ς Χωρoψuλrx.κi'jς 
(Tprx.rplx Παλισί) . Άφήσrx.με τόν ενιχ. στό (ιότοκΙνψο κrx.Ι ο[ ~λλot 

61.16 μπήκrx.με στό rx.ότO'X.lνητο της Τροχrx.Ιrx.ς. Τοός είπrx.με ΟΤΙ είμrx.
στε 'Έλληνες xrx.l τοός πpoσφέρrx.με τσιγ«Ρο. Στην πρώτη 6ενζΙνη, 
μετ« 5 - 6 χιλιόμετριχ., δ ενrx.ς a.πό τοός 61.16 χωΡοφόλrx.κες. ποό iι
'trx.y μέσιχ. στό ά.μιiξι, εΙπε στ6ν βενζ.tν« τΙ μd<; σuvl6rx.tve. κι !κεΤνος 
μdς Υέμισε ενrx. 6οχετο κrx.Ι μdς l5ωσe κrx.Ι χωνί, κι δτrx.ν περνοόσιχ.
με τΟΟ τ« !πιστΡέφrx.με. Ό ~λλσς πijγε στό 6ρόμο κrx.ί στrx.μιiτησε 
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ενα. Γιώτ~ Χ!. σ'C6ν όποίο ε!πε n μiiς μιτιχφέΡεΙ ώς τ6 ΙΧόwx!νητ6 
~ κΙΧί ν,*" περψ.ένει n Ι&τ a-v πά.ρouμε μ:τψ;ς ~ δχι. 'Αλλιως Υά; 
μα.ς ΠΡοσφέρε« οποιιχ σο1jθειιχ θ'*" χρειιχζόμιχστιχν. Τ(')\) π.ijpε μ4λι
στ~ ΚΙΧΙ τ'*" awtxetιx κιχ! τόν ~τέστησε υπεόΘUνo γι,*" την τόχη μ.ο:ς. 
Ο[ χωροφόλιχκες μα-ς dποχιχφέτησιχν ~Ι μα.ς ζ1jτησιχν συγγνώμη, 

ποό δέν μπαροΟσιχν ο[ {διαι Υά; μ4ς πα-Υε πίσω, γιιχτΙ 6ιΙΧζόντοοσιχν. 
Δέν ξέριιμε τΙ tOO ε!χε πεΙ δ χωΡοφόλιχκιχς τοο νέοο δδηγοο 

μιχς τΟΟ Γιώτιχ, ΧΙ. ~ι. οτιχν ~σιxμε aτό ιχότοκΙνητό μιχς κιχ! κιχ

uo1j~ μέ τό δοχείο τη 6ενζΙνη πljγιxμε ν,*" τhν εόχιχριστησουμε 
κα,ι Υά; τόν dποιχιχψετ1jσouμι •• ~ έκεινας πιχρκ,*"ρησε δΙπλΙΧ μιχς, 
κιχτέ6ηκε κιχ! περΙμενε ν'*'- ξεκιy1Jσοuμε πρώτ~ κσ.! μεw ν,*" φόγει. 

Μι,*" a-llYj φαρ'*' Efx~ π,*"ει γι,*" πόσιμο νερό, σέ μι,*" 6Ρόση 
κ4πω 42 χιλιόμετρα. gξω &πό 'C1jv "Αγκυριχ,. που ε!χε θιχυμ4σιο 
νερό. ΤΗτιχν χειμώνα.ς, χιόνιιχ κιχ! κρόο, μέ θερμ.oκp~Ισ. πoλλ~ 

6α.θμοός κ,*"τω &πό τό μηδέν. T1jv {όριχ ποό έwιμιχζόμιχστιχν ν,*" ξΙΧ

να.μ.ΠGUμ.ε στό ιχότοκΙVYj'tΟ γι,*" την tπιcπΡοφ1j, lφΤ<ιGε πεζοπορών
τιχς μι,*" αΙκσγένειιχ. εξη a-WΜΙX. 'Ένιχς a-ντριχς ~Ι οΙ όπόλοιποι γu
νιχ!κες κιχΙ π~ιδι,*". 

'Ένα.ς μικρός τόλμησε δειλ,*"-δειλιi νιΧ μα-ς πσ.ρακιχλέσει &.ν μπο
ροόσιχμε Υά; τόν πά.ΡOUμε ώς τό ΜπεΟΥιΧμ, lvιx χωριό που &πείχε μό
λις δυό χ.ι.λιόμετρ~ cπό δρόμο μιχς πΡός 't1jv "Ayoκu.pιx. Ο[ μεγά.λοι 
τόν μ'*'λωσιχν, dlU έμεΤς wΌς κιxλέσ~ νιΧ. μποονε cπ6 σ.όwx!νητο, 
δσοι χωροσσιχν. Μπηκιχν δλοι aτό πΙσω κ,*"θισμιχ, ενα.ς πά.νω aτόν 

&.λλο. Σ,*"ν φτιiσσ.με cπ6 χωp~ό τοuς, &.ρχισ~ν νιΧ. μ4ς πσ.Ριχκιχλοσν 

νά. κιxτεσoUμε νιΧ. μα.ς ΠΡοσφέpouν ενιχ ζεcπό τσά.ι. ΕLΠCφε δτι 6tιx

ζΌΜΙXcπσ.ν πολό, ιiλλά. όποοχεθ1jκιχμε δτι μι,*" a-ll1) φορ'*' θά. δεχό
μιχστιχν τό τσιΧ.ι τοος. 

II "tjγσ.Ινσ.με. 6έ6α.ισ., πολλές φορές σ' σ.δτη τη 6pόσ1j, ι1λλ'*'- εΤ
χιχμε ξεχ~ει την δπόσχεσ1j μ.a.ζ, όπότε, μεpικoUς μΤίνες μετ&:, ~
ποιας ιiπό την ΟΙκοιΥένεια. μ4ς εΙδε δτ.a.v Π1)γa.Ινa.με κιχΙ στην έπι

στροφ1j, εZχιx~ σγε! l:Ι1οι gξω κιχ! ε!χι;ι,ν μπλοκιΧρει τό δp6μn'. Πως 
νά. τους χσ.λ~εις τό χιχτηρι; Κιχτε61jκιχμε κιχ! tjTGtιx.με τ6 τσά.ι 'tOOς. 

Άξέχa.στες γιιΧ πά.ντιχ θιi μοϋ μεΙvooν οΙ περιοδεΊες μou στην 
έπι;ι,ρχΙΙΧ. Κά.θε φορ'*' ~ινoόFΎια. ιiπpι5oτc:τιx, κι:ιινΟΟΡγιες auγκtv1j
σεις, ιiπό τ6ποος κι:ιΙ ιiπό dVΘρώπouς. Πέρα.σιχ τόν Σσ.yyά.pto, τόν 
Κόκκινο Ποτιχμό. τόν "Aλt, τόΥ. μυθικό Πιχκτωλό κιχ! τόν ΜΙΧ(ΙΧΥ
δρα, τόν Κά.ιστ:ρο κι;ι,Ι τ:όΥ Μέλιχνα. των dpxιx!rov 'EU1jνωY. Καλύμ
~ crt"fι MΙXΌP"tJ θ'*'λιxσσa., aτό Βόσπορο, στιΧ ΔΙΧΙpPa.νέλλια., στΙς 
διχντελωτές dκτέ.i ~ ΑΙΥΙΧ!OU, dπό τόν. κόλπο τω ΆδpιxμuτtΙou Φςj 
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τη Σμόρνη κιιΙ την Άλικrιpνα.σσό. στΙς &'πέρrιντες κιιι σuχνιi πrιρθΙ
νες &'κτές της ΜεσσΥεΙοο, &οπό την Άττιiλειrι ώς τη MepσlvYj. Προ
σκόνησrι στόν τ!iφo τοσ ΠροφΎιτη, στό Τόπ KrιπΙ της ΠόλYjς, crtό 
Ίερό το!} πrινθεΤστη φιλόσοψοο Mε6λrι~, στην Kόνurι, στό 'Ιερό 
το!} ΧrιτζYj-Μπεκτιiς, στόν ξέσκεπο τά,φο τοσ NrισρεντΙν X6τζ~, aτό 
., Ακ ΣεχΙρ, κιιΙ φυσικιi. πρoσκόν'YJO~ πpώτrι στην ΆΥΙιχ. Σοψιά, της 
Πόλ'Yjς, στην 'Ayιιi ΣOΨΙιi της T~πεζoύ~, στιi πετρoκoμ.μένrι 
μoνrιστfιpι~ της Krιππa.δoκΙ~ς, στόν "AYj ΒrισLλYj της Σόνα.σou. 

EΤδ~ τη μuθικij ΦΡuyΙrι κιιΙ τό Γόρδιο, τό ΈσκΙ ΣεχΙρ κιιΙ την 
πpιiσι νη Π ρο!}σα., εΤδα. τό Π α.λιiντιoκεν της ΈpζερoUμ, &οπό δπou 
6yιiζooν την πεΡΙψ1jμ'Yj ~tJP'Yj ΠΙΤΡ<Ζ «'Ολτοότα.σι,., πού την κι:X.vouv 
κοσμijμ.<ΖΤ<Ζ, κιιθώς κσ.Ι την ocσπρYj πέτρα. το!} ΈσκΙσεχιΡ πoU φτιιi
χνouν τΙς πΙπες (λouWες) , ΥΙ' σ.Οτό κα.Ι τη λένε ",Λιοολέτα.σι,.. 

Γεότ1Jκιι την εΙδικΎι όμελέττσ. της Μα.ινεμένYjς, τό Oaouμ.ιiσto 
κιισμ.ι:Χ.κι &οπό χ~σΙς, στην Άψιόν, τό κεμπ6.π των Άδιχ.νων, τιχ. ylu
κιχ. το!} Χα.τζYjμπεκΙρ στην llblYj κα.Ι τοΟ Χ~τζYjμπ<Ζμ.Πa. στην 'ΆΥ
ΚUΡ<Ζ, τιi στρα.γιiλισ. το!} Τσόροομ, τόν μπα.στιpμ.ιi (Π<Zστoopμ.ιi) &οπό 
Κ<Ζμ.ijλσ. της Κ<ΖΙσι:Χ.ρεισ.ς ••• 

θα.όμ.α.σσ. τιχ. &'ριστOtJΡΎYjμσ.τικι:Χ. χειΡοπΟΙ'YjΤ~ χα.λι6. τοσ Χέρε
'Χε, της Mπoύνια.ς~ της Koύλa.ς, της Kα.ισιiρεια.ς, της Kόνuσ.ς, της 
Σπιχ.ρτης, τιχ. πoλt)χρ.ωμσ. ΚOUpStκι:X. κιιΙ τιi πa.ιχνιδιιiρικα. σ.!y~ιoπε

λα.ΥΙΤΙκσ.. 
Tpα.yoUδYjaa. τιi τρα.Υοόδια. τοος, χόρεψα. τοός χoρoUς το!)ς, i)

πισ. τό ρσ..κΙ τοος, δισ.σκέδα.σα. στΙς χα.ρές 'Cou<;; Κ~Ι Ικλα.ψα. στΙς λό
πες τους. 

Πoλλιi μοσ μένουν, πι:χ.ρα. πολΜ ... 
Μο!} μ.iνει τ6 σφΙξιμο ποό Ινοιωσσ. στην κα.ρδιι:χ., ~ν !πισκέ

φτηκσ. aτό πολεμικό μουσεΤο της llblYjC; την «!λλYjνικij γωνιά"., 
μ.i τις σ.!χμ.ιiλω,τες σ'Jj~Τες ~ς, μ.i τη φωτσypσ.φΙ~ το!} &'pχιστpιt. 

't1Jyoo TptκoόπYj, τό ΠYjλijκιο, τό ξΙφοι;, τό πpoσωTσtκό τοο Τ'Yjλlφω
νο !κστΡα.τεΙα.ς ••• 

Μο!} μ.iνει 6 σuyκλoyισμ.6ς &'πό την πρώτη !πΙσκεφYj aτό Kιi
στΡο της 'ΆγκUΡσ.ς, δτα.ν CΊντΙκρuσσ. χτισμ.iνσ. στούς τοΙχοος &'κέ
φιXιλa. !ll'Yjvtκι:X. &oyιiλ~τα., κtονόκΡα.v<z κσ.Ι καμμ.ιiτια. χ.ολόνες, έπι· 
τUμβι&ς fSutaoYΤtvl, πλιiκες ••. 

Δέν θιi ξεχιiσω ποτέ τη σuγκtY1jτικij πpoΘUμΙα. των χωρικων, 
,,' lν<Ζ μικρό χωριοοδι:χ.κι, lξω CΊπ6 την ΠpoUσ<z. Τό <ΖότοκΙνητό μου 
εΙχε πιiθει κι:Χ.πOtα. 6W'Yj στην τΡοφοδοσΙ<Ζ κσ.Ι δέν lπ~ιρνε μπρός. 
"'Ετρεξσ.ν δλοι Υά. βoYjOijσouy, μ.ιi σι:Χ.ν εΙδ<Ζμε δτι δέν γινότ<Ζν τΙπο-
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'tcx, Ρωτησcxμ.ε γι&. τ6 χοντινότεΡο γ'lt(tΡά.ζ. ''Πτcxν ~πou όχτώ χι
λι6μ.ετρ<ι ~κpu<i. ΑuτοκΙν1jΤΟ δέν δπijρχε γιιi ν6. μ.έ πιiει. Kcxl τ6-
τε, lνcx~ χωρtκ6ς; πρ6τεινε νιi μ.έ 'It/i.νs στcρώχνοντcxς; Ινσ. - δυ6 χιλι6-
μ.ετρα., δπότε δ δρ6μοι;; ~τcxν 'ιt(tτηφορικ~ 'lt(t! θιi μποΡοΟσε νιi τσou
λ~σει μ.ετιi τ6 ιiμ.ιiξι. Σuμφών1jσcxν "cxl οι ωοι, κcxΙ ήtσ..ν Ιτοψ.οι 
ν6. τ6 κιiνouν. Eυτuχώ~, πiρσ..σε Ινcxς; τσ..ξιτζ~~, πού ~ξεpε τΙ σuνέ-
6cxtνa 'lt(t! μ4ς; δι6Ρθωσε τη 6λιi61j. 'Ότcxν τ6 σ..ότoκΙν1jΤO 'Itijpε μπρός;, 
οΙ ΧωΡικοΙ ξέστc(Mσ..ν σέ χειpoκpoτημ.σ..τcx κcxΙ lπεuφ1jμΙε~ aτόν τσ..ξι
τζ1j: «rισ..σσ..σΙν oόστιil» (ΜπΡά.60 μιiστopσ..!). 

θιi μποΡοΟσσ.. νιi &νσ..φέρω πoλλιi τέτοισ.. περtστcxτικιi, ci.λλιi θιi 
περιοριστώ σέ Ινσ.. τελευτcx!o. 'Ήτσ.ν Τι 1.ιέρ<ι πού έΥκ.σ..τέλειπσ.. δ
ριστικιi την Τοορχ.Ισ... ΊΙ yισ.γιιi Μπεσιμ.έ, γειτ6νοι χ.σ.ι φlλoι στόν 
Ιδιο δροφο τij~ πoλυκcxτoικΙσ..ς; στην "AΓΚUΡ<Ι. σ1jκώθηκε πρωΙ-πρωΙ 
νιi 6ο1jθ~σεt. -rστερσ... μ' δλοος τοός; Frεu~τtσμ.οUς; της, πijρε τ6 
μπσ.στooνιiκι της στ6νσ. χέρι κcxΙ μιιi κσ..ν&.τσ.. γεμ.ιiτη νερό στ6 ωο 
κcxΙ κσ.τέ61jκε κoUτσσ..-κoότσσ.. τιi 54 σκσ.λιιi. 

Άφοί} &πoχσ..ιρετηθ~κσ..μ.ε κcxΙ εΙπσ..μ.ε τιi «Άλλσ..χιi Ίφρλσ.
ντΙκ» κσ..Ι «ΊγΙ γιολτζοολουκΜρ» κσ.Ι cfκιοuλέ - rκιοολέ» κσ.Ι ν6. 
μ~ ξεχcxστοΟμ.ε, Τι γισ.γιιi Μπεσιμ.έ Ιχυσε τ6 νερό &π' την κcxνιiτcx 
μ.πpoστιi στΙς ρόδες τoi) σ.6τoκι~τoo, λέγoντ~ μιιi εδχ~: «'Όπως 
κυλιiει ιiνεμ.π6διστσ. τ6 νερ6, Ιτσι &νεμπ6δισtσ.. ν6. κuλιiει δ ιiρ<ι
μ'ltιiς; σou Ι». 

ΆντΙο ytcxγtιi-Μπεσtμ.έ, ιiντΙo ΆμπινΤΙν κcxΙ Ίφ1jλ, rΚLονοόλ 
κcxΙ ΜΠΙY'('X.Louλ, Άσσέ κσ.Ι Pεχιi, Όρχιiν κcxΙ ΣεφΙκ, Λεσλιi κσ.Ι 
Ντεφνέ, MεpΙ~ κσ.Ι Λσ..λέ, Άντνιiν κσ..Ι Οόλκέρ ••• Κσ..Ι ν6. ~θελσ. ν6. 
σ4ς; ξεχιiσω, δέ θιi τ6 μπoρoijσσ.. π.otέ. 
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Deigitized by 10uk1s, March 2009ΗΕλλψες καί Τούρκοι tJrήI' Πλατεία ((Κονάκ)) της Σ,uVρνης. '.4Qιστερά τ6 ρολόι . 
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Τό θα't.μάσιο ((Κιόσκι τού Άταταύρκ)) στήν ΤραπεζοVντα. Δώeο ΈV6ς ~ Ελληνα. 
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'Λπό τήν τελεηί τιίς ανάληψης τιϊς πρωθυπουργίας άπό τόν ναύαρχο έ.α. ιΊ-Επουλέη ουλουσού (μπροστά στό 

κέντρο) στίς 21 ΣεπτεμβρΕου 1980. Πίσω του, ό στρατηγός' ΕβρέI •. 



Deigitized by 10uk1s, March 2009
Τό (('ΑΛτ Καμπίριι, ή σVΓχΡOVΗ 'Λκρόπολη τιϊς 'Άγκυρας, ι3που άναπαύεται δ Κεμάλ Άτατούρκ . Άπέναιοτι άκρι

βώς σέ μικρι'ιΤεQo μ.νημε ίο , δ διάδοχός ΤΟΙ', 'Ισμέτ W Ι"οl'ου. 
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ΟΙ μονόλιθοι Τ1ίς Καππαδοκίας - μοναδικό τοπείο στ6ν κόσμο- πού σχηματίστηκαν άπό τή λάβα πού ξεχύθηκε 

άπό τό ήφαίστειο του βουνο/) 'Αργαίο, έγΙ~'αν καταφύγιο έκατοντάδων χιλιάδων χριστιανών. 
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Ό 'Αβραάμ κατέχει σπουδαία θέση στ6 ]{oράvι χαί 7) θυσLα του γιου του, 'Ισαάκ, a:τοτελεί προσφιλές 

θέμα Τούρκων λαϊκών ζωγράφW1" 
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']-1 εϊσοδος στό)- Παgάδει. σο. ''Ειια σπιίλαιο πού έ.ττ;εσε η ιJρoφιί του μέ ύπ6γειο ποτάμι σέ βάθος 1:15 μέτρα, στό '/τσέλ 

ηϊς Μερσίνης . Τό κτίριο τό λένε Ναό της Ρώμης. Στήν:πραγματικότητα πρόκειται γιά βιιζαι-τιι-ό /ιοl-α"τιίρι .. Στούς 
έσωτερικους τοίχους Τύυ διακρί~'oνται ακόμα οΙ βυζαιΤΙ " 'ές εΙκ6νε; . 
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'I-l γυl'αΙκα τοιί άγροφιίλακα καΙ (ϊρχαιοφι:λακα τιίι; ΛαμποάΥται; (Λάβραι'δος) μέ 16 παιδί ιης . Ό ι1.ι'τρα, 

της έχει δ,αρρι,θμ{σει όρισμf:J'ους χώρους γιό 1·ά κάνει στα ιίλους γιό τά ζ(ίια ΤΟ1" '.1τ6φιες κολ6νες άρχαϊις 

χρησιμοποιοϋ"ται γιά καθlσματα .. . 
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Deigitized by 10uk1s, March 2009Τ6 II' ηl, 6ίο τυί .' ΠισιJvτων στό .!:U τι άe ι ο, πάι ω στ& J.dφo το,-; fl6lur:lt. 



Deigitized by 10uk1s, March 2009

Μέσα στήν καρδιά τι}ς ~Aγκ!'(!ας, 1ί συνύπαρξη τού παλιού μ{ τ6 μOJ>τέρνο. 

Μέ τ;ρ, εναρξη το;; Ραμαζαl·ιοV (νηστείας) γεμ.ίζουν οί όρ6μοι αρκούδες. 
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Ή μοι·αδικιί κολόΙ'α (κι αύηί μισοκατεστραμέvη) (;πό τό Ναό τιϊ; '-1eri 
μιδας , στψ.· Εφεσο. Στό βάθος τό σελτσovκικό κάστρο καΙ δεξιότερα 

ή Βασιλικιί ΆγΙοι' Ίωάι'l'οlι. 

ΊΙ 'Αγιά Σοφιά, στψι TρaΠE~oiίllτα. 'Ακόμα κι d δρόμος πού όδηγεί ΙΚδί 
διατηρεί τό παλι,ό του δνομα Άγιασόφια Σοκ&κ ('Οδό, ΆγΙας Σαφώς). 




