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Συνέντευξη στην Κάτια Μ ακρή - Φωτό Χάρη Γκίκα Η Δάφνη είναι η 
; ισχυρή γυναίκα πίσω 

από τον πρωθυπουργό
Τη Δάφνη Σημίτη την συνάντησα ξανά,μετά απά πολλά χρόνια στο 

σπίτι της στη οδό Αναγνωστοπούλου.
ΕΡ.: Τους Ελληνες φίλους του πρωθυπουργού τους έχετε γνωρί

σει;
ΑΠ.: Ναι, ένα Βράδυ στο σπίτι του στο Κολωνάκι. Ηταν εκεί ο κ. Ρο- 

ζάκης και κάποιοι ακόμη, αλλά δυστυχώς μου είναι δύσκολο να 
συγκροτήσω ελληνικά ονόματα. Μ ε εντυπώσιασαν όλοι για την ευρύ

τητα του πνεύματός τους. Οπως επίσης χάρηκα πολύ που 
ξανασυνάντησα μετά απά τόσα χρόνια τη Δάφνη. 

Φαντάζομαι πως είναι η ισχυρή κυρία 
πίσω από τον πρωθυπουργό.

ΕΡ.: Ετσι ήταν και στη σχέση 
τους στο Λονδίνο;

ΑΠ.: Ναι, η Δάφνη 
τον αγαπάει και τον 

στηρίζει πολύ. 
Αλλά δεν της ι ρέ- 

σει να φαίνετσ η 
ίδια.

44 Είναι ποΛά καΆό για  
την Ελλάδα και την Τουρκία 

που αυτή τη στιγμή είναι 
πρω θυπουργός ο Κ ώστας Σημίτης ̂  ^
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Ο  Τούρκος φίήος του Σημίτη

Γεννήθηκαν τον ίδιο χρόνο και την ίδια εβδομάδα. Σπούδασαν μαζί οτο Λον
δίνο, ενώθηκαν από την πίστη τους στις ίδιες -σοσιαλιστικές- αξίες και πα

ντρεύτηκαν και οι δύο τις συμφοιτήτριές τους, τις οποίες γνώρισαν πριν από 
35 χρόνια.

Στην πορεία ο ένας έγινε πολιτικός και ο άλλος παρέμεινε ακαδημαϊκός. 
Αυτή όμως δεν είναι ούτε η μόνη ούτε η μεγαλύτερη διαφορά τους όταν 

πρόκειται για τον Ελληνα πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη και τον Τούρκο ακα
δημαϊκό Μετέ Τουντσάι...

Οι δυο τους είναι φίλοι επιστήθιοι. Κι ελάχιστοι το γνώριζαν αυτό πριν ο πρω
θυπουργός Κώστας Σημίτης το αποκαλύψει στη ΔιαΒαλκανική Σύνοδο που 
έγινε το '97 στην Κρήτη στον τότε ομόλογό του Μεσούτ Γιλμάζ.

Στο πέρασμα του χρόνου η φιλία τους πέρασε περιόδους σύσφιγξης και χα
λάρωσης. Κάτι σαν τις... ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ποτέ όμως περιόδους κρί
σης, αφού εξωγενείς παράγοντες, όπως η αυτοεξορία του Κώστα Σημίτη την 
περίοδο της επταετίας ή η φυλάκιση του αριστερού καθηγητή από το τουρκι
κό καθεστώς, τους έκαναν να χάσουν ο ένας τα ίχνη του άλλου επί μακράν.

Ξανασυναντήθηκαν το 1995, όταν ο Κώστας Σημίτης, καθηγητής στο Πά- 
ντειο ακόμη, κάλεσε τον Μετέ Τουντσάι για μια κοινή διάλεξη.

«Κώστα, τι πάθανε τα μαλλιά σου;» τον ρώτησε μόλις τον πρωτοείδε ο 
Τούρκος διανοητής, με το θάρρος μιας φιλίας που θεμελιώθηκε στα χρό
νια της αθωότητας...

Εκτοτε η σχέση τους είνάι και πάλι στενή. Μιλούν, αλληλογρα
φούν, ανταλλάσσουν επισκέψεις και απόψεις. Ο δρ Τουντσάι, πρύ
τανης σήμερα στο Πανεπιστήμιο του Μπιλγκίρ στην Κωνσταντι
νούπολη, περιμένει τον Κώστα Σημίτη και στο σπίτι του όταν ο 
Ελληνας πρωθυπουργός επισκεφθεί την Τουρκία τον Νοέμ
βριο για τη Σύνοδο Κορυφής του ΟΑΣΕ. «Μου το έχει υπο- 
σχεθεί. Κι ο Κώστας δεν αναιρεί τον λόγο του».

Το «Εθνος» συνάντησε τον Μετέ Τουντσάι στο φιλόξε
νο γραφείο του και «παρέκαμψε» τις αρχικές αντιρρή
σεις του να μιλήσει για την πολύχρονη φιλία του με 
τον Ελληνα πρωθυπουργό.

Στο δίωρο της συνομιλίας μας ήταν πολλές οι φο
ρές που επανέλαθε ότι Αθήνα και Αγκυρα είναι 
πολύ τυχερές που ηγείται της Ελλάδας ο Κώστας 
Σημίτης, ένας άνθρωπος με ανοικτό μυαλό. «Γιατί 
μέσα σταΠΑΣΟΚ υπάρχουν πολλοί εθνικιστές πο
λιτικοί» λέει ο Μετέ Τουντσάι.

Είναι οπαδός της ελληνοτουρκικής φιλίας. Πι
στεύει ότι τα Ιμια είναι ελληνικά και ότι η κρίση 
του '96 ήταν τεχνητή.

Παραδέχεται ότι η στρατοκρατούμενη Τςιυρκία θέλει 
πολύ χρόνο για να γίνει δημοκρατική χώρα. Οσο για το 
Κουρδικό; Είναι κατηγορηματικός: «Δεν το δημιούργησε η 
ελληνική κυβέρνηση»...

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Η κουβέντα μας, όπως άλλωστε ήταν 
φυσικό ξεκίνησε από την γνωριμία των δύο 
ανδρών στο LONDON SCHOOL OF 
ECONOMICS.

ΕΡ.:Ενας Τούρκος κι ένας Ελληνας νιώ
θουν πιο κοντά όταν βρεθούν στο εξωτερι
κό;

ΑΠ.:Είναι περίεργο, αλλά ναι. Εχουν 
πολλές κοινές αξίες που μοιράζονται.

ΑΠ.:Με τον Κώστα γνωριστήκαμε στο 
πανεπιστήμιο, στο Λονδίνο. Οι συνθήκες ή
ταν δύσκολες, αφού δεν ξέραμε ο ένας τη 
γλώσσα του άλλου κι έπρεπε να μιλάμε 
συνέχεια αγγλικά. Δεν ήμασταν ακόμη πα
ντρεμένοι, αλλά και ο Κώστας είχε ήδη γνω
ρίσει τη Δάφνη κι εγώ τη σύζυγό μου. Πολ
λές φορές έρχονταν στο οπίτι μας, σε ένα 
διαμέρισμα στο Μπεϊσγουότερ, και η Δάφ
νη με τη γυναίκα μου μονίμως τσακώνονταν 
για το αν κάποια φαγητά ήταν ελληνικά ή 
τουρκικά...

ΕΡ.:Πόσα χρόνια πέρασαν από τότε;
ΑΠ.:Δεντο πιστεύω όταντο λέω, αλλά εί

ναι 35. Ομως θυμάμαι παρά πολλά πράγμα
τα από εκείνη την εποχή. Οπως, για παρά
δειγμα, την επίσκεψη του Βασιλιά Παύλου 
στο Λονδίνο. Οι συγκεντρωμένοι που δια
δήλωναν εναντίον του ήταν πολλοί. Κι εμείς 
οι δύο, παιδιά τότε, ανάμεσά τους.

Θυμάμαι ακόμη που ο Κώστας μού έλεγε
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για τον Στρατό. Οταν κάποιος χωρικός πα
ρουσιαζόταν, οι ανώτεροι του τον ρωτού
σαν «Ποιος είναι ο εχθρός;».Εκείνος αμέ
σως απαντούσε: «Ο Τ ούρκος». Τ ου έδιναν 
όμως ένα χαστούκι και του έλεγαν «ο Σλά
βος,γιατί τότε πρωτοήμασταν σύμμαχοι 
στο ΝΑΤΟ.

Περνούσαμε πολύ καλά εκείνη την επο
χή. Με όσα λέγαμε και κάναμε πραγματικά 
γελούσαμε πολύ...

ΕΡ.: Ακούγεται περίεργο αυτό, γιατί στις 
δημόσιες εμφανίσεις του ο πρωθυπουργός 
δεν είναι ιδιαίτερα εξωστρεφής...

ΑΠ.: Ναι, αλλά τότε ήταν νέος. Πολύ νέ
ος. Ομως και τώρα που μεγαλώσαμε μεταξύ 
μας δεν χάσαμε το χιούμορ μας. Οταν μάλι
στα το 1995 με κάλεσε στην Ελλάδα για μία 
ομιλία στο Πάντειο, μετά από πολλά χρόνια 
που είχαμε χαθεί, μόλις τον πρωτοείδα του 
είπα «Κώστα, τι πάθανε τα μαλλιά σου;». 
Και κάποιος από τους συνεργάτες του που 
ήταν δίπλα του μου είπε «Μετέ, δεν θα στο 
συγχωρήσει ποτέ αυτό»...

ΕΡ.: Τι ήταν αυτό που σας έφερε κοντά 
στην πραγματικότητα;

ΑΠ.: Το βασικότερο είναι ότι και οι δύο 
μοιραζόμασταν συγκεκριμένες σοσιαλιστι
κές αξίες. Κανείς μας δεν ήταν σκληρο
πυρηνικός σοσιαλιστής ή κομμουνιστής, ό
πως επίσης και οι δύο απαρνούμασταν τον
3ϊΐ3θρηΜ ;ώα£> οπόφ όχπ υό νοτ νόοθυοΛ

σοβινιστικό χαρακτήρα του εθνικισμού.
ΕΡ.: Ο κ. Σημίτης αποφάσισε να εγκατα- 

λείψει την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία 
για τον πολιτικό στίβο. Πιστεύετε ότι οι α
καδημαϊκοί γίνονται επιτυχημένοι πολιτι
κοί;

ΑΠ.: Πάντα μου άρεσε να είμαι ελεύθε
ρος να ασκώ κριτική στην κυβέρνηση. Πι
στεύω πως για έναν διανοούμενο είναι πιο 
βολική αυτή η θέση. Και στην πραγματικό
τητα δεν νομίζω ότι άνθρωποι που υπήρξαν 
ακαδημαϊκοί μπορούν να γίνουν επιτυχη
μένοι πολιτικοί.

ΕΡ.: Αυτό μάλλον δεν θα αρέσει πολύ 
στονκ. Σημίτη...

ΑΠ.: Ο Κώστας είναι εξαίρεση στονκανό- 
να. Είναι πολύ καλό και για τους Τούρκους 
και για τους Ελληνες που ένας άνθρωπος 
της δικής του αντίληψης είναι αυτήν τη 
στιγμή πρωθυπουργός στην Ελλάδα.

Ομως υπάρχουν πολλά παραδείγματα, ό
πως ο Σαλαζάρ, ο δικτάτορας της Πορτογα
λίας, Ηταν καλός καθηγητής, αλλά επικίν
δυνος πολιτικός. Κι εδώ στην Τουρκία έ
χουμε μερικούς πολιτικούς με ένα ακαδη
μαϊκό μπαγκράουντ, οι οποίοι δεν είναι κατ' 
ανάγκην επιτυχημένοι. Ο γιος του Ινονού, 
ας πούμε, δεν μπορεί να καταγραφεί στους 
επιτυχημένους πολιτικούς.

ΕΡ.:Το ενδιαφέρον σας για την Ελλάδα ή-
-ορπ οτρτϋΛηγ3μ οΤ , ρημ οιοομπμ ομόμά

ταν αυτό που σας οδήγησε να ασχοληθείτε 
στο διδακτορικό σας δίπλωμα με τον Νίκο 
Ζαχαριάδη;

ΑΠ.: Το διδακτορικό μου ήταν επάνω στις 
αρχές της ελευθερίας στην ιστορία των πο
λιτικών ιδεών της Δύσης. Ενδιαφερόμουν 
για την ιστορία της τουρκικής Αριστερός 
και ξέρετε ότι στα τελευταία χρόνια της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αναπτύσσο
νταν τα σοσιαλιστικά κινήματα διαφόρων 
χωρών. Υπήρχαν οργανισμοί που οι Ελλη
νες εργαζόμενοι κυριαρχούσαν. Μπορείτε 
να θυμηθείτε μερικούς από τους ηγέτες των 
κομμουνιστών, όπως ο Νίκος Ζαχαρώδης, ο 
Σεραφείμ Μάξιμος. Για τον Ζαχαριάδη ζή
τησα Βοήθεια από τον Κώστα όταν ήταν στη 
Γερμανία. Αργότερα έγραψα κι ένα σχετικό 
βιβλίο. Ο Σημίτης το είδε σε μία βιβλιοθήκη 
και ζήτησε από την τουρκική πρεσβεία στην 
Αθήνα να με βρουν, γιατί αλλάζοντας χώ
ρες, σπίτια και διευθύνσεις είχαμε χαθεί. 
Τελικά εντόπισαν το σπίτι της μητέρας μου 
και ο Κώστας έστειλε ένα γράμμα.

ΕΡ.:Πόσες φορές συνολικά έχετε έρθει 
στην Ελλάδα;

ΑΠ.: Πολλές. Την πρώτη φορά που είδα 
την Αθήνα ήμουν πρόσκοπος. Τελευταία 
πήγα στο Ναύπλιο ως μέλος του τουρκικού 
τμήματος της Ενωσης Πολιτών του Ελσίνκι. 
Υπάρχει ένα αντίστοιχο τμήμα στην Ελλάδα
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ΕΛΛΑΔΑ

Η ΘΕΣΗ

Τα Ιμια είναι 
και πρέπει να 
είναι ελληνικά

0  δρ Μετέ 
Τσουντάι με την 
συντάκτρια του 

«ΕΘΝΟΥΣ > Κάτια 
Μακρή. k

■
Η οξύτητα στις σχέσεις Ελλάδας 

Τουρκίας έχει δώσει τη θέση της στην ύ- 
φεση,ένώ οι πιο αισιόδοξοι μιλόυν ακόμη 
για την προσπ; αθεΐα προσέγγισης των δυο 
κρατών. Ο μετέ Τσουντάϊ στηρίζει τη φι
λία των δύο λαών, αν και δεν αρνείται ότι 
υπάρχουν τουρκικές διεκδικήσεις για το 
Αιγαίο.

ΕΡ.: Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις τον 
τελευταίο καιρό δείχνουν να Βελτιώνο
νται. Φτάνει όμως ένας σεισμός για να γί
νει αυτό;

ΑΠ.: Η κοινή γνώμη σε Ελλάδα και 
Τουρκία είναι αυτήν τη στιγμή μπροστά α
πό τους πολιτικούς. Τους πιέζουν να κά
νουν κάτι για τη φιλία ανάμεσα στα έθνη. 
Υπάρχουν Βέβαια ιστορικές προκαταλή
ψεις που αφορούν το παρελθόν και το πα
ρόν. Προκαταλήψεις που έχουν γίνει στο 
έπακρο αντικείμενο εκμετάλλευσης, αν 
και στην πραγματικότητα δεν εκφράζουν 
τις πραγματικές σχέσεις των δύο λαών. 
Μια ιστορική αναδρομή αποδεικνύει πό
σα κοινά έχουμε. Στη γλώσσα μας έχουμε 
λέξεις ελληνικές κι ας νομίζουμε ότι είναι 
τουρκικές. Ακόμη και η «αγνότητα» των 
λαών είναι ένας μύθος. Εχουμε μοιραστεί 
τη διανόηση, έχουμε περάσει πολύ χρόνο 
μαζί.

ΕΡ.; Και με τις τουρκικές διεκδικήσεις; 
Στο πλαίσιο της φιλίας που καλλιεργείται 
πιστεύετε ότι θα πάψουν να υπάρχουν α

ξιώσεις για τα Ιμια και τα άλλα νησιά του 
Αιγαίου;

ΑΠ.: Ειλικρινά κι εγώ προσπαθώ να κα
ταλάβω τη λογική της Τουρκίας στο θέμα. 
Εγώ είμαι επιστήμονας και ξέρω να δια
βάζω χάρτες. Αυτά τα νησιά είναι και πρέ
πει να είναι ελληνικά. Η ιστορία είναι α
πόλυτη. Κρίσεις αυτού του είδους είναι 
τεχνητές. Θυμάστε ότι ο Κώστας Σημίτης 
ήταν μόλις λίγες μέρες στην πρω
θυπουργία της χώρας κι εμείς είχαμε στην 
ηγεσία την κυρία Τσιλέρ. Δεν ξέρω ποιος 
δάκτυλος ενήργησε. Ηθελαν άραγε οι 
ΗΠΑ να στείλουν μήνυμα στον Σημίτη ό
τι δεν πρέπει να αισθάνεται πολύ άνετα α
πό το γεγονός ότι είναι μέλος της ΕΕ ή να 
δείξουν την εύνοιά τους στην κ. Τσιλέρ;

Σ' αυτήν την περίπτωση πάντως αισθάν- 
θηκα πραγματικά ότι οι τουρκικές δυνά
μεις ασφαλείας θέλουν έχουν ένα δόγμα 
που θέλει τα Δωδεκάνησα Τουρκικά, θε
ωρώντας τα κλειδί για την Ανατολία. 
Ομως αυτό είναι αδύνατο αφού τα νησιά 
κατοικούνται απο Ελληνες.

ΕΡ.: Αρα, μπορούμε τώρα να λύσουμε 
προβλήματα χρόνων, όπως είναι αυτό του 
Αιγαίου;

ΑΠ.: Δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι 
οι συνθήκες για τη φιλία είναι εύκολο να 
δημιουργηθούν. Είναι ένας δύσκολος και 
μακρύς δρόμος. Οι απλοί άνθρωποι στην 
Τουρκία όμως στην πλειονότητά τους δεν

μισούν τους Ελληνες, όπως επίσης και οι 
Ελληνες δεν έχουν αυτό το μίσος για τους 
Τούρκους που πολλοί πολιτικοί στην 
Ελλάδα, ακόμη και στο κυΒερνών κόμμα, 
πιστεύουν ότι υπάρχει.

ΕΡ.: Τις στιγμές των κρίσεων όμως τα 
συναισθήματα αλλάζουν...

ΑΠ.: Σίγουρα οι κυβερνήσεις στο πα
ρελθόν έχουν κάνει τεράστια λάθη, αλλά 
τα media υποδαυλίζουν τα ένστικτα των 
ανθρώπων.

ΕΡ.: Το Κουρδικό, δηλαδή, το δημιούρ
γησαν τα media;

ΑΠ.: Δεν είναι πάντως και πρόβλημα 
που το δημιούργησε η ελληνική κυβέρνη
ση, αν και στο παρελθόν κάποιοι αξιωμα- 
τούχοι έχουν προσπαθήσει να το διογκώ
σουν.

ΕΡ.: Αρα, με την τουρκική στάση δεδο
μένη, συμφωνείτε με το άνοιγμα που κά
νει τώρα στην Αγκυρα η ελληνική 
πλευρά;

ΑΠ.: Ναι, γιατί κάτω από κοινή ομπρέ
λα μπορούν όλα να γίνουν πιο εύκολα.

Κι είμαστε και οι δύο λαοί πολύ τυχεροί 
που ηγείται της Ελλάδας ο Κώστας Σημί
της, ένας άνθρωπος χωρίς στερεότυπα για 
τους Τούρκους, γιατί μέσα στο ΠΑΣΟΚ 
υπάρχουν πολλοί εθνικιστές πολιτικοί, 
που προσπαθούν να στρέψουν τον ελληνι
κό λαό εναντίον των Τούρκων. Κι αυτό θα 
είναι καταστροφικό για όλους...

ΠΡΟΤΑΣΗ

Πανεπιστήμιο 
φιλίας στο 
Καστελόριζο

Οι κοινές συναυλίες Ελλήνων 
και Τούρκων καλλιτεχνών, κατά 
τον δρ. Τσουντάϊ είναι ένα καλό 
βήμα για τη σύσφιξη των σχέσεων.

ΕΡ.:Τον τελευταίο καιρό καλλι
τέχνες τραγουδούν για τη φιλία, 
σχολεία ανταλλάσσουν επισκέ
ψεις, υπάρχει μία κινητικότητα 
στο πλαίσιο της καλλιέργειας σχέ
σεων ανάμεσα στους δύο λαούς. 
Πιστεύετε ότι κινήσεις όπως αυτές 
μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα;

ΑΠ.: Το ουσιώδες είναι να γνω
ρίσουμε ο ένας τον άλλον. Σίγουρα 
βρίσκω υπερβολικό το να αφή- 
σουμε όλες τις ελπίδες μας στον 
Θεοδωράκη και στον ΛιΒανελί, εί
ναι όμως μια αρχή, ένα βήμα. Ακό
μη και ένα «Πανεπιστήμιο Φιλίας» 
θα πρότεινα να γίνει στο Καστελό
ριζο, όπου καθένας θα μπορούσε 
να μάθει τη γλώσσα του άλλου.

ΕΡ.: Πιστεύετε ότι υπάρχει έλ
λειμμα εμπιστοσύνης ανάμεσα 
στους λαούς;

ΑΠ.: Οχι στους λαούς, στις δύο 
χώρες. Ξέρετε υπάρχει μία ψυχο
λογία στην Τ ουρκία: ότι η κατάστα
ση δεν ήταν ποτέ καταστροφική 
για μας αλλά για τους Ελληνες. Κι 
είναι πιο δύσκολο για την πλευρά 
των χαμένων να ξεχάσουν. Κάτι 
παρόμοιο συμβαίνει άλλωστε και 
με τους Τούρκους έναντι των Ρώ
σων...

και μερικές φορές έχουμε κοινές εκδηλώ- 
σεις.

ΕΡ.: Νιώθετε τους Ελληνες και τη δια
νόησή τους οικείους;

ΑΠ.: Σε ένα βαθμό, ναι. Υπάρχουν πολλά 
κοινά σημεία αφού, όπως σας εξήγησα, δεν 
έχω καμία συμπάθεια για τον εθνικισμό. Ο 
καθένας συμπαθεί τη χώρα που ζει γιατί με 
τη γλώσσα του καταλαβαίνει τι συμβαίνει 
τριγύρω, αλλά αυτό πρέπει να σταματά ε
κεί. Ο εθνικισμός προκάλεσε στο παρελθόν 
αμέτρητους πολέμους και αποδείχθηκε πο
λύ επικίνδυνος για την ανθρωπότητα.

ΕΡ.:Και η Τουρκία «πάσχει» σοβαρά από 
τον εθνικισμό...

ΑΠ.: Ναι, έχουμε τέτοια προβλήματα, ό
πως επίσης δυστυχώς έχει και η Ελλάδα. 
Ομως τα τελευταία χρόνια οι Τούρκοι έγι
ναν πολύ εθνικιστές τόσο στις εσωτερικές 
όσο και στις διεθνείς τους σχέσεις. Εχουμε 
μάλιστα και σχετικό κόμμα στον κυβερνητι
κό συνασπισμό με έναν ακραιφνή εθνηαστή 
πρωθυπουργό, τον Μπουλέντ ΕτζεΒίτ.

ΕΡ.: Η αίσθηση διεθνώς είναι ότι στην 
Τουρκία υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας. 
Εσείς δύο φορές κατά το παρελθόν υποστή- # 
κατε την αυταρχικότατα του καθεστώτος. 
Πιστεύετε ότι η Τουρκία σταδιακά μπορεί 
να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά μίας 
πραγματικά δημοκρατικής χώρας;

ΑΠ.: Είναι αλήθεια πως το 1971 με συνέ
λαβαν επειδή μετέφρασα κάποια κεφάλαια 
από τον Καρλ Μαρξ. Απελευθερώθηκα με
τά από 3-4 μήνες. Επίσης, το 1993 ο Στρατός 
με απέλυσε από το Πανεπιστήμιο της 
Αγκυρας όπου δίδασκα γιατί ασκούσα κρι
τική.

Μιλήσατε όμως για έλλειμμα δημοκρα
τίας στην Τουρκία. Μερικές φορές αστειεύ
ομαι με τους φοιτητές μου λέγοντάς τους ό
τι η Δημοκρατία δεν είναι σαν την εγκυμο
σύνη. Μία γυναίκα είτε είναι έγκυος είτε ό
χι. Ομως για τη Δημοκρατία δεν μπορείς να 
μιλήσεις με άσπρο και μαύρο.

ΕΡ.:Για την περίπτωση της Τουρκίας πά
ντως οι κατηγορίες είναι ιδιαίτερα σοβαρές. 
Υπάρχουν αλλεπάλληλες εκθέσεις και α
ποφάσεις ευρωπαϊκών ή και διεθνών Οργα
νισμών που κατηγορούν τη χώρα για κατα
πάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων...

ΑΠ.: Αυτό είναι αλήθεια. Ομως η αντίλη
ψη πως κάποιες χώρες είναι δημοκρατικές 
και άλλες όχι είναι λάθος. Στην πραγματι
κότητα υπάρχουν διαβαθμίσεις. Τέλεια Δη
μοκρατία δεν υφίσταται σε καμία χώρα.

ΕΡ.:Σ’ αυτήν τη διαβάθμισα η Τουρκία 
πού βρίσκεται;

ΑΠ.: Είναι κάπου στη μέση, αν τη συγκρί
νουμε με το παρελθόν. Βέβαια έχουμε πολύ 
δρόμο μπροστά μας . Το μεγαλύτερο πρό

βλημα είναι ότι στην Τουρκία υπάρχει σα
φέστατη υπεροχή του Στρατού στη δημόσια 
ζωή. Και με τον Βαθμό εθνικισμού που 
υπάρχει ο κόσμος στηρίζει τις ένοπλες 
δυνάμεις.

ΕΡ.: Το έλλειμμα δημοκρατίας είναι ο λό
γος για τον οποίο κινδυνεύετε να αποκλει
στείτε από την Ευρωπαϊκή Ενωση;

ΑΠ.: Πιστεύω ότι κύριος ανασταλτικός 
παράγοντας είναι ο τεράστιος πληθυσμός 
μας. Τα 60 εκατομμύρια των Τούρκων και η 
οικονομική κατάσταση της χώρας. Η Ευρω
παϊκή Ενωση δεν ήταν ευτυχισμένη ούτε ό
ταν μπήκε και η Ελλάδα, γιατί συγκριτικά 
ήταν φτωχότερη από τις άλλες χώρες.

ΕΡ.: Εκτός από την οικονομία, δηλαδή, 
πιστεύετε ότι η Τουρκία ιστορικά και πολι
τικά «ανήκει» στην Ευρωπαϊκή Ενωση;

ΑΠ.: Η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη; Ξέ
ρω ότι πολλοί στην Ελλάδα λένε ότι βαδί
ζουν προς την Ευρώπη κι όχι ότι ανήκουν σ ’ 
αυτήν. Η απάντηση εξαρτάται από το αν θα 
δείτε την Ευρώπη ως γεωγραφικό χώρο. 
Τότε οι περισσότεροι Τούρκοι είναι χωρίς 
αμφιβολία έξω. Ομως η Ευρώπη δεν είναι 
γεωγραφική περιοχή, αλλά μια αρχή που 
συμβολίζει τον δυτικό πολιτισμό. Οι Ηνω
μένες Πολιτείες, για παράδειγμα, δεν είναι 
μέρος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά ακο
λουθούν τον δυτικό τρόπο ζωής. Μπορείτε

να περιορίσετε την Ευρώπη στις σκανδινα
βικές και δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Ισως 
και στην Ισπανία ή την Ιταλία. Η καθολική 
Ευρώπη όμως ήταν δύσκολο να δεχτεί την 
ορθόδοξη Ελλάδα.

ΕΡ.: Η Ελλάδα όμως είχε τελικά την ικα
νότητα να ξεπεράσει τα ποικίλα εμπόδια 
και να γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης. Η Τ ουρκία πιστεύετε ότι τελικά θα 
ενταχθεί;

ΑΠ.: Αυτή είναι πολιτική απόφαση. Αν ό
μως η Τουρκία γίνει μέλος της ΕΕ, θα είναι 
πιο εύκολο να αναπτύξει ευρωπαϊκές ιδέ
ες. Πολλά διεθνή προβλήματα μπορούν να 
λυθούν πιο άνετα έτσι.

ΕΡ.: Μήπως σ' αυτά συμπεριλαμβάνεται 
και το Κυπριακό;

ΑΠ.: Πρώτα απ' όλα αυτό.
ΕΡ.: Μα πολύ πρόσφατα ο Μπουλέντ 

Ετζεβίτ δήλωσε ότι δεν υφίσταται κυπρια
κό πρόβλημα. Αρα, σε ποια βάση δεδομένων 
μιλάμε για επίλυσή του;

ΑΠ.: Ενα νησί χωρίστηκε σε δύο κοινότη
τες. Αρα, υπάρχει θέμα. Πρέπει να βρεθεί 
φόρμουλα να ενωθεί. Να υπάρξει λύση. Θα 
ήταν ανόητο για την πολιτική της Τουρκίας 
να κρατήσει το Βόρειο κομμάτι και το νότιο 
να ενωθεί με την Ευρώπη και την Ελλάδα. 
Αυτό θα δημιουργήσει περισσότερα προ
βλήματα απ' όσα θα επιλύσει...


