
 

 

 

 

Θεζζαινλίθε, 9-2-2020 
 Αξ.Πξ.9728 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου 

«Μουςταφά Κεμάλ Ατατοφρκ - Ο Πατζρασ των Τοφρκων» 

ωσ προςφορά από κυριακάτικη εφημερίδα. 

  

Με αλάκηθηα ζπλαηζζήκαηα πιεξνθνξεζήθακε ηελ πξσηνβνπιία ηεο εθεκεξίδαο «Πξώην 

Θέκα», λα πξνζθέξεη καδί κε ηελ θπξηαθάηηθε έθδνζε ηεο 9εο Φεβξνπαξίνπ, ην βηβιίν ηνπ Ryan 

Gingeras κε ηε βηνγξαθία ηνπ «Μνπζηαθά Κεκάι Αηαηνύξθ-Ο Παηέξαο ησλ Τνύξθσλ». 

Γελ έρνπκε ηελ πξόζεζε λα ακθηζβεηήζνπκε ηελ εγθπξόηεηα ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ ηνπ 

ζπγγξαθέα νύηε, πνιύ πεξηζζόηεξν, ην δηθαίσκα ηεο εθεκεξίδαο λα εθδίδεη θαη λα πξνβάιιεη 

απηό πνπ ζέιεη θαη επηιέγεη. 

Μαο δεκηνπξγεί όκσο αιγεηλή εληύπσζε θαη γελλά εύινγεο απνξίεο ε επηινγή ηνπ ρξόλνπ 

γηα ηελ ελ ιόγσ παξνπζίαζε. Σην κέζνλ ηεο θνξύθσζεο κηαο θξίζεο ζηηο ζρέζεηο Διιάδαο θαη 

Τνπξθίαο, κε επαίζζεηα ηα αληαλαθιαζηηθά ζε θάζε ηη πνπ ζα κπνξνύζε λα ππξνδνηήζεη 

όμπλζε, ηη ζα πξνζέθεξε ζηνλ παξόληα ρξόλν απηή ε θίλεζε; Θα εμππεξεηνύζε θαη πνηνλ  ε 

αλαδσπύξσζε κηαο ζπδήηεζεο γύξσ από ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ Μνπζηαθά Κεκάι; Θα 

βνεζνύζε θαη πνηνλ ε θαηάζεζε κηαο «αληηθεηκεληθήο» αλαθνξάο ζηηο εκέξεο θαη ηα έξγα ηνπ; 

Τν γεγνλόο όηη ην βηβιίν πξνζθέξεηαη δσξεάλ ζηνπο αλαγλώζηεο, θάηη πνπ αθπξώλεη θάζε 

εκπόδην γηα ηελ απόθηεζε ηνπ, πνπ ζηνρεύεη θαη πνηνλ βνεζάεη; 

Δίλαη θάηη πεξηζζόηεξν από βέβαην, όηη απηήο ηεο εκβέιεηαο νη ηζηνξηθέο πξνζσπηθόηεηεο 

ζπλζέηνληαη από αληηθξνπόκελα ραξαθηεξηζηηθά, αλάινγα από ηελ νπηηθή πνπ ν θαζέλαο 

βιέπεη ηα γεγνλόηα. Τν κόλν ζίγνπξν είλαη όηη γηα ηνπο Έιιελεο απαληαρνύ ηεο νηθνπκέλεο θαη 

θπξίσο γηα ηνπο πξνζθπγηθήο θαηαγσγήο, ν Μνπζηαθά Κεκάι είλαη ζπλώλπκν ηνπ δπλάζηε, ηνπ 

εγθιεκαηία, ηνπ γελνθηόλνπ. Όπνην θη αλ ήηαλ ην όξακα ηνπ, όζν θαιά θη αλ ζεσξείηαη όηη ην 

πινπνίεζε, ε ηζηνξηθή αιήζεηα είλαη όηη ην ζεκειίσζε θαη ην έθηηζε πάλσ ζηα εθαηνληάδεο  

θαηαθξενπξγεκέλα πηώκαηα αζώσλ θαη αλππνςίαζησλ Χξηζηηαλώλ Διιήλσλ, Αξκελίσλ θαη 

Αζζπξίσλ. Με αηκαηνβακκέλα ρέξηα ππέγξαςε ηελ ίδξπζε ηεο Τνπξθηθήο «Γεκνθξαηίαο». Απ' 

όια ηα πξνζσλύκηα πνπ ηνπ έρνπλ απνδνζεί, ην πιένλ ηαηξηαζηό είλαη ην «Παηέξαο ηνπ 

Ναδηζκνύ θαη ηνπ Χίηιεξ». 

 



 

  

 

Μόιηο ζπκπιεξώζεθαλ ηα 100 ρξόληα από ηελ έλαξμε ηεο ηειεπηαίαο θάζεο ηεο Γελνθηνλίαο 

ησλ Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ θαη θάπνηνη πξνθξίλνπλ ηελ «αληηθεηκεληθόηεηα» θαη ηελ «ςύρξαηκε 

καηηά» ζε κηα δεύηεξε αλάγλσζε ηεο Ιζηνξίαο. Δκείο, νη απόγνλνη όζσλ δελ γελνθηνλήζεθαλ 

από ην «όξακα» ηνπ Μνπζηαθά Κεκάι, κειεηάκε ηελ Ιζηνξία πνπ γξάθηεθε από ηε ζπζία 

353.000 Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ, 700.000 Διιήλσλ ηεο Ισληθήο γεο, 1.500.000 Αξκελίσλ, 

αγλώζηνπ αξηζκνύ Αζζπξίσλ θαη 1.200.000 ξαθέλδπησλ πξνζθύγσλ πνπ ηζνπβαιηάζηεθαλ 

ζηελ Διιάδα. Οη αηέιεησηεο ζεηξέο ησλ πξνζθύγσλ είλαη ην Κόθθηλν Πνηάκη ηεο δηθήο καο 

Ιζηνξίαο θαη κε ην αίκα ηνπο γξάθεη πεληαθάζαξα πνηνη είλαη νη γελνθηνλεκέλνη θαη πνηνο είλαη ν 

ζύηεο. 

 
 

 

 

      Ο Πξόεδξνο 
Με  εθηίκεζε 

Γηα ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην 
 

Η  Γεληθή  Γξακκαηέαο 

 

 

 

 

Γεώξγηνο Βαξπζπκηάδεο  
  

Αζελά Σσηεξηάδνπ 
 


