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Tης Μαριας Κατσουνακη

Τελικώς, ο δήµαρχος Αθηναίων Γιώργος Καµίνης ποιον συνάντησε; Τον δήµαρχο της

Istanbul Kadir Topbas ή τον δήµαρχο της Κωνσταντινούπολης Καντίρ Τοπµπάς; ∆ιότι,

αν κρίνουµε από τις αντιδράσεις που προκάλεσε ένα δελτίο Τύπου του ∆ήµου

Αθηναίων, πρόκειται για δύο διαφορετικά πρόσωπα.

Ο πρώτος, είναι σχεδόν ανεπιθύµητος. Οχι µόνο για το 5% των Αθηναίων που ψήφισε

τον κ. Μιχαλολιάκο της Χρυσής Αυγής δηµοτικό σύµβουλο, αλλά για αρκετούς ακόµη

που για «δικούς τους λόγους» (η κατηγορία είναι διευρυµένη και περιλαµβάνει

διάφορες -γραφικές- εκδοχές ως επιχειρήµατα) θα προτιµούσαν ο χρόνος να είχε

παγώσει το 330 µ. Χ. και να µην είχε µεσολαβήσει το 1930, οπότε µετονοµάστηκε

επίσηµα, διεθνώς, σε ιστάνµπουλ.

Ο δεύτερος, είναι οριακά αποδεκτός. ∆εν έχει σηµασία ότι πρόκειται για τον

επικεφαλής ενός µητροπολιτικού δήµου, µε πληθυσµό περίπου 12 εκατοµµυρίων

κατοίκων, που αποτελεί σηµαντικό πολιτισµικό και οικονοµικό κέντρο. Ούτε ότι ο κ.

Τοπµπάς ως πρόεδρος του ∆ικτύου Ενωµένων Πόλεων αλλά και ως αρχιτέκτονας ο

ίδιος διαθέτει «τεχνογνωσία σε θέµατα αναπλάσεων και διαχείρισης της κυκλοφορίας

και των µεταφορών σε ιδιαίτερης δυσκολίας αστικά περιβάλλοντα», όπως

διαβάζουµε. Σηµασία έχουν µόνο τα στερεότυπα. Βάσει αυτών πορευόµαστε,

συζητάµε, αντιδράµε, λειτουργούµε εν τέλει ως λαός.

Η ονοµασία (ιστάνµπουλ ή Κωνσταντινούπολη) απασχόλησε ορισµένους εκλεγµένους

εκπροσώπους στην προχθεσινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Αθήνας

και όχι η ουσία της επίσκεψης. Αν δηλαδή η, τυπική, συνάντηση θα µπορούσε να έχει

περιεχόµενο και να θέσει αρχές συνεργασίας, όχι πτερόεσσες και γενικόλογες, αλλά

συγκεκριµένες, συστηµατικές και ωφέλιµες για τις δύο πόλεις. Οµως η ιστάνµπουλ

παραπέµπει στα τραύµατα που δεν µπορούµε να λησµονήσουµε, ενώ η

Κωνσταντινούπολη συνδέεται µε την Πόλη που διατηρούµε αλώβητη.

Για το εχθρικό κλίµα δεν ευθύνεται, ασφαλώς, µόνο η ελληνική πολιτική. Αλλά η τριβή

και η ένταση που προκλήθηκε, στη µικροκλίµακα µιας τρέχουσας δραστηριότητας της

δηµοτικής αρχής, δηλώνει την επιρροή ενός ποικίλως τροφοδοτούµενου εθνικισµού

που πυροδοτείται και µε νέες «σπίθες». Κινήσεις πολιτών που διατυπώνουν την

αγωνία τους για την κρίση µε καταγγελτικά παραληρήµατα τα οποία γυρνούν τη χώρα

πίσω ολοταχώς.

Από τη µια προωθούµε την ελληνοτουρκική «φιλία και συνεργασία», από την άλλη το

άκουσµα και µόνο της λέξης ιστάνµπουλ ηχεί ως απειλή της εθνικής κυριαρχίας.

Χρεώνεται ως διπλωµατικό, τουλάχιστον, ολίσθηµα η αναφορά στη διεθνή ονοµασία

της πόλης. Το δίληµµα αν θα αλλάξουµε ή θα βουλιάξουµε έπεται. Προέχει το...
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READABILITY — An Arc90 Laboratory Experiment http://lab.arc90.com/experiments/readability
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