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Σατιϊνα Σριανταφυλλύδου
Οι αναπαραςτϊςεισ των εθνικών χαρακτόρων του Έλληνα και του Σούρκου ςτο ϋργο
«Ελτςϊν-Καγιϊ» του Ρώςου λογοτϋχνη Μπορύσ Ζιτκόβ

5

Ειςαγωγικϊ
Σα τελευταύα χρϐνια, το θϋμα που προςελκϑει το ερευνητικϐ μου ενδιαφϋρον αφορϊ τισ
αναπαραςτϊςεισ του Ϊλληνα, ϐπωσ αυτϋσ αντικατοπτρύζονται ςτα ϋργα τησ ρωςικόσ
λογοτεχνύασ. Tα κεύμενα τησ ρωςικόσ λογοτεχνύασ, που ανϊγνωςα και ερεϑνηςα χρονολογικϊ,
ανόκουν ςτον 20ο αιώνα, κυρύωσ ςτην πρώτη τριακονταετύα του. Προβαύνω ςτη διευκρύνηςη
αυτό ςκϐπιμα διϐτι, υπενθυμύζω, την περύοδο αυτό ςυνϋβηςαν πολλϊ και ςυνϊμα πολλαπλϊ
γεγονϐτα1. Εύναι γεγονϐσ πωσ τα λογοτεχνικϊ κεύμενα εύναι ςτενϊ ςυνδεδεμϋνα με τα
ιςτορικϊ ςυμβϊντα τησ κϊθε εποχόσ. Ϊτςι, ϐπωσ όταν και αναμενϐμενο, κατϊ τη διϊρκεια τησ
διερεϑνηςησ του θϋματοσ, διαπύςτωςα ϐτι οι ϐποιεσ αναπαραςτϊςεισ του Ϊλληνα ςτα
κεύμενα τησ ρωςικόσ λογοτεχνύασ εύναι και αυτϋσ με τη ςειρϊ τουσ ςτενϊ ςυνδεδεμϋνεσ με τα
ιςτορικϊ γεγονϐτα τησ Ρωςύασ2. Μϋςα ςε αυτϋσ τισ πολυτϊραχεσ δεκαετύεσ βρϋθηκαν,
φυςικϊ, ϐλα τα ϋθνη του πολυεθνικοϑ αυτοϑ χώρου. Aνϊμεςϊ τουσ και οι Ϊλληνεσ, εύτε
εκεύνοι που εγκαταςτϊθηκαν εκεύ ςτη διϊρκεια των προηγοϑμενων αιώνων, εύτε εκεύνοι που
μετούκηςαν ςτην ομϐθρηςκη Ρωςύα ςτισ αρχϋσ του 20ου αιώνα.
Ο πολυεθνικϐσ χώροσ του οβιετικοϑ κρϊτουσ και η πολυτϊραχη ιςτορύα του δύνει τροφό
ςτουσ λογοτϋχνεσ να καταγρϊψουν την ϑπαρξη και τη ςυνϑπαρξη των ποικύλων εθνικών
ομϊδων ςτα κεύμενα τησ ρωςικόσ λογοτεχνύασ. Με ϊλλα λϐγια, οι περιοχϋσ αυτοϑ του
γεωπολιτικοϑ χώρου, ςτισ οπούεσ ςυνυπϊρχουν με τισ αντιθϋςεισ τουσ διαφορετικού
πολιτιςμού, εύναι κατϊλληλεσ για μια τϋτοιου εύδουσ ϋρευνα.
Ο πρώτοσ ςτϐχοσ τησ ϋρευνασ όταν να ςυλλϋξω το υλικϐ. Ο δεϑτεροσ ςτϐχοσ όταν να
μεταφρϊςω το υλικϐ αυτϐ ςυμβϊλλοντασ με αυτϐν τον τρϐπο ςτην παρουςύαςη δυςεϑρετων,
για τουσ Ϊλληνεσ επιςτόμονεσ, κειμϋνων τησ ρωςικόσ λογοτεχνύασ. Ο τρύτοσ ςτϐχοσ εύναι να
παρουςιϊςω και να αναλϑςω τον τρϐπο που προβϊλλεται απϐ τα ϋργα αυτϊ η εικϐνα του
Ϊλληνα, καθώσ «μια πολϑ ςημαντικό ςυμμετοχό ςτη γϋνεςη, διϊδοςη και εδραύωςη των
διαφϐρων εθνικών ςτερεοτϑπων εύχε, αλλϊ και εξακολουθεύ να ϋχει, και η λογοτεχνύα, η
οπούα, ςε αντύθεςη με τα εφόμερα μϋςα μαζικόσ επικοινωνύασ, μεταφϋρει και αποτυπώνει
μακροπρϐθεςμα την εικϐνα του ‘ξϋνου’»3.
Αφοϑ ολοκλόρωςα τη μελϋτη του κϑριου ϐγκου τησ ϑλησ, που αναφϋρεται ςτην εικϐνα
του Ϊλληνα τησ πρώτησ τριακονταετύασ τησ ρωςικόσ λογοτεχνύασ, πϋραςα ςτον επϐμενο
ςτϐχο, ςτον τϋταρτο κατϊ ςειρϊ, που εύναι η ςυγκριτικό μελϋτη τησ εικϐνασ του Ϊλληνα,
μϋςα απϐ την ϑλη που ϋχω ςυλλϋξει με την εικϐνα των ϊλλων εθνών, που παρουςιϊζονται
ςτα ϋργα αυτϊ4. Η αναγκαιϐτητα τησ ςϑγκριςησ αυτόσ προκϑπτει για δϑο λϐγουσ: α) ςτην
κρύςιμη περύοδο τησ πρώτησ τριακονταετύασ του 20ου αιώνα οι εικϐνεσ του Ϊλληνα και του
Σοϑρκου ςυχνϊ ςυνυπϊρχουν καθώσ το πρϐςωπο του Ϊλληνα ςτη ρωςικό λογοτεχνύα
ςυνοδεϑεται ςχεδϐν πϊντα απϐ κϊποιον Σοϑρκο, Εβραύο ό Αρμϋνιο β) η εικϐνα του Ϊλληνα
παρουςιϊζει ενδιαφϋρον ϐχι μϐνον αν τον «απομονώςουμε» αλλϊ κυρύωσ ςυγκριτικϊ με τουσ
«Ωλλουσ».

1

Τα ζημανηικόηεπα από αςηά είναι η μπολζεβίκικη επανάζηαζη ηος 1917, ο εμθύλιορ πόλεμορ, η
επικπάηηζη ηων μπολζεβίκων, πος ωρ ζςνέπεια είσε ηην καηάππεςζη ηηρ ηζαπικήρ Ρωζικήρ Αςηοκπαηοπίαρ
και ηην ίδπςζη ηος νεοζύζηαηος Σοβιεηικού κπάηοςρ, αλλά και η ανάδειξη ηων πποζωπικοηήηων, όπωρ ο
Λένιν και ο Σηάλιν, με όποιερ ζςνέπειερ είσε η παποςζία ηων δύο αςηών πποζώπων ζηη μοίπα ηων λαών ηηρ
Ρωζίαρ. Είναι, πιζηεύω, αςηονόηηο πωρ ηα λογοηεσνικά κείμενα είναι ζηενά ζςνδεδεμένα με ηα ιζηοπικά
ζςμβαίνονηα ηηρ κάθε εποσήρ.
2
Επιλέγω ηη λέξη Ρωζία για λόγοςρ ζςνηομογπαθίαρ, ωζηόζο ςπονοείηαι ο γεωπολιηικόρ σώπορ ηόζο ηηρ
Ρωζικήρ Αςηοκπαηοπίαρ όζο και ηηρ Σοβιεηικήρ Ένωζηρ.
3
Ι. Οικονόμος – Αγοπαζηού, Εισαγωγή στη Συγκριτική Στερεοτυπολογία των εθνικών χαρακτηριστικών στη
λογοτεχνία, Θεζζαλονίκη 1992, 13.
4
Υπάπσοςν πολλέρ μελέηερ πος αναθέπονηαι ζηον „Άλλον‟, δεν ςπήπσε ωζηόζο μια μελέηη για ηιρ
αναπαπαζηάζειρ ηος Έλληνα ζηη πωζική λογοηεσνία ούηε και θςζικά ζςγκπιηικέρ μελέηερ για ηον Έλληνα
και ηιρ άλλερ εθνικέρ ομάδερ ζηη πωζική λογοηεσνία.
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Εντϐπιςα αρκετϊ λογοτεχνικϊ ϋργα τϋτοιου χαρακτόρα. Ανϊμεςα ςε αυτϊ
ςυγκαταλϋγεται και το ϋργο του Μπορύσ Ζιτκϐβ το «Ελτςϊν-Καγιϊ», ϋργο ςτο οπούο ο
Ϊλληνασ ςυνυπϊρχει με τον Σοϑρκο, Εβραύο, Ρώςο, Ουκρανϐ και Βοϑλγαρο5. Ψςτϐςο θα
πρϋπει να διευκρινύςω πωσ εύναι απϐ τα λύγα ϋργα τησ ρωςικόσ λογοτεχνύασ, ϐπου, ςυνϊμα με
τον Ϊλληνα, ο Σοϑρκοσ αποτελεύ τον βαςικϐ όρωα του ϋργου. ϑμφωνα με την ΟικονϐμουΑγοραςτοϑ, μποροϑμε να μιλϊμε για μια ςοβαρό ϋρευνα των εθνικών εικϐνων ϐταν ο ρϐλοσ
των αναπαραςτϊςεων αυτών αποτελεύ αναπϐςπαςτο με την εςωτερικό πλοκό του ϋργου
ςτοιχεύο. Σο ϋργο «Ελτςϊν-Καγιϊ», που θα αναλϑςουμε παρακϊτω, ϋχει ϐλα τα
χαρακτηριςτικϊ που μασ βοηθοϑν να ερευνόςουμε τισ αναπαραςτϊςεισ των εθνικών
χαρακτόρων, του Ϊλληνα και του Σοϑρκου, αλλϊ και να αναζητόςουμε τισ αιτύεσ γϋννηςησ
των εικϐνων που θα προκϑψουν.
Σο δεύγμα
Σο ϋργο «Ελτςϊν-Καγιϊ» εύναι ϋνα λογοτϋχνημα παιδικϐ, ςυνεπώσ απευθϑνεται ςε
ςοβιετικοϑσ αναγνώςτεσ-παιδιϊ. Ο χρϐνοσ ςυγγραφόσ εύναι το ϋτοσ 1926. Σα γεγονϐτα
διαδραματύζονται ςτα παρϊλια τησ Μαϑρησ Θϊλαςςασ, ςε μια πϐλη τησ Κριμαύασ, ϐπου ωσ
γνωςτϐν η παρουςύα των Ελλόνων αλλϊ και των Σοϑρκων ωσ και τα μϋςα του 20ου αιώνα
όταν ςημαντικό. Ο τύτλοσ του ϋργου δηλώνει ϋνα τοπωνϑμιο τησ Κριμαύασ και ςημαύνει
Καρϊβι-Πϋτρα ό Πετροκϊραβο. Πρϐκειται για βρϊχουσ ςτη μϋςη τησ θϊλαςςασ, που μοιϊζουν
με πετρωμϋνο ιςτιοφϐρο6.
Με λύγα λϐγια, το ϋργο «Ελτςϊν-Καγιϊ» ϋχει για θϋμα του το ϐνειρο του όρωα τησ ιςτορύασ,
που βλϋπει το πϋτρινο καρϊβι να μπαύνει ςτο λιμϊνι. Ο αναγνώςτησ απϐ το πρώτο κιϐλασ
κεφϊλαιο ςυναντϊει τον βαςικϐ όρωα του ϋργου, τον Ϊλληνα, ονϐματι Φρόςτο, «δυνατϐ
ϊντρα», που εργϊζεται ωσ φϑλακασ ςτο λιμϊνι τησ πϐλησ.
Τπονοεύται ϐτι ο όρωασ μασ μϊλλον δεν εύδε ςτην πραγματικϐτητα το καρϊβι ΕλτςϊνΚαγιϊ, αλλϊ το ονειρεϑτηκε. Αυτϐ τουλϊχιςτον ςυμπεραύνουμε απϐ κϊποιεσ χαρακτηριςτικϋσ
εκφρϊςεισ, που προςτύθενται ςτουσ ςυλλογιςμοϑσ του όρωα: «Λεσ να εύναι η ιδϋα μου;» «Σι
διϊολο», ςκϋφτηκε ο Ϊλληνασ, «ϊραγε ςυνϋβηςαν ϐλα αυτϊ;» «Αποκοιμόθηκα, ονειρεϑτηκα»
κ.α7.
Ψςτϐςο ασ περϊςουμε ςτην αφόγηςη, ϐπου ο Ϊλληνασ Φρόςτοσ μοιρϊζεται τουσ
προβληματιςμοϑσ του με τον αναγνώςτη και του εξιςτορεύ τισ εικαςύεσ, που υπϊρχουν,
ςχετικϊ με το Ελτςϊν-Καγιϊ: «Πολλϊ λϋγονταν γι’ αυτϐ το πϋτρινο καρϊβι. Και τι δε
ςκαρφύςτηκαν! Οι Σοϑρκοι ϊλλα, οι Ϊλληνεσ ϊλλα. Σϊχα μου το καρϊβι πόγαινε για μια
βρϐμικη αποςτολό και ’κεύ που πληςύαζε πολϑ κοντϊ ςτην ακτό, ξαφνικϊ πϋτρωςε ϐπωσ όταν
[…]. Χϋματα λϋνε για το Ελτςϊν-Καγιϊ. Κϊτι ϐρθια, ϊγρια, μυτερϊ βρϊχια εύναι ϐλο κι ϐλο
[….]».
«Οι Σοϑρκοι ϊλλα, οι Ϊλληνεσ ϊλλα» διαβϊζει ο αναγνώςτησ. Ϋδη απϐ την πρώτη κιϐλασ
αναφορϊ ςτο ϐνομα Ελτςϊν-Καγιϊ, ο ςυγγραφϋασ φϋρνει αντιμϋτωπουσ τουσ Σοϑρκουσ με
τουσ Ϊλληνεσ, δϑο διαφορετικϋσ εθνικϋσ ομϊδεσ.
τη ςυνϋχεια, ο αναγνώςτησ πληροφορεύται πωσ απϐ το πϋτρινο καρϊβι Ελτςϊν-Καγιϊ
κατεβαύνουν ςτη ςτεριϊ κϊτι «πϋτρινοι, παλιού Σοϑρκοι με πϋτρινα ςαρύκια… αρϊντα
Σοϑρκοι βγόκαν ςτην ακτό. Γκρύζοι ϐλοι, ςαν την πϋτρα Ελτςϊν –Καγιϊ». «Κατευθϑνθηκαν
προσ την πϐλη οι Σοϑρκοι. Μπροςτϊ, τουσ οδηγοϑςε ϋνασ ψηλϐσ. Κϊτω απϐ τη ζώνη (του)
ξετρυπώνουν οι καμπυλωτϋσ λαβϋσ απ’ τισ κουμποϑρεσ, ςαν πϋτρινοι γϊντζοι». «Ποϑ πϊνε οι
Σοϑρκοι;» - αναρωτιϋται ο Ϊλληνασ ο Φρόςτοσ. «Θα μπουν ςτα ςπύτια, θα ςπϊςουν τισ
5

Σε ό,ηι αθοπά ηο έπγο «Εληζάν-Καγιά», οι εικόνερ ηος Οςκπανού, Ρώζος και Βούλγαπος έσοςν
επειζοδιακό σαπακηήπα, ενώ οι εικόνερ ηος Έλληνα, Τούπκος και Εβπαίος αποηελούν αναπόζπαζηο με ηην
εζωηεπική πλοκή ηος έπγος ζηοισείο.
6
И. Белянский, И.Лезина, А.Суперанская, Крым. Географические названия, Симферополь 1998, 51.
7

Б. Житков, “Элчан-Кайя”, Избранное. Б.Житков, Москва 1963, 431-454. Τα αποζπάζμαηα από ηο
ζςγκεκπιμένο έπγο πος θα ακολοςθήζοςν παπακάηω αθοπούν ζηιρ ζελίδερ αςηέρ.
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πϐρτεσ, θα πετρώςουν οι ϊνθρωποι απϐ τον φϐβο και ϐλουσ τουσ Ϊλληνεσ, ϐλουσ τουσ
Ρώςουσ θα τουσ ςφϊξουν μϋςα ςε μια νϑχτα οι Σοϑρκοι. Να τρϋξω πρϋπει, ς’ ϐλουσ να το πω,
πρϋπει να χτυπόςω ςτην εκκληςιϊ την καμπϊνα!»
ε αυτϐν τον μονϐλογο, ο όρωασ μοιρϊζεται με τον αναγνώςτη τουσ φϐβουσ του μπροςτϊ
ςτισ ςφαγϋσ που αναμϋνει απϐ τουσ Σοϑρκουσ. Ο αναγνώςτησ ταυτύζεται με τον Ϊλληνα, που
νιώθει ςυναιςθόματα φϐβου αλλϊ και αλληλεγγϑησ προσ τουσ ςυντοπύτεσ του, Ϊλληνεσ και
Ρώςουσ. Η εμφϊνιςη του καινοϑριου εθνικοϑ ςτοιχεύου, αυτοϑ των Ρώςων, αλλϊ και το
ςτοιχεύο του ορθϐδοξου ναοϑ με την καμπϊνα, εύναι η αιτύα που κϊνει τον αναγνώςτη να
διακρύνει τισ αντύθετεσ ομϊδεσ, ϐχι μϐνο ςϑμφωνα με την εθνικϐτητα, αλλϊ και ςϑμφωνα με
το θρόςκευμα. Η πρώτη ομϊδα αποτελεύται απϐ τουσ ομϐθρηςκουσ Ϊλληνεσ και Ρώςουσ, που
κινδυνεϑουν απϐ τη δεϑτερη ομϊδα, απϐ τουσ αλλϐπιςτουσ αλλϐθρηςκουσ μουςουλμϊνουσ
Σοϑρκουσ. Αλλϊ και ο αριθμϐσ «ςαρϊντα» των Σοϑρκων με τισ περιγραφϋσ που τουσ
ακολουθοϑν δεν εύναι καθϐλου τυχαύοσ. Ο αριθμϐσ 40 κϊνει τον αναγνώςτη να ανατρϋξει ςτισ
παλιϐτερεσ αναγνωςτικϋσ του εμπειρύεσ και να αναςϑρει απϐ τη μνόμη του το παραμϑθι με
τον Αλύ-Μπαμπϊ και τουσ ςαρϊντα κλϋφτεσ. Ο αναγνώςτησ ςυνειρμικϊ ταυτύζει τον Φρόςτο
με τον καλϐ, θετικϐ όρωα, Αλύ-Μπαμπϊ και αντύςτοιχα τουσ 40 Σοϑρκουσ με τουσ 40 κλϋφτεσ
του ιδύου ϋργου. Η ςυνϋχεια τησ αφόγηςησ δεν αφόνει κανϋνα περιθώριο αμφιςβότηςησ πωσ
το κεύμενο του διηγόματοσ «Ελτςϊν-Καγιϊ» παραπϋμπει ςτο γνωςτϐ κεύμενο με όρωα τον
Αλύ-Μπαμπϊ: «[…] Μετϊ ϐλοι τουσ ϊρχιςαν να ξετυλύγουν τα ζωνϊρια τουσ και το χρυςϊφι
ϊρχιςε να κυλϊ απ’ αυτϊ. Απϐ ςαρϊντα ρυϊκια χυνϐταν το χρυςϊφι ςτο λϊκκο μϋςα· ςχεδϐν
τον γεμύςανε οι Σοϑρκοι».
ϑμφωνα με το αφετηριακϐ κεύμενο, του γνωςτοϑ αραβικοϑ παραμυθιοϑ, ωσ εδώ η
αφόγηςη κυλϊ ομαλϊ και παρϊλληλα με το γνωςτϐ παραμϑθι. Ο Φρόςτοσ εύναι μια εκδοχό
του Αλύ-Μπαμπϊ και οι 40 Σοϑρκοι εύναι οι γνωςτού ςε ϐλουσ μασ 40 κλϋφτεσ. Ο λογοτϋχνησ
ϐμωσ αποφαςύζει να ανατρϋψει τον ςυνειρμϐ του αναγνώςτη. Ο αρχηγϐσ των Σοϑρκων
χαιρετύζοντασ την πϐλη υποκλύνεται λϋγοντασ: «Αντύο, πϐλη, θϊψαμε τισ αμαρτύεσ μασ.
Ϊθαψα το χϋρι, που μου εύχε κϐψει κϊποιοσ αναμϊρτητοσ, μαζύ με το ακατανύκητο ςτιλϋτο
μου». Ξαφνικϊ η αρνητικό εικϐνα του πϋτρινου, γκρύζου, οπλιςμϋνου «ειςβολϋα» Σοϑρκου
ανατρϋπεται. Ο Σοϑρκοσ ς’ αυτϐ το ςημεύο αποχαιρετϊ τον αναγνώςτη ζητώντασ ςυγχρϐνωσ
ςυγχώρεςη για ϐλεσ τισ αμαρτύεσ που ϋκανε. Μϊλιςτα η λϋξη «праведный», που την
αποδώςαμε ςτη μετϊφραςη με την ελληνικό λϋξη «αναμϊρτητοσ», παραπϋμπει ςυνειρμικϊ
τον Ρώςο αναγνώςτη ςε ϊτομο Φριςτιανϐ ςτο θρόςκευμα και αυτϐ καθιςτϊ για τον
αναγνώςτη ακϐμη πιο ςημαντικό την αποδοχό του Σοϑρκου αλλϊ και τη πρϊξη του, με την
οπούα ουςιαςτικϊ δηλώνει μετϊνοια αλλϊ και διϊθεςη ςυμφιλύωςησ ό τουλϊχιςτον διϊθεςη
για ανακωχό. Η εικϐνα του «κακοϑ Σοϑρκου» ϐχι μϐνον ανατρϋπεται αλλϊ και αντιςτρϋφεται.
Πώσ αντιςτρϋφεται; Με την ανατροπό που γύνεται ςτην εικϐνα του Ϊλληνα Φρόςτου. Οι
προςδοκύεσ του αναγνώςτη, που περύμενε να γνωρύςει ϊλλη μια εκδοχό του Αλύ-Μπαμπϊ,
διαψεϑδονται. Ο αναγνώςτησ ξαφνικϊ γνωρύζει ϋναν χαρακτόρα διαμετρικϊ αντύθετο. Όλη η
μετϋπειτα εξϋλιξη του Φρόςτου τον φϋρνει πολϑ κοντϊ ςτον αδελφϐ του Αλύ-Μπαμπϊ, που
όταν φιλϊργυροσ, ζηλιϊρησ, μοχθηρϐσ, ϊπληςτοσ και πλεονϋκτησ. Οι ςκϋψεισ του Φρόςτου
εύναι οι παρακϊτω: «Θα φϑγουν οι Σοϑρκοι, ϐλο το χρυςϊφι δικϐ μου. Ωντε να φϑγουν οι
Σοϑρκοι!». «Όλη την Σραπεζοϑντα, ϐλη την Σουρκύα θα κουβαλόςω ςτο ςπύτι μου, απ’ ϐλα τα
τζαμιϊ θ’ αρπϊξω τα χαλιϊ, ωσ επϊνω θα γεμύςω το ςπύτι μου με λεφτϊ και θ’ αγορϊςω τα
πϊντα! Όλη την Κριμαύα, μαζύ με τη Μπαλακλϊβα και τη εβαςτοϑπολη!»
Ο λογοτϋχνησ δεν επιλϋγει τον ϊμεςο τρϐπο για να βγϊλει ςτη «φϐρα» το αληθινϐ πρϐςωπο
του Ϊλληνα Φρόςτου. Ο αφηγητόσ με πολϑ ϋξυπνο τρϐπο βϊζει τον ύδιο τον όρωα να
αυτοχαρακτηρύζεται ςτη διϊρκεια ϐλησ τησ αφόγηςησ. Δηλαδό, κϊθε φορϊ που ο Φρόςτοσ
εύτε κϊνει κϊτι, εύτε ςκϋφτεται να κϊνει κϊτι (ςτο μεταξϑ οι πρϊξεισ εύναι πϊντα κακϋσ και
ποτϋ καλϋσ), καταθϋτει ςτον αναγνώςτη τουσ ςυλλογιςμοϑσ του. Όπωσ π.χ. ϐταν ρύχνει χώμα
για να καλϑψει το λϊκκο με το χρυςϊφι ο Ϊλληνασ ο Φρόςτοσ λϋει: «ιγϊ μην αφόςει ο
Ϊλληνασ χρυςϊφι ξϋςκεπο κοντϊ ςτο πϋραςμα του δρϐμου!» ό ϐταν ταξιδεϑει με τη φελοϑκα
του για την Σραπεζοϑντα ϐπου λϋει: «Βρε! Εύναι δυνατϐν; Ϊλληνασ και να χαθεύ ςτη
θϊλαςςα;» ό ϐταν ο όρωασ διαπιςτώνει πωσ ο τρϐποσ που μεταφϋρει το χρυςϊφι ςτο ςπύτι
του δεν εύναι και τϐςο αςφαλόσ : «Σι βλϊκασ που εύναι ο Φρόςτοσ. Οϑτε καν ο Βοϑλγαροσ θα
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το ‘κανε αυτϐ» και ϊλλα παρϐμοια. Σϋτοιου εύδουσ αυτοϋπαινοι ακολουθοϑν ϐλεσ τισ πρϊξεισ
και κινόςεισ του Ϊλληνα. Η μοναδικό φορϊ, που επιτρϋπει ο ςυγγραφϋασ ςτον εαυτϐ του να
πϊρει ανοιχτό θϋςη, εύναι αυτό ϐταν ο Φρόςτοσ φοβοϑμενοσ πωσ δε θα προλϊβει να
μεταφϋρει ϐλο το χρυςϊφι, χτυπϊ ανελϋητα το εξαντλημϋνο «γϋρικο ϊλογϐ του». Σϐτε πια ο
αφηγητόσ και ςυγγραφϋασ ςχολιϊζει λϋγοντασ: «Ο Ϊλληνασ, ϐ,τι και να γύνει, το δικϐ του θα
περϊςει. Δεν πϊει ακϐμη και το βουνϐ Σςατύρ-Ναγκ να ξεφυτρώςει ςτη μϋςη του δρϐμου...».
τα ϐχι και τϐςο κολακευτικϊ χαρακτηριςτικϊ του Ϊλληνα προςτύθεται και ϊλλο ϋνα, αυτϐ
τησ ιςχυρογνωμοςϑνησ.
Και τώρα ασ εξετϊςουμε τη ςτϊςη του Ϊλληνα απϋναντι ςτισ ϊλλεσ εθνικϋσ ομϊδεσ, ϐπωσ
αυτό προκϑπτει απϐ το κεύμενο.
Η αλαζονεύα του Ϊλληνα αλλϊ και η αρνητικό του ςτϊςη απϋναντι ςε ϊλλεσ εθνικϋσ ομϊδεσ,
ϐπωσ π.χ. η ςτϊςη του απϋναντι ςτο Βοϑλγαρο, εύναι ολοφϊνερη («Οϑτε καν ο Βοϑλγαροσ θα
το ‘κανε αυτϐ»). Σον Ουκρανϐ τον αποκαλεύ μϐνο με το υποτιμητικϐ ϐνομα Φοχϐλ.
Ο Ϊλληνασ ςτο αφόγημα αυτϐ ϋρχεται αντιμϋτωποσ και με τον Εβραύο. Εύναι πολϑ
ςημαντικό αυτό η επιλογό του ςυγγραφϋα να φϋρει ςε αντιπαρϊθεςη τον Ϊλληνα με τον
Εβραύο. Οι ϋρευνεσ, που ϋχουν γύνει ςχετικϊ με την εικϐνα του Εβραύου ςτισ εθνικϋσ
λογοτεχνύεσ, αποδεικνϑουν πωσ η εικϐνα του Εβραύου ςυνδϋεται κυρύωσ με την εικϐνα του
φιλϊργυρου και ϊπληςτου ανθρώπου8. Ο δικϐσ μασ όρωασ ακϐμη και ς΄ αυτϐ ξεπερνϊει κατϊ
πολϑ τον Εβραύο. Όταν του φϊνηκε του Φρόςτου πωσ ο γϋροσ Εβραύοσ όξερε τα πϊντα για τον
θηςαυρϐ, ο Φρόςτοσ δεν ϊργηςε να ςκεφτεύ και να πει απϐ μϋςα του: «Θα τον πνύξω τον
Εβραύο», «Θα τον ςφϊξω τον διϊολο τον ςιχαμερϐ […]», «΄Αει ςτο καλϐ, καταραμϋνη ρϊτςα!
πϐροσ του Ιοϑδα! μουρμουρύζει ο Φρόςτοσ», «Και να τον ςκοτώςω, ϊφεςη απϐ επτϊ
αμαρτόματα θα πϊρω».
Ο λογοτϋχνησ ϐχι μϐνον δεν παραλεύπει να τονύζει κϊθε λύγο και λιγϊκι τον ϊπληςτο και
φιλϊργυρο χαρακτόρα του Ϊλληνα, αλλϊ τον οδηγεύ και ςτο «ϋςχατο ϊκρο». Φαρακτηριςτικό
εύναι η περιγραφό τησ ςκηνόσ, ϐταν ο Ϊλληνασ φτϊνει μετϊ απϐ πολϑωρο ςκϊψιμο ςτο
χρυςϊφι: «Βοϑτηξε ο Φρόςτοσ ςτη λύμνη (από χρυςϊφι), ξϊπλωςε κι ϋςπρωχνε με τα χϋρια
του το χρυςϊφι κϊτω απϐ το ςώμα του. Να βουτόξει του ‘ρθε του Ϊλληνα, να χωθεύ ϐλοσ
μϋςα με το κεφϊλι, να θαφτεύ μϋςα ςτο βαρϑ χρυςϊφι. Ϊχωςε το πρϐςωπϐ του μϋςα ςτα
νομύςματα, αγκϊλιαςε με τα χϋρια του το χρυςϊφι και πϊγωςε […]».
Εκτϐσ απϐ τισ φανταςιακϋσ φιγοϑρεσ, αυτών των 40 Σοϑρκων, ο ςυγγραφϋασ ειςϊγει ςτο
ϋργο του και ϋναν ϊλλο Σοϑρκο, αυτόν τη φορϊ ϋνα ρεαλιςτικϐ πρϐςωπο, τον γερο-μϊςτορα,
τον Μουςταφϊ – Αλύ – Ογλοϑ – Ιζμιρντϊν. Ο γϋρο-μϊςτορασ Μουςταφϊ εύναι ϋνασ
χαρακτόρασ θετικϐσ, ϋνασ φτωχϐσ ϊνθρωποσ, δουλευτϊρησ. Φαρακτηριςτικϐσ εύναι ο
διϊλογοσ του Φρόςτου με τον Μουςταφϊ. Ο Φρόςτοσ επιςκϋπτεται τον Μουςταφϊ την ώρα
που ο τελευταύοσ επιςκευϊζει μια βϊρκα: «Ε, γεια χαρϊ, Μουςταφϊ-Ιζμιρντϊν! Σι το θεσ αυτϐ
το ςαρϊβαλο; και χτϑπηςε την ϊρρωςτη φελοϑκα κϊτω ςτην κοιλιϊ. Σι ςτο καλϐ, τςαγκϊρησ
εύςαι και μια ζωό κϊνεισ μπαλώματα;» Ο Μουςταφϊ, παρϐλη την αγϋνεια και τη «μαγκιϊ» του
Ϊλληνα, τον χαιρετύζει με τον πιο ειλικρινό τρϐπο: «Γεια ςου, γιαχςύ – αδϊμ, γεια χαρϊ, καλϋ
μου ϊνθρωπε. Γιατύ φωνϊζεισ;»
Σα αποτελϋςματα, που προκϑπτουν απϐ τη ςϑγκριςη των δϑο αυτών χαρακτόρων, εύναι
ορατϊ ακϐμη και ςτο παιδύ-αναγνώςτη, ςτον οπούον υπενθυμύζω και απευθϑνεται το ϋργο
αυτϐ. Μϊλιςτα ο ςυγγραφϋασ δεν αρκεύται ςτην αντιπαρϊθεςη των χαρακτόρων, αλλϊ
ειςϊγει και ςυμπεριφορϋσ, που αγγύζουν βαθϑτατα τον ευϊλωτο ψυχιςμϐ του ανόλικου
αναγνώςτη, ϐπωσ αυτό ϐταν ο Ϊλληνασ χτυπϊ την «ϊρρωςτη φελοϑκα κϊτω ςτην κοιλιϊ».
Εύναι προφανϋσ πωσ τη λϋξη «ϊρρωςτη» την ειςϊγει ςκϐπιμα ο ςυγγραφϋασ. Κατ’ αυτϐν τον
τρϐπο «παύζει» με τα ςυναιςθόματα του αναγνώςτη-παιδιοϑ, ο οπούοσ λϐγω ηλικύασ εύναι
πολϑ ευαύςθητοσ τϐςο προσ την «ϊρρωςτη» φελοϑκα ϐςο και προσ το «γϋρικο» ϊλογο, που
δϋχονται βύαια ςυμπεριφορϊ απϐ τον Φρόςτο. ϑμφωνα με τα παραπϊνω ο Ϊλληνασ ςυν τοισ
ϊλλοισ εύναι και βύαιοσ ςτα μϊτια του αναγνώςτη-παιδιοϑ.

8

Υ. Αμπατζοποϑλου, Ο ϊλλοσ εν διωγμώ. Η εικόνα του Εβραύου ςτη λογοτεχνύα. Ζητόματα ιςτορύασ και
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Η τελευταύα ςκηνό, ϐπου ο λογοτϋχνησ φϋρνει αντιμϋτωπουσ τουσ Ϊλληνεσ με τουσ
Σοϑρκουσ, εύναι αυτό ϐταν ο Φρόςτοσ φτϊνει με τη φελοϑκα του ςτην Σραπεζοϑντα. «Ο
Φρόςτοσ μπόκε ςτην πϐλη. […] Όλη η πϐλη ςε ςυνεχό αναςτϊτωςη ςαν να καύγεται ολημερύσ.
Οι Ϊλληνεσ, ϐλοι τουσ, εύναι φαςαριϐζικοσ λαϐσ. Μονϊχα οι Σοϑρκοι κϊθονται ςτη ςκιϊ. Ωλλοι
φουμϊρουν καπνϐ απϐ τουσ ναργιλϋδεσ και ϊλλοι ρουφοϑν απϐ τον ςωληνύςκο το ϐπιο,۠
υποταγμϋνοι ςτη μούρα τουσ, ςε ϐ,τι τουσ φϋρει η ζωό». Εδώ πια ο λογοτϋχνησ δεν αρκεύται
ςτη ςϑγκριςη ενϐσ μϐνον Ϊλληνα με ϋναν Σοϑρκο, αλλϊ ςχολιϊζει τα εθνικϊ χαρακτηριςτικϊ
των Ελλόνων με το λεκτικϐ ςϑνολο «φαςαριϐζικοσ λαϐσ» και μϊλιςτα το τονύζει με τη φρϊςη
«ϐλοι τουσ», δηλαδό μηδενϐσ εξαιρουμϋνου. Ενώ οι Σοϑρκοι ςε αντύθεςη με τουσ Ϊλληνεσ
εύναι ϋνασ φιλόςυχοσ, πρϊοσ και φιλοςοφημϋνοσ λαϐσ.
Σο τελευταύο απϐςπαςμα, ςτο οπούο θα όθελα να ςταθώ, εύναι εκεύνο ϐπου ο Φρόςτοσ
αποφαςύζει να πουλόςει το λαθραύο εμπϐρευμα ςτουσ μαυραγορύτεσ Ϊλληνεσ: «Ο Φρόςτοσ
ςφϑριξε πϋντε φορϋσ ςτα ςιγανϊ και μια βϊρκα τον πληςύαςε αθϐρυβα. Μαυριδερού Ϊλληνεσ
ντανγκαλϊκοι κϊθονταν μϋςα. Πιο μαϑροι κι απ’ τη νϑχτα ακϐμη».
Ϊκτοσ του ϐτι οι Ϊλληνεσ επιλϋγονται για το ρϐλο του μαυραγορύτη, ο λογοτϋχνησ τουσ
ςτολύζει και με το επύθετο νταγκαλϊκ. το μεταξϑ ο Ζιτκϐβ δεν εύναι ο μϐνοσ που
χρηςιμοποιεύ τη λϋξη αυτό αναφερϐμενοσ ςτον Ϊλληνα. Η λϋξη αυτό προςδιορύζει τουσ
Ϊλληνεσ ςε ϋργα και πολλών ϊλλων Ρώςων λογοτεχνών. Σα τουρκικϊ λεξικϊ δύνουν την
ερμηνεύα τησ λϋξησ dangalak ωσ ο απερύςκεπτοσ, ο ανιςϐρροποσ9. Όπωσ και να ‘χει η
αρνητικό χροιϊ τησ λϋξησ εύναι δεδομϋνη. Τποθϋτω πωσ η εικϐνα του Ϊλληνα νταγκαλϊκ
ειςχώρηςε ςτη ρωςικό γλώςςα και ςτη ςυνϋχεια ςτη λογοτεχνύα μϋςα απϐ την τουρκικό
γλώςςα. Πιθανϐν κϊπωσ ϋτςι αποκαλοϑςαν οι Σοϑρκοι τουσ Ϊλληνεσ. υμπεραύνω πωσ οι
Ρώςοι την αφομούωςαν τη λϋξη αυτό ωσ μια λϋξη που ςχετύζεται με τουσ Ϊλληνεσ και ςτη
ςυνϋχεια την αναπαρόγαγαν ςτο δικϐ τουσ λεξιλϐγιο. Παρεμπιπτϐντωσ, η λϋξη αυτό υπϊρχει
ακϐμη και ςόμερα ςτο ενεργητικϐ λεξιλϐγιο των Ελλόνων μικραςιατικόσ καταγωγόσ που
διαμϋνουν ςτην Ελλϊδα.
Παρατηρόςεισ
Αναμφιςβότητα πρϐκειται για ϋργο ιδεολογικϐ με ςκοπϐ τη χειραγώγηςη των ανηλύκων
ςοβιετικών αναγνωςτών, που εύναι ςαφώσ και ευκολϐτερη απ’ ϐτι αυτό των ενηλύκων.
Μελετώντασ το ϋργο «Ελτςϊν-Καγιϊ» αλλϊ και το ςϑνολο του υλικοϑ, που αναφϋρεται ςτην
πρώτη τριακονταετύα του 20ου αιώνα, κατϋληξα ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι για την περύοδο αυτό,
αναφορικϊ με την εικϐνα του Ϊλληνα, απαιτεύται ο διαχωριςμϐσ ςε δϑο περιϐδουσ: τη
ρωςικό λογοτεχνύα τησ πρώτησ περιϐδου, δηλαδό τησ προεπαναςτατικόσ Ρωςύασ (19001917) και τησ δεϑτερησ περιϐδου, του μεταεπαναςτατικοϑ οβιετικοϑ κρϊτουσ (1917-1930).
΄Οπωσ προκϑπτει απϐ τη ςϑγκριςη αυτών των δϑο περιϐδων, η εικϐνα του Ϊλληνα
μεταβϊλλεται, με χονδρικό ερμηνεύα του φαινομϋνου, μπορώ να πω απϐ μια θετικό ό
τουλϊχιςτον ανεκτικό εικϐνα ςε μια αρνητικό. Σα αποτελϋςματα τησ ϐλησ ϋρευνασ
αναδεικνϑουν μια καθολικϊ αρνητικό εικϐνα του Ϊλληνα ςτη μεταεπαναςτατικό ρωςικό
λογοτεχνύα10. Οι τυχϐν εξαιρϋςεισ θα ϋρθουν να επιβεβαιώςουν αυτϐν τον κανϐνα. Οι εικϐνεσ
του φιλϊργυρου, λαθρϋμπορου και νταγκαλϊκου Ϊλληνα ςτη ρωςικό μεταεπαναςτατικό
λογοτεχνύα εύναι αυτϋσ που επαναλαμβϊνονται και αναπαρϊγονται απϐ ϋργο ςε ϋργο με
αποτϋλεςμα να μετατρϋπονται πια ςε ςτερεϐτυπα11. Σύθεται αυτομϊτωσ θϋμα ιδεολογικόσ
φϑςεωσ, ακϐμη περιςςϐτερο, δεδομϋνου ϐτι κανϋνα ϊλλο καθεςτώσ δεν πόρε τϐςο ςτα
Μερικού απϐ τουσ λογοτϋχνεσ αυτοϑσ παραθϋτουν εςφαλμϋνα υποςημεύωςη, ςτην οπούα ςημειώνουν
πωσ νταγκαλϊκ ςημαύνει αχθοφϐροσ, χαμϊλησ.
10 Για περιςςϐτερα ςχετικϊ με το θϋμα βλ. ϊρθρο των Σριανταφυλλύδου & Παπαώώαννου «Οι
αναπαραςτϊςεισ του Ϊλληνα ςτη ρωςικό λογοτεχνύα», ςτο Διεθνϋσ υνϋδριο «ημειωτικό και
ιδεολογύεσ», Υλώρινα, 2007, υπϐ ϋκδοςη.
11 Περιςςϐτερα για τη χρόςη διαφϐρων λϋξεων, οι οπούεσ υποδηλώνουν τον Ϊλληνα ϐπωσ π.χ.
λαθρϋμπορασ, νταγκαλϊγκ, πιντϐσ κ.α. βλ. Σριανταφυλλύδου, Σ. «Αναπαραςτϊςεισ των Ελλόνων ςτα
ϋργα Ρώςων Λογοτεχνών», Θεςςαλονύκη, 2008,. Αντ. ταμοϑλησ.
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ςοβαρϊ την τϋχνη και τη λογοτεχνύα ϐςο το ςοβιετικϐ. Η λογοτεχνύα την επομϋνη τησ
επανϊςταςησ του 1917 μετατρϊπηκε ς’ ϋνα απϐ τα πιο ιςχυρϊ ϐπλα του ιδεολογικοϑ
πολϋμου. ε ξϋνα εκπαιδευτικϊ ςυςτόματα η λογοτεχνύα θεωρόθηκε το καταλληλϐτερο
εργαλεύο για την ηθικό εκπαύδευςη των μαζών και το μϊθημα τησ λογοτεχνύασ αναδεύχτηκε
ωσ ϋνα απϐ τα ςπουδαιϐτερα12.
Οι Ϊλληνεσ βρϋθηκαν ανϊμεςα ςε αντιςοβιετικϋσ ομϊδεσ πληθυςμοϑ, γεγονϐσ που
αντικατοπτρύζεται ςτα λογοτεχνικϊ κεύμενα τησ εποχόσ13. Θα μποροϑςα να χαρακτηρύςω την
τρύτη τριακονταετύα αρκετϊ παραγωγικό ωσ προσ τισ αρνητικϋσ αναπαραςτϊςεισ του
Ϊλληνα ςτη ρωςικό λογοτεχνύα. Σϋτοια ϋργα εύχαν ςυγγρϊψει λογοτϋχνεσ ϐπωσ η Βϋρα
άνμπερ με το διόγημα «Μϊγια», ο Εντουϊρντ Μπαγκρύτςκι με το πούημα «Οι λαθρϋμποροι»14
κ.α.
ε ϐ,τι αφορϊ τισ αναφορϋσ ςτην εικϐνα του Σοϑρκου, ςυγκεκριμϋνα ςτο ϋργο του Μ.Ζιτκϐβ,
την παρϊςταςη αναμφύβολα την κλϋβει ο Ϊλληνασ. Ψςτϐςο ο ρϐλοσ τησ εικϐνασ του Σοϑρκου
εύναι πολϑ ςημαντικϐσ. Ο ςυγγραφϋασ χρηςιμοποιεύ ςτη διϊρθρωςη του κειμϋνου την εικϐνα
του ϊλλου (εδώ Σοϑρκου) ωσ εργαλεύο ςϑγκριςησ δϑο διαφορετικών κοινωνιών, των
Σοϑρκων και των Ελλόνων. Ψςτϐςο την ύδια περύοδο δεν λεύπουν και οι αρνητικϋσ
«αναφορϋσ» ςτην εικϐνα του Σοϑρκου ςτα ϋργα των Ρώςων ςυγγραφϋων: «Και μϐνο ςτα
ελληνικϊ καφενεύα ακοϑγεται ο γρόγοροσ ςοβαρϐσ λϐγοσ των Ελλόνων, Αρμϋνιων, Σοϑρκων.
Σα μϊτια τουσ γυαλύζουν πονηρϊ, μιλοϑν γρόγορα και ζωηρϊ, χειρονομοϑν εκφραςτικϊ.
υνόθωσ οι θαμώνεσ αυτών των καφενεύων εύναι προβληματιςμϋνοι για ϐ,τι ϋχει να κϊνει με
την διακύνηςη του λαθραύου καπνοϑ»15. Σο παραπϊνω απϐςπαςμα θα πρϋπει να μασ
οδηγόςει ςτο ςυμπϋραςμα πωσ η εικϐνα του «Ωλλου» δεν μπορεύ να εύναι μια και μοναδικό
αλλϊ αλλϊζει ςϑμφωνα με την εκϊςτοτε ιςτορικό ςυγκυρύα. Ψςτϐςο, ςτην παραπϊνω
περύπτωςη, η εικϐνα του Σοϑρκου αλλϊ και των Αρμενύων και Ελλόνων δεν αποτελοϑν
αναπϐςπαςτο με την πλοκό του ϋργου κομμϊτι. Πρϐκειται για μια αναφορϊ. Ενώ ςε ϐ,τι
αφορϊ τισ αρνητικϋσ αναπαραςτϊςεισ του Ϊλληνα ςτη ρωςικό λογοτεχνύα ιςχϑει ακριβώσ το
αντύθετο. Για το λϐγο αυτϐ διατυπώνω τα αρνητικϊ για την εικϐνα του Ϊλληνα
ςυμπερϊςματα που προκϑπτουν.
το ϋργο «Ελτςϊν-Καγιϊ», αλλϊ και ςε ϊλλα ϋργα τησ μεταεπαναςτατικόσ ρωςικόσ
λογοτεχνύασ, η λειτουργύα τησ προπαγϊνδασ εύναι αναμφιςβότητα αναγνωρύςιμη, διϐτι
πρϐκειται για λογοτεχνικϐ υλικϐ μιασ μεταπολεμικόσ και μεταεπαναςτατικόσ ζώνησ.
ϑμφωνα με την Αμπατζοποϑλου, «Σα κεύμενα ιςτορύασ ό μυθοπλαςύασ με θϋμα ϋναν πϐλεμο
ό μια γενοκτονύα [ό και μια επανϊςταςη, ςυμπληρώνουμε εμεύσ] μποροϑν να
χρηςιμοποιηθοϑν παραδειγματικϊ για την εξϋταςη τησ εικϐνασ του Ωλλου»16. ϑμφωνα με
την τοποθϋτηςη τησ Αμπατζοποϑλου αλλϊ και ςϑμφωνα με τα αποτελϋςματα τησ μελϋτησ
μου, κατϋληξα ςτο ςυμπϋραςμα πωσ τα λογοτεχνικϊ κεύμενα μιασ μεταπολεμικόσ ό και
μεταεπαναςτατικόσ περιϐδου μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν παραδειγματικϊ για την εξϋταςη
τησ εικϐνασ του «Ωλλου» ακϐμη και αν το θϋμα τουσ δεν αφορϊ ϊμεςα ϋναν πϐλεμο ό μια
γενοκτονύα.
Απϐ τα ςυμπερϊςματα τησ ϋρευνασ προκϑπτει πωσ ο Ϊλληνασ εκλαμβϊνεται ωσ ο
«πλοϑςιοσ» με ϐλα τα αρνητικϊ παρελκϐμενα του τύτλου αυτοϑ τη ςυγκεκριμϋνη ιςτορικό
περύοδο, δηλαδό ωσ κουλϊκοσ, ςυνεπώσ και ωσ ταξικϐσ εχθρϐσ για το νϋο ςοβιετικϐ
12

Β. Αποςτολύδου, “Λογοτεχνύα και Ιδεολογύα: το ζότημα των αξιών κατϊ τη διδαςκαλύα τησ
λογοτεχνύασ”, Λογοτεχνύα και Εκπαύδευςη, επιμ. Β.Αποςτολύδου – Ε. Φοντολύδου, Αθόνα 2004, 335-349.
13 Για τισ αιτύεσ ϐπου παρουςιϊζονται οι απϐψεισ και των ιςτορικών ςχετικϊ με το θϋμα βλ.
Σριανταφυλλύδου, Σ. «Αναπαραςτϊςεισ των Ελλόνων ςτα ϋργα Ρώςων Λογοτεχνών», Θεςςαλονύκη,
2008,. Αντ. ταμοϑλησ.
14 Φαρακτηριςτικϐσ τύτλοσ, μϊλιςτα ο Μπαγκρύτςκι ταλαντευϐταν ανϊμεςα ςτουσ τύτλουσ «Οι
Ϊλληνεσ» ό «Οι λαθρϋμποροι». Σελικϊ επικρϊτηςε ο δεϑτεροσ τύτλοσ. Περιςςϐτερα για το θϋμα βλ.
Σριανταφυλλύδου, Σ. «Αναπαραςτϊςεισ των Ελλόνων ςτα ϋργα Ρώςων Λογοτεχνών», Θεςςαλονύκη,
2008,. Αντ. ταμοϑλησ.
15 И. Бабель, Пробуждение. Очерки. Рассказы. Киноповесть. Пьеса, Тбилиси, 1989, 30.
16 Υ. Αμπατζοποϑλου, Ο ϊλλοσ εν διωγμώ, ς.10-11.
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καθεςτώσ. Εύναι ολοφϊνερο πωσ η εικϐνα του Ϊλληνα μεταβϊλλεται ςϑμφωνα με την
πολιτικό ςυγκυρύα, κυρύωσ ςτα ϋργα των ςυγγραφϋων, που ταυτύςτηκαν με τη νϋα
ιδεολογύα17, που ςυνειδητϊ ό αςυνεύδητα ϋπρεπε να ενημερώςουν τον ςοβιετικϐ πολύτη
ςχετικϊ, δακτυλοδεύχνοντασ τον ταξικϐ εχθρϐ.
τη διϊρκεια τησ ϋρευνασ ανακϊλυψα ϋνα ντοκουμϋντο τησ εποχόσ, που ϋχει ανεκτύμητη
αξύα. Πρϐκειται για απϐρρητο ϋγγραφο τησ μυςτικόσ υπηρεςύασ
NKVD, που
αποκρυπτογραφόθηκε πρϐςφατα, απϐςπαςμα του οπούου παραθϋτω παρακϊτω. Σο 1937 ο
Λαώκϐσ Κομιςϊριοσ του Τπουργεύου Εςωτερικών και
Γενικϐσ Επύτροποσ Κρατικόσ
Αςφϊλειασ, ο Γιεζϐβ, αποςτϋλει ςτουσ κατϊ τϐπουσ αρμϐδιουσ φορεύσ διαταγό για να τουσ
ενημερώςει πωσ οι ελληνικϋσ μυςτικϋσ υπηρεςύεσ εργϊζονται ςτα εδϊφη τησ οβιετικόσ
Ϊνωςησ για λογαριαςμϐ των γερμανικών και ιαπωνικών αρχών, πωσ παρϊλληλα «οι
ελληνικϋσ μυςτικϋσ υπηρεςύεσ βρύςκουν πρϐςφορο ϋδαφοσ ανϊμεςα ςτουσ ελληνικόσ
καταγωγόσ κατούκουσ τησ οβιετικόσ Ϊνωςησ για να αναπτϑξουν αντιςοβιετικό εθνικιςτικό
δραςτηριϐτητα, βαςιζϐμενεσ ςε ευρϑ αντιςοβιετικϐ κοινωνικϐ ςτρώμα, που εύναι Έλληνεσ
κουλϊκοι-καπνοκαλλιεργητϋσ και μικροκαλλιεργητϋσ, τϋωσ μικροϋμποροι και μεγαλϋμποροι,
λαθρϋμποροι, μαυραγορύτεσ, μαυραγορύτεσ των νομιςμϊτων ξϋνων χωρών και ϊλλοι.» τη
ςυνϋχεια διατϊζει τη φυλϊκιςη «ϐλων των Ελλόνων» απϐ ϐλεσ «τισ ελληνικϋσ περιοχϋσ» τησ
χώρασ.18.
Η εικϐνα του Ϊλληνα μϋςα απϐ ϋνα επύςημο ϋγγραφο τησ εποχόσ ταυτύζεται πλόρωσ με την
εικϐνα του Ϊλληνα που προκϑπτει απϐ τα κεύμενα τησ ρωςικόσ λογοτεχνύασ. Σο ϋγγραφο
αυτϐ μασ βοηθϊ, ςε ςυνϊρτηςη με τα λογοτεχνικϊ κεύμενα, που αναλϑουμε, να
ανακαλϑψουμε τισ γενεςιουργϋσ αιτύεσ εμφϊνιςησ του ςτερεϐτυπου του «πλοϑςιου», του
«ϋμπορου», του «λαθρϋμπορου», του «μαυραγορύτη» Ϊλληνα ςτη ρωςικό λογοτεχνύα.
ϑμφωνα με το ϋγγραφο αυτϐ μποροϑμε να ιςχυριςτοϑμε πωσ, λαμβϊνοντασ υπϐψη «τα
ιςτορικϊ και κοινωνικϊ πλαύςια, αλλϊ και τισ λοιπϋσ ςυνθόκεσ, που «προςδιορύζουν» το
λογοτεχνικϐ ϋργο, μποροϑμε να κατανοόςουμε τισ μορφϋσ εμφϊνιςησ των εθνικών εικϐνων
ςτη λογοτεχνύα»19. Με λύγα λϐγια η εικϐνα του Ϊλληνα ςτη ρωςικό λογοτεχνύα εύναι ςτενϊ
ςυνδεδεμϋνη με την ιςτορύα τησ Ρωςύασ. Οι Ϊλληνεσ που ϋζηςαν ςτη Ρωςύα εύναι το ςτοιχεύο
που κατϋχει την οικονομικϊ υψηλό θϋςη, γεγονϐσ που τουσ καθιςτϊ πολιτικοϑσ εχθροϑσ ό
ορθϐτερα μύα απϐ τισ αιτύεσ που ςυντελεύ ςε αυτϐ. υνεπώσ απϐ τη ςυγκεκριμϋνη μελϋτη
προκϑπτει πωσ η εικϐνα του Ϊλληνα εύναι ςτενϊ ςυνδεδεμϋνη την εποχό αυτό με την
πολιτικό και την ιδεολογικό θϋςη των Ρώςων Λογοτεχνών.
Ακϐμη ενδιαφϋρον παρουςιϊζει η ςυγκριτικό μελϋτη τησ εικϐνασ του Ϊλληνα ϐπωσ αυτό
προκϑπτει μϋςα απϐ τη λογοτεχνύα ϊλλων χωρών. Π.χ. βρύςκουμε πολλϊ κοινϊ, αρκετϋσ
διαφορϋσ, για την εικϐνα του Ϊλληνα ςτην τουρκικό λογοτεχνύα, ϐπωσ αυτό προκϑπτει απϐ
τη μελϋτη του Ηρακλό Μόλλα. Όπωσ τονύζει ο ύδιοσ, για να επιτευχθεύ μια πληρϋςτερη
αξιολϐγηςη τησ εικϐνασ του «Ωλλου» ςε οποιαδόποτε λογοτεχνύα, θα πρϋπει να μελετηθοϑν
τα χαρακτηριςτικϊ του «Ωλλου» ϐπωσ αυτϊ εκφρϊζονται γενικϊ ςε ϐλεσ τισ κοινωνύεσ και να
εντοπιςτοϑν τυχϐν ιδιαιτερϐτητεσ τησ κϊθε περύπτωςησ πϋραν των γενικών τϊςεων20.

ε ϐ,τι αφορϊ το ρϐλο του ςυγγραφϋα, ςυμμεριζϐμαςτε την ϊποψη ϐτι θα πρϋπει να προηγηθεύ μια
ευρϑτερη ϋρευνα των εθνικών ςτερεοτϑπων ςε ϋνα λογοτεχνικϐ κεύμενο: ϋνα απϐ τα ςτϊδια τησ
οπούασ εύναι «η ϋρευνα τησ ςτϊςησ του ςυγγραφϋα, πριν ακϐμη απϐ τη ςυγγραφό του ϋργου του,
απϋναντι ςτα διϊφορα θρηςκευτικϊ, κοινωνικϊ κλπ. ςτερεϐτυπα του αναγνωςτικοϑ του κοινοϑ, ώςτε
να διαςαφηνιςτεύ κατϊ πϐςο η χρηςιμοπούηςό τουσ ό μη απϐ το ςυγγραφϋα εύναι ςυνειδητό ό ϐχι»
(Οικονϐμου-Αγοραςτοϑ: 1992).
18 И.Джуха , Спецэшелоны идут на Восток. История репрессий против греков в СССР. Депортация
1940-х гг., Санкт-Петербург 2008, 538.
19 Ι.Οικονϐμου-Αγοραςτοϑ, Ειςαγωγό ςτη υγκριτικό τερεοτυπολογύα, 65.
20 Η. Μόλλασ, Εικόνεσ Ελλόνων και Σούρκων. χολικϊ βιβλύα, ιςτοριογραφύα, λογοτεχνύα και εθνικϊ
ςτερεότυπα, Αθόνα 2005, 271.
17
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Οι χρϐνιεσ διαπραγματεϑςεισ τησ Σουρκύασ με την Ευρωπαώκό ϋνωςη, αλλϊ και η
ϋνταξη τησ Κϑπρου ϐπου τα τοϑρκικα αποτελοϑν μια απϐ τισ επύςημεσ γλώςςεσ, ϋχουν
γεννόςει την ανϊγκη εϑρεςησ κι εκπαύδευςησ διερμηνϋων τησ τουρκικόσ, μιασ γλώςςασ η
οπούα θεωρεύται ατοϑ για την επαγγελματικό αποκατϊςταςη ϐςων την κατϋχουν. Σα
τελευταύα χρϐνια η Ευρωπαώκό Κοινϐτητα ϋχει θεςπύςει ειδικϊ διαμορφωμϋνα μεταπτυχιακϊ
προγρϊμματα κι επιμορφωτικϊ ςεμινϊρια προκειμϋνου να καλϑψει τισ ανϊγκεσ τησ ςε
επαγγελματύεσ διερμηνεύσ τησ τουρκικόσ. Αυτϐ ϐμωσ που προκαλεύ ενδιαφϋρον εύναι πωσ η
πρώτη θεςμοθετημϋνη προςπϊθεια εκπαύδευςησ διερμηνϋων τοποθετεύται χρονικϊ ςτον 17ο
αιώνα, ϐταν η Γαλλύα υπϋγραψε ςυμφωνύα με την τϐτε ακμϊζουςα Οθωμανικό Αυτοκρατορύα
για την ύδρυςη ςχολόσ διερμηνϋων ςτην Κωνςταντινοϑπολη.
Η ςχολό, η οπούα όταν επιςόμωσ γνωςτό ωσ École de Péra, διοικοϑνταν απϐ
Καπουτςύνουσ μοναχοϑσ που εύχαν εγκαταςταθεύ ςτην Πϐλη. Οι μαθητϋσ τουσ όταν νεαρϊ
παιδιϊ που εύχαν καταφθϊςει απϐ τη Γαλλύα με ςκοπϐ να εκπαιδευτοϑν. ποϑδαζαν
υποχρεωτικϊ τρύα χρϐνια την τοϑρκικη γλώςςα πριν τουσ δοθεύ ο τύτλοσ του dil oğlanı, που
ςτα ελληνικϊ ςημαύνει «το αγϐρι τησ γλώςςασ». τα τοϑρκικα η λϋξη διερμηνϋασ αποδύδεται
ωσ «tercüman».Θεωρεύται πωσ απϐ παραφθορϊ του ϐρου αυτοϑ προϋκυψε η λϋξη
«dragoman» ό αλλιώσ ςτα ελληνικϊ «δραγουμϊνοσ», ϐροσ που κυριϊρχηςε ςτην Ευρώπη για
το χαρακτηριςμϐ των τϐτε διερμηνϋων και μεταφραςτών. Εύναι ενδιαφϋρον το ϐτι η λϋξη
«tercüman» ϋχει επιβιώςει ανϊ το πϋραςμα των αιώνων και χρηςιμοποιεύται και ςτη
ςημερινό τουρκικό.
Η ςχολό του Πϋρα προετούμαςε το ϋδαφοσ για την ύδρυςη τησ ξακουςτόσ χολόσ
Ανατολικών Γλωςςών, École de Langues Orientales, με ϋδρα το Παρύςι. την περύοδο
βαςιλεύασ του Λουδοβύκου του 14ου, θεςπύςτηκε η ςυγκεκριμϋνη ςχολό η οπούα
δραςτηριοποιοϑνταν ςτην εκπαύδευςη διερμηνϋων με απώτερη φιλοδοξύα την επύτευξη
αρτιϐτερησ επικοινωνύασ μεταξϑ Γαλλύασ και Ανατολόσ και πιθανϐτατα την αϑξηςη τησ
επιρροόσ τησ πρώτησ ωσ προσ τη δεϑτερη. Σα τουρκικϊ θεωροϑνταν γλώςςα-κλειδύ λϐγω τησ
οικονομικόσ ανϊπτυξησ τησ Οθωμανικόσ Αυτοκρατορύασ και κατ’ επϋκταςη όταν η πρώτη
γλώςςα που διδϊχτηκε ςτην εν λϐγω ςχολό. Πολϑ αργϐτερα, θα κϋρδιζαν ϋδαφοσ τα αραβικϊ
και τα περςικϊ. Και βϋβαια, τα περνοϑςε αρκετϐσ καιρϐσ πριν ειςαχθοϑν ςτη διδαςκϐμενη
ϑλη οι αποκαλοϑμενεσ «βϊρβαρεσ γλώςςεσ».
Η πρϐςφατη ιςτορύα τησ διερμηνεύασ τησ τουρκικόσ, μασ μεταφϋρει ςτην
Κωνςταντινοϑπολη του 1969, ϐπου ο Φαςϊν Ακμπελϋν και μια ομϊδα διερμηνϋων ύδρυςαν
την Ένωςη υνεδριακών Διερμηνϋων, ϋνα ςώμα δομημϋνο βϊςει των προτϑπων και των
αναγκών τησ Ευρωπαώκόσ Κοινϐτητασ. Η πρώτη ςχολό διερμηνϋων ςτη ςϑγχρονη Σουρκύα
δημιουργόθηκε το 1983 ωσ παρϊρτημα του Πανεπιςτημύου του Βοςπϐρου. Σο εν λϐγω τμόμα
λειτουργεύ επιτυχώσ μϋχρι ςόμερα.
Πϋρα απϐ τα 70 εκατομμϑρια τουρκϐφωνων μϐνο ςτην επικρϊτεια τησ Σουρκύασ, η
τουρκικό αναδεικνϑεται μαζύ με τη ρωςικό ωσ lingua franca ςτην ευρϑτερη περιοχό τησ
Κεντρικόσ Αςύασ, γλώςςα-κλειδύ ςτον τομϋα του εμπορύου, τησ οικονομύασ και τησ
διπλωματύασ.
Ειςαγωγό ςτα εύδη διερμηνεύασ
Επιγραμματικϊ, τα βαςικϐτερα εύδη διερμηνεύασ εύναι τα εξόσ:
Η διαδοχικό διερμηνεύα, ϐπου ο διερμηνϋασ αφόνει τον ομιλητό του να μιλόςει για οριςμϋνα
λεπτϊ, ενώ ο ύδιοσ κρατϊει ςυνόθωσ ςημειώςεισ και διερμηνεϑει αμϋςωσ μετϊ.
Η ταυτόχρονη διερμηνεύα, που πραγματοποιεύται κυρύωσ ςτην καμπύνα, ϐπου ο διερμηνϋασ
ακοϑει, επεξεργϊζεται και παρϊγει λϐγο ταυτϐχρονα.

14
Η ψιθυριςτό διερμηνεύα, ϐπου ο διερμηνϋασ κϊθεται δύπλα ςτον πελϊτη του και του
διερμηνεϑει ψιθυριςτϊ.
Η ανταπόκριςη (liaison), ϐπου ο διερμηνϋασ ςυνεργϊζεται με ϋναν ϊλλο διερμηνϋα και ακοϑει
απϐ εκεύνον τη γλώςςα-πηγό, όδη διερμηνευμϋνη ςε μια ϊλλη γλώςςα, χωρύσ να ϋχει ϊμεςη
ακουςτικό πρϐςβαςη ςτον ομιλητό
Η διερμηνεύα και τα διπλωματικϊ «τςαλύμια»
«Καλϐσ διερμηνϋασ εύναι ο αϐρατοσ διερμηνϋασ». Αυτό όταν η αρχό ςτην οπούα επϋμεναν οι
καθηγητϋσ μου ςτο πανεπιςτόμιο. Σι εννοοϑςαν ϐμωσ με αυτϐ;
Ο ρϐλοσ του διερμηνϋα εύναι να διευκολϑνει την επικοινωνύα ανϊμεςα ςε ανθρώπουσ
που δε μιλοϑν την ύδια γλώςςα. Η δεξιϐτητα ενϐσ καλοϑ διερμηνϋα ϋγκειται ςτην ικανϐτητϊ
του να κϊνει την παρουςύα του ϐςο το δυνατϐν λιγϐτερο αιςθητό. Ο ςκοπϐσ εύναι να
μετατρϋψει τον εαυτϐ του ςε ϋναν αγωγϐ επικοινωνύασ που λαμβϊνει, επεξεργϊζεται και
αναπαρϊγει τα μηνϑματα, μεταφϋροντασ ϐχι μϐνο το ςτεγνϐ νϐημα των φρϊςεων του
ομιλητό, αλλϊ και τα υπεργλωςςικϊ ςτοιχεύα, ϐπωσ το ϑφοσ και τη διϊθεςη. Ο διερμηνϋασ δε
βρύςκεται εκεύ για να κρύνει, οϑτε να λϊβει θϋςη και παρϊ την προνομιακό θϋςη που του
προςφϋρει η γνώςη τησ γλώςςασ, η παρουςύα του θα πρϋπει να εύναι τϐςο διακριτικό κι
ουδϋτερη, ςαν ϋνα αϐρατο φύλτρο που μετατρϋπει ϊγνωςτουσ κωδικοϑσ ςε εικϐνεσ και
νοόματα.
Εν αντιθϋςει με τη γραπτό μετϊφραςη, η οπούα προςφϋρει την πολυτϋλεια χρϐνου, ο
διερμηνϋασ ϋχει την πύεςη τησ ταχϑτητασ. Κατϊ τη διαδικαςύα τησ διερμηνεύασ, ο εγκϋφαλοσ
πραγματοποιεύ ταυτϐχρονα τρεισ ενϋργειεσ: δϋχεται μηνϑματα, τα επεξεργϊζεται και
παρϊλληλα παρϊγει ομιλύα. Οι μαθητευϐμενοι διερμηνεύσ ςτα πρώτα ςτϊδια τησ εκπαύδευςόσ
τουσ γυμνϊζουν τη μνόμη τουσ και ρυθμύζουν τον εγκϋφαλϐ τουσ να ενεργεύ ταυτϐχρονα ςε
τρύα επύπεδα. υχνϋσ παρενϋργειεσ του προγραμματιςμοϑ αυτοϑ: ο πονοκϋφαλοσ μετϊ την
πολϑωρη πρακτικό διερμηνεύασ ό η τϊςη να διερμηνεϑουν ώρεσ ό και μϋρεσ μετϊ ϐ τι
ακουςτικϐ ερϋθιςμα δϋχονται. Μια ςυνϊδερφοσ διερμηνϋασ μου εύχε εξομολογηθεύ πωσ μϋρεσ
μετϊ απϐ ϋνα απαιτητικϐ ςυνϋδριο διερμόνευε αυθϐρμητα ακϐμη και τισ ειδόςεισ που ϊκουγε
ςτο ραδιϐφωνο, αλλϊ κι εγώ η ύδια ςυνϋλαβα τον εαυτϐ μου να πρϊττει το ύδιο κϊθε φορϊ
που παρακολουθοϑςα ταινύεσ ςτην τηλεϐραςη.
O διερμηνϋασ δεν ϋχει το χρονικϐ περιθώριο να χρηςιμοποιόςει λεξικϐ ό ϊλλα
βοηθόματα. Πολλϋσ φορϋσ εργϊζεται κϊτω απϐ δϑςκολεσ ςυνθόκεσ, με δεδομϋνα που
απϋχουν πολϑ απϐ το ιδανικϐ, ενώ πϋρα απϐ τουσ εξωγενεύσ παρϊγοντεσ, επιβαρϑνεται απϐ
το ϊγχοσ που του προκαλεύ η ευθϑνη τησ θϋςησ του και απϐ τη φυςιολογικό πνευματικό και
ςωματικό κοϑραςη. Πρϋπει να εύναι ετοιμϐλογοσ, ευρηματικϐσ, ϊριςτα ενημερωμϋνοσ ωσ
προσ την επικαιρϐτητα, με ευρϑ πεδύο γνώςεων ακϐμη και για εξειδικευμϋνα ζητόματα και
κυρύωσ, πρϋπει να εύναι διατεθειμϋνοσ να αυτοςχεδιϊςει και να ριςκϊρει. Σο ρύςκο, η
παρατηρητικϐτητα, η ορθό εκτύμηςη των καταςτϊςεων ςε ςυνδυαςμϐ με το ευρϑ πεδύο
γνώςησ ςυνιςτοϑν τα χαρακτηριςτικϊ ενϐσ καλοϑ διπλωμϊτη. Ανϊλογα χαρύςματα οφεύλει
να ϋχει κι ο διερμηνϋασ τησ τουρκικόσ, μια γλώςςασ ϊκρωσ διπλωματικόσ.
την εποχό τησ οθωμανικόσ αυτοκρατορύασ, ο δραγουμϊνοσ πϋρα απϐ τον προφανό
ρϐλο του να διευκολϑνει τη γλωςςικόσ επικοινωνύασ, εύχε και μια ϊλλη διϊςταςη:
λειτουργοϑςε ωσ «δϐλωμα». Ο ςουλτϊνοσ ϐποτε όθελε να ρύξει μια τολμηρό πρϐταςη ςτο
τραπϋζι των διαπραγματεϑςεων με τουσ εταύρουσ του, ϊφηνε το δραγουμϊνο του να
μεταφϋρει την πρϐταςη αυτό κι αν διαπύςτωνε πωσ η αντύδραςη των εταύρων του όταν
αρνητικό κι απϐλυτη, τϐτε ϋριχνε το φταύξιμο ςτο δραγουμϊνο ιςχυριζϐμενοσ πωσ ϋγινε
ςφϊλμα ςτη μετϊφραςη. Αυτϐσ όταν ϋνασ ϋξυπνοσ τρϐποσ να βλϋπει τισ αντιδρϊςεισ των
ςυνομιλητών του και να ζυγύζει αναλϐγωσ τισ καταςτϊςεισ.
Η ςυγκεκριμϋνη τακτικό ϋχει επιβιώςει μϋχρι ςόμερα. Αποτελεύ γεγονϐσ το ϐτι πολλού
ςϑγχρονοι διερμηνεύσ ςυνεννοοϑνται εκ των προτϋρων με τουσ πελϊτεσ τουσ για να παύξουν
το ρϐλο του δολώματοσ.
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Πϋρα απϐ τα προςχεδιαςμϋνα διπλωματικϊ τεχνϊςματα, ο διερμηνϋασ τησ τουρκικόσ
ϋχει ςυχνϊ να αντιμετωπύςει κι απρϐςμενουσ ςημαςιολογικοϑσ υφϊλουσ. Ϊνα απλϐ
παρϊδειγμα: η κατϊληξη –miş ςτο τϋλοσ μια λϋξησ ελαφρϑνει τη βαρϑτητα αυτόσ. Η
ςυγκεκριμϋνη κατϊληξη επιςτρατεϑεται κυρύωσ ςτο δημοςιογραφικϐ και ςτον πολιτικϐ λϐγο,
ϐταν μεταφϋρονται τα λϐγια και η ϊποψη ενϐσ τρύτου ό ϐταν ο ομιλητόσ επιθυμεύ να
χρηςιμοποιόςει μια δικλεύδα αςφαλεύασ. Σο πρϐςφυμα –miş αφόνει να αιωρεύται ϋνα «ύςωσ»
και αποτελεύ πρϐκληςη για το διερμηνϋα να μπορϋςει να αποδώςει την εντϑπωςη αυτό.
Όςον αφορϊ ςτη διερμηνεύα τησ τουρκικόσ, ϋνα ακϐμη γλωςςικϐ φαινϐμενο που
ταλανύζει τουσ διερμηνεύσ εύναι το γεγονϐσ ϐτι το ρόμα τησ πρϐταςησ τοποθετεύται ςυνόθωσ
ςτο τϋλοσ. Ο ομιλητόσ ενδϋχεται να επιδύδεται ςε μακρϐςυρτα γλωςςολογικϊ «τςαλύμια» και
παρενθετικϋσ προτϊςεισ πριν αποκαλϑψει το κυρύωσ ρόμα τησ πρϐταςησ του. Ο διερμηνϋασ
ϋχει τρεισ επιλογϋσ:
1) να περιμϋνει να φτϊςει ο ομιλητόσ ςτο κυρύωσ ρόμα, με τον κύνδυνο να ξεχϊςει τα ϐςα
ειπώθηκαν πρωτϑτερα και δημιουργώντασ ϋνα κενϐ που ςτα αυτιϊ των ακροατών-πελατών
ςυχνϊ φαντϊζει ωσ αμηχανύα ό αδυναμύα κατανϐηςησ.
2) να ακολουθόςει τη ςϑνταξη του Σοϑρκου ομιλητό διερμηνεϑοντασ πιςτϊ- τακτικό που
πιθανϐτατα θα δημιουργόςει ϋνα αςυνϊρτητο ϊκουςμα, μια και η ςϑνταξη τησ τουρκικόσ
διαφϋρει πολϑ απϐ τησ ελληνικόσ.
3) να ριςκϊρει μαντεϑοντασ το ποϑ θα καταλόξει ο ομιλητόσ. Αυτϐ προϒποθϋτει ϊριςτη
γνώςη του αντικειμϋνου τησ ομιλύασ, αλλϊ και την ετοιμϐτητα του διερμηνϋα να ανατρϋψει ό
να τροποποιόςει με λεκτικοϑσ ελιγμοϑσ την απϐδοςό του αν ανακαλϑψει πωσ η «μαντεψιϊ»
του δεν όταν απολϑτωσ εϑςτοχη.
το ςημεύο αυτϐ ϐμωσ διαφαύνεται μια αντύφαςη: Πώσ εύναι δυνατϐν ο διερμηνϋασ, ο
οπούοσ οφεύλει να εύναι «αϐρατοσ» ϐπωσ αναφϋρθηκε πρωτϑτερα, να επεμβαύνει ςτην ουςύα
τησ ομιλύασ και να κϊνει «μαντεψιϋσ»;
Ψσ επϋκταςη του παραπϊνω ερωτόματοσ, προκϑπτει κι ϋνα μϋγα ηθικϐ δύλημμα: ϋχει
το δικαύωμα ο διερμηνϋασ να παρϋμβει αν θεωρεύ πωσ ο ομιλητόσ ξεπερνϊει τα ϐρια; Αν εύναι
προςβλητικϐσ, εριςτικϐσ ό αθυρϐςτομοσ, ο διερμηνϋασ εύναι υποχρεωμϋνοσ να αποδώςει
πιςτϊ τα λϐγια του; Οριςμϋνοι επαγγελματύεσ διερμηνεύσ ϐταν θεωροϑν πωσ ο ομιλητόσ
ξεφεϑγει απϐ τα ϐρια χρηςιμοποιοϑν τη φρϊςη : «λϋει ο ομιλητόσ». Αυτό εύναι μια τεχνικό
που τουσ επιτρϋπει να αποςταςιοποιηθοϑν απϐ τα λεγϐμενα του πελϊτη τουσ, αλλϊ αποτελεύ
ταυτϐχρονα κι ϋνα ξϊφνιαςμα για το ακροατόριο που μϋχρι εκεύνη τη ςτιγμό ακοϑει το
διερμηνϋα να μιλϊει ςε πρώτο πρϐςωπο, ςαν να εύναι ο ύδιοσ ο ομιλητόσ.
Επύςησ, τι γύνεται ϐταν ςε μια ομιλύα θύγονται θϋματα ευαύςθητα, ϐπωσ εύναι η
θρηςκεύα, η πολιτικό, τα εθνικϊ και διπλωματικϊ ζητόματα; Θα δώςω ϋνα παρϊδειγμα απϐ
την προςωπικό μου εμπειρύα. Όταν πραγματοποιοϑςα την πρακτικό μου εξϊςκηςη ςτην
Κϑπρο, εργϊςτηκα ςε δικοινοτικϊ ςυνϋδρια. Οι τουρκοκϑπριοι ομιλητϋσ αναφϋρονταν ςτο
βϐρειο τμόμα του νηςιοϑ ωσ «Δημοκρατύα τησ Βορεύου Κϑπρου», ενώ για τουσ
ελληνοκϑπριουσ η ύδια περιοχό όταν τα «κατεχϐμενα». Και οι δϑο τύτλοι δημιουργοϑςαν
ταυτϐχρονεσ αντιδρϊςεισ κι απϐ τισ δϑο κοινϐτητεσ κι αυτϐ εύναι ϋνα απϐ τα πιο απλϊ
παραδεύγματα. Τπόρξαν περιπτώςεισ που οι χαρακτηριςμού κϊποιου ομιλητό ξεςόκωναν κι
εξαγρύωναν το κοινϐ. Ϋρθα ςε ιδιαύτερα δϑςκολη θϋςη ϐταν μπόκα ςτο δύλημμα του αν
πρϋπει να φιλτρϊρω αυτϊ που ακοϑω ό να αποδύδω πιςτϊ τα λϐγια του εκϊςτοτε ομιλητό.
Αν πρϋπει να «απαλϑνω» ό να εξωραϏςω ϐρουσ που γνώριζα ϐτι θα προκαλϋςουν ό να
λειτουργόςω ψυχρϊ εκτελώντασ το καθόκον μου.
Θεωρητικϊ, ςτη διερμηνεύα δε υπϊρχει χώροσ για προςωπικϋσ απϐψεισ. Ο διερμηνϋασ
ϋχει υποχρϋωςη να μεταφϋρει το μόνυμα του ομιλητό, ο οπούοσ τον τιμϊ με την εμπιςτοςϑνη
του. Αν ο ομιλητόσ επιλϋξει να χρηςιμοποιόςει ςκληρό γλώςςα ό να προκαλϋςει, τϐτε ο
διερμηνϋασ θα πρϋπει να ςεβαςτεύ τη βοϑληςό του αυτό. ε ακραύεσ περιπτώςεισ υπϊρχει η
εξόσ ςανύδα ςωτηρύασ: πολλού διερμηνεύσ ϐταν θεωροϑν πωσ ο ομιλητόσ ξεφεϑγει απϐ τα ϐρια
ό εκφρϊζει κϊτι παρϊλογο χρηςιμοποιοϑν τη φρϊςη: «λϋει ο ομιλητόσ». Αυτό εύναι μια
τεχνικό που τουσ επιτρϋπει να αποςταςιοποιηθοϑν απϐ τα λεγϐμενα του πελϊτη τουσ κι
αποτελεύ ϋνα ξϊφνιαςμα για το ακροατόριο που μϋχρι εκεύνη τη ςτιγμό ακοϑει το διερμηνϋα
να μιλϊει ςε πρώτο πρϐςωπο, ςαν να εύναι ο ύδιοσ ο ομιλητόσ.
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Σα διλόμματα αυτϊ υφύςτανται και οι διϊφορεσ θεωρύεσ διερμηνεύασ παρουςιϊζουν
τρϐπουσ προςϋγγιςησ των περιπτώςεων αυτών και επαφύεται ςτην κρύςη κϊθε διερμηνϋα το
πώσ θα ελιχθεύ . άςωσ πϊλι, να μην υπϊρχει και μια ξεκϊθαρη απϊντηςη. Η διερμηνεύα εύναι
μια τϋχνη που εξελύςςεται παρϊλληλα με τον πραγματικϐ κϐςμο. Κι ϐπωσ η επικοινωνύα δεν
ϋχει ςυγκεκριμϋνα ϐρια, ανϊλογα ευϋλικτοσ και προςαρμοςτικϐσ πρϋπει να εύναι κι ο
διερμηνϋασ.
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Η δημιουργύα εξεταςτικοϑ κϋντρου ςτη Θεςςαλονύκη βαςύζεται ςτην αμοιβαύα
ςυμφωνύα ςυνεργαςύασ που υπογρϊφηκε μεταξϑ του ΙΜΦΑ και του ΣÖΜΕR το 2006 για να
ικανοποιόςει το αυξανϐμενο ενδιαφϋρον προσ την εκμϊθηςη και τη χρόςη τησ τουρκικόσ
γλώςςασ, ϐπωσ και ςτην απϐκτηςη διεθνοϑσ αναγνωριςμϋνου πιςτοποιητικοϑ
γλωςςομϊθειασ για τα επύπεδα Α1, А2, В1, В2 και С1. Η οργϊνωςη τησ ετόςιασ εξεταςτικόσ
περιϐδου, ο τϐποσ και ο τρϐποσ διεξαγωγόσ των εξετϊςεων, τα εκπαιδευτικϊ υλικϊ για την
προετοιμαςύα, η καταγραφό των υποψηφύων και ϐλεσ οι γραμματειακϋσ διαδικαςύεσ
ορύζονται απϐ τη ϑμβαςη αμοιβαύασ ςυνεργαςύασ μεταξϑ των δϑο πλευρών.
Η τουρκικό γλώςςα ςτο ςύςτημα πιςτοπούηςησ
Οι εξετϊςεισ πιςτοπούηςησ επιπϋδου γνώςησ τησ τουρκικόσ γλώςςασ βαςύςτηκαν ςτο
ςϑςτημα ALTE. (The Association of Language Testers in Europe) και CEFR (Common
European Framework of Reference) ςτην ελληνικό ΚΕΠΑ (Κοινό Πλαύςιο Αναφορϊσ)
που παρϋχει τη γνώςη για την αμοιβαύα αναγνώριςη των γλωςςικών προςϐντων,
διευκολϑνοντασ την εκπαιδευτικό και επαγγελματικό κινητικϐτητα.
Επύπεδα ALTE

Επύπεδα CEFR

Level 5

C2

Level 4

C1

Level 3

B2

Level 2

B1

Level 1

A2

Breakthrough level

A1

Επύπεδα ΣΟΜΕΡ
Ωριςτη
Yüksek 4

Πολϑ καλό

Yüksek 2

Καλό

Orta 4

Μϋτρια

Temel 4

Βαςικό

-

τοιχειώδησ

Οι εξετϊςεισ πιςτοπούηςησ χωρύζονται ςε 5 μϋρη: 1. Ακουςτικϐ 2. Κατανϐηςη κειμϋνου 3.
Διϊλογοσ 4. Προφορικϋσ ικανϐτητεσ 5. Ανϊπτυξη γραπτοϑ λϐγου

Ενδιαφϋρον για την απόκτηςη διεθνώσ αναγνωριςμϋνου πιςτοποιητικού γνώςησ τησ
τουρκικόσ γλώςςασ ωσ δεύτερησ
Η τουρκικό γλώςςα ανόκει ςτην ομϊδα των αλταώκών γλωςςών και εύναι ςυγκολλητικό
γλώςςα. Δϋχεται διϊφορεσ παραγωγικϋσ καταλόξεισ μετϊ τη ρύζα τησ λϋξησ, χωρύσ να
επϋρχεται οποιαδόποτε αλλαγό ς’ αυτόν. το τϋλοσ μύασ λϋξησ μποροϑν να προςτεθοϑν
διϊφορεσ καταλόξεισ και να ςχηματιςτεύ μύα νϋα λϋξη.
Η τουρκικό φιλολογύα, μπορεύ να θεωρηθεύ ϐτι αρχύζει με το ϋργο του Καςκαρλύ
Μαχμοϑτ τον 11ο αιώνα αλλϊ περιςςϐτερεσ μελϋτεσ ϋγιναν με την ύδρυςη τησ οθωμανικόσ
αυτοκρατορύασ.. Κατϊ τη διϊρκεια τησ περιϐδου αυτόσ χρηςιμοποιοϑνταν αραβικϋσ και
περςικϋσ λϋξεισ, καθώσ επύςησ το αραβικϐ αλφϊβητο, το οπούο αντικαταςτϊθηκε με το
λατινικϐ το 1928. Σο 1932 ξεκύνηςε τη λειτουργύα του το Ίδρυμα τησ Σουρκικόσ Γλώςςασ
(Türk Dil Kurumu) με ςτϐχο να διεξϊγει ϋρευνεσ ςε γλωςςικϊ θϋματα και να ςυμβϊλλει ςτην
ανϊπτυξη τησ γλώςςασ.
Με την αϑξηςη ενδιαφϋροντοσ για την Σουρκικό γλώςςα ωσ δεϑτερη, ιδρϑθηκε απϐ το
Πανεπιςτόμιο τησ Ωγκυρασ το 1984 το Κϋντρο Εκμϊθηςησ Σουρκικόσ Γλώςςασ (ΣÖΜΕR). Σο
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1)
2)
3)
4)

ΣÖΜER εύναι ϋνα απϐ τα 15 ιδρϑματα παγκοςμύωσ που εκδύδουν διαβατόριο γλωςςών
Europass, με παραρτόματα ςτην Κωνςταντινοϑπολη, μϑρνη, Προϑςα, Ντενιζλύ, Αντϊλεια,
Σραπεζοϑντα και αμψοϑντα. Επύςησ ςυνεργϊζεται με πανεπιςτόμια και ιδρϑματα ςε ϐλο τον
κϐςμο.
Οι νϋεσ τϊςεισ τησ γλώςςασ ςε διεθνϋσ επύπεδο αςκοϑν επιρροϋσ ςε ςυγκεκριμϋνεσ
κατευθϑνςεισ
Αϑξηςη του αριθμοϑ των ενδιαφερομϋνων απϐ τη δυνατϐτητα να αποκτόςουν ϋνα διεθνώσ
αναγνωριςμϋνο πιςτοποιητικϐ γνώςησ τησ τουρκικόσ γλώςςασ
Ενιςχϑουν τα κύνητρα των ενδιαφερομϋνων
Εμπλουτύζουν την κοινωνικό ςϑνθεςη των υποψηφύων (φοιτητϋσ, υπϊλληλοι του δημοςύου,
και ιδιωτικοϑ τομϋα, εργαζϐμενοι ςε τρϊπεζεσ, αντιπροςωπεύεσ και διπλωματικϋσ αποςτολϋσ,
ερευνητϋσ και ακαδημαώκού)
Ενιςχϑεται ϐλο και περιςςϐτερο το ενδιαφϋρον ςε διαφορετικϋσ χώρεσ και εκπαιδευτικοϑσ
οργανιςμοϑσ εκτϐσ Σουρκύασ προσ τη δυνατϐτητα ςυνεργαςύασ και οργϊνωςησ
εκπαιδευτικών εξεταςτικών κϋντρων
Για τισ ανϊγκεσ διδαςκαλύασ ςτη ΒΓ και για την πορεύα διδαςκαλύασ για πιςτοπούηςη
χρηςιμοποιοϑνται τα εγχειρύδια ΤΕΝΙ HITIT 1-2-3 ϋκδοςησ ΣΟΜΕΡ (2008) τα οπούα ϋχουν
γραφτεύ ςϑμφωνα με τη φιλοςοφύα πιςτοπούηςησ γλωςςών του ΑΛΣΕ.

Φαρακτηριςμόσ των ελλόνων υποψηφύων
Όλοι οι υποψόφιοι ομιλοϑν την ελληνικό γλώςςα. το πλαύςιο ολϐκληρησ τησ ομϊδασ
υπϊρχει μύα μεγϊλη ομϊδα δύγλωςςων, οι οπούοι κατϋχουν την τουρκικό γλώςςα ωσ μητρικό
και μύα υποομϊδα που μαθαύνουν την τουρκικό γλώςςα ςτην μειονοτικό πρωτοβϊθμια και
δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, καθώσ ανόκουν ςτη μουςουλμανικό μειονϐτητα τησ Θρϊκησ,
αλλϊ ϋχουν και την πομακικό διϊλεκτο ωσ μητρικό. Διαμορφώνεται η εικϐνα τριών ομϊδων:
1) υποψόφιοι που μαθαύνουν την τουρκικό ωσ δεϑτερη γλώςςα ςε περιβϊλλον ξϋνο προσ την
τουρκικό γλώςςα 2) υποψόφιοι που κατϋχουν την τουρκικό γλώςςα ωσ μητρικό και ϋχουν
ακοϑςματα ςτο οικεύο τουσ περιβϊλλον (τουρκογενεύσ), 3) υποψόφιοι που μαθαύνουν την
τουρκικό γλώςςα δια τησ φούτηςόσ τουσ και ϋχουν ακοϑςματα απϐ το ευρϑ τουσ περιβϊλλον
(Πομϊκοι).
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4/ Κοινωνικό ςύνθεςη – επϊγγελμα και απαςχόληςη (για όλα τα χρόνια)
Απαςχόληςη
Υοιτητϋσ
Μεταπτυχιακού Υοιτητϋσ
Τπϊλληλοι δημοςύου/ιδιωτικοϑ τομϋα
τρατιωτικού
Σραπεζικού υπϊλληλοι
Λειτουργού του τομϋα υγεύασ
Νομικού
Πολιτικϋσ Επιςτόμεσ
Εκπαιδευτικού
Αςτυνομικού
Οικονομολϐγοι
Επιχειρηματύεσ
Πολιτικού Μηχανικού
Δημοςιογρϊφοι
Μεταφραςτϋσ
Μαθητϋσ
Χυχολϐγοι
υντηρητόσ Ϊργων Σϋχνησ
Γεωπϐνοι
υνταξιοϑχοι
Βρεφονηπιοκϐμοι
Δεν ϋχουν υποδεύξει επϊγγελμα

Α
25
3
16
5
2
4
7
1
9
1
1
4
1
0
0
2
1
0
1
1
0
3

Γ
90
2
31
2
3
11
4
4
21
0
1
3
2
1
4
2
3
1
0
0
1
12

ύνολο
115
5
47
7
5
15
11
5
30
1
2
7
3
1
4
4
4
1
1
1
1
15

Μεγϊλοσ αριθμϐσ υποψηφύων εύναι φοιτητϋσ ςτα Σμόματα βαλκανικών ςπουδών οι οπούοι
ϋχουν επιλϋξει την τουρκικό γλώςςα ωσ πρώτη επιλογό.
Τπϊλληλοι του δημοςύου και ιδιωτικοϑ τομϋα, εκπαιδευτικού, νομικού και λειτουργού του
τομϋα υγεύασ.

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΥΙΛ ΣΨΝ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ
1/ Αριθμόσ υποψηφύων ανϊ ϋτοσ
Ϊτοσ
2006
2007
2008
ύνολο

υνολικϐσ αριθμϐσ
31
131
123
285

Ωνδρεσ

Γυναύκεσ
13
35
39
87

18
96
84
198

Ο αριθμϐσ των υποψηφύων, ϐπωσ και το ενδιαφϋρον προσ τα υψηλϐτερα επύπεδα
αυξϊνεται ετηςύωσ. Αποτϋλεςμα τησ πληροφϐρηςησ για την ϑπαρξη των εξετϊςεων και τησ
ανϊγκησ πιςτοπούηςησ τησ γνώςησ τησ γλώςςασ ωσ επαγγελματικϐ προςϐν.
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2/ Ανϊ επύπεδο γνώςησ τησ τουρκικόσ γλώςςασ
Α1
2006
2007
2008
ϑνολο

Α
3
3
6

В2
2006
2007
2008
ϑνολο

Γ
1
5
6
Α
3
5
8

ύνολο
4
8
12
Γ
19
7
26

ϑνολο
22
12
34

А2
2006
2007
2008
ϑνολο

Α
7
16
11
34

Γ
7
41
31
77

ϑνολο
14
57
42
112

В1
2006
2007
2008
ϑνολο

С1
2006
2007
2008
ϑνολο

Α
5
7
16
28

Γ
8
17
31
57

ϑνολο
13
24
47
85

Α
1
6
4
11

Γ
3
18
10
32

ϑνολο
4
24
14
42

το επύπεδο C1 ςε ποςοςτϐ (90%) ςυμμετϋχουν υποψόφιοι που κατϋχουν την τουρκικό
γλώςςα ωσ μητρικό καθώσ και απϐφοιτοι του Δ΄ και Ε΄ προαιρετικοϑ ϋτουσ τησ ΒΓ του
ΙΜΦΑ που προετοιμϊζονται για τα επύπεδα Β2 και C1. Η χολό ςυνεργϊζεται με ιδιωτικοϑσ
φορεύσ εκπαύδευςησ ςτη Βϐρειο Ελλϊδα με αποτϋλεςμα την ςυμμετοχό υποψηφύων κυρύωσ
για το επύπεδο Α2. Οι κϊτοχοι του Α2 επανϋρχονται την επϐμενη εξεταςτικό περύοδο με
ςκοπϐ την απϐκτηςη πιςτοποιητικοϑ υψηλϐτερου επιπϋδου ςε ποςοςτϐ 60%.
3/ Ανϊ ηλικύα των υποψηφύων
Έτοσ 15 – 20
21 – 30
Α Γ ϑνολο Α Γ
ϑνολ
ο
2006 - 6
12 18
2007 1
3 4
23 77 100
2008 2
7 9
28 65 93
υν. 3
1 13
57 15 211
0
4

31 – 40
41 – 50
Α Γ ϑνολο Α
Γ

51 – 60
Α
Γ ϑνολο

2
7
5
14

4
2
2
8

4
11
9
24

6
18
14
38

1
2
2
5

ϑνολ
ο
2 3
5 7
3 5
10 15

0
0
0

4
2
2
8

Η κλύμακα μικρϐτεροσ-μεγαλϑτεροσ εύναι 15-60 ετών. Η πιο πολυϊριθμη ηλικιακϊ ομϊδα (2130 ετών) αριθμεύ 211 ϊτομα (75%).Αυτό η ομϊδα αποτελεύται κυρύωσ απϐ φοιτητϋσ (115)
Η επϐμενη ςε αριθμϐ ομϊδα (31-40) αριθμεύ 38 ϊτομα (13%). Ενδιαφϋρον προκαλεύ και η
ςυμμετοχό ατϐμων τησ τελευταύασ μικρϐτερησ ομϊδασ (51-60) 8 ϊτομα (2%). Όπου
περιγρϊφεται η ςυμμετοχό ωσ βιωματικό εμπειρύα και ϐχι ωσ απϐκτηςη ενϐσ ακϐμη
πιςτοποιητικοϑ.
4./ Ανϊ τόπο γϋννηςησ των υποψηφύων
‘Ετοσ
2006
2007
2008
υν.

Βόρειοσ
Ελλϊδα
24
106
97
227

Κεντρικό
Ελλϊδα
1
6
4
11

Νότιοσ
Ελλϊδα
1
12
10
23

Εκτόσ
Ελλϊδασ
5
7
12
24

ύνολο
31
131
123
285
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Οι περιςςϐτεροι υποψόφιοι προϋρχονται απϐ τη βϐρειο Ελλϊδα, ϐχι μϐνο ςπουδαςτϋσ
τησ ΒΓ αλλϊ και αποτϋλεςμα τησ ςυνεργαςύασ τησ ΒΓ με εκπαιδευτικοϑσ οργανιςμοϑσ ςτην
ύδια περιοχό. Η ϋντονη ςυμμετοχό ςτισ εξετϊςεισ πιςτοπούηςησ επηρεϊζεται θετικϊ απϐ την
εϑκολη πρϐςβαςη ςτο εξεταςτικϐ κϋντρο που εύναι ςχετικϊ κοντϊ με τον τϐπο που
ςπουδϊζουν ό κατοικοϑν οι υποψόφιοι. Οι υποψόφιοι που ανόκουν ςτην κατηγορύα εκτϐσ
Ελλϊδασ προϋρχονται κυρύωσ απϐ την Κωνςταντινοϑπολό, τη Γερμανύα και τη Γεωργύα.
5. Ανϊ μϋςο όρο επιτυχύασ ςτισ εξετϊςεισ πιςτοπούηςησ
Έτοσ
2006
2007
2008
ύνολο

Επύπεδα
А2 + В1 + С1
А2 + В1 + В2 + С1
Α1+ А2 + В1 + В2 + С1

Μϋςοσ όροσ
81,3/ 100
75,5/100
76,4/100
77,7/100

Για το ακουςτικϐ μϋροσ των εξετϊςεων το ποςοςτϐ επιτυχύασ εύναι απϐ 15 ϋωσ 25%, για την
κατανϐηςη κειμϋνου εύναι απϐ 15 ϋωσ 25%, για το προφορικϐ μϋροσ διϊλογοσ μεταξϑ
μαθητών 9 ϋωσ 15%, για τη ςυζότηςη με τον εξεταςτό-ςυνϋντευξη 6 ϋωσ 10% για το γραπτϐ
λϐγο 15 ϋωσ 25%
Σο ελϊχιςτο απαιτοϑμενο ποςοςτϐ για την επιτυχό απϐκτηςη του πιςτοποιητικοϑ εύναι το
60% ωςτϐςο ςε αποτυχύα τουλϊχιςτον ενϐσ απϐ τα παραπϊνω μϋρη τησ εξϋταςησ ο
εξεταζϐμενοσ δεν θεωρεύται επιτυχών δεδομϋνου ϐτι πρϋπει να κατϋχει τισ βαςικϋσ γνώςεισ
ςτο ςϑνολο τησ εξϋταςησ.
τα τρύα χρϐνια εξετϊςεων ο μϋςοσ ϐροσ επιτυχύασ εύναι 77,7%, ϐπου το μεγαλϑτερο
ποςοςτϐ επιτυχύασ εύναι το 2006 με ποςοςτϐ 81,3%.
Επιτυχόντεσ/ Αποτυχόντεσ
Έτοσ
2006
2007
2008
ύνολο

υνολικόσ αριθμόσ
31
131
123
285

Επιτυχόντεσ
26
56
108
190

Αποτυχόντεσ
5
75
15
95

ΙΜΦΑ
24
27
13
64

Εκτόσ ΙΜΦΑ
7
104
110
221

Υοιτητϋσ εντόσ/ εκτόσ ΙΜΦΑ
Έτοσ
2006
2007
2008
ύνολο

υνολικόσ αριθμόσ
31
131
123
285

Μεγαλϑτερο ποςοςτϐ επιτυχϐντων ϋχουμε το 2006 και το 2008 ενώ το 2007 μεγαλϑτεροσ
παρατηρεύται ο αριθμϐσ των αποτυχϐντων. Σο αποτϋλεςμα του ςημαντικοϑ αυτοϑ ποςοςτοϑ
αποτυχύασ οφεύλεται ςτο γεγονϐσ ςυμμετοχόσ υποψηφύων εκτϐσ ΒΓ και την ελλιπό
πληροφϐρηςό τουσ ςχετικϊ με τον τρϐπο διεξαγωγόσ των εξετϊςεων καθώσ όταν η πρώτη
χρονιϊ που η ΒΓ επεδύωξε μύα ανοιχτό ςυμμετοχό ςτισ εξετϊςεισ και δεν παρϋμεινε ςτα
ςτενϊ πλαύςια των ςπουδαςτών τησ. Η εικϐνα ανατρϊπηκε την επϐμενη χρονιϊ το 2008 ϐπου
η προςπϊθεια προςϋγγιςησ και πληροφϐρηςησ των εκπαιδευτικών φορϋων εκτϐσ ΒΓ
εντατικοποιόθηκε και το ποςοςτϐ αποτυχϐντων περιορύςτηκε ςτο 13,8%.
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Παρϊλληλα με τη διδαςκαλύα τησ γλώςςασ γύνεται μύα μεγϊλη προςπϊθεια εντατικοπούηςησ
τησ επικοινωνύασ με ϊλλουσ εκπαιδευτικοϑσ φορεύσ για την ανταλλαγό απϐψεων και ιδεών.
Με τη διοργϊνωςη ςεμιναρύων και ημερύδων και με τη ςυμμετοχό των ςπουδαςτών ςτισ
εκδηλώςεισ αυτϋσ η διδαςκαλύα ξεφεϑγει απϐ τη ςτενό ϋννοια τησ εκμϊθηςησ μιασ γλώςςασ
και γύνεται εμπειρύα.
τα πλαύςια τησ αμοιβαύασ ςυμφωνύασ με το ΣΟΜΕΡ πραγματοποιοϑνται ανταλλαγϋσ
φοιτητών. Υοιτητϋσ τησ ΒΓ παρακολουθοϑν καλοκαιρινϊ ςεμινϊρια τουρκικόσ και
αντύςτροφα φοιτητϋσ του ΣΟΜΕΡ ςυμμετϋχουν ςτο Διεθνϋσ πρϐγραμμα εκμϊθηςησ
ελληνικόσ γλώςςασ Ιςτορύασ και Πολιτιςμοϑ του ΙΜΦΑ. Σο 2008 τρεισ φοιτητϋσ τησ χολόσ
παρακολοϑθηςαν το καλοκαιρινϐ πρϐγραμμα του ΣΟΜΕΡ ςτο Μαναβγκϊτ Αντϊλεια και ςτην
Ωγκυρα διϊρκειασ 1 μόνα.
Ψσ εξεταςτικϐ κϋντρο το ΙΜΦΑ ςυμμετεύχε ςτο 8ο ςυμπϐςιο εκμϊθηςησ τησ τουρκικόσ
γλώςςασ με τύτλο «Η ςυνϊντηςη των διδαςκϊλων τησ τουρκικόσ γλώςςασ ωσ ξϋνησ» με
ομιλητό και ςυμμετϋχοντα τον καθηγητό τησ ΒΓ του ΙΜΦΑ κ. αντζϊρ ονμϋζ.
το ςυμπϐςιο αυτϐ ςυζητόθηκαν νϋεσ μϋθοδοι εκμϊθηςησ τησ τουρκικόσ ωσ δεϑτερη γλώςςα
και ϋγινε παρουςύαςη των εκπαιδευτικών κϋντρων (πανεπιςτημύων και ινςτιτοϑτων) ςτα
οπούα διδϊςκεται η τουρκικό. υμμετεύχαν 27 χώρεσ και εκπροςωπόθηκαν 97 πανεπιςτόμια
και ιδρϑματα.
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Μαρκϊτη Δόμητρα
Αξιολόγηςη των εγχειριδύων διδαςκαλύασ τησ τουρκικόσ γλώςςασ «Hitit» με ςημεύο αναφορϊσ
την παρουςύα και την αξιοπούηςη των λογοτεχνικών κειμϋνων
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Η Λογοτεχνύα ςτη διδαςκαλύα τησ δεύτερησ γλώςςασ
Σο λογοτεχνικϐ κεύμενο διακρύνεται για την ικανϐτητϊ του να απηχεύ τισ γλωςςικϋσ
δυνατϐτητεσ του κοινωνικοϑ χώρου με αποτϋλεςμα να προςδοκϊ ϋναν αναγνώςτη ικανϐ να
αφουγκραςτεύ τουσ ψιθϑρουσ που η ύδια μορφοποιεύ. Αυτϐν τον αναγνώςτη, απϐ ϊποψη
εκπαιδευτικό, δϑναται να τον διαμορφώςει το γλωςςικϐ μϊθημα. Μϐνον ϋμμεςα η
λογοτεχνύα ενιςχϑει αυτό την προςπϊθεια, καθώσ ϐμωσ ο αναγνώςτησ- μαθητόσ θα
οικειώνεται τον κϐςμο τησ λογοτεχνύασ και θα ειςπρϊττει ανϊλογα με την ποιϐτητα τησ
ανϊγνωςόσ του την αιςθητικό απϐλαυςη (πανϐσ, 2002).
Ο ρϐλοσ τησ λογοτεχνύασ αποκτϊ ϊλλεσ διαςτϊςεισ ςτο παγκοςμιοποιημϋνο
πολιτιςμικϐ τοπύο που διαγρϊφεται ςόμερα, ϐπου ο καθϋνασ αρχύζει να αποτελεύ μϋροσ μιασ
καθολικόσ κουλτοϑρασ. Τπϐ αυτό την ϋννοια, το λογοτεχνικϐ κεύμενο μπορεύ να υπηρετόςει
την καλλιϋργεια πολιτιςμικόσ ςυνεύδηςησ με τη ςυνδυαςτικό ενεργοπούηςη πολλών
χαρακτηριςτικών τησ, ϐπωσ η πολυςημικό γλώςςα τησ, η ςυγκινηςιακό τησ επύδραςη ςτον
ανθρώπινο ψυχιςμϐ και η αδιαμφιςβότητη ςϑνδεςό τησ με αυτϐ που ονομϊζουμε
πολιτιςμικϐ (Γκϐτοβοσ, 1999). Παρϊλληλα, η λογοτεχνύα αποτελεύ ϋνα πολϑτιμο μϋςο για τη
ςυνειδητοπούηςη και την κριτικό κατανϐηςη των διαφορετικών αξιών ςτη βϊςη των οπούων
επιτυγχϊνεται η κατανϐηςη τησ πολιτιςμικόσ εμπειρύασ και η ςυγκρϐτηςη τησ πολιτιςμικόσ
ταυτϐτητασ του αναγνώςτη (Bertrand, 1993).
Η διδαςκαλύα λογοτεχνικών κειμϋνων ςτο πλαύςιο τησ γλωςςικόσ κατϊκτηςησ, δεν
εξυπηρετεύ αυςτηρϊ γλωςςικοϑσ ςτϐχουσ προβϊλλοντασ γλωςςικϊ πρϐτυπα ό λογοτεχνικϋσ
νϐρμεσ. Δεδομϋνου, ϐμωσ, ϐτι το λογοτεχνικϐ κεύμενο εύναι τελικϊ μια γλωςςικό μορφό απϐ
την οπούα αναδϑεται η λογοτεχνικό αξύα μϋςω τησ ποιϐτητασ του λϐγου και του γλωςςικοϑ
ϑφουσ, οι εκφραςτικού αγωγού δια μϋςου των οπούων αποκαλϑπτεται η πρϐθεςη του
κειμϋνου ανϊγονται απϐ μεθοδολογικόσ απϐψεωσ ςε αντικεύμενο τησ διδαςκαλύασ και των
αντύςτοιχων ςτϐχων και ταυτϐχρονα προςφϋρονται ςτουσ μαθητϋσ για την επύτευξη τησ
γλωςςικόσ αγωγόσ (Alter, 1985). Τπϐ αυτϐ το πρύςμα, υπογραμμύζεται ο ενιςχυτικϐσ ρϐλοσ
τησ λογοτεχνύασ ο οπούοσ ξεκινϊει με την παρατόρηςη τησ γλώςςασ του κειμϋνου ϋτςι ώςτε
περνώντασ μϋςα απϐ διαδικαςύεσ που ενιςχϑουν την ανϊπτυξη επικοινωνιακών ικανοτότων
κϊθε μορφόσ να καταλόγει ςτην κατϊκτηςη απϐ τουσ μαθητϋσ τησ γλώςςασ.
Ενώ ο ςκοπϐσ τησ διδαςκαλύασ του μη λογοτεχνικοϑ λϐγου ςυνδϋεται με την
εξοικεύωςη των μαθητών με διϊφορα εύδη χρηςτικοϑ λϐγου (επιςτολϋσ, οδηγύεσ, ειδόςεισ,
ςυνεντεϑξεισ κ.τλ..), ο πρωταρχικϐσ ςκοπϐσ τησ διδαςκαλύασ του λογοτεχνικοϑ λϐγου εύναι η
εξοικεύωςη των μαθητών με το εύδοσ αυτϐ, ϐχι ϐμωσ για να φτϊςουν ςτο ςημεύο να παρϊγουν
λϐγο (χωρύσ αυτϐ να θεωρεύται αποφευκτϋο), αλλϊ για να μποροϑν να επικοινωνοϑν με το
κεύμενο, ϐπωσ με καθετύ που βρύςκεται ςτο περιβϊλλον τουσ και τουσ ικανοποιεύ
ςυναιςθηματικϊ, λογικϊ και αιςθητικϊ (μύα ταινύα, μια εκπομπό, ϋνα παιχνύδι κ.τ.λ.)
(Φατζηςαββύδησ, ., 1999). ε αυτϐ το πλαύςιο επιςημαύνεται και το βαςικϐ επιδιωκϐμενο
αποτϋλεςμα κατϊ την κατϊκτηςη τησ δεϑτερησ γλώςςασ το οπούο ςυνδϋεται με τη χρόςη τησ
για επικοινωνύα ςε πραγματικϊ περιβϊλλοντα.
υγκεκριμϋνα, η λογοτεχνύα ανϊγεται ωσ βαςικϐ εργαλεύο τησ μεθοδολογικόσ
προςϋγγιςησ του μαθόματοσ τησ δεϑτερησ και κατ' επϋκταςη τησ τουρκικόσ γλώςςασ.
Απαλλαγμϋνη απϐ τον αναχρονιςμϐ που την επιςτρατεϑει ωσ εργαλεύο τησ γραμματικομεταφραςτικόσ μεθϐδου εύναι το μϋςο που αν χρηςιμοποιηθεύ με ςυνϋπεια ςτη διδακτικό
διαδικαςύα μιασ ξϋνησ γλώςςασ μπορεύ να προωθόςει την επικοινωνιακό ικανϐτητα των
μαθητών και να προϊγει το διαπολιτιςμικϐ χαρακτόρα τησ διδαςκαλύασ. Μϋςα απϐ τη
λογοτεχνύα ο μαθητόσ προςεγγύζει τισ εναλλακτικϋσ δυνατϐτητεσ τησ γλώςςασ την οπούα
διδϊςκεται, ϋρχεται ςε επαφό με την κουλτοϑρα και τισ παραδϐςεισ ενϐσ λαοϑ με
αποτϋλεςμα να αποκτϊ μεγαλϑτερο ενδιαφϋρον για τη γλώςςα την οπούα μαθαύνει, διευρϑνει
την αναγνωςτικό του ικανϐτητα ερχϐμενοσ ςε επαφό με το βιωματικϐ λϐγο, ενιςχϑει τη
φανταςύα του ώςτε να φτϊςει να χρηςιμοποιόςει τη γλώςςα ωσ μϋςο ϋκφραςησ και
επικοινωνύασ, ανακαλϑπτει κοινϊ ςημεύα με τον Ωλλον και χρηςιμοποιεύ τισ διαφορϋσ ωσ
εργαλεύο ςτη μεταξϑ τουσ διϊδραςη που λαμβϊνει χώρα ςτα πλαύςια τησ εκμϊθηςησ τησ
ξϋνησ γλώςςασ. Καταφϋρνει ακϐμη, να εξηγεύ το νϐημα κειμϋνων με γραμματικοςυντακτικό,
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λεξιλογικό και νοηματικό δομό ώςτε να προετοιμαςτεύ για μύα τυχϐν δικό του, περιςςϐτερο,
απαιτητικό περύςταςη επικοινωνύασ.
Επιπλϋον, μϋςα απϐ τη διαθεματικό προςϋγγιςη τησ λογοτεχνύασ ςτη γλωςςικό
διδαςκαλύα αναδεικνϑονται ϋννοιεσ ϐπωσ η πολυπολιτιςμικϐτητα, η ομοιϐτητα- ετερϐτητα, η
ανεκτικϐτητα, η ταυτϐτητα- διαφορϊ, η ξενοφοβύα κτλ. Γενικϐτερα, μϋςα απϐ τη μελϋτη
διαφϐρων ειδών λογοτεχνικοϑ λϐγου και την προώθηςη τησ ςυλλειτουργύασ τουσ με τισ
γνωςτικϋσ πληροφορύεσ ϊλλων μαθημϊτων, διαμορφώνεται το πλαύςιο για την αξιοπούηςη
τησ εμπειρύασ των μαθητών και τησ ςϑνδεςόσ τησ με τη νϋα πραγματικϐτητα που βιώνουν.
Με αυτϐν τον τρϐπο, ο παλιϐσ παθητικϐσ δϋκτησ - μαθητόσ μετεξελύςςεται ςε ενεργϐ
ερευνητό και καταξιωμϋνο οικοδϐμο τησ γνώςησ.
ε παρϐμοιο πλαύςιο, οι Robinson και Spodek υπογραμμύζουν την ιδιϐτητα τησ
λογοτεχνύασ ωσ πηγόσ ποικιλύασ ςτη χρόςη λϋξεων και λεξιλογύου. Κατϊ την αξιοπούηςη
αυτόσ τησ διαπύςτωςησ και με την υιοθϋτηςη κατϊλληλα οργανωμϋνησ κατευθυνϐμενησ
διδαςκαλύασ των λογοτεχνικών κειμϋνων, παρϋχεται η δυνατϐτητα ςτουσ μαθητϋσ να
αναπτϑξουν τϐςο την ενεργϐ λεξικό γνώςη ϐςο τη δημιουργικό χρόςη τησ λϋξησ που
αποτελεύ ϋνα απϐ τα δυςκολϐτερα ςημεύα τησ εκμϊθηςησ του λεξιλογύου (Υλωρϊ, 2011).
ημαντικό εύναι, επύςησ, η ςυμβολό του λογοτεχνικοϑ κειμϋνου ςτην ανϊπτυξη τησ
αναγνωςτικόσ δεξιϐτητασ. ϑμφωνα με τουσ Σomlinson και Lynch-Brown (1996), η
λογοτεχνύα και η ανϊγνωςη μποροϑν να διδαχθοϑν ταυτϐχρονα, δεδομϋνου ϐτι
παρουςιϊζουν ομοιϐτητεσ ςε οριςμϋνουσ τομεύσ. Και οι δϑο χρηςιμοποιοϑν παρϐμοια υλικϊ τα κεύμενα, εςτιϊζουν ςτην εξαγωγό του νοόματοσ απϐ τα κεύμενα ενώ παρϊλληλα
ςτοχεϑουν ςτη βαθϑτερη επεξεργαςύα του γραπτοϑ λϐγου και ςτην ανταπϐκριςη των
μαθητών ςε αυτϐ.
Eπιπλϋον, αξύζει να ςημειωθεύ, ωσ ενδεικτικό τησ αδιαμφιςβότητησ ςυμβολόσ τησ
λογοτεχνύασ ςτην ανϊγνωςη κατϊ την εκμϊθηςη τησ ξϋνησ γλώςςασ, η προςϋγγιςη ςϑμφωνα
με την οπούα τα λογοτεχνικϊ βιβλύα μποροϑν να αντικαταςτόςουν τα αναγνωςτικϊ (υπϐ
ςυγκεκριμϋνεσ προϒποθϋςεισ), ϋτςι ώςτε η κατϊκτηςη του μηχανιςμοϑ τησ ανϊγνωςησ και η
διδαςκαλύα τησ γλώςςασ να ςτηρύζεται ςτα εξωςχολικϊ και ϐχι ςτα διδακτικϊ εγχειρύδια
(Rehlinger, 1988).
Λαμβϊνοντασ υπϐψη τα ανωτϋρω, προωθεύται, τα τελευταύα χρϐνια, η ςτενϐτερη
ςχϋςη μεταξϑ γλώςςασ και λογοτεχνύασ ςτο πλαύςιο τησ υπαγωγόσ των αναρύθμητων ειδών
λϐγου και του λογοτεχνικοϑ λϐγου ςτισ αρχϋσ τησ Παιδαγωγικόσ του Γραμματιςμοϑ των
Κειμενικών Ειδών ((Genre Literacy Pedagogy) (Cope & Kalantzis, 1993). υγκεκριμϋνα,
θεωρεύται πωσ με την αξιοπούηςη διαφορετικών κειμενικών ειδών (αφόγηςη, διαφόμιςη,
δοκύμιο, περιγραφό κα.) ςτο μϊθημα τησ γλώςςασ επιτυγχϊνεται η ϊςκηςη των μαθητών
ςτην κατανϐηςη και ςτην παραγωγό αυτών των κειμενικών ειδών ωσ πολιτιςμικό πρακτικό
ςε ποικύλα ςυμφραζϐμενα (Littlefair, 1991) .
Η εναςχϐληςη με τα λογοτεχνικϊ κεύμενα, ςτο πλαύςιο του εκπαιδευτικοϑ
ςυςτόματοσ, παρϋχει τη δυνατϐτητα τησ ϊμεςησ ςυμμετοχόσ των μαθητών ςτη
διαδικαςύα τησ γνώςησ, ωσ κοινϐτητασ αναγνωςτών και ερμηνευτών, διευρϑνει τον
ορύζοντα των εμπειριών και το βϊθοσ τησ ευαιςθηςύασ τουσ, οξϑνει το γλωςςικϐ
αιςθητόριο και το αιςθητικϐ τουσ κριτόριο, αναπτϑςςει τη φανταςύα και την κριτικόερμηνευτικό τουσ ικανϐτητα. Σουσ καθιςτϊ, ςυνεπώσ, ικανοϑσ να αντιλαμβϊνονται την
πραγματικϐτητα ςτισ πολυειδεύσ ϐψεισ και εκδοχϋσ τησ, και να παύρνουν κριτικό θϋςη
απϋναντι ςε ζητόματα τησ ατομικόσ και κοινωνικόσ ζωόσ (ΕΔΑΠ: 27).
υγκεκριμϋνα, η ανϊπτυξη δεξιοτότων "λογοτεχνικοϑ γραμματιςμοϑ" ςυντελεύ
ςτην καλλιϋργεια γενικϐτερων ικανοτότων-κλειδιών που απαιτεύται να διαθϋτει ϋνασ
"μορφωμϋνοσ ϊνθρωποσ", ϐπωσ («Πρϐγραμμα πουδών Λογοτεχνύασ», Τ.Π.Π.Κ.:19):
α. δεξιϐτητεσ ανϊλυςησ και (ανα) ςχεδιαςμοϑ δεδομϋνων [= αναλυτικό και ςυνθετικό
ςκϋψη]
β. δημιουργικό φανταςύα και «ενςυναιςθητικό» ικανϐτητα
γ. κριτικό επύγνωςη και διαχεύριςη τησ γνώςησ
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δ. αναγνώριςη τησ πολλαπλϐτητασ και αςυμμετρύασ των οπτικών γωνιών, επύγνωςη τησ
«υποκειμενικϐτητασ» και, ϊρα, διαμϐρφωςη εγρόγορησ ςυνεύδηςησ γϑρω απϐ ζητόματα
ταυτϐτητασ και αυτοπροςδιοριςμοϑ
ε. ικανϐτητα ςυλλογικόσ εργαςύασ και διαπροςωπικόσ ανταλλαγόσ πληροφοριών, με τη
λελογιςμϋνη ςυνδρομό και των νϋων τεχνολογιών
ςτ. δυνατϐτητα εφαρμογόσ των παραπϊνω ςτην καθημερινό ζωό, μϋςω τησ αναζότηςησ
εναλλακτικών εκδοχών ςτα ςενϊρια τησ ζωόσ.

Αξιολόγηςη των εγχειριδύων κατϊκτηςησ τησ τουρκικόσ γλώςςασ “HİTİT” με ςημεύο
αναφορϊσ την παρουςύα και την αξιοπούηςη λογοτεχνικών κειμϋνων.
την παροϑςα ϋρευνα διερευνώνται η ςυχνϐτητα και ο τρϐποσ με τον οπούο
αξιοποιοϑνται τα λογοτεχνικϊ κεύμενα ςτα εγχειρύδια εκμϊθηςησ τησ τουρκικόσ γλώςςασ
"Hitit" για την επύτευξη των διδακτικών ςτϐχων του εκϊςτοτε εγχειριδύου, ςυνεπώσ για την
κατϊκτηςη του αντύςτοιχου επιπϋδου γλωςςομϊθειασ.
Η επιλογό των εν λϐγω εγχειριδύων εκπορεϑθηκε αφενϐσ απϐ τη ςυχνϐτητα τησ
χρόςησ τουσ ωσ διδακτικοϑ υλικοϑ κατϊ τη διδαςκαλύα τησ τουρκικόσ γλώςςασ ςτην Ελλϊδα
(ςτην Σριτοβϊθμια Εκπαύδευςη αλλϊ και ςτη χολό Βαλκανικών Γλωςςών του ΙΜΦΑ)
αφετϋρου απϐ το χρϐνο ςυγγραφόσ και κυκλοφορύασ τουσ ο οπούοσ τα καθιςτϊ τα πιο
ςϑγχρονα διδακτικϊ εγχειρύδια.
Επιπλϋον, αξύζει αναφορϊσ το γεγονϐσ ϐτι τα υπϐ μελϋτη εγχειρύδια αν και
προωθοϑνται προσ διδαςκαλύα ςτισ χώρεσ ϐπου παρατηρεύται ενδιαφϋρον για την εκμϊθηςη
τησ τουρκικόσ γλώςςασ, ωςτϐςο ϋχουν καταςκευαςτεύ προκειμϋνου να διδαχθεύ η γλώςςα
ςτο αυθεντικϐ περιβϊλλον επικοινωνύασ, ςτο πλαύςιο των ταχϑρρυθμων μαθημϊτων για
αλλϐφωνουσ τα οπούα προςφϋρονται ςτα Παραρτόματα Εκμϊθηςησ τησ Σουρκικόσ "Σömer",
ςε διϊφορα ςημεύα τησ Σουρκύασ.
Σα δϑο πρώτα εγχειρύδια, ϐπωσ επανεκδϐθηκαν κατϊ το ϋτοσ 2008, φϋρουν τον τύτλο
“ Yeni HİTİT Yabancılar için Türkçe 1" και "Yeni HİTİT Yabancılar için Türkçe 2” («Νϋο Φύτιτ
Σουρκικό Γλώςςα για ξϋνουσ 1 και Νϋο Φύτιτ Σουρκικό γλώςςα για ξϋνουσ 2» ) (Kurt, C.,
Aygün, N., Leblebici, E., Coşkun Altınkaynak, Ö, 2008), ενώ ϐςον αφορϊ το τρύτο ςτη ςειρϊ
εγχειρύδιο αναφερϐμαςτε ςτην παλιϊ ϋκδοςη με τύτλο “HİTİT Yabancılar için Türkçe 3”
(«Φύτιτ Σουρκικό γλώςςα για ξϋνουσ 3») (Çiçek, A., Arslan, A., Kartal A., Bedia, Özdemir, C.,
Kutluata, C., Berna, E., Açıksöz, E., Dr. Barın, E., Altaş, H., Benhür, H., Dursun, M., Benhür, H. M.,
Baltacıoğlu, N., Doğan, S., 2008)21. Σα εγχειρύδια αυτϊ αντιςτοιχοϑν ςτα τρύα βαςικϊ επύπεδα
πιςτοπούηςησ γλωςςομϊθειασ με βϊςη τα ευρωπαώκϊ κριτόρια ( Α2, Β1, C1 ). Σα αντύςτοιχα
ςτην τουρκικό γλώςςα: Temel 2 ( Σεμϋλ 2 ), Orta 1 (Ορτϊ 1) και Yüksek 1 ( Γιουκςϋκ 1)
(Dursun, K., 2004:3).
Διδακτικϊ εγχειρύδια
Yeni HİTİT 1 - Yabancılar için Türkçe
Βαςικϐσ ςτϐχοσ του πρώτου εγχειριδύου εύναι να ειςαγϊγει το μαθητό ςτισ βαςικϋσ
γραμματικοςυντακτικϋσ δομϋσ τησ τουρκικόσ γλώςςασ και να του παρϋχει την «πρώτη ϑλη»
ςε επύπεδο λεξιλογύου ϋτςι ώςτε να δϑναται να αναπτϑξει τον γραπτϐ και προφορικϐ του
λϐγο προσ κϊλυψη των βαςικών επικοινωνιακών του αναγκών καθώσ και να τον καταςτόςει
ϋτοιμο να κατανοεύ απλϊ ακοϑςματα και αναγνώςματα.
Η επιλογό του ςυγκεκριμϋνου εγχειριδύου εκπορεϑεται απϐ το γεγονϐσ ϐτι την περύοδο κατϊ την
οπούα διεξόχθη η ϋρευνϊ μασ δεν εύχε ακϐμη κυκλοφορόςει το καινοϑριο τεϑχοσ.
21
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Επιπλϋον, πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι τα εγχειρύδια αυτϊ απευθϑνονται κυρύωσ ςε
ενόλικεσ μαθητϋσ (ϊνω των 18 ετών) και πιο ςυγκεκριμϋνα ϐςον αφορϊ ςτην Σριτοβϊθμια
Εκπαύδευςη ςε ηλικύεσ 18-20, αφοϑ το βιβλύο, ςυχνϊ, αξιοποιεύται ωσ εργαλεύο για την
ειςαγωγό των φοιτητών ςτισ βαςικϋσ γλωςςικϋσ δομϋσ, ςτα πρώτα ϋτη ςπουδών. Οι
φοιτητϋσ ϋχουν ωσ μητρικό γλώςςα την Ελληνικό πλην οριςμϋνων εξαιρϋςεων που αφοροϑν
ςε φοιτητϋσ τησ μουςουλμανικόσ μειονϐτητασ που ϋχουν ωσ μητρικό την Σουρκικό.
το υπϐ μελϋτη βιβλύο ανιχνεϑθηκαν και εντοπύςτηκαν δϑο μϑθοι: τα κεύμενα
«Nergis» («Ο Νϊρκιςςοσ») (ς.93) και «Ah Tamara» («Αχ Σαμϊρα») (ς.95) . Και οι δϑο μϑθοι
εμπλϋκονται ςε δραςτηριϐτητεσ κατανϐηςησ του γραπτοϑ λϐγου και ςυνοδεϑονται απϐ
αςκόςεισ κατϊ τισ οπούεσ ο φοιτητόσ καλεύται να ελϋγξει την ορθϐτητα των προτϊςεων που
παραθϋτει το εγχειρύδιο ςϑμφωνα με το περιεχϐμενο του κειμϋνου. Σο νϋο εγχειρύδιο φϋρνει
ςτην τϊξη για μελϋτη κυρύωσ τον χρηςτικϐ (μη λογοτεχνικϐ) λϐγο ϐπωσ τον ςυναντοϑν οι
αναγνώςτεσ-φοιτητϋσ ςτισ διϊφορεσ δραςτηριϐτητεσ τησ ζωόσ τουσ, το λϐγο του SMS και του
e-mail, τησ διαφόμιςησ κτλ. αφιερώνοντασ λύγο χώρο ςτον αιςθητικϊ επεξεργαςμϋνο λϐγο
τησ λογοτεχνύασ που δεν παϑει να αποτελεύ ςημαντικϐ τμόμα του βιωματικοϑ λϐγου (Ζερβοϑ,
Ε., 1999).
Με την επιςόμανςη αυτό δεν επιδιώκεται, αφενϐσ η διαςτρϋβλωςη των ςκοπών του
γλωςςικοϑ μαθόματοσ, αφετϋρου η υιοθϋτηςη τησ αντύληψησ που διαχωρύζει τα εύδη των
κειμϋνων ςε ανώτερα (αυτϊ που αξύζουν να περιλαμβϊνονται ςτα διδακτικϊ εγχειρύδια και
που κατϊ κϑριο λϐγο εύναι τα λογοτεχνικϊ) και ςε κατώτερα
(π.χ. τα κϐμικσ)
(Γεωργακοποϑλου, Α. & Γοϑτςοσ, Δ., 1999:28). Οι αναγνώςτεσ-φοιτητϋσ ϐμωσ, πρωτύςτωσ,
ϋχουν ανϊγκη να φανταςτοϑν, να βιώςουν και να ςυναιςθανθοϑν τισ ςτϊςεισ των ηρώων,
ανθρώπινα γενικϊ ςυναιςθόματα και δρϊςεισ. Η ςυναιςθηματικό μϊλιςτα εμπλοκό των
φοιτητών παραπϋμπει ςτη βιωματικό μϊθηςη και αναμφιςβότητα η λογοτεχνύα αποτελεύ το
προςφορϐτερο ϋδαφοσ για την καλλιϋργεια ςυναιςθημϊτων.
Ακϐμη περιςςϐτερο, δεν υποςτηρύζονται θεωρύεσ που ςυνδϋουν τα λογοτεχνικϊ
κεύμενα με υψηλοϑ βαθμοϑ δυςκολύασ εύδη λϐγου, οπϐτε και θα ϋπρεπε να διδϊςκονται ςε
μεγαλϑτερα επύπεδα. Αντύθετα, θεωρεύται ϐτι, το εγχειρύδιο θα μποροϑςε να ενςωματώςει
ςτα περιεχϐμενϊ του κεύμενα που προϋρχονται απϐ την παιδικό και τη νεανικό λογοτεχνύα
(Hollindale, P., 1992). Απλουςτευμϋνα, δηλαδό, λογοτεχνικϊ κεύμενα τα οπούα δϑνανται να
λειτουργόςουν ενιςχυτικϊ προσ την επύτευξη των διδακτικών ςτϐχων ςε αυτϐ το επύπεδο.
Με αυτϐ τον τρϐπο εξαςκοϑνται και ικανϐτητεσ ϐπωσ η ςϑγκριςη, η οργϊνωςη, η ανϊγνωςη,
η περύληψη, η εφαρμογό και η κριτικό (Παπαγεωργύου, Α., 2001).
Yeni HİTİT 2 - Yabancılar için Türkçe
το δεϑτερο εγχειρύδιο ανιχνεϑθηκαν και εντοπύςτηκαν δϑο λογοτεχνικϊ κεύμενα. Σο
πρώτο αφορϊ απϐςπαςμα διηγόματοσ του Oscar Wilde, με τύτλο «Ονειρικϐσ Κϐςμοσ» (ς.37)
το οπούο πραγματεϑεται τη δυνατϐτητα των ανθρώπων να ονειρεϑονται διαρκώσ, τη θετικό
επύδραςη των ονεύρων ςτη ζωό μασ αλλϊ και το φϐβο που μπορεύ να προκαλϋςει ςτον
ϊνθρωπο η πιθανό πραγματοπούηςη ενϐσ ονεύρου του. Σο περιεχϐμενο του κειμϋνου
ακολουθεύ τη βαςικό θεματικό τησ ενϐτητασ ςτην οπούα εντϊςςεται και εύναι «Σα ϐνειρα ςτη
ζωό του ανθρώπου» (Εν.3, ς.30-41). Σο παρϐν κεύμενο ενςωματώθηκε ςτα πλαύςια ϊςκηςησ
για την κατανϐηςη κειμϋνου και την παραγωγό προφορικοϑ λϐγου απϐ τουσ φοιτητϋσ. Τπϐ
αυτϐ το πρύςμα, οι ύδιοι καλοϑνται να το διαβϊςουν και αφοϑ επιλϋξουν κϊποια/εσ απϐ τισ
ερμηνεύεσ (κεντρικϋσ ιδϋεσ του κειμϋνου) που τουσ παρουςιϊζει το βιβλύο να εμπλακοϑν ςε
μια ςυζότηςη με τουσ ςυμφοιτητϋσ τουσ κατϊ την οπούα θα επιχειρηματολογόςουν υπϋρ των
επιλογών τουσ.
Σο δεϑτερο κεύμενο εύναι απϐςπαςμα απϐ το διόγημα του Mehmet Uhri, με τύτλο «
Εύναι δϑςκολο να περιγρϊψει κανεύσ τον κϊτοικο τησ πϐλησ» (“Şehirliye Anlatmak Zor”) (ς.
96). Σο κεύμενο πραγματεϑεται τη ζωό ςτο χωριϐ και ςτη πϐλη, τισ μεταξϑ τουσ διαφορϋσ και
την αποξϋνωςη που προκαλεύ η ζωό ςτη πϐλη. Επιπλϋον ανθολογόθηκε με κριτόριο τη
βαςικό θεματικό του κεφαλαύου ςτο οπούο εντϊςςεται, η οπούα αφορϊ τη Υϑςη και τον
ϊνθρωπο, τη μετανϊςτευςη ςτην πϐλη απϐ την επαρχύα και ϊλλα μεγϊλα παγκϐςμια

31
περιβαλλοντικϊ προβλόματα (εν. 8, ς.90-101) ενώ αξιοποιεύται ωσ ϊςκηςη κατανϐηςησ
κειμϋνου ϐπου ζητεύται απϐ τουσ φοιτητϋσ να επιλϋξουν ανϊμεςα ςε μια ςειρϊ προτϊςεων
που λεύπουν απϐ το κεύμενο και να τισ τοποθετόςουν ςτα κατϊλληλα ςημεύα προκειμϋνου να
ολοκληρωθεύ το νϐημα του. Παρϊλληλα, η ϊςκηςη προςφϋρεται προκειμϋνου να
αντιςτοιχύςουν λϋξεισ που ϋχουν ληφθεύ απϐ το κεύμενο με τισ αντύςτοιχεσ ερμηνεύεσ τουσ.
το ςημεύο αυτϐ, αν και η παρουςύα λογοτεχνικών κειμϋνων κρύνεται ιδιαύτερα
ελλιπόσ (δεν ικανοποιεύ την προςδοκύα για την ϑπαρξη περιςςϐτερων λογοτεχνικών ϋργων,
ακϐμη και μελοποιημϋνων ποιημϊτων που δημιουργοϑν ϋνα κλύμα χαρϊσ και ϋχουν αγαπηθεύ
ωσ τραγοϑδια, ανατρεπτικών κειμϋνων που ταιριϊζουν με την ιδιοςυγκραςύα των μαθητών ό
και κειμϋνων που περιλαμβϊνουν ζωντανοϑσ διαλϐγουσ και αποφορτύζουν απϐ το ϊγχοσ του
ϐγκου και τησ ςοβαροφϊνειασ) (Türker, 1991), πρϋπει να ςημειωθεύ αφενϐσ η επιλογό
κειμϋνων δανειςμϋνων και απϐ τη ξϋνη λογοτεχνύα αφετϋρου το γεγονϐσ ϐτι τα επιλεγμϋνα
κεύμενα βοηθοϑν τουσ φοιτητϋσ να κατανοόςουν βιώματα ϐπωσ αυτϊ τησ αποδημύασ ό τησ
μετανϊςτευςησ, να ευαιςθητοποιηθοϑν για την αναγκαιϐτητα τησ προςταςύασ του φυςικοϑ
περιβϊλλοντοσ υιοθετώντασ ανϊλογα πρϐτυπα ςυμπεριφορϊσ αλλϊ και να ςτοχαςτοϑν πϊνω
ςε θϋματα που αφοροϑν πανανθρώπινεσ αξύεσ και ςτϊςεισ, προςεγγύζοντασ ταυτϐχρονα
ϋννοιεσ ϐπωσ η ετερϐτητα- ομοιϐτητα κτλ.
Εξϊλλου η λογοτεχνύα ϋχει αποδεύξει ϐτι ςϋβεται και υπηρετεύ την ϋννοια τησ
διαπολιτιςμικϐτητασ. Αυτϐ προκϑπτει απϐ το γεγονϐσ ϐτι, μϋςα απϐ τα λογοτεχνικϊ κεύμενα
ο αναγνώςτησ - φοιτητόσ ϋχει την ευκαιρύα να κατανοόςει εκτϐσ απϐ τα δικϊ του
ςυναιςθόματα και τα ςυναιςθόματα των ϊλλων (Ακριτϐπουλοσ, Α., 2004). Παρϋχοντασ ϋνα
ευρϑ φϊςμα αναπαραςτϊςεων τϐςο τησ οικεύασ εμπειρύασ ϐςο και των πλϋον διαφορετικών
μορφών ζωόσ, τϐςο του εαυτοϑ του ϐςο και του ϊλλου, η λογοτεχνύα δεν εύναι απλώσ ϋνα
αυτϐνομο αιςθητικϐ ςϑςτημα, αλλϊ ϋνα ολιςτικϐ μϋςον αναπαρϊςταςησ του βιωμϋνου
κϐςμου (Βϋώκου, Φ., 2007).
Όςον αφορϊ ςτα όδη υπϊρχοντα λογοτεχνικϊ αποςπϊςματα που μελετόθηκαν μπορεύ
να υποςτηριχθεύ ϐτι με τη μορφό που αυτϊ προςφϋρονται, πλαιςιωμϋνα απϐ αςκόςεισοδηγύεσ που δεν εξυπηρετοϑν την αναχρονιςτικό πλϋον γραμματικοςυντακτικό ό
μεταφραςτικό προςϋγγιςό τουσ, καλϑπτουν μερικώσ τον επικοινωνιακϐ χαρακτόρα που
επιδιώκουμε να προςδώςουμε ςτη διδακτικό μεθοδολογύα.
HİTİT 3 - Yabancılar için Türkçe
Ο αριθμϐσ των λογοτεχνικών κειμϋνων τα οπούα εντοπύςτηκαν ςτο τρύτο εγχειρύδιο
ανϋρχεται ςτα 12 ( 7 διηγόματα, 3 ποιόματα και 2 αποςπϊςματα θεατρικών ϋργων).
Αφιερώνεται μϊλιςτα, ολϐκληρο κεφϊλαιο ςτη λογοτεχνύα με τύτλο «Λογοτεχνύα»
(“Edebiyat”, κεφ.3, ς.22). Πρϐκειται για ϋργα ϐπωσ “Bir Garip Salih Usta” («Ϊνασ παρϊξενοσ
μϊςτορασ ο αλύχ») του Osman Çeviksoy ( Hitit 3, ςελ.98 ), “Dülger Balığın Ölümü” («Ο
θϊνατοσ του χριςτϐψαρου» ) του Sait Faik Abasıyanık (Hitit 3, ςελ.100 ), “Koku” ( «Η
μυρωδιϊ» ) του Bedri Rahmi Eyüboglu, (Hitit 3, ςελ.102 ) “Hişt Hişt” ( «Χιτ Χιτ» ) του Sait
Faik Abasıyanık ( Hitit 3, ςελ.25 ), το πούημα “Sisler Bulvarı” ( «Λεωφϐροι Ομύχλησ» ) του
Attila İlhân (Hitit 3, ςελ.29 ) και ϊλλα.
Απϐ την πρώτη ανϊγνωςη διαπιςτώνεται ϐτι το ςϑνολο των κειμϋνων ανόκει ςε
Σοϑρκουσ δημιουργοϑσ. Πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι, ςτο επύπεδο αυτϐ το υπϐ μελϋτη διδακτικϐ
εγχειρύδιο επιχειρεύ να διδϊξει την τουρκικό γλώςςα ςε αλλϐφωνουσ μαθητϋσ επομϋνωσ
μπορεύ να αιτιολογηθεύ η προςδοκύα για ςυμπερύληψη ςτον κατϊλογο των λογοτεχνικών του
ϋργων και δημιουργημϊτων ξϋνων λογοτεχνών. Θα προκαλοϑςε ύςωσ το ενδιαφϋρον των
φοιτητών η διαφορετικό προςϋγγιςη οικεύων ςε αυτοϑσ ϋργων δανειςμϋνων και απϐ τη δικό
τουσ αλλϊ και απϐ την παγκϐςμια λογοτεχνύα μεταφραςμϋνων ςτην τουρκικό γλώςςα.
Επιπλϋον, μύα τϋτοια επιλογό θα κατϊφερνε να αναδεύξει την ϋννοια τησ διαπολιτιςμικϐτητασ
ςτη διδαςκαλύα του γλωςςικοϑ μαθόματοσ προςφϋροντασ τη δυνατϐτητα ςτουσ πρώτουσ να
κατανοόςουν για μύα ακϐμη φορϊ ϐτι, η λογοτεχνύα ωσ ο κατεξοχόν χώροσ ςυνϊντηςησ με
τον Ωλλον, δεν περιορύζεται απϐ διαφορετικϊ ςϑνορα και γλώςςεσ (Φϐφμαν, Ν., 2005). Αυτό
η καθολικϐτητα του φαινομϋνου «λογοτεχνύα» μπορεύ να διευρϑνει ςε ςημαντικϐ βαθμϐ το
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πεδύο ενδιαφϋροντοσ του φοιτητό ςτη διδαςκαλύα και να του επιτρϋψει την ολοκληρωμϋνη
και πολυτροπικό προςϋγγιςη τησ γνώςησ που εκεύνοσ επιχειρεύ να κατακτόςει.
Αξύζει, επύςησ, να ςημειωθεύ το γεγονϐσ ϐτι, δεν ανθολογόθηκαν λογοτϋχνεσ ϐπωσ ο
Ναζύμ Φικμϋτ ό ο Ορχϊν Παμοϑκ των οπούων τα ϋργα εκφρϊζουν διαφορετικϋσ απϐ τισ
νομιμοποιημϋνεσ ςτο τουρκικϐ κρϊτοσ πολιτικϋσ πεποιθόςεισ..
Σα κεύμενα ςτην πλειοψηφύα τουσ εμπλϋκονται ςε δραςτηριϐτητεσ επεξεργαςύασ και
παραγωγόσ του γραπτοϑ και προφορικοϑ λϐγου και ςυνοδεϑονται απϐ απλϋσ ερωτόςεισ
κατανϐηςησ (εντοπιςμϐσ του «κοινοϑ» θεματικοϑ κϋντρου των κειμϋνων, εντοπιςμϐσ και
ανϊκληςη πληροφοριών) αλλϊ και περιςςϐτερο ςϑνθετεσ, ϐπωσ αυτϋσ που καλοϑν τουσ
φοιτητϋσ να εντοπύςουν τισ ςυγγραφικϋσ απϐψεισ και τα αντύςτοιχα επιχειρόματα με τα
οπούα τισ ςτηρύζουν.
Επιπλϋον, δεν εντοπύζονται ςε κανϋνα ςημεύο ερωτόςεισ καθοριςμοϑ του κειμενικοϑ
εύδουσ και τησ επικοινωνιακόσ περύςταςησ. Η υπογρϊμμιςη αυτοϑ του γεγονϐτοσ
εκπορεϑεται απϐ την αναγκαιϐτητα τησ κατανϐηςησ των ςυμβϊςεων που επιβϊλλει το
εκϊςτοτε κειμενικϐ εύδοσ, ςτην περύπτωςό μασ το λογοτεχνικϐ, και κατ' επϋκταςη τησ
ανϊπτυξησ των απαραύτητων δεξιοτότων για την παραγωγό αντύςτοιχου εύδουσ κειμϋνων
απϐ τουσ φοιτητϋσ. Η διαπύςτωςη αυτό αποκτϊ μεγαλϑτερεσ διαςτϊςεισ αν ληφθεύ υπϐψη το
γεγονϐσ ϐτι, η διαδικαςύα αναγνώριςησ του κειμενικοϑ εύδουσ αποτελεύ μύα απϐ τισ
ςημαντικϐτερεσ δυςκολύεσ που αντιμετωπύζουν οι ύδιοι κατϊ την παραγωγό γραπτοϑ λϐγου
(βλ. περιςςϐτερα Browne, 2002).
Παρϊλληλα, η ϋρευνα ανϋδειξε την αρκετϊ περιοριςμϋνη παρουςύα και αξιοπούηςη
διακειμενικών δραςτηριοτότων και υλικοϑ ώςτε να ενθαρρϑνεται ο φοιτητόσ να αναζητϊ και
ϊλλα κεύμενα, πηγϋσ, να κϊνει ςυγκρύςεισ, να ανιχνεϑει θϋματα και μοτύβα. Με αυτϐ τον τρϐπο
αφενϐσ η διδαςκαλύα καταφϋρνει να αντλόςει εργαλεύα απϐ διαφορετικοϑσ μεθοδολογικοϑσ
χώρουσ για να φωτύςει τον πολυςϑνθετο χαρακτόρα του λογοτεχνικοϑ κειμϋνου, αφετϋρου
μϋςα απϐ αυτό τη διαδικαςύα, δύνεται η δυνατϐτητα ςτον φοιτητό να αντλόςει χρόςιμεσ
πληροφορύεσ προκειμϋνου να κατανοόςει καλϑτερα τη γλώςςα και να τη χρηςιμοποιόςει
αργϐτερα ςτα δικϊ του κεύμενα (Cohen, 1998) .
Ανϊμεςα ςτουσ βαςικοϑσ ςτϐχουσ που θϋτει το γλωςςικϐ μϊθημα μϋςω τησ
διδαςκαλύασ λογοτεχνικών κειμϋνων εύναι η εξοικεύωςη των μαθητών με το βιωματικϐ λϐγο
και η δημιουργύα κριτικών αναγνωςτών που θα επιθυμοϑν να διαβϊζουν και να αναζητοϑν το
νϐημα που ϋχει η ζωό και η δρϊςη των ανθρώπων μϋςα ςτη ςϑγχρονη ρευςτϐτητα των ιδεών
και των αξιών. Με αυτϐ τον τρϐπο επιδιώκεται να οδηγηθοϑν οι μαθητϋσ ςτην αναζότηςη
του νοόματοσ μϋςα ςτα κεύμενα μϋςα απϐ τη διερεϑνηςη, τον ϋλεγχο και την υποβολό ςτη
δοκιμαςύα τησ εποχόσ που το γϋννηςε, αλλϊ και τησ δικόσ τουσ εποχόσ (Byram, M., 1992).
Λαμβϊνοντασ υπϐψη την αδόριτη ανϊγκη για ςυνδυαςμϐ κοινωνικών και
παιδαγωγικών αρχών ϐπωσ η αρχό τησ διαπολιτιςμικϐτητασ, τησ πολυτροπικόσ και
διακειμενικόσ προςϋγγιςησ τησ γνώςησ κ.α., προκειμϋνου να επιτευχθεύ κατϊλληλη
διαθεματικό, επομϋνωσ επικοινωνιακό διδακτικό πορεύα, τα λογοτεχνικϊ κεύμενα του τρύτου
εγχειριδύου διδαςκαλύασ τησ τουρκικόσ γλώςςασ, ωσ ϋνα μϐλισ βαθμϐ αντιπροςωπεϑουν τη
ςτοχοθεςύα μασ ςτην ολϐτητϊ τησ.

υμπερϊςματα
Η παροϑςα ειςόγηςη
αποςκοποϑςε ςτην ανϊδειξη τησ αναγκαιϐτητασ τησ
ανθολϐγηςησ των διδακτικών εγχειριδύων εκμϊθηςησ τησ τουρκικόσ γλώςςασ με κεύμενα
απϐ το χώρο τησ λογοτεχνύασ. Απϐ την ϋρευνα προϋκυψε ϐτι ο αριθμϐσ των λογοτεχνικών
κειμϋνων με τα οπούα ανθολογόθηκαν τα υπϐ μελϋτη εγχειρύδια εύναι ελϊχιςτοσ, με εξαύρεςη
το τρύτο εγχειρύδιο ϐπου ο αριθμϐσ αυξϊνεται ςημαντικϊ. Σο γεγονϐσ αυτϐ οδηγεύ ςτο
ςυμπϋραςμα ϐτι η επιλογό περιςςϐτερων λογοτεχνικών κειμϋνων απϐ τουσ ςυγγραφεύσ για
την ανθολϐγηςη του τρύτου εγχειριδύου, ςυνδϋεται με την καλλιϋργεια υψηλϐτερησ
δυςκολύασ δεξιοτότων, δεδομϋνου του αντύςτοιχου επιπϋδου γλωςςομϊθειασ (Γ1) με
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αποτϋλεςμα να θεωρεύται πωσ οι φοιτητϋσ κατϋχουν ουςιαςτικϊ ό ϋχουν διδαχθεύ την
τουρκικό γλώςςα προκειμϋνου να ανταποκριθοϑν ςτισ απαιτόςεισ του λογοτεχνικοϑ λϐγου.
Ψςτϐςο, κρύνεται ϐτι η παρουςύα ελϊχιςτων, απλών λογοτεχνικών κειμϋνων (παραμϑθια,
τραγοϑδια, μϑθοι κ.ϊ.) ςτα πρώτα επύπεδα γλωςςομϊθειασ δεν προωθεύ ουςιαςτικϊ τη
ςυναιςθηματικό εμπλοκό των φοιτητών και κατ' επϋκταςη τη βιωματικό μϊθηςη.
Επιπλϋον, τα τρύα εγχειρύδια αξιοποιοϑν την πλειοψηφύα των λογοτεχνικών κειμϋνων
ωσ διδακτικϐ υλικϐ για μορφοςυντακτικϋσ αςκόςεισ ό αςκόςεισ γραμματικόσ, καλϑπτοντασ
ωσ ϋνα βαθμϐ τον επιδιωκϐμενο επικοινωνιακϐ χαρακτόρα τησ διδακτικόσ μεθοδολογύασ.
Ψςτϐςο, απουςιϊζουν ερωτόςεισ καθοριςμοϑ του κειμενικοϑ εύδουσ και τησ επικοινωνιακόσ
περύςταςησ προκειμϋνου οι φοιτητϋσ ωσ μελλοντικού ςυγγραφεύσ να αναπτϑξουν τισ
απαραύτητεσ ςτρατηγικϋσ παραγωγόσ του δικοϑ τουσ κειμϋνου το οπούο θα ανταποκρύνεται
ςτισ ςυμβϊςεισ του εκϊςτοτε κειμενικοϑ εύδουσ.
ε αυτϐ το πλαύςιο, αφενϐσ κρύνεται αναπϐφευκτη η επανενεργοπούηςη του διαλϐγου
αναφορικϊ με την επϊρκεια τησ "επικοινωνιακόσ προςϋγγιςησ" την οπούα υιοθετεύ η
πλειοψηφύα των εγχειριδύων γλωςςικόσ διδαςκαλύασ, βϊςει τησ οπούασ προωθεύται η
κατϊτμηςη του γλωςςικοϑ φαινομϋνου ςε επιμϋρουσ τμόματα, (Φατζηςαββύδησ) αφετϋρου
αναδεικνϑεται η ανϊγκη μετϊβαςησ ςτην κριτικό - κειμενοκεντρικό προςϋγγιςη τησ
διδαςκαλύασ του γλωςςικοϑ μαθόματοσ. Τπϐ αυτϐ το πρύςμα, η λογοτεχνύα αποκτϊ
κυρύαρχο ρϐλο ςτη διδακτικό πρϊξη, δεδομϋνων των κοινωνικών και πολιτικών λειτουργιών
που θεωρεύται ϐτι εκπληρώνει (Culler, 2000).

34

Βιβλιογραφύα
Ξενϐγλωςςη
















Alter, J. (1985). "Προσ τι η διδαςκαλύα τησ λογοτεχνύασ;". Η διδαςκαλύα τησ λογοτεχνύασ.
υνϋδριo εριζύ, (μτφρ. Βαςιλαρϊκησ, Ι.). Επικαιρϐτητα.
Bakhtin, M.M. (1986). Speech genres and other late essays. (V. W. McGee, Trans.). Austin,
TX: University of Texas Press.
Browne, A. (2002). A Practical Guide to Teaching Reading in the Early Years. London: Paul
Chapman Publishing.
Byram, M. (1992). “Culture et education en langue etrangere”. Hatier Didier.
Cohen, A. D. (1998). Strategies in learning and using a second language. London: Longman.
Cope, B. & M. Kalantzis (1993). The Powers of Literacy: A Genre Approach to Teaching
Writing.London & Washington, D.C.: The Falmer Press.
Culler, J. (2006). The Literary in Theory. California: Stanford University Press.
Çiçek, A., Arslan, A., Kartal A., Bedia, Özdemir, C., Kutluata, C., Berna, E., Açıksöz, E., Dr.
Barın, E., Altaş, H., Benhür, H., Dursun, M., Benhür, H. M., Baltacıoğlu, N., Doğan, S. (2002).
Hitit 3 Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
Dursun, K. (2004). “Yabancı Dil Öğretiminde Ortak Ölçütler ve Tömer” (The Common
Framework in Teaching Foreign Languages and Tomer). Language Journal 125, Ankara
Üniversitesi, Tömer. Aνϊκτηςη απϐ www.tomer.ankara.edu.tr.
Hollindale, P. (1992). “Ideology and the Children’s Book”. Hunt, P., (ed), Literature For
Children. London: Routledge.
Kurt, C., Aygün, N., Leblebici, E., Coşkun Altınkaynak, Ö. (2008). Yeni Hitit Yabancılar için
Türkçe Ders Kitabı (1- 2). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
Littlefair, A. (1991). Reading all types of writing: The importance of genre and register for
reading development. Milton Keynes England and Philadelphia: Open University Press.
Rehlinger, L. (1988). "The Teacher-Librarian and Planned Change". Emergency Librarian,
n. 5, 9-12.
Tomlinson, C. & Lynch-Brown C. (1996). Essentials of Children’s Literature. Boston: Allyn
and Bacon.
Türker, F. (1991). "Using Literature in Language Teaching". Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, s.6, 299-305.

Ελληνόγλωςη


Ακριτϐπουλοσ, Α. "Διαπολιτιςμικό Εκπαύδευςη και Λογοτεχνύα", ΜΑΚΕΔΝΟΝ, ΦΕΙΜΩΝΑ
2004.
 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για τα δημϐςια ςχολεύα τησ Κυπριακόσ Δημοκρατύασ Πρϐταςη τησ Επιτροπόσ προσ το υμβοϑλιο Δημοτικόσ και Μϋςησ Εκπαύδευςησ,
Δεκϋμβριοσ 2008, (κεύμενο ΕΔΑΠ) .
 Βϋώκου, Φ. (2007). "Προγρϊμματα πουδών των φιλολογικών μαθημϊτων ςτη Β΄θμια
Εκπαύδευςη και τα νϋα διδακτικϊ βιβλύα" , εμινϊριο 34, Πανελλόνια Ένωςη Υιλολόγων,
Προγρϊμματα πουδών των φιλολογικών μαθημϊτων ςτη
Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη και νϋα διδακτικϊ βιβλύα. Αθόνα: Ελληνοεκδοτικό.
 Γεωργακοποϑλου, Α.& Γοϑτςοσ, Δ. (1999). Κεύμενο και επικοινωνύα. Αθόνα: Ελληνικϊ
γρϊμματα.

35














Γκϐτοβοσ, Α. (1999). "Η διδαςκαλύα του γλωςςικοϑ μαθόματοσ ςτη Δευτεροβϊθμια
Εκπαύδευςη: δεύκτεσ ςυνϋχειασ και μεταβολόσ". Γλωςςικόσ Τπολογιςτόσ, τ.1, τϐμοσ 1.
Κϋντρο Ελληνικόσ Γλώςςασ, Θεςςαλονύκη.
Ζερβοϑ, Ε. (1999). "Σο μϊθημα τησ λογοτεχνύασ ςτο πλαύςιο τησ αγγλικόσ
Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ", Λογοτεχνύα και Εκπαύδευςη Αποςτολύδου, Β. – Φοντολύδου,
Ε. (επιμ.). Αθόνα: ΓΙΨΡΓΟ ΔΑΡΔΑΝΟ.
Κατςαροϑ, Ε.- Παπαγεωργϊκησ, Δ.- Σςϊφοσ, Β. (2007). "Ο ρϐλοσ του μαθητό ςτη
διαδικαςύα προςϋγγιςησ του διδακτικοϑ αντικειμϋνου ςτα νϋα βιβλύα του Γυμναςύου".
εμινϊριο 34. Πανελλόνια Ένωςη Υιλολόγων. Προγρϊμματα πουδών των φιλολογικών
μαθημϊτων ςτη Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη και νϋα διδακτικϊ βιβλύα. Αθόνα:
Ελληνοεκδοτικό.
Μϑαρησ, Κ. Γ. (2007). "Απϐ την Ελλϊδα ωσ την Κϑπρο με νϋα βιβλύα γλώςςασ και
λογοτεχνύασ, επιςημειώςεισ για τη ςυνϊντηςη με την κοινωνύα, τη λογοτεχνύα και τον
πολιτιςμϐ". το εμινϊριο 34, Πανελλόνια Ϊνωςη Υιλολϐγων. Προγρϊμματα πουδών
των φιλολογικών μαθημϊτων ςτη Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη και νϋα διδακτικϊ βιβλύα.
Αθόνα: Ελληνοεκδοτικό, 123.
Παπαγεωργύου, Α. "Η λογοτεχνύα ςτη ζωό των παιδιών". Διαθϋςιμο ςτο
www.users.auth,gr.
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΑ". (2010). Τπουργεύο Παιδεύασ και
Πολιτιςμοϑ, Παιδαγωγικϐ Ινςτιτοϑτο Κϑπρου, Τπηρεςύα Ανϊπτυξησ Προγραμμϊτων.
πανϐσ, Γ. (2002). "Η Γλώςςα ωσ προςδιοριςτικϐσ παρϊγοντασ τησ διδαςκαλύασ τησ
λογοτεχνύασ ςτη Νεοελληνικό Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη". Λογοτεχνύα και Εκπαύδευςη.
Αθόνα: ΓΙΨΡΓΟ ΔΑΡΔΑΝΟ.
Υλωρϊ, Α. (2011). "Η ςυμβολό τησ λογοτεχνύασ ςτη γλωςςικό ανϊπτυξη του παιδιοϑ".
Ανϊκτηςη απϐ www.pasyvn.g.
Φατζηςαββύδησ, . (1999). "Γλώςςα και Λογοτεχνύα: ο λογοτεχνικϐσ και ο μη
λογοτεχνικϐσ λϐγοσ ςτη διδακτικό πρϊξη". το Αποςτολύδου, Β.- Φοντολύδου, Ε. (επιμ.).
Λογοτεχνύα και Εκπαύδευςη. Αθόνα: Συπωθότω,103-120.
Φατζηςαββύδησ, . "Γλωςςοδιδακτικϊ ςυνεχό και αςυνεχό τησ τελευταύασ τριακονταετύασ:
από τον επικοινωνιοκεντριςμό ςτον κοινωνιοκεντριςμό¨. Επιμορφωτικϐ υλικϐ για τα νϋα
προγρϊμματα. Ανϊκτηςη απϐ www.pi.ac.y.gr
Φϐφμανν, Ν. (2005). "Διαπολιτιςμικό επικοινωνύα και ςϑμβολο". Πρακτικϊ Διεθνούσ
υνεδρύου "Η διδαςκαλύα των Ξϋνων Γλωςςών ςτην Σριτοβϊθμια Εκπαύδευςη". ΣΕΙ
Ηπεύρου, Σμόμα Εφαρμογών Ξϋνων Γλωςςών ςτη Διούκηςη και το Εμπϐριο, Αθόνα:
Διϐνικοσ.

36

Κατερύνα Βερυκύου
Γνωςτϋσ-ϊγνωςτεσ λϋξεισ τουρκικόσ προϋλευςησ ςτη ςερβικό γλώςςα (ςτην τοπικό διϊλεκτο
τησ Βοώβοντύνασ). Λϋξεισ του πϊθουσ και του πϐνου
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Η παροϑςα εργαςύα αςχολεύται με το θϋμα πολυϊριθμων τουρκικών λϋξεων που
ϋχουν φωλιϊςει και επιβιώςει για αιώνεσ ςτο λεξιλϐγιο τησ τοπικόσ διαλϋκτου τησ
Βοώβοντύνασ απϐ τον 16ο αι. μϋχρι και ςόμερα, ςυντελώντασ ουςιαςτικϊ ςτην διαμϐρφωςη
τησ ομιλοϑμενησ γλώςςασ των ϋρβων τησ περιοχόσ. Πολλϋσ απϐ αυτϋσ τισ λϋξεισ θεωροϑνται
ωσ καθαρϊ ντϐπιεσ, παλιϋσ ςερβικϋσ λϋξεισ που όταν ςε χρόςη μϐνο ςτην Βοώβϐντινα, που
μαζύ με ϐλα τα ϊλλα χαρακτηριςτικϊ αυτοϑ του πολιτιςμοϑ επϋτρεψαν ςτον πληθυςμϐ τησ
περιοχόσ να αναπτϑξει μια ξεχωριςτεύ πολιτιςμικό ταυτϐτητα. Περιςςϐτερεσ απϐ αυτϋσ τισ
λϋξεισ τουρκικόσ προϋλευςησ που εύναι και ςόμερα ςτην χρόςη ςτην Βϐρεια ερβύα
αποτελοϑν μϐνο το παρελθϐν και τον πολιτιςμικϐ πλοϑτο για ςϑγχρονη τουρκικό γλώςςα.
Ψσ αφετηρύα τησ μελϋτησ αυτόσ αναδεύχτηκε απϐ μϐνο του ϋνα πολϑ ενδιαφϋρον
βιβλύο «Σο λεξικϐ τησ Βοώβϐντινασ – Η αλαώκα που δεν υπϊρχει πια» του Μπρϊνιμιρ
Γιοβϊνοβιτσ (Σύςκι τςβϋτ, Νϐβι αντ 2008). Σο βιβλύο αυτϐ ςυμπεριλαμβϊνει το λεξικϐ που
αποτελεύται απϐ τισ καθαρϐαιμεσ војвођански λϋξεισ και τα λόμματα, ϐπωσ τα ονϐμαςε ο
ύδιοσ ο ςυγγραφϋασ. Με την πρώτη ανϊγνωςη αυτοϑ του λεξικοϑ τοπικόσ διαλϋκτου,
εντϑπωςη προκαλεύ μεγϊλοσ αριθμϐσ των δανεύων λϋξεων απϐ την γερμανικό γλώςςα, που
βεβαύωσ δικαιολογεύτε με το γεγονϐσ ϐτι για πολλοϑσ αιώνεσ η Βοώβϐντινα ςυγκρατημϋνα
ϊνθιζε υπϐ τον ύςκιο τησ Αψβουργικόσ αυτοκρατορύασ. Ψςτϐςο, απϐ την μια πλευρϊ
ξαφνιϊζει μια ςχετικό ϋλλειψη ουγγρικών λϋξεων, παρϐλο που οι Οϑγγροι και οι ϋρβοι
ςυνυπόρχαν ςτα εδϊφη τησ Βοώβοντύνα για αιώνεσ (μϋχρι και ςόμερα).
Σην μεγαλϑτερη ϋκπληξη προκαλεύ το μϋροσ του λεξικοϑ ϐπου αναφϋρονται οι λϋξεισ,
οι οπούεσ θεωρόθηκαν απϐ τον ςυγγραφϋα, αλλϊ και απϐ τα ςημερινϊ πολιτικϊ ρεϑματα - τα
οπούα εύναι πιςτού υποςτηρικτϋσ τησ ιδϋασ τησ αυτϐνομησ Βοώβοντύνασ - ωσ Λυδύα λύθοσ τησ
ξεχωριςτόσ πολιτιςτικόσ και πολιτιςμικόσ ταυτϐτητασ των κατούκων τησ περιοχόσ. Η
ϋκπληξη αυτό κρϑβεται ςτην ακοϑςια ό εκοϑςια παρϊβλεψη του γεγονϐτοσ ϐτι περύπου 70%
των αναφερϐμενων λϋξεων αυτόσ τησ κατηγορύασ ανόκε ουςιαςτικϊ ςτο πολιτιςμικϐ πλοϑτο
τησ Σουρκύασ.
’ αυτϐ το ςημεύο πρϋπει να τονύςω την παραδοξολογύα και το παιχνύδι τησ ιςτορύασ.
Όπωσ όδη αναφϋρθηκε, οι ϋρβοι και οι Οϑγγροι (ϐπωσ και οι ϊλλεσ 26 εθνικϐτητεσ, ςόμερα
μειονϐτητεσ) τησ Βοώβοντύνασ όταν (και εύναι) οι «μϐνιμοι κϊτοικοι» τησ περιοχόσ, που
μούραζαν μεταξϑ τουσ τα καλϊ και τα κακϊ των εθνικών τουσ ςυμφερϐντων και τησ
πολιτιςμικόσ τουσ διαφορετικϐτητασ. Παρϐλο που αυτού οι δυο λαού όταν ςε ςυνεχόσ επαφό
για μεγϊλο χρονικϐ διϊςτημα, η τοπικό διϊλεκτοσ του ςερβικοϑ πληθυςμοϑ τησ Βοώβοντύνασ
δεν υιοθϋτηςε πολλϋσ ουγγρικϋσ λϋξεισ, που θα όταν μια φυςιολογικό εξϋλιξη τησ πολϑχρονησ
ςυνϑπαρξησ ςτο ύδιο γεωγραφικϐ χώρο.
Επιβϊλλεται το ερώτημα, απϐ ποϑ προϋρχονται τϐςεσ τουρκικϋσ λϋξεισ που δεν
θεωροϑνται καν ξϋνησ προϋλευςησ, αλλϊ ωσ προώϐν τησ μακρϐχρονησ γλωςςικόσ παρϊδοςησ
και τησ αναπτυςςϐμενησ δημοτικόσ γλώςςασ, (δηλ. τοπικόσ διαλϋκτου τησ Βοώβοντύνασ).
Όπωσ εύναι γνωςτϐ, μετϊ την μϊχη του Μοχϊτσ, που διεξόχθη ςτισ 29 Αυγοϑςτου
του 1526 ανϊμεςα ςτο ουγγρικϐ ςτρατϐ, υπϐ τον Λουδοβύκο Β’, και τον οθωμανικϐ ςτρατϐ,
υπϐ τον ουλεώμϊν Α’ τον Μεγαλοπρεπό, οι Οθωμανού κατϋλαβαν την νοτιοδυτικό Ουγγαρύα
και κυριϊρχηςαν ςτην ημιαυτϐνομη Σρανςυλβανύα.
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1οσ χϊρτησ

Μϋχρι και την υνθόκη του Κϊρλοβιτσ (26 Ιανουαρύου 1699), ϐπωσ βλϋπουμε και
ςτον χϊρτη, το οθωμανικϐ ςτοιχεύο όταν υπαρκτϐ ςτα εδϊφη τησ ςημερινόσ Βοώβοντύνασ. Οι
Οθωμανού ϋφεραν μαζύ τουσ καινοϑργιεσ ςυνόθειεσ, αντικεύμενα, επαγγϋλματα και τϋχνεσ,
διαφορετικϐ ρουχιςμϐ, γλυκύςματα, καινοϑργιο ςϑςτημα ςτη ςτρατιωτικό ιεραρχύα και
πολλϊ ϊλλα πρϊγματα που ο ςλαβικϐσ πληθυςμϐσ τα υιοθϋτηςε μαζύ με τισ οθωμανικϋσ τουσ
ονομαςύεσ. Ϊτςι πολλϋσ τουρκικϋσ λϋξεισ, που εύχαν προςαρμοςτεύ ςτα φωνολογικϊ πλαύςια
τησ δημοτικόσ, ειςχώρηςαν ςτην ομιλοϑμενη γλώςςα. Οι Οθωμανού ϋμειναν ςχετικϊ ςϑντομο
χρονικϐ διϊςτημα ςτην περιοχό για την οπούα μιλϊμε ςόμερα, αλλϊ η βραχϑχρονη τουσ
παρουςύα ϋχε αφόςει μια ανεξύτηλη ςφραγύδα μϋχρι και ςόμερα ςτην τοπικό διϊλεκτο, που
ςόμερα οι περιςςϐτεροι κϊτοικοι τησ Βοώβοντύνασ θεωροϑν ϋνα πολϑτιμο κομμϊτι τησ
ξεχωριςτόσ τουσ πολιτιςμικόσ ταυτϐτητασ.
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Σο πιο χαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα τησ ϊγνοιασ περύ τησ προϋλευςησ ονομαζϐμενων
Βοώβοτζανςκι λϋξεων εύναι ϐτι ςόμερα, ϐταν ϋνασ κϊτοικοσ τησ Βοώβοντύνασ θϋλει με την
ομιλύα του να δεύξει ϐτι εύναι ντϐπιοσ, και κατϊ την γνώμη του ξεχωριςτϐσ ςε ςχϋςη με τουσ
ϊλλουσ «νεϐφερτουσ», η πρώτη λϋξη που θα χρηςιμοποιόςει θα εύναι «Седи да диванимо“
(Κϊτςε να μιλόςουμε). Η λϋξη ντιβϊνιτι θεωρεύται η πιο χαρακτηριςτικό και γνόςια λϋξη τησ
τοπικόσ «καθαρϐαιμησ» διαλϋκτου. Απύθανο ακοϑγεται ϐτι κανϋνασ δεν αςχολόθηκε με την
ετυμολογύα τησ ςυγκεκριμϋνησ λϋξησ, αλλϊ ϐπωσ αναφϋρθηκε προηγουμϋνωσ, ακοϑςια ό
εκοϑςια, υπϊρχει μια ςιωπό ςτουσ κϑκλουσ των φιλολϐγων τησ Βοώβοντύνασ, οι οπούοι
εςκεμμϋνα αποςιωποϑν τισ αλόθειεσ, υποςτηρύζοντασ για την αναφερϐμενη λϋξη (και για τισ
υπϐλοιπεσ λϋξεισ τησ ομϊδασ αυτόσ) ϐτι εύχαν πρωτοδημιουργηθεύ ςτη ζωντανό ομιλύα χωρύσ
καμύα μη Βοώβοτζανςκι επιρροό και ϐτι απλϊ εύναι προώϐν αςταμϊτητησ γραμματειακόσ
παρϊδοςησ. Οι ϋρβοι τησ κεντρικόσ ερβύασ, οι οπούοι για μεγαλϑτερο χρονικϐ διϊςτημα
όταν ςε ϊμεςη επαφό με το οθωμανικϐ ςτοιχεύο, δεν ϋχουν κρατόςει τϐςεσ τουρκικϋσ λϋξεισ
ςτην διϊλεκτο τουσ. (Αν ρωτόςετε κϊποιο ϋρβο, που μεγϊλωςε νϐτια απϐ την Υροϑςκα,
Γκϐρα «Θϋλεισ να ντιβϊνιμο», θα μποροϑςε να υποθϋςει ϐτι τον απειλεύτε).
Σο δεϑτερο ςκϋλοσ τησ μελϋτησ αυτόσ εύναι αφιερωμϋνη ςτισ «λϋξεισ του πϊθουσ και
του πϐνου», ςτισ λϋξεισ τουρκικόσ προϋλευςησ που εμπλοϑτιςαν και ϋδυςαν ςε ϋνα διϊφανο
πϋπλο λεπτϐτητασ και ςυναιςθηματιςμοϑ, ϐχι μϐνο τα δημοτικϊ τραγοϑδια του 16ου, 17ου,
18ου και 19ου αι., που εμπνεϑςτηκαν και γεννόθηκαν ςτα εδϊφη τησ Πρώην Γιουγκοςλαβύασ
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(ςυγκεκριμϋνα ςτη ερβύα και ςτη Βοςνύα Ερζεγοβύνη), αλλϊ και τα ποιόματα ϋρβων
ποιητών του 19ου αι., ϐπωσ όταν ο Ωλεκςα ϊντιτσ.
Απϐ τα δημοτικϊ τραγοϑδια η πιο γνωςτό εύναι η μπαλϊντα Φαςανϊγκινιτςα, η οπούα
βγόκε ςτο φωσ τησ ημϋρασ ςτην Βοςνύα γϑρω ςτο 1697, και μεταφερϐταν απϐ γενιϊ ςε γενιϊ
προφορικϊ, ώςπου να την αρπϊξει απϐ τα νϑχια τησ ληςμοςϑνησ το 1774 ο Ιταλϐσ
λαογρϊφοσ Αλμπϋρτο Υϐρτησ, καταγρϊφοντασ και μεταφρϊζοντϊσ την ςτο βιβλύο του Σαξύδι
ςτην Νταλματύα. Απϐ εκεύνη την ςτιγμό την ευχαρύςτηςη να μεταφρϊςουν ςτη γλώςςα τουσ
αυτϐ το αριςτοϑργημα εύχαν ο Jochan Wolfgang Goethe (1775), ο Walter Scott (1798), ο
A.S.Puskin (1835) και ο Adam Mickiewicz (1841).
Για πιο λϐγο αναφϋρω αυτό την μπαλϊντα ςόμερα; Σην αναφϋρω ςαν πιο
χαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα δημοτικοϑ τραγουδιοϑ, που ναι μεν εύναι ςωςμϋνο ςτη ςερβικό
γλώςςα, ςτην διϊλεκτο Ερζεγοβύνησ, αλλϊ εύναι διακοςμημϋνο με τισ οθωμανικϋσ λϋξεισ που
του δύνουν μια ξεχωριςτό πνοό.
Οι турцизми, δηλ. οι λϋξεισ τουρκικόσ προϋλευςησ ςτη ςερβικό γλώςςα, ϋχουν
μεγϊλη ςτιλιςτικό και ποιητικό αξύα, και ο ρϐλοσ τουσ δεν εύναι να δώςουν εθνικϐ χρώμα
ςτην γλωςςικό ϋκφραςη. Γι’ αυτϐ το θϋμα, με ϋνα διαφωτιςτικϐ τρϐπο, εύχε γρϊψει ο Νϐβακ
Κιλύμπαρντα ςτην ςϑντομη του μελϋτη Ποιητικόσ ρόλοσ των τουρκικών λϋξεων ςτα δημοτικϊ
τραγούδια. Ο Κιλύμπαρντα αναφϋρει χαρακτηριςτικϊ: «Αν «απελευθερώναμε» την μπαλϊντα
Φαςανϊγινιτςα απϐ τισ τουρκικϋσ λϋξεισ, θα πληγώναμε και θα καταςτρϋφαμε την ομορφιϊ
τησ. Θα ϋχανε την αξύα για τουσ αναγνώςτεσ περιςςϐτερο απϐ οποιοδόποτε πούημα που
μεταφρϊζουμε ςε οποιαδόποτε ξϋνη γλώςςα».
όμερα τϐςο οι ϋρβοι και οι Μποςνιϊτςι, ϐςο και οι Κροϊτεσ θεωροϑν την
Φαςανϊγινιτςα δικϐ τουσ δημοτικϐ τραγοϑδι. Νομύζω ϐτι αυτϐ το γεγονϐσ λϋει πολλϊ απϐ
μϐνο του.
ημαντικϐ εύναι να τονύςουμε ϐτι οι λϋξεισ τουρκικόσ προϋλευςησ εύχαν γύνει
κυριολεκτικϊ αναπϐςπαςτο μϋροσ του τρϐπου ϋκφραςησ ςτα δημοτικϊ τραγοϑδια των
τελευταύων αιώνων. τη ςερβικό δημοτικό πούηςη κϊποιεσ τουρκικϋσ λϋξεισ εύχαν απωθόςει
απϐ την χρόςη τισ ςερβικϋσ. Παραδεύγματοσ χϊρη, αρκετϋσ ονομαςύεσ χρωμϊτων εύναι
τουρκικόσ καταγωγόσ: калинчаст,чивит, џевераст, мавен, мор, мави-мавен
(плава),меневиш (модро љубичаста),ал,алатаст κ.α. Επύςησ και οι ονομαςύεσ αλϐγων (τα
ϊλογα ςτην δημοτικό πούηςη ϋχουν ςυχνϊ ςυμβολικϐ χαρακτόρα, εξύςου και το χρώμα τουσ)
ςτα δημοτικϊ τραγοϑδια ςυνόθωσ εύναι ςϑνθετεσ λϋξεισ που προερχϐταν απϐ την ονομαςύα
του χρώματοσ ςτα τουρκικϊ και τησ λϋξεισ ΑΣ, π.χ. ђогат(бели коњ), алат(црвенкаст),
дорат, чилаш (пегав). Πολλϋσ φορϋσ αυτϋσ οι λϋξεισ , ϐπωσ και οι ονομαςύεσ για τα ςυγγενικϊ
πρϐςωπα (που επύςησ όταν τουρκικϋσ λϋξεισ) ςτα δημοτικϊ τραγοϑδια, δημιουργοϑςαν
προβλόματα ςτουσ μεταφραςτϋσ των ύδιων, επειδό δεν όξεραν με ποιο τρϐπο (π.χ. ςτα
ρωςικϊ) να μεταφρϊςουν τουσ ςυνδυαςμοϑσ των ςερβοτουρκικών λϋξεων. Αυτϐ οφεύλεται
ςτο γεγονϐσ πωσ οι ςλαβικού λαού τησ Ανατολόσ δεν εύχαν την απαραύτητη γνώςη για την
ϑπαρξη του «Αλλοϑ» ςτην γλωςςικό παρϊδοςη των ϋρβων. Για να χρηςιμοποιόςουμε ορθϊ
τισ μη μητρικϋσ μασ λϋξεισ που μεταφρϊςουμε, ό με αυτϋσ να ςχηματύζουμε νϋουσ
εκφραςτικοϑσ τϑπουσ, πρϋπει να τισ ϋχουμε ζόςει, να τισ ϋχουμε απορροφόςει ςτο εύναι μασ.
Ο Ωλεκςα ϊντιτσ, ςϋρβοσ ποιητόσ, που δημιουργοϑςε ςτο τϋλοσ του 19ου και ςτισ
αρχϋσ του 20ου αι., δεύχνει πιο χαρακτηριςτικϊ απϐ ϐλουσ τουσ ςυγγραφεύσ τησ εποχόσ του
ϐτι η γλωςςικό ϋκφραςη και οι λϋξεισ μη ςλαβικόσ προϋλευςησ (δηλ. τουρκικόσ) δεν
γνώριζαν ποτϋ τα πολιτικϊ και εθνικιςτικϊ ϐρια, αλλϊ όταν οι πιςτού υπηρϋτεσ τησ αύςθηςησ
του ωραύου και τησ πούηςησ που πόγαζε απϐ τα βϊθη ευαύςθητων ψυχών.
Ο ϊντιτσ γεννόθηκε ςτισ 27/05/1868 ςτο Μϐςταρ, ϐπου και πϋθανε ςτισ
2/02/1924. Ϋταν ϋνασ απϐ τουσ μεγαλϑτερουσ ποιητϋσ τησ ερβύασ και τησ Βοςνύασ και
Ερζεγοβύνησ, ο οπούοσ εύχε μεγαλώςει ςε ϋνα περιβϊλλον ϐπου μπλεκϐταν μεταξϑ τουσ τρεισ
λαού, τρεισ θρηςκεύεσ και τρεισ νοοτροπύεσ, την εποχό που η ιςτορύα γραφϐταν με κϐκκινο
μελϊνι.
Πολλϋσ φορϋσ, κατϊ την διϊρκεια τησ ϋκτησ δεκαετύασ του 20ου αι., εύχε κατηγορηθεύ
ο ϊντιτσ ϐτι ϋγραφε εθνικιςτικϊ ποιόματα απϐ τουσ ανθρώπουσ που δεν εύχαν αςχοληθεύ με
ϐλα τα του ϋργα. Ναι μεν τα ποιόματα του Η πατρύδα μου, και Ψ! Σα ςτϊχια μου,
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ςυμπεριλαμβϊνουν τουσ θρόνουσ για το χαμϐ τησ ελευθερύασ των ςυμπατριωτών του, αλλϊ
ϋγραφε και ποιόματα και ςονϋτα που εύχαν μεγϊλη ποιητικό αξύα, χωρύσ να κρϑβουν μϋςα
τουσ οποιοδόποτε μόνυμα εθνικιςτικοϑ χαρακτόρα.
Κατϊ την διϊρκεια τησ ζωόσ του εύχε εκδώςει μεγϊλο αριθμϐ ϋργων του απϐ τα οπούα
ξεχωρύζουν τα θεατρικϊ ϋργα Φαςανϊγινιτςα, Αντζϋλια, τα παλαιϊ ςπύτια και Κρυμμϋνοι ςτην
Ομύχλη, και τα ποιόματα Εμύνα (1903), Μη πιςτεύεισ (1905), Η νύχτα ςτη παραλύα (1904), Να
μεύνετε εδώ (1896) κ.α.
Φαρακτηριςτικϐ για το ϊντιτσ εύναι τα ερωτικϊ του ποιόματα ϋγραφε ςτην ντϐπια
διϊλεκτο τησ περιοχόσ ϐπου μεγϊλωςε, χρηςιμοποιώντασ λϋξεισ τουρκικόσ προϋλευςησ για
να ζωντανϋψει τισ ςτιγμϋσ του πϊθουσ και του πϐνου, που όθελε να τονύςει. Ϊχοντασ
ευκαιρύα να ζόςει απϐ κοντϊ την τουρκικό-οθωμανικό γλώςςα και τον πολιτιςμϐ,
απολϊμβανε να εκφρϊζεται ςυμφωνϊ με αυτϊ ςτισ ςτιγμϋσ που υμνοϑςε την αγϊπη, τον
πϐνο και την ομορφιϊ.

42

Νύκοσ Λιϊζοσ
Σα ςχολικϊ εγχειρύδια τουρκικόσ γλώςςασ τησ μειονοτικόσ εκπαύδευςησ ςτη Δυτικό Θρϊκη
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1. Ειςαγωγό
Σο πρϐγραμμα των μειονοτικών ςχολεύων ςτη Δυτικό Θρϊκη εύναι δύγλωςςο. Οι
γλώςςεσ που χρηςιμοποιοϑνται κατϊ τη διδαςκαλύα των μαθημϊτων εύναι η ελληνικό και η
τουρκικό. Σα μαθόματα που διδϊςκονται ςτην ελληνικό γλώςςα εύναι: ελληνικό γλώςςα,
ιςτορύα, γεωγραφύα, μελϋτη περιβϊλλοντοσ και κοινωνικό-πολιτικό αγωγό, ενώ τα μαθόματα
που διδϊςκονται ςτην τουρκικό γλώςςα εύναι: τουρκικό γλώςςα, μαθηματικϊ, φυςικό και
θρηςκευτικϊ. Ο ςχολικϐσ χρϐνοσ κατανϋμεται εξύςου και ςτισ δϑο γλώςςεσ, δηλαδό περύπου
απϐ τρεισ ώρεσ κϊθε μϋρα.
Σα ςχολικϊ εγχειρύδια ςτην τουρκικό γλώςςα τα οπούα χρηςιμοποιοϑνται ςτη
μειονοτικό εκπαύδευςη ςυντϊςςονται ςτην Σουρκύα και αποςτϋλλονται ςτην Ελλϊδα. Σο
μεγαλϑτερο μϋροσ του πρωτοκϐλλου τησ Ελληνοτουρκικόσ Μορφωτικόσ Επιτροπόσ του 1968
αφιερώθηκε ςτα ςχολικϊ εγχειρύδια. Σο ζότημα των ςχολικών εγχειριδύων αποτϋλεςε ϋνα
απϐ τα κϑρια θϋματα ςυζότηςησ μεταξϑ Ελλϊδασ και Σουρκύασ. Για να αποφευχθοϑν κεύμενα
ό εικϐνεσ που θα μποροϑςαν να ενοχλόςουν τη μύα ό την ϊλλη πλευρϊ, ςτο πρωτϐκολλο
προβλεπϐταν να γύνεται ϋλεγχοσ των δοκιμύων πριν τυπωθοϑν. Η διαδικαςύα ςϑνταξησ,
διϐρθωςησ και αποςτολόσ των τελικών κειμϋνων για χρόςη ςτα μειονοτικϊ ςχολεύα
αποφαςύςτηκε να γύνεται μϋςω τησ διπλωματικόσ οδοϑ. Περιςςϐτερα για τα ςχολικϊ
εγχειρύδια τησ μειονοτικόσ εκπαύδευςησ ςτην τουρκικό γλώςςα αναφϋρονται ςτο επϐμενο
κεφϊλαιο τησ παροϑςησ εργαςύασ.
Σα ςχολικϊ εγχειρύδια τησ μειονϐτητασ ςτην τουρκικό γλώςςα ςυντϊςςονται και
τυπώνονται ςτην Σουρκύα κι ϋχουν προοριςμϐ την μειονϐτητα τησ Δυτικόσ Θρϊκησ, η οπούα
ζει μϋςα ςτην ελληνικό επικρϊτεια. Με αυτϐ το δεδομϋνο τα ςχολικϊ αυτϊ εγχειρύδια
παρουςιϊζουν μια ιδιαιτερϐτητα. Η ιδιαιτερϐτητα πηγϊζει απϐ το γεγονϐσ ϐτι το ςχολικϐ
εγχειρύδιο λειτουργεύ ωσ μϋςο κοινωνικοπούηςησ κι εφϐςον τα βιβλύα αυτϊ απευθϑνονται
ςτουσ μαθητϋσ τησ μειονϐτητασ, οι οπούοι ζουν και βιώνουν τη ςϑγχρονη ελληνικό
πραγματικϐτητα, ενδιαφϋρει να εξεταςτεύ αν και κατϊ πϐςο καλϑπτουν τισ ανϊγκεσ του
κοινωνικοϑ ςυνϐλου.
Η μητρικό γλώςςα των μαθητών τησ μειονϐτητασ τησ Δυτικόσ Θρϊκησ εύναι η
τουρκικό, η πομακικό και η ρομανύ. Οι μαθητϋσ που ϋχουν μητρικό γλώςςα την πομακικό και
τη ρομανύ ενδϋχεται να ϋχουν αποκτόςει κϊποια γνώςη τησ τουρκικόσ απϐ το περιβϊλλον
τουσ, ϊλλοτε πϊλι διαθϋτουν περιοριςμϋνη γνώςη τησ τουρκικόσ γλώςςασ. Διαπιςτώνεται
ϋτςι μύα ςημαντικό διαφορϊ ςτο ρυθμϐ και ςτο βαθμϐ κατϊκτηςησ τησ τουρκικόσ, ακϐμη
και τησ ελληνικόσ γλώςςασ, απϐ τα παιδιϊ αυτϊ. Επύςησ, παρατηρεύται ςημαντικό διαφορϊ
ςτα παιδιϊ τησ πϐλησ ςε ςχϋςη με τα παιδιϊ των χωριών, ϐςον αφορϊ την κατανϐηςη και την
εκμϊθηςη τησ ελληνικόσ και τουρκικόσ. Σα περιςςϐτερα μειονοτικϊ ςχολεύα ςτη Δυτικό
Θρϊκη εύναι ολιγοθϋςια.
2. Σα ςχολικϊ εγχειρύδια τησ μειονότητασ: ιςτορικό αναδρομό
Μετϊ την υπογραφό τησ υνθόκησ τησ Λοζϊνησ η μειονϐτητα ςυνϋχιςε να
χρηςιμοποιεύ τα οθωμανικϊ βιβλύα (οςμανλύδικα) τα οπούα χρηςιμοποιοϑςε και πριν. Σα
βιβλύα αυτϊ, γραμμϋνα ςτην αραβικό γραφό, εύχαν αποκλειςτικϊ θρηςκευτικϐ
προςανατολιςμϐ. Σο 1930 με την υπογραφό του ςυμφώνου ελληνοτουρκικόσ φιλύασ
ειςϊγεται το λατινικϐ αλφϊβητο, το οπούο οι παλαιομουςουλμϊνοι αντιμετώπιςαν με οργό,
αφοϑ εξαιτύασ του ϋκλειςαν τα θρηςκευτικϊ ςχολεύα και οι εφημερύδεσ τουσ (Διβϊνη, 1995:
178). Μετϊ το δεϑτερο παγκϐςμιο πϐλεμο, ςυγκεκριμϋνα το 1946, η ελληνικό κυβϋρνηςη ςε
ςυνεργαςύα με τουσ μουςουλμϊνουσ δαςκϊλουσ τησ Δυτικόσ Θρϊκησ θα ςυντϊξει και θα
εκδώςει ςχολικϊ εγχειρύδια για τη διδαςκαλύα του γλωςςικοϑ μαθόματοσ μϋςω του
Οργανιςμοϑ Εκδϐςεωσ Διδακτικών Βιβλύων. Μετϊ το 1952 η μειονϐτητα χρηςιμοποιοϑςε τα
εγχειρύδια, τα οπούα εύχαν ςυνταχθεύ ςτην Σουρκύα. Σα βιβλύα αυτϊ όταν ύδια με τα βιβλύα
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που χρηςιμοποιοϑςε και η πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη ςτην Σουρκύα, με τη διαφορϊ ϐτι κατϊ
την εύςοδϐ τουσ ςτην Ελλϊδα γινϐταν αφαύρεςη ςελύδων με φωτογραφύεσ του Κεμϊλ και με
αναφορϋσ ςτον τουρκικϐ εθνικιςμϐ.
Σο ζότημα των ςχολικών εγχειριδύων απαςχϐληςε και την επιτροπό του
Πρωτοκϐλλου του 1968. Σο Πρωτϐκολλο αυτϐ αναφϋρει ϐτι τα ςχολικϊ εγχειρύδια, τα οπούα
προορύζονται για τη μειονοτικό εκπαύδευςη και που θα διδϊςκονται ςτη μειονοτικό γλώςςα,
θα ςυντϊςςονταν και θα τυπώνονταν ςτην Σουρκύα. Σο αντύςτοιχο θα ςυνϋβαινε και για τα
ελληνικϊ ςχολεύα τησ Κωνςταντινοϑπολησ, τησ άμβρου και Σενϋδου. Για την αποφυγό
κειμϋνων και εικϐνων που θα ενοχλοϑςαν την ϊλλη πλευρϊ προβλϋφθηκε ο ϋλεγχοσ των
δοκιμύων απϐ επιτροπϋσ κϊθε χώρασ, οι οπούεσ θα τα διϐρθωναν πριν την εκτϑπωςη. Η ϐλη
διαδικαςύα θα γινϐταν μϋςω διπλωματικόσ οδοϑ μϋχρι την αποςτολό τουσ ςτα μειονοτικϊ
ςχολεύα (ϊρθρα 15,16,17). Σο 1968 διανεμόθηκαν βιβλύα που εύχαν εκδοθεύ το 1952. Επειδό
ϐμωσ τα βιβλύα αυτϊ δεν ανταποκρινϐταν ςτισ τϐτε ανϊγκεσ, το 1969 ςυντϊχθηκαν ςτην
Σουρκύα νϋα εγχειρύδια και ςτϊλθηκαν ςτη μειονϐτητα τησ Δυτικόσ Θρϊκησ22. Απϐ τϐτε μϋχρι
και το 1982 η Σουρκύα δεν ϋςτειλε ϊλλα εγχειρύδια. Για την κϊλυψη των ελλεύψεων που
παρατηρόθηκαν, η ελληνικό κυβϋρνηςη ανατϑπωςε τα παλαιϊ ςχολικϊ εγχειρύδια, ώςτε να
καλϑψει τισ ανϊγκεσ τησ μειονοτικόσ εκπαύδευςησ. υχνϊ η ϋλλειψη αυτό των μειονοτικών
εγχειριδύων καλυπτϐταν με φωτοτυπημϋνεσ εκδϐςεισ των παλαιών εκδϐςεων και με
ςημειώςεισ, εφϐςον η Σουρκύα δεν ανταποκρινϐταν ςτην αποςτολό νϋων ςχολικών
εγχειριδύων μϋχρι το 1991 (Ζεγκύνησ, 2002: 12).
Ϊνα ςημαντικϐ ζότημα που προϋκυψε, όταν αυτϐ τησ διαγραφόσ επύμαχων
κεφαλαύων και τησ διϐρθωςησ οριςμϋνων ςημεύων των βιβλύων, ςϑμφωνα πϊντα με ϐςα
προβλϋπονταν απϐ το Πρωτϐκολλο του 1968. Η ελληνικό πλευρϊ, παρϊ τισ εκκλόςεισ προσ
την Σουρκύα να προβεύ ςτισ οφειλϐμενεσ ενϋργειεσ, δεν ϋτυχε τησ αρμϐζουςασ ανταπϐκριςησ.
Ϊτςι το 1991 προχώρηςε ςτην ϋκδοςη αναγνωςτικών τησ τουρκικόσ γλώςςασ απϐ την
ομϊδα του καθηγητό Ευςτρϊτιου Ζεγκύνη. ε μια πρώτη φϊςη τυπώθηκε το αναγνωςτικϐ
τησ Α΄ τϊξησ, καθώσ και η γραμματικό τησ τουρκικόσ γλώςςασ για τουσ μαθητϋσ των
γυμναςύων. Σο επϐμενο ϋτοσ ςυνεχύςτηκε απϐ την ύδια ομϊδα η ϋκδοςη των αναγνωςτικών
των υπολούπων τϊξεων του δημοτικοϑ23 (Ζεγκύνησ, 2002: 13). Αποτϋλεςμα τησ ενϋργειασ
αυτόσ όταν ϐτι η τουρκικό πλευρϊ προϋβη ςε αντιδρϊςεισ επηρεϊζοντασ τη μειονϐτητα, ϋτςι
ώςτε οριςμϋνοι να μην επιτρϋπουν τη χρόςη των εγχειριδύων αυτών, επειδό «ϋγινε με
πρωτοβουλύα τησ ελληνικόσ κυβϋρνηςησ.....μεγϊλο τμόμα τησ μειονϐτητασ αντϋδραςε βύαια»
(Καραντζϐλα, 2001: 60). Η Σουρκύα, κατϊ το ςχολικϐ ϋτοσ 1999-2000 αλλϊζοντασ τακτικό
προθυμοποιόθηκε να ςτεύλει μια νϋα ςειρϊ ςχολικών εγχειριδύων για ϐλεσ τισ τϊξεισ, για τα
μαθόματα που διδϊςκονται ςτη μειονοτικό γλώςςα. Πρϐκειται για εγχειρύδια που
διατύθενται ςτο εμπϐριο ςτην Σουρκύα, τα οπούα ϋχουν υποςτεύ κϊποιεσ τροποποιόςεισ, ώςτε
να ανταποκρύνονται ςτην πραγματικϐτητα τησ μειονϐτητασ. Οι τροποποιόςεισ αυτϋσ
αφοροϑν την αφαύρεςη των πρώτων ςελύδων (φωτογραφύα του Κεμϊλ, τουρκικϐσ εθνικϐσ
ϑμνοσ και κεύμενα που απευθϑνονται ςτην τουρκικό νεολαύα), καθώσ και αντικατϊςταςη των
τουρκικών τοπωνυμύων με ελληνικϊ, ϐπωσ και κϊποιων λϋξεων, φρϊςεων και κειμϋνων.
Σο ιςχϑον μειονοτικϐ εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα κατανϋμει ιςομερώσ τα γνωςτικϊ
αντικεύμενα ανϊμεςα ςτισ δϑο γλώςςεσ. το ελληνϐφωνο μϋροσ διδϊςκονται τα θεωρητικϊ
μαθόματα, ενώ ςτο τουρκϐφωνο τα θετικϊ. Αποτϋλεςμα εύναι οι μαθητϋσ τησ μειονϐτητασ να
δυςχεραύνονται ςτη ςυνϋχιςη των ςπουδών ςτα δημϐςια ςχολεύα τησ τριτοβϊθμιασ
εκπαύδευςησ, εφϐςον υπϊρχει δυςκολύα κατανϐηςησ τησ κυρύαρχησ γλώςςασ που ςχετύζεται
με την επαγγελματικό κατϊρτιςη. Ϊνα ϊλλο πρϐβλημα, που αντιμετωπύζουν ειδικϊ τα παιδιϊ
των Πομϊκων, ϐταν ϋρχονται για πρώτη φορϊ ςε δύγλωςςο ςχολεύο και δεν ξϋρουν καλϊ τα

Απϐ τα βιβλύα που ϋςτειλε η Σουρκύα, μϐνο το εγχειρύδιο των μαθηματικών κρύθηκε κατϊλληλο, ενώ
ϐλα τα ϊλλα εγχειρύδια κρύθηκαν ακατϊλληλα (Ζεγκύνησ, 1999: 82).
23 Κατϊ τον Παυλύδη Α. (2002: 147) η ϋκδοςη αυτών των βιβλύων για τουσ μουςουλμϊνουσ μαθητϋσ
απϐ την ελληνικό πολιτεύα γύνεται επιτακτικό λϐγω τησ αδυναμύασ του τουρκικοϑ κοινωνικοϑ
ςυςτόματοσ να παρϊγει ςϑγχρονα δημοκρατικϊ βιβλύα.
22
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ελληνικϊ και τα τουρκικϊ, εύναι ϐτι δυςκολεϑονται ϐςον αφορϊ τη μεταφορϊ γνώςησ απϐ τη
μητρικό γλώςςα ςτισ ϊλλεσ δϑο.
3. Σο υλικό τησ ϋρευνασ
τη ςυγκεκριμϋνη εργαςύα το υλικϐ που χρηςιμοποιόθηκε αποτϋλεςαν τα
τουρκϐγλωςςα ςχολικϊ εγχειρύδια τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ απϐ το 1969 μϋχρι
ςόμερα και ταξινομόθηκαν ςε τϋςςερεισ περιϐδουσ.
Η επιλογό τησ ςυγκεκριμϋνησ χρονικόσ περιϐδου ϋγινε επειδό για πρώτη φορϊ τα δϑο
μϋρη ςυμφώνηςαν να αποςτϋλλονται ςχολικϊ εγχειρύδια ςτισ αντύςτοιχεσ μειονϐτητεσ βϊςει
του Ελληνοτουρκικοϑ Μορφωτικοϑ Πρωτοκϐλλου του 1968. Η Σουρκύα το 1969 ϋςτειλε τα
πρώτα ςχολικϊ εγχειρύδια τησ Σουρκικόσ Γλώςςασ, Μαθηματικών και Υυςικών Επιςτημών.
Σο μϊθημα των θρηςκευτικών επειδό δεν όταν υποχρεωτικϐ την περύοδο αυτό ςτην Σουρκύα,
η μειονϐτητα χρηςιμοποιοϑςε ςημειώςεισ γραμμϋνεσ απϐ τουσ μειονοτικοϑσ κϑκλουσ. Σα
ςχολικϊ βιβλύα αυτϊ ςυγκροτοϑν το υλικϐ τησ ϋρευνασ πρώτησ περιϐδου που θα αποκαλεύται
Α΄ περύοδοσ. ημειώνεται ωςτϐςο τα βιβλύα τησ Α΄ περιϐδου χρηςιμοποιόθηκαν με διακοπϋσ
μϋχρι ςτισ αρχϋσ του 2000 επειδό η Σουρκύα παρϊ τισ εκκλόςεισ τησ ελληνικόσ πολιτεύασ δεν
ανταποκρινϐταν ςτην αποςτολό νϋων βιβλύων. Ϊτςι η Ελλϊδα επανϋκδωςε αυτϊ τα βιβλύα
για τισ ανϊγκεσ των μειονοτικών μαθητών.
Σα ςχολικϊ βιβλύα τησ δεϑτερησ περιϐδου αποτϋλεςαν τα αναγνωςτικϊ που ϋκδωςε η
ελληνικό πολιτεύα λϐγω τησ παλαιϐτητασ των προηγοϑμενων ςχολικών βιβλύων μιασ και η
Σουρκύα δε ςυμμορφωνϐταν ςτην αφαύρεςη κϊποιων επιλόψιμων ςημεύων. ημειώνεται ϐτι
μϐνο τα βιβλύα των Μαθηματικών εξαιρϋθηκαν και ϋγιναν δεκτϊ απϐ την ελληνικό πλευρϊ.
υγκεκριμϋνα το 1991 η ομϊδα με επικεφαλόσ τον καθηγητό Ευςτρϊτιο Ζεγκύνη ςυνϋταξε τα
τουρκικϊ αναγνωςτικϊ των πρώτων πϋντε τϊξεων και το βιβλύο τησ τουρκικόσ γραμματικόσ.
Σα βιβλύα αυτϊ δεν τα αποδϋχθηκαν μερικού κϑκλοι τησ μειονϐτητασ και παρϋμειναν για λύγο
διϊςτημα μϋχρι και δϑο χρϐνια ςε οριςμϋνα μειονοτικϊ ςχολεύα. Σα αναγνωςτικϊ αυτϊ
ςυγκροτοϑν το ερευνητικϐ υλικϐ τησ Β΄ περιϐδου. .Μετϊ απϐ αυτό την περύοδο η μειονοτικό
εκπαύδευςη ςυνϋχιςε με τα βιβλύα τησ Α΄ περιϐδου πολλϋσ φορϋσ ςε φωτοτυπημϋνη μορφό
λϐγω ϋλλειψησ βιβλύων.
Σο 2000 η Σουρκύα απϋςτειλε νϋα ςχολικϊ εγχειρύδια για ϐλα τα μαθόματα του
τουρκϐγλωςςου προγρϊμματοσ αφοϑ προηγουμϋνωσ εγκρύθηκαν απϐ Παιδαγωγικϐ
Ινςτιτοϑτο και τα βιβλύα αυτϊ καλϑπτουν το ερευνητικϐ υλικϐ τησ Γ΄ περιϐδου. Σϋλοσ η
Σουρκύα απϋςτειλε νϋα ςχολικϊ εγχειρύδια το 2008 και τα οπούα εξακολουθοϑν να
διδϊςκονται μϋχρι ςόμερα. Σα νϋα αυτϊ βιβλύα καλϑπτουν το ερευνητικϐ υλικϐ τησ Δ΄
περιϐδου
4. ΓΕΝΙΚΑ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Σα αποτελϋςματα τησ παροϑςησ εργαςύασ αποδεικνϑουν τη μεγϊλη απϐςταςη που
χωρύζει την καθημερινό ςχολικό πραγματικϐτητα τησ μειονϐτητασ απϐ τα ςχολικϊ εγχειρύδια
τησ τουρκικόσ γλώςςασ για μύα αποτελεςματικό διδαςκαλύα.
Παρατηροϑνται ςημαντικϋσ διαφορϋσ ςε ϐτι αφορϊ με τον τρϐπο που
παρουςιϊζονται οι θεματικϋσ ενϐτητεσ και οι θεματικϋσ κατηγορύεσ ςτα αναγνωςτικϊ των
τριών περιϐδων. υγκεκριμϋνα ςτα αναγνωςτικϊ τησ Α΄ περιϐδου υπϊρχει ϋνασ ϋντονοσ
ηθικοδικατιςμϐσ ο οπούοσ δεν αφόνει περιθώρια για κρύςη με αποτϋλεςμα να παύρνουν τη
μορφό επιταγών που πρϋπει να ςυμμορφώνονται οι μαθητϋσ. τα αναγνωςτικϊ τησ Β΄
περιϐδου αποφεϑγονται οι υποδεύξεισ, οι ηθικολογύεσ, η εξαγωγό ςυμπεραςμϊτων και
διδαγμϊτων με μύα προςπϊθεια περιςςϐτερο αποκατϊςταςησ τησ γλωςςικόσ διδαςκαλύασ.
Σα αναγνωςτικϊ τησ Γ΄ περιϐδου καταβϊλλεται μύα προςπϊθεια απεγκλωβιςμοϑ του
ηθικοδιδακτιςμοϑ αλλϊ μεταβϊλλονται ςε μύα προςπϊθεια ιδεολογικόσ κατόχηςησ μιασ
πρακτικόσ του τουρκικοϑ εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ.
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Διαπιςτώνεται ϐτι απϐ την ανϊλυςη των θεματικών κατηγϐριων και των τεςςϊρων
περιϐδων υπϊρχουν διαφοροποιόςεισ ςε ϐτι αφορϊ την ιερϊρχηςό τουσ. Παρατηρεύται ϐμωσ
ϐτι οριςμϋνεσ κατηγορύεσ ϐπωσ η οικογϋνεια, η εκπαύδευςη, η εργαςύα, η κοινωνικϐτητα, το
περιβϊλλον παραμϋνουν ςταθερϋσ ςτο πλαύςιο των εκπαιδευτικών ςτϐχων κϊθε χώρασ
ανεξϊρτητα απϐ το χρϐνο και αποτελοϑν πολιτιςτικϋσ ςταθερϋσ κϊθε εκπαιδευτικοϑ
ςυςτόματοσ. Αντύθετα ςε ϐτι αφορϊ το εννοιολογικϐ περιεχϐμενο τουσ ςημειώνονται
μεταβολϋσ οι οπούεσ ςε ςυνϊρτηςη με την πολιτικό ιδεολογύα τησ χώρασ απϐ την οπούα
εκδϐθηκαν επηρεϊζουν και τη ςχολικό ιδεολογύα επιφϋροντασ αλλαγϋσ ςτον ιδεολογικϐ τουσ
προςανατολιςμϐ με ςτϐχο τη ρϑθμιςη τησ ςυμπεριφορϊσ των μαθητών. Οι μεταβολϋσ αυτϋσ
που καταγρϊφηκαν εμφανύζουν ϋναν ιδεολογικϐ προςανατολιςμϐ ενταγμϋνο ςτα πλαύςια
των πολιτικών και εκπαιδευτικών αλλαγών και μεταρρυθμύςεων τησ κεμαλικόσ Σουρκύασ
για την Α΄, Γ΄ και Δ΄ περύοδο και ςτη Β΄ περύοδο ςτισ κοινωνικϋσ, εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ και
ςυνθόκεσ τησ μειονϐτητασ ςτη Θρϊκη.
Ο ιδεολογικϐσ προςανατολιςμϐσ των αναγνωςτικών τησ πρώτησ περιϐδου ϐπωσ
προςδιορύζεται απϐ την κατανομό των θεματικών περιοχών και την ανϊλυςη των
κατηγοριών προκϑπτει μύα ουδετερϐτητα. Η πατρύδα ςτην οπούα βιώνει το παιδύ εύναι
ανϑπαρκτη, δεν προςδιορύζεται η ταυτϐτητα του, αγνοεύται η πολιτιςτικό του κληρονομιϊ
και η θρηςκευτικό του πύςτη. Η θρηςκευτικό πύςτη προςδιορύζεται απϐ την ηθικό ςτα
πλαύςια ενϐσ κοςμικοϑ καθεςτώτοσ απομακρυςμϋνη απϐ την προςευχό, τη λατρεύα και ϐλεσ
τισ εκφϊνςεισ τησ θρηςκευτικόσ ζωόσ που ςυνοδεϑουν τον μουςουλμϊνο τησ Θρϊκησ. Ψσ
προσ την κοινωνικοποιητικό πλευρϊ των αναγνωςτικών αυτόσ τησ περιϐδου διαμορφώνεται
τα χαρακτηριςτικϊ ενϐσ καλοϑ παιδιοϑ που εύναι τύμιο, ευγενικϐ, υπϊκουο, εργατικϐ παρϐλα
που εύναι φτωχϐ εύναι ευτυχιςμϋνο. Η κοινωνύα εμφανύζεται μονοπολιτιςτικό που εργϊζεται,
ςυνεργϊζεται ϋχει αλληλεγγϑη και φιλανθρωπύα. Η οικογϋνεια αςτκιποιημϋνη χωρύσ να
ςχετύζεται με τον οικογενειακϐ θεςμϐ των μουςουλμϊνων, ςτηρύζεται ςτην ιερϊρχηςη των
ρϐλων και αποτελεύ ο χώροσ ανατροφόσ των παιδιών Ο κϐςμοσ που προβϊλλεται δεν εύναι η
πραγματικό εικϐνα τησ μουςουλμανικόσ μειονϐτητασ και του ευρϑτερου χώρου τησ
κοινωνύασ που βιώνει. Η εκπαύδευςη ωσ χώροσ μϐρφωςησ και αγωγόσ υπηρετεύ ϋμμεςα την
ιδεολογύα τησ μεταρρυθμιςτικόσ τϊςησ του κεμαλιςμοϑ αντύθετη προσ τη θρηςκευτικϐτητα
τησ μειονοτικόσ εκπαύδευςησ. Ενώ αξύεσ ϐπωσ η ειρόνη που προβϊλλει τη ςυνεργαςύα και την
αλληλεγγϑη μεταξϑ λαών και κϊθε τι που ενιςχϑει τουσ δεςμοϑσ μύασ πολυπολιτιςμικόσ
κοινωνύασ απουςιϊζουν.
τα αναγνωςτικϊ τησ δεϑτερησ περιϐδου οι μεταβολϋσ που παρατηροϑνται εύναι
περιςςϐτερο χαρακτηριςτικϋσ ςε ςϑγκριςη με τα αναγνωςτικϊ τησ Α΄ και Δ΄ περιϐδου αλλϊ
και πιο ϋντονα τησ Γ΄ περιϐδου και αποτυπώνουν ϋναν ςαφό διαφορετικϐ ιδεολογικϐ
προςανατολιςμϐ. Σο περιεχϐμενο αυτών των αναγνωςτικών απεγκλωβύζεται απϐ το
ςυγκαλυμμϋνο τουρκικϐ εθνικιςμϐ και χωρύσ εθνικιςτικϋσ εξϊρςεισ κινοϑνται ςτο χώρο τησ
μειονοτικόσ πραγματικϐτητασ τησ Θρϊκησ. τα περιεχϐμενα αυτών των αναγνωςτικών
εμφανύζονται θϋματα ςχετικϊ με την Θρϊκη και την ςϑγχρονη ελληνικό πραγματικϐτητα. Η
πατρύδα εύναι η Ελλϊδα και η Θρϊκη ϐπου βιώνει η μειονϐτητα και τύθεται ςε μύα πραγματικό
βϊςη χωρύσ το εθνικιςτικϐ και φιλοπελεμικϐ πνεϑμα. Η ειρόνη ςε ςχϋςη με τισ ϊλλεσ
περιϐδουσ αποτελεύ μύα απϐ τισ κυρύαρχεσ αξύεσ. Προβϊλλεται ϋνασ φιλειρηνικϐσ
προςανατολιςμϐσ με τη ςυνεργαςύα, τη ςυναδϋλφωςη μεταξϑ των λαών και ανθρώπων.
Αντύθετα επιςημαύνονται οι αρνητικϋσ πλευρϋσ του πολϋμου και οι ςυνϋπειεσ του και
παρατύθενται αντιπολεμικϊ μηνϑματα με ςτϐχο τη ςυνεργαςύα και ςυναδϋλφωςη των λαών.
Ο ηθικοδιδακτιςμϐσ μετατρϋπεται ςε προβληματιςμϐ ςε ςϑγχρονα θϋματα ςε θϋματα
ςϑγχρονησ ζωόσ ϐπωσ η μϐλυνςη του περιβϊλλοντοσ.
Η θρηςκεύα τύθεται ςε μύα νϋα βϊςη προβϊλλοντασ τισ μουςουλμανικϋσ θρηςκευτικϋσ
γιορτϋσ, όθη και ϋθιμα. Η οικογϋνεια εμφανύζεται ϐτι ζει ςε ϋνα πολυπολιτιςμικϐ περιβϊλλον
και προβϊλλεται η οικογενειακό ζωό και των δϑο κοινοτότων, κοινωνικϋσ ςχϋςεισ ϐπωσ η
φιλύα αναπτϑςςονται μεταξϑ παιδιών μουςουλμϊνων και χριςτιανών, το ύδιο και το ςχολεύο
που βρύςκεται ςτο χώρο που ςυμβιώνει η ευρϑτερη κοινωνύα τησ Θρϊκησ. Σο παιδύ των
αναγνωςτικών τησ Β΄ περιϐδου ζει ςε μύα πραγματικό κατϊςταςη, ζει ςτη δικό του πϐλη, ςτο
δικϐ του χωριϐ, την ελληνικό φϑςη, τον πολιτιςμϐ τησ χώρασ που ζει. Ο διαπολιτιςμικϐσ
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προςανατολιςμϐσ των βιβλύων αυτόσ τησ περιϐδου φαύνεται απϐ το γεγονϐσ ϐτι τα κεύμενα
που προϋρχονται απϐ Ϊλληνεσ και Σοϑρκουσ ςυγγραφεύσ με παιδοκεντρικϐ χαρακτόρα.
ε ϐτι αφορϊ τα αναγνωςτικϊ τησ τρύτησ περιϐδου διακρύνεται μύα αποτυχημϋνη
προςπϊθεια με την αφαύρεςη των επιλόψιμων ςελύδων, δεν αποκρϑπτουν τον ιδεολογικϐ
τουσ προςανατολιςμϐ. Αποφεϑγονται βϋβαια θϋματα τησ απροκϊλυπτησ προπαγϊνδασ, ϐμωσ
οι ιδεολογικϋσ προθϋςεισ εκμαιεϑονται μϋςα απϐ κεύμενα, φαινομενικϊ μϋςα απϐ ουδϋτερεσ
περιγραφϋσ. Ϊτςι τα βιβλύα αυτϊ δεν αποφεϑγουν την ςυγκαλυμμϋνη ιδεολογικό
καθοδόγηςη. Η επιλογό των κειμϋνων ϐςο και τα περιεχϐμενα των βιβλύων αποκαλϑπτουν
τισ ιδεολογικϋσ προθϋςεισ που εύναι ςτενϊ ςυνυφαςμϋνεσ με την εκπαιδευτικό πολιτικό και
την ιδεολογύα τησ χώρασ ςτην οπούα ςυντϊςςονται.
Ο κεμαλιςμϐσ και ο εθνικιςμϐσ εύναι ευδιϊκριτοσ ςε ϐλουσ τουσ τομεύσ των
αναγνωςτικών αυτόσ τησ περιϐδου με κϑρια πρϐθεςη τον ηθικϐ φρονηματιςμϐ και
περιςςϐτερο φυςικϊ ςτισ αςκόςεισ των βιβλύων για να μη προκαλοϑν υποψύεσ. Η πατρύδα
προβϊλλεται μϋςα απϐ εθνικϊ ςϑμβολα τησ Σουρκύασ ϐπωσ η κϐκκινη ςημαύα, ο εθνικϐσ
ϑμνοσ και φιλοπατρύα προςδιορύζει την επιτυχύα ςτην εργαςύα, ςτο ςχολεύο, ςτην οικογϋνεια.
Η θρηςκεύα εγκλωβιςμϋνη μϋςα ςτα πλαύςια τησ ηθικόσ παρϊ τησ πύςτησ βϊςει τησ
Σουρκοιςλαμικόσ θεώρηςησ ςυμπληρώνει την εθνικό ταυτϐτητα των μαθητών. Σο παιδύ ςτα
αναγνωςτικϊ αυτόσ τησ περιϐδου εύναι υπϊκουο, ϋχει μϐνο υποχρεώςεισ απϋναντι ςτην
πατρύδα, ςτο ςχολεύο, ςτην οικογϋνεια, χωρύσ κριτικό ςκϋψη και προβληματιςμϐ
Σϋλοσ, τα αναγνωςτικϊ τησ τϋταρτησ περιϐδου που χρηςιμοποιοϑνται μϋχρι ςόμερα
ςτα μειονοτικϊ δημοτικϊ ςχολεύα, διακρύνεται μύα ςϑγχρονη διαθεματικό προςϋγγιςη των
κειμϋνων. Σα αναγνωςτικϊ αυτόσ τησ περιϐδου εκτϐσ απϐ τη γλωςςικό διδαςκαλύα με ϊμεςο
και περιςςϐτερεσ φορϋσ με ϋμμεςο τρϐπο προωθοϑν αξύεσ και μηνϑματα προσ μύα ιδεολογικό
κατεϑθυνςη. Απϐ την ϊλλη πλευρϊ ϐμωσ ο κϐςμοσ που ορθώνεται γϑρω απϐ το παιδύ
καταςκευαςμϋνοσ που αποκρϑπτει την πραγματικϐτητα, προβϊλλεται ϋνασ λαϐσ
μονοπολιτιςτικϐσ που δεν ανταποκρύνεται ςτισ μορφωτικϋσ και κοινωνικϋσ απαιτόςεισ τησ
πολυπολιτιςμικόσ κοινωνύασ τησ Θρϊκησ. Ϊτςι δε δύνεται η ευκαιρύα ςτα παιδιϊ τησ
μειονϐτητασ που ϋρχονται ςτο ςχολεύο με βιώματα και παραςτϊςεισ απϐ διαφορετικϊ
πολιτιςμικϊ και γλωςςικϊ ςυςτόματα να αναπτυχθοϑν ςυναιςθηματικϊ και ψυχοςωματικϊ.
όμερα ςτη μειονοτικό εκπαύδευςη και ςυγκεκριμϋνα ςτο τουρκϐγλωςςο πρϐγραμμα
το ςϑςτημα που επικρατεύ εύναι καθαρϊ τουρκοκεντρικοϑ χαρακτόρα και ιδεολογικοϑ
προςανατολιςμοϑ. την κοινωνύα τησ Θρϊκησ ακϐμη και ςτην ύδια τη μειονϐτητα κυριαρχεύ η
πολυπολιτιςμικϐτητα και η πολυγλωςςύα. Οι Πομϊκοι και οι Αθύγγανοι, δϑο απϐ τισ τρεισ
εθνοτικϋσ ομϊδεσ δεν διδϊςκονται την μητρικό τησ γλώςςα και ςτοιχεύα του πολιτιςμοϑ τουσ
επειδό ωσ μειονοτικό γλώςςα επικρατεύ η τουρκικό. Σα παιδιϊ αυτϊ με την εύςοδο τουσ ςτο
ςχολεύο χρηςιμοποιοϑν μύα ϊλλη γλώςςα διαφορετικό απϐ την πραγματικϐτητα που
αντιλαμβϊνονται ςτη μητρικό τουσ γλώςςα. Αυτϐ ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την κοινωνικό και
ςυναιςθηματικό αναςφϊλεια και κατ’ επϋκταςη τισ μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ ωσ ςυνϋπεια τον
αποκλειςμϐ του απϐ τισ εκπαιδευτικϋσ διαδικαςύεσ
Με βϊςη τα παραπϊνω τα αναγνωςτικϊ τησ Α΄ περιϐδου και περιςςϐτερο τησ Γ΄ και
Δ΄ περιϐδου δεν προωθοϑν την πολυπολιτιςμικϐτητα ςτη μειονοτικό εκπαύδευςη ςε ςχϋςη με
τα αναγνωςτικϊ τησ Β΄ περιϐδου. Απϐ την ϊλλη πλευρϊ ςτη Θρϊκη η πολυπολιτιςμικϐτητα
εύναι δεδομϋνη και το ζητοϑμενο εύναι η διαπολιτιςμικϐτητα. Η πολυπολιτιςμικϐτητα
χαρακτηρύζει την απλό ςυνϑπαρξη διαφορετικών πολιτιςμών, ενώ ο ϐροσ «διαπολιτιςμικϐσ»
εκφρϊζει τη ςχϋςη και το ςυςχετιςμϐ μεταξϑ διαφορετικών πολιτιςμών που ςυμβιώνουν. Η
Διαπολιτιςμικό Αγωγό εξετϊζει την πολϑπλοκη διαδικαςύα τησ κοινωνικοπούηςησ των
ανθρώπων ςε μια νϋα πολυπολιτιςμικό πραγματικϐτητα, με κϋντρο βϊρουσ τισ διαφορϋσ των
πολιτιςμών, τη μεταξϑ τουσ ςχϋςη και τουσ ςυςχετιςμοϑσ (Κανακύδου & Παπαγιϊννη,
1998:15). Ϊτςι η διαπολιτιςμικό αγωγό ϋχοντασ ωσ βϊςη την ιςοτιμύα των πολιτιςμών ςτη
ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη τησ Θρϊκησ απευθϑνεται την ευρϑτερη τησ κοινωνύα ώςτε μεταξϑ
των κοινοτότων να κυριαρχόςει η ςυνεργαςύα, ο αλληλοςεβαςμϐσ, η εξϊλειψη του
ρατςιςμοϑ και η υιοθϋτηςη τησ ειρόνησ ωσ κϑριασ αξύα.
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Ειρόνη Μητούςη
Απϐ τη Δαςκϊλα με τα χρυςϊ μϊτια του τρατό Μυριβόλη ςτη Raziye του Melih Cevdet
Anday: μια δομικό ςυν-ανϊγνωςη
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Αντιμϋτωποσ με το ϋργο του Melih Cevdet Anday ο αναγνώςτησ διαπιςτώνει ϐτι δεν
ϋχει να κϊνει με τον δημοςιογραφικϐ λϐγο του Αζύζ Νεςύν, τη λαώκό ηθογραφύα του Γιαςϊρ
Κεμϊλ ό τον μεταφυςικϐ μοντερνιςμϐ του Ορχϊν Παμοϑκ που ςυνενώνει ςτη γραφό του την
παρϊδοςη του δυτικοϑ μοντερνιςμοϑ, ϐπωσ εκφρϊζεται ςτο γαλλικϐ roman fleuve, με την
παρϊδοςη του ανατολικοϑ μυςτικιςμοϑ, κατϊ το παρϊδειγμα του Ντοςτογιϋφςκι, που ειδικϊ
ςτο ϋργο του Παμοϑκ βρύςκει δύοδο ϋκφραςησ μϋςα απϐ τον ιςλαμικϐ μυςτικιςμϐ.
Η πεζογραφικό παραγωγό του Melih Cevdet διακρύνεται απϐ ϋντονα ρεαλιςτικϐ,
ςυχνϊ νατουραλιςτικϐ τϐνο. Και απϐ την ϊποψη αυτό προςιδιϊζει ςτη γραφό τησ ελληνικόσ
γενιϊσ του ’30. τϋρεη πλοκό, ανατομικό θεώρηςη τησ πραγματικϐτητασ, εικαςτικϋσ
περιγραφϋσ του γεωφυςικοϑ τοπύου επιςτρατεϑονται για να αποδώςουν "μια φϋτα ζωόσ",24
ϐπωσ επιμϋνουν να τονύζουν οι ρεαλιςτϋσ.
Ειδικϐτερα, ϐμωσ, το ϋργο του Melih Cevdet φαύνεται να αναπτϑςςει εκλεκτικϋσ
ςυγγϋνειεσ με το ϋργο του τρ. Μυριβόλη: η Raziye του τοϑρκου ςυγγραφϋα ανακαλεύ
επύμονα ςτη μνόμη του ϋλληνα αναγνώςτη τη Δαςκϊλα με τα χρυςϊ μϊτια τϐςο ςε επύπεδο
πλοκόσ, χαρακτόρων ϐςο και ςυμβολιςμών. Πρϐκειται για μια απϐ τισ ευτυχεύσ ςτιγμϋσ ςτον
χώρο τησ ςυγκριτολογικόσ γραμματολογύασ, καθώσ την αιςθητικό ςυςτοιχύα των δϑο ϋργων
ϋρχεται να υπογραμμύςει, ϐπωσ πιςτεϑω, η πολιτικοκοινωνικό ςυγκυρύα παραγωγόσ τουσ.
Καταρχϊσ, η θϋςη των δϑο ϋργων ςτη μυθιςτορηματικό παραγωγό των δϑο
ςυγγραφϋων εύναι εντυπωςιακϊ παρϐμοια, καθώσ ςυγγρϊφονται ςτο πλαύςιο μιασ επικόσ
τετραλογύασ, τησ τετραλογύασ του πολϋμου για τον τρϊτη Μυριλόβη (1930 H Ζωό εν τϊφω,
το βιβλύο του πολϋμου που ανακαλεύ ϋντονα τον H.M. Remarque, 1933 Η Δαςκϊλα με τα
χρυςϊ μϊτια, 1943 Βαςύλησ Αρβανύτησ, 1949 Παναγιϊ η γοργόνα, η ιςτορύα μερικών
προςφϑγων απϐ τη Μ. Αςύα, ςε κϊποιο παραλιακϐ χωριϐ τησ Μυτιλόνησ) και τησ τετραλογύασ
του κοινωνικοϑ πολϋμου για τον Melih Cevdet Anday [1965 Aylaklar (Οι αργόςχολοι),
ανατομύα τησ τουρκικόσ αςτικόσ τϊξησ ςτισ αρχϋσ του 20ου αι., 1970 Gizli emir (Μυςτικό
διαταγό), ψυχογρϊφηςη τησ κοινωνύασ ενϐψει μιασ αναμενϐμενησ πολιτικόσ διαταγόσ, 1974
İsa’nın Güncesi (Σο ημερολόγιο του Ιηςού), 1975 Raziye]
Επομϋνωσ, αν η Δαςκϊλα γρϊφεται ωσ ςυνϋχεια τησ Ζωόσ εν τϊφω, τησ κλινικόσ
ανατομύασ των εθνικών πολϋμων, η Raziye φαύνεται να αποτελεύ ςυνϋχεια τησ Gizli emir, ενϐσ
μυθιςτορόματοσ του Melih Cevdet που καταγύνεται με τον κοινωνικϐ πϐλεμο δημιουργώντασ
μια ατμϐςφαιρα παρϐμοια με εκεύνη του καφκικοϑ Πύργου και του Περιμϋνοντασ τον Γκοντό
του Μπϋκετ. Καθϐλου ςυμπτωματικϊ, οι δϑο ςυγγραφεύσ επιλϋγουν να ςυνεχύςουν την
τετραλογύα τουσ, ϑςτερα απϐ ϋνα κοινωνικϐ ϋργο μεγϊλησ κλύμακασ, με μια ερωτικό ιςτορύα
του μικρϐκοςμου των ηρώων.
Η μεταξϑ των δϑο μυθιςτορημϊτων ςυνϊφεια γύνεται αιςθητό κυρύωσ ςε επύπεδο
πλοκόσ: ο ϋλληνασ όρωασ επιςτρϋφοντασ ςτη Μυτιλόνη απϐ την οδυνηρό εμπειρύα του
πολϋμου καλεύται να αντιμετωπύςει ϋνα ϊλλο θηρύο, εκεύνο του ϋρωτα. Αντύςτοιχα, ο τοϑρκοσ
ομϐλογϐσ του που κρϑβει το ϐνομϊ του πύςω απϐ την persona του αφηγητό, καταφεϑγει ςε
κϊποιο χωριϐ ςτα παρϊλια τησ Μ. Αςύασ προκειμϋνου να απομακρυνθεύ απϐ ϋναν ταραγμϋνο
κϐςμο που εμποδύζει την καλλιτεχνικό του δημιουργύα. Ψςτϐςο, διαιςθητικϊ νιώθει πωσ πϊει
να ςυναντόςει τον ϋρωτα, ϐπωσ υπαινικτικϊ και περιεκτικϊ ςυνοψύζεται ςτην πρώτη φρϊςη
του ϋργου, sevdalanmaya gidiyormuşum meğer…
Ψσ καλλιτϋχνεσ ζωγρϊφοι και οι δϑο όρωεσ επιζητοϑν την ηρεμύα τησ υπαύθρου ωσ
φϐντο για την καλλιτεχνικό τουσ δημιουργύα αλλϊ η φϑςη αποδεικνϑεται απαιτητικϐτερη και
πιο περύπλοκη απϐ την πϐλη, καθώσ ςτεγϊζει πϊθη, ςυχνϊ ανομολϐγητα, πολιτικοκοινωνικϋσ
ςυγκροϑςεισ και επαναςτατημϋνουσ χαρακτόρεσ τηρώντασ πϊντα, βϋβαια, τα προςχόματα
του καθωςπρεπιςμοϑ.

24

Grant (1972) 42-66.
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Σον ϋλληνα Λεωνό περιμϋνει ο ϋρωτασ τησ Δαςκϊλασ, ϋρωτασ βαςανιςτικϐσ που τον
κϊνει να ταλανύζεται ανϊμεςα ςτο ςεβαςμϐ προσ τη μνόμη του ςκοτωμϋνου φύλου του και
τον πϐθο για τη χόρα του ςκοτωμϋνου. Παρϐμοια, τον τοϑρκο ζωγρϊφο παραφυλϊ ο ϋρωτασ
για τη θετό κϐρη του θεύου του, τη Raziye, ϋρωτασ εξύςου βαςανιςτικϐσ, αν ϐχι
απαγορευμϋνοσ, προκλητικϐσ για τισ κοινωνικϋσ ςυμβϊςεισ και τα όθη του χωριοϑ. Ενώ,
ϐμωσ, ο Λεωνόσ κατακτϊ το αντικεύμενο του πϐθου του ςταδιακϊ και η Δαςκϊλα κλεύνει με
τον θρύαμβο του ϋρωτα και την απελευθϋρωςη του καλλιτϋχνη απϐ τα δεςμϊ του ύδιου του
εαυτοϑ του, ο τοϑρκοσ ζωγρϊφοσ κατακτϊ ςχεδϐν αμϋςωσ τη Raziye και το βιβλύο τελειώνει
με ϋναν ϑμνο προσ την απϐλυτη ελευθερύα που δεν γνωρύζει ϐρια, ςϑνορα, φυλϋσ, ςυμβϊςεισ,
και γι’αυτϐ εύναι πιο επικύνδυνη και τραυματικό. Η Raziye τον εγκαταλεύπει εξύςου εϑκολα
ϐςο τον αγϊπηςε.
Δϑο Ιςτορύεσ, λοιπϐν, ϋρωτα και αναρχύασ εκτυλύςςονται ςτισ δϑο αντικρυςτϋσ
πλευρϋσ του Αιγαύου, καθώσ το τοπύο τησ Μικρϊσ Αςύασ προβϊλλει ωσ ςυνϋχεια του
νηςιωτικοϑ τοπύου τησ Μυτιλόνησ, και η φϑςη ωσ καλλιτεχνικϐ ϋναυςμα κατϋχει κεντρικϐ
ρϐλο και ςτισ δυο περιπτώςεισ. Γιατύ παρϐλο που η επύςημη λογοτεχνικό κριτικό δεν
επιφϑλαξε θερμό υποδοχό ςτην πρώτη ϋκδοςη τησ Δαςκϊλασ το 1933, αναγνώριςε, ωςτϐςο,
τη λυρικό, ςχεδϐν ευδαιμονικό αύςθηςη τησ φϑςησ που διαπνϋει το βιβλύο25. Παρϐμοια, και
ςτη Raziye η φϑςη εύναι το ανοιχτϐ βιβλύο του κϐςμου που ο καλλιτϋχνησ καλεύται να
αναγνώςει προςεχτικϊ πριν το μετακενώςει ςε μια ϊλλη μορφό τϋχνησ: η εικϐνα ωσ κεύμενο
προσ ανϊγνωςη και το κεύμενο ωσ αντανϊκλαςη τησ εικϐνασ αύρουν τη διϊκριςη των τεχνών
και μαρτυροϑν μια ενιαύα ςϑλληψη τησ τϋχνησ, την αιςθητικό που ςχεδϐν νομοτελειακϊ
ορύζει την ϑπαρξη ανθρώπου και κϐςμου.
Και οι δϑο καλλιτϋχνεσ δρουν υπϐ την επόρεια τησ ανώτερησ αυτόσ αιςθητικόσ που
αγωνύζονται να μετουςιώςουν με την τϋχνη τουσ. Ενδεικτικϊ ο τοϑρκοσ ζωγρϊφοσ ςυνοψύζει:
"φρϐντιζα να μην ςκϋφτομαι τύποτε ϊλλο εκτϐσ απϐ την εικϐνα" (Resimden başka hiçbir şey
düşünmemeye bakıyordum). Και φυςικϊ το φωσ και η απϐδοςό του ςτο ϋργο τουσ
αναδεικνϑεται ςε μεύζον ζότημα και αγωνύα. Κϊθε πύνακασ διαμορφώνεται ανϊλογα με την
κατεϑθυνςη και την πορεύα του φωτϐσ αλλϊ η ιμπρεςιονιςτικό αυτό εμμονό, καθώσ διηθεύται
μϋςα απϐ τη μπερξονικό ζωώκό ορμό, élan vital, των ενςτύκτων και των παρορμόςεων θυμύζει
ϋντονα τον μεςοπολεμικϐ εξπρεςιονιςμϐ του art nouveau, του Dada, του φουτουριςμοϑ.
Ψςτϐςο, παρϐλο που και ςτα δϑο μυθιςτορόματα οι καλλιτϋχνεσ εύναι οι φορεύσ τησ
καλλιτεχνικόσ αναζότηςησ, οι γυναύκεσ που ερωτεϑονται λειτουργοϑν ωσ καταλϑτεσ για την
καλλιτεχνικό τουσ δημιουργύα. Δρουν ωσ καταλϑτεσ καθώσ ϋρχονται να αναδιαμορφώςουν
τον παγιωμϋνο κϐςμο των αντρών καλλιτεχνών, το διανοητικϐ μοϑδιαςμα του Λεωνό μετϊ
το ςοκ του πολϋμου και την πουριτανικό ςχεδϐν επαναςτατικϐτητα του τοϑρκου ανώνυμου
ζωγρϊφου μετϊ την πολιτικοκοινωνικό ταραχό που βύωςε.
Απϐ καταλϑτεσ, ϐμωσ, ςϑντομα οι γυναικεύεσ παρουςύεσ και ςτα δϑο μυθιςτορόματα
καταλόγουν ςϑμβολο τησ ύδιασ τησ καλλιτεχνικόσ ϋμπνευςησ χϊρη ςε μεταμορφώςεισ
πρωτεώκοϑ τϑπου: ϋτςι, η απφώ που αρχικϊ εύναι για τον Λεωνό η χόρα του νεκροϑ
αξιωματικοϑ Βρανϊ μεταμορφώνεται αμϋςωσ με την πρώτη τουσ ςυνϊντηςη ςτο ςχολεύο του
χωριοϑ ςε Δαςκϊλα με τα χρυςϊ μϊτια, χϊρη ςτο ϋντονο φωσ που εκλϑει το μαϑρο χρώμα των
ματιών τησ – βλϋπουμε και πϊλι τον ρϐλο του φωτϐσ ςτον τρϐπο που αντικρύζει ο ζωγρϊφοσ
τον κϐςμο. Κατ’ αντιςτοιχύα, η αγαπημϋνη του τοϑρκου ζωγρϊφου εύναι αρχικϊ η θετό κϐρη
του θεύου του, μετϊ η ερωμϋνη Vedia για να μεταμορφωθεύ τελικϊ ςτην τςιγγϊνα Raziye που
εγκαταλεύπει τον πολιτιςμϋνο βύο μπροςτϊ ςτο κϊλεςμα τησ ελευθερύασ. Με τον τρϐπο αυτϐ
οι δϑο γυναύκεσ απϐ απλϊ αντικεύμενα ερωτικοϑ πϐθου μετατρϋπονται ςε ϋργα τϋχνησ και
δύνουν το ϐνομϊ τουσ ςτα δϑο μυθιςτορόματα αντύςτοιχα.
Σην αιςθητικό ςυςτούχιςη των δϑο βιβλύων που παρϊγονται με διαφορϊ περύπου
ςαρϊντα χρϐνων ϋρχεται να ενιςχϑςει η ςυςτούχιςη των κοινωνικοπολιτικών ςυνθηκών
μϋςα απϐ τισ οπούεσ προκϑπτουν. Και αν για την αιςθητικό τουσ αντιςτούχιςη
μεταχειρύςτηκα τη μϋθοδο των γϊλλων ςτρουκτουραλιςτών τησ ςχολόσ του Genette, για την
αναγωγό τουσ ςε οριςμϋνο κοινωνικοπολιτικϐ πλαύςιο χρόςιμη εύναι η θεωρύα τησ
25

Πολύτησ (1985) 305

52
πρϐςληψησ, Rezeptiontheorie, και του response-criticism των Jauss-Iser. ϑμφωνα μ’αυτό τα
ϋργα παρϊγονται ωσ ανταπϐκριςη ςτον ορύζοντα προςδοκιών του αναγνώςτη μιασ
ςυγκεκριμϋνησ εποχόσ.
την ουςύα, πρϐκειται για ερμηνευτικό μϋθοδο που ϋρχεται ϋναν αιώνα αργϐτερα να
επαληθεϑςει με αντύςτροφο τρϐπο τη θεωρύα του Ιππϐλυτου Σαιν. Ο τελευταύοσ αυτϐσ,
κριτικϐσ τησ λογοτεχνύασ τον 19ο αι., υποςτηρικτόσ και θεωρητικϐσ του ρεαλιςμοϑ,26
αντιμετώπιζε κϊθε λογοτεχνικϐ ϋργο ωσ προώϐν του race, του moment και του milieu μϋςα
ςτο οπούο παρϊγεται, υποςτηρύζοντασ ϐτι το λογοτεχνικϐ ϋργο καθορύζεται απϐ τη φυλό, τη
χρονικό ςυγκυρύα και την περιρρϋουςα ατμϐςφαιρα αντύςτοιχα. Πώσ ανακαλοϑν ϐμωσ τα εν
λϐγω δϑο ϋργα την πολιτικοκοινωνικό πραγματικϐτητα τησ παραγωγόσ τουσ;
Ϋδη ςτην πλοκό τουσ αντανακλϊται η πολιτικοκοινωνικό πραγματικϐτητα μϋςα ςτην
οπούα παρϊγονται τα ςυγκεκριμϋνα ϋργα: ςτη Δαςκϊλα του Μυριβόλη το επειςϐδιο τησ
ανταρςύασ των εφϋδρων, η υποκριτικό δρϊςη των κομμουνιςτών φοιτητών και η διαφθορϊ
των πλοϑςιων αςτών υπονοεύ μια ταραγμϋνη εποχό με κϑριο αύτημα την απϐδοςη
δικαιοςϑνησ με οποιοδόποτε τύμημα. Δεν εύναι τυχαύο ϐτι η κυκλοφορύα τησ Δαςκϊλασ
απαγορεϑτηκε απϐ τη λογοκριςύα τησ δικτατορύασ του Μεταξϊ όδη απϐ το 1936.
Κοινωνικϊ ζητόματα, ϐμωσ, θϋτει ϋμμεςα και η Raziye μϋςα απϐ τη μορφό του θεύου
του καλλιτϋχνη, ο οπούοσ ωθεύ τουσ ςυχωριανοϑσ του ςτην ύδρυςη ςυνεταιριςμοϑ, ςτην
αυτοδιαχεύριςη και την αυτοοργϊνωςη, ακϐμη και ςτην εκτροφό χούρων για εμπορικοϑσ
λϐγουσ. Ο ύδιοσ απορρύπτει την ϋννομη τϊξη του χωριοϑ, ζει ϋξω απϐ αυτϐ, με τουσ δικοϑσ του
νϐμουσ και τη θετό κϐρη τησ γυναύκασ που αγϊπηςε. Ζει ςτη δικό του χώρα, με τον δικϐ του
ϑμνο και τη δικό του μαυροκϐκκινη ςημαύα ςτη θϋςη των εθνικών ςυμβϐλων. υνακϐλουθα η
καταςτροφό του θερμοκηπύου του, του βαςικοϑ ςυμβϐλου αυτοδιϊθεςησ ςτο ϋργο, απϐ τουσ
ςυχωριανοϑσ του αντανακλϊ τη βύαιη αντύδραςη του κατεςτημϋνου απϋναντι ςτην απειλό
τησ αναρχικόσ ουτοπύασ.
Γραμμϋνη το 1975, πϋντε χρϐνια πριν το πραξικϐπημα του 1980, η Raziye φαύνεται
πωσ αντανακλϊ μια ιδιαύτερα ταραγμϋνη περύοδο τησ ςϑγχρονησ τουρκικόσ ιςτορύασ με
διεκδικόςεισ των προοδευτικών δυνϊμεων του τϐπου για ύδρυςη ςυνδικϊτων, περιςςϐτερα
εργαςιακϊ δικαιώματα και ελευθερύεσ ςε καταπιεζϐμενεσ ομϊδεσ, ϐπωσ αυτϋσ των
μειονοτότων. Καθϐλου ςυμπτωματικϊ το αύτημα για ελευθερύα προςωποποιεύται ςτη
φιγοϑρα τησ τςιγγϊνασ Roma Raziye, που ανόκει ςε ϋνα ϋθνοσ χωρύσ κρατικό υπϐςταςη,
ςϑνορα και περιοριςμοϑσ. Η βύαιη καταςτολό των κινητοποιόςεων του ’79 – φοιτητικοϑ
κινόματοσ και απεργιών – απϐ το κεμαλικϐ ςτρατοκρατικϐ κατεςτημϋνο που κορυφώθηκε
ςτο πραξικϐπημα του 1980 ανϋκοψε την πορεύα τησ χώρασ προσ την πραγματικό δημοκρατύα
και ςτϋρηςε με ςυςτηματικϋσ φυλακύςεισ και διωγμοϑσ τον πολιτικϐ βύο απϐ το ζωτικϐ
κομμϊτι τησ αριςτερϊσ. Σριϊντα χρϐνια μετϊ, η Σουρκύα μπροςτϊ ςτην πρϐκληςη τησ
Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ καλεύται να ςυνεχύςει την ανα- και καταςταλμϋνη πορεύα τησ προσ τη
δημοκρατύα, ϋςτω και μϋςω των ιςλαμιςτών.
Όςον αφορϊ τη ςυν-ανϊγνωςη των δϑο ϋργων, αυτό αποδεικνϑεται καύριασ
ςημαςύασ, καθώσ προβϊλλει κοινϋσ ανηςυχύεσ και παρϊλληλα βιώματα του ελληνικοϑ και
τουρκικοϑ λαοϑ. Σο κοινϐ γεωγραφικϐ τοπύο (τα μικραςιατικϊ παρϊλια ωσ γεωφυςικό
ςυνϋχεια τησ Μυτιλόνησ), οι κοινϋσ καλλιτεχνικϋσ αναζητόςεισ και το κοινϐ
πολιτικοκοινωνικϐ φϐντο – ϋςτω και με διαφορϊ 40 χρϐνων περύπου – ςυνηγοροϑν για δϑο
λαοϑσ που πρακτικϊ μοιρϊζονται τα ύδια πρϊγματα και ςτοιχεύα που θεωρητικϊ μϐνον τουσ
χωρύζουν.

26
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Dolmabahce sarayi: Ένα παλϊτι γεμϊτο ιςτορύα
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Dolmabahce sarayi

Ένα παλάτι γεμάτο
ιστοπία
1η Σο παλϊτι του Dolmabahce χτύςτηκε απϐ τουσ αδελφοϑσ

Κατασκεςάστηκε:
• από αδελθούς Nikagos και Karabet
Balyan ηο 1853

• για ηον Οθωμανό Σοσληάνο Αμπνηούλ
Μεηζίη ΙΙ

• κόζηος 35 ηόνοι τρσζού
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2η Nikagos και Karabet Balyan το 1853, για τον Οθωμανϐ ουλτϊνο Αμπντοϑλ Μετζύτ
ΙΙ. Ϋταν το πιο μνημειώδεσ ϋργο του χρϐνου. Η καταςκευό του διόρκεςε 11 χρϐνια και το
κϐςτοσ ανϋρχονταν ςτα πϋντε εκατ. τεμϊχια Οθωμανικοϑ χρυςοϑ που ςόμερα ιςοδυναμοϑν
με 35 τϐνουσ χρυςοϑ. Σο Dolmabahçe ςηματοδοτεύ την ϋναρξη τησ περιϐδου, κατϊ την οπούα
η παραδοςιακό οθωμανικό αρχιτεκτονικό αγνοεύται και ολοϋνα και περιςςϐτερεσ δυτικϋσ
προτϊςεισ χρηςιμοποιοϑνται για τα νϋα παλϊτια. Εύναι γνωςτϐ, πώσ το παλϊτι χτύςτηκε με
δϊνεια απϐ ξϋνεσ τρϊπεζεσ, ςε μια περύοδο που η Οθωμανικό αυτοκρατορύα βριςκϐταν ςε
παρακμό και εξαθλύωςη...

3η Σο ανϊκτορο όταν η επύςημη κατοικύα πολλών Οθωμανών ςουλτϊνων, κατϊ την
διϊρκεια του 19ου και τισ αρχϋσ του 20ου αιώνα. Με την πτώςη τησ Οθωμανικόσ
Αυτοκρατορύασ, το παλϊτι παρϋμεινε ϊδειο μϋχρι την διαμονό του Μουςταφϊ Κεμϊλ
Ατατοϑρκ, του πρώτου πρϐεδρου τησ Σουρκικόσ Δημοκρατύασ. Ο Ατατοϑρκ ϋμεινε ςτο παλϊτι
απϐ την 1η Ιουλύου 1927 ϋωσ το θϊνατϐ του ςτισ 10 Νοεμβρύου 1938. Σο κρεβϊτι-θϊλαμοσ
ϐπου απεβύωςε, βριςκϐταν ςτο τμόμα με το χαρϋμι. Απϐ τισ 9:05 π.μ. εκεύνησ τησ ημϋρασ, ϐλα
τα ρολϐγια ςτο παλϊτι εύχαν διακοπεύ. Ψςτϐςο, αυτϐ πρϐςφατα ϋχει αλλϊξει και η ώρα ςτο
παλϊτι δεύχνει ςε διαφορετικό ώρα ςτιγμό, εκτϐσ απϐ το δωμϊτιο ϐπου ο Ατατοϑρκ ϊφηςε
την τελευταύα του πνοό. όμερα, το παλϊτι του Dolmabahce λειτουργεύ ωσ μουςεύο.
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4η Σο Dolmabahçe βρύςκεται κατϊ μόκοσ τησ Ευρωπαώκόσ ακτόσ του Βοςπϐρου.
Αρχικϊ, υπόρξε ϋνασ αβαθόσ κϐλποσ ϐπου ο οθωμανικϐσ ςτϐλοσ αγκυροβολοϑςε τα πλούα
του.
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5η Μετϊ τον 17ο αιώνα, η ακτό όταν γεμϊτη και μετατρϋπεται ςε ϋνα ϐμορφο κόπο με
δϑο κιϐςκια τα οπούα κατονομϊζονται ωσ Besiktas, ϐταν οι ςουλτϊνοι το χρηςιμοποιοϑςαν
για να χαλαρώςουν απολαμβϊνοντασ τη θϋα.

6η Dolmabahçe κυριολεκτικϊ, ςημαύνει "ςυμπλόρωςαν κόπο" ςτην τουρκικό γλώςςα.
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7η Με πϊνω απϐ 110.000 τετραγωνικϊ μϋτρα καταςκευόσ απϐ 250.000 τετραγωνικϊ μϋτρα
γησ,
ςύγουρα
εύναι
ϋνα
εντυπωςιακϐ
παλϊτι
για
τον
Βϐςπορο.

110.000 m2 καηαζκεσής
από 250.000 m2 γης
8η Σο ανϊκτορο, αποτελεύται απϐ τρύα βαςικϊ τμόματα: Διοικητικϊ διαμερύςματα
(Selamlik), Σελετό Hall, ϐπου ο ςουλτϊνοσ θα δεχϐταν διακεκριμϋνουσ επιςκϋπτεσ απϐ ϐλο
τον κϐςμο και το Φαρϋμι. Η ηλεκτρικό ενϋργεια και το κεντρικϐ ςϑςτημα θϋρμανςησ
ειςόχθηςαν γϑρω ςτο 1910. Εκτϐσ απϐ το κϑριο ανϊκτορο, υπϊρχουν πολλϊ ϊλλα κτόρια
ϐπωσ αυτοκρατορικϋσ κουζύνεσ, πολλϊ δωμϊτια, μεγϊλοι ςτρατώνεσ, ςτϊβλοι, φαρμακεύα,
αλευρϐμυλοι, ορνιθώνεσ, ϋνα εργοςτϊςιο γυαλιοϑ, θερμοκόπιο, ταπητουργικϐ εργαςτόριο,

Αποτελείται:
3
βαζικά
ημήμαηα

Διοικηηικά
διαμερίζμαηα
(Selamlik)

Τελεηή
(Hall)

Χαρέμι
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9η O γνωςτϐσ πϑργοσ του ρολογιοϑ, κ.λπ. Οριςμϋνα απϐ τα μικρϐτερα
κτύρια, εύχαν καταςτραφεύ ό κατεδαφιςτεύ κατϊ τη διϊρκεια των ετών.

το γνωστό πολόι
τος dolmabahce
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10η Τπϊρχουν δϑο μνημειώδεισ πϑλεσ που παρϋχουν πρϐςβαςη ςτον κϑριο χώρο.

Η Πύλη
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11η

η

πϑλη

Hazine

Kapisi

και

η

Saltanat

Kapisi.

12η Απϐ αυτϋσ, μϐνο μια εύναι ανοιχτό ςόμερα.
13η Σο παλϊτι διαθϋτει 285 δωμϊτια, 46 αύθουςεσ και γκαλερύ, 6 τουρκικϊ λουτρϊ
(χαμϊμ), και 68 τουαλϋτεσ. Τπϊρχουν πϊνω απϐ 600 ελαιογραφύεσ και γνωρύζεται ϐτι
χρηςιμοποιόθηκαν
14
τϐνοι
χρυςοϑ
ςε
φϑλλα,
για
την
διακϐςμηςη.

Διαθέτει:
παλάηι

285
δωμάηια

46
αίθοσζες

6 ταμάμ

68
ηοσαλέηες
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14η Σα Διοικητικϊ διαμερύςματα (selamlik) εύναι το πιο ςημαντικϐ ςημεύο, απϐ
ϊποψη λειτουργύασ και μεγαλοπρϋπειασ. Τπϊρχει ϋνα μεγϊλο χολ ςτην εύςοδο, μια
κρυςτϊλλινη ςκϊλα και ϊλλα διακοςμητικϊ ςτοιχεύα για να εντυπωςιϊςουν τουσ επιςκϋπτεσ.
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15η Σο χαρϋμι, όταν ςυνδεδεμϋνο με τα Διοικητικϊ διαμερύςματα (Selamlik) με ϋναν
μεγϊλο διϊδρομο που φυλϊςςονταν ϐλο το χρϐνο, για να βεβαιωθοϑν ϐτι κανεύσ δεν
διϋρχεται. Απαγορεϑονταν αυςτηρϊ η εύςοδοσ οποιουδόποτε, εκτϐσ φυςικϊ απϐ το ςουλτϊνο
και τουσ ευνοϑχουσ υπαλλόλουσ. Σο χαρϋμι αποτελεύται απϐ πολλϊ δωμϊτια, λουτρϊ καθώσ
και αύθουςεσ ςυναυλιών. Τπόρχαν ςουύτεσ του ςουλτϊνου, δωμϊτια για τισ μητϋρεσ των
ςουλτϊνων, τισ επύςημεσ ςυζϑγουσ και αγαπημϋνεσ και μερικϊ δωμϊτια για την εκπαύδευςη
των παιδιών του ουλτϊνου. Ακριβώσ δύπλα ςτο χαρϋμι, υπόρξε το παλϊτι του πρύγκιπα.
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67
16η Η Σελετό Hall, εύναι μια μεγϊλη αύθουςα με μνημειώδεισ διαςτϊςεισ πϊνω απϐ
2,000 τετραγωνικϊ μϋτρα ϋκταςησ και 36 μϋτρα ϑψοσ. Εύναι διακοςμημϋνη με ϋνα τερϊςτιο
πολυϋλαιο βϊρουσ 4.5 τϐνων, ο οπούοσ εςτϊλη απϐ την βαςύλιςςα Βικτώρια. ημαντικϋσ
κρατικϋσ και θρηςκευτικϋσ τελετϋσ πραγματοποιόθηκαν εκεύ. Η εύςοδοσ ςτισ γυναύκεσ δεν
όταν επιτρεπτό. όμερα, η Σελετό Hall και οι κόποι εύναι διαθϋςιμοι για ιδιωτικϋσ εκδηλώςεισ
ϐπωσ,γϊμοι.
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17η όμερα, το παλϊτι διαχειρύζεται η Διεϑθυνςη Εθνικών Παλατιών, που εύναι
υπεϑθυνη για την Εθνοςυνϋλευςη τησ Σουρκύασ. Σο Dolmabahce, αποτελεύ εδώ και
δεκαετύεσ πϐλο ϋλξησ πολλών επιςκεπτών απϐ ϐλο τον κϐςμο. Εύναι ϋνα απϐ τα
ςημαντικϐτερα τουριςτικϊ αξιοθϋατα τησ Κωνςταντινοϑπολησ με πολιτιςτικϐ,
αρχιτεκτονικϐ και ιςτορικϐ ενδιαφϋρον. Θεωρεύται αναμφιςβότητα ϋνα αναπϐςπαςτο
κομμϊτι τησ οθωμανικόσ ιςτορύασ, αντανακλώντασ ακϐμα και ςτισ μϋρεσ μασ την τουρκικό
κουλτοϑρα.

Το dolmabahce
από τα
σημαντικότεπα
αξιοθέατα τηρ
Κωνσταντινούποληρ

λόγοι
• πολιτιστικοί
• απσιτεκτονικοί
• ιστοπικοί
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Ο πολςέλαιορ
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