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Θανάσης Β. Κούγκουλος

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

H Julia Kristeva διαπιστώνει με αφοπλιστική ευθύτητα στην εισαγωγή της 
μελέτης της Étrangers à nous-mêmes πως 

παραδόξως, ο ξένος μάς κατοικεί, είναι η κρυμμένη πλευρά της ταυτό-
τητάς μας, ο τόπος όπου ερημώνεται η κατοικία μας, ο χρόνος κατά τον 
οποίο ναυαγούν η συναίνεση και η συμπάθεια. Αναγνωρίζοντάς τον μέσα 
μας, αποφεύγουμε να τον μισήσουμε.1 

Ο κατεξοχήν Ξένος/Ά λ λος στη διαδικασία συγκρότησης της ταυ-
τότητας του Νέου Ελληνισμού είναι αναμφισβήτητα ο Τούρκος.2 Εν μέ-
ρει παρατηρείται η αντίστροφη πορεία κατά την οικοδόμηση της εθνι-
κής ταυτότητας στην Τουρκία του Mustafa Kemal Atatürk,3 έπειτα από 
τον Απελευθερωτικό Αγώνα (Kurtuluş Savaşı), όπως ονομάζεται η 
Μικρασιατική Καταστροφή στην απέναντι ακτή του Αιγαίου. Σχη-

1. J. Kristava, Ξένοι μέσα στον εαυτό μας, μτφ. Β. Πατσογιάννης - επιμ. Σ. Ροζάνης, 
Scripta, Αθήνα 2004, σ. 11. 

2. Βλ. και Ε. Γρ. Αυδίκος, «Λαογραφικές σπουδές και εθνική ταυτότητα στην Ελλά-
δα και την Τουρκία», στο Λαογραφικές αναγνώσεις στην Ελλάδα και την Τουρκία, Πεδίο, 
Αθήνα 2012, σ. 13-41. Στην πρώιμη Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας η απολογητι-
κή γραμματεία απέναντι στο Ισλάμ, το οποίο κατά βάση εκπροσωπεί ο Τούρκος, κατέχει 
σημαντική θέση: Α. Αργυρίου, «Εισαγωγή στην ελληνική πολεμική και απολογητική γραμ-
ματεία έναντι του ισλάμ κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας», Νέος Ερμής ο Λόγιος 5-6 
(Μάιος-Δεκέμβριος 2012), σ. 227-248.

3. G. Keyder, «Ιστορία και γεωγραφία του τουρκικού εθνικισμού», στο Θ. Δραγώνα - 
Φ. Μπιρτέκ (επιμ.), Ελλάδα και Τουρκία: Πολίτης και Έθνος-Κράτος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 
2006, σ. 32-45· F. Birtek, «Ο ελληνικός ταύρος στο υαλοπωλείο της οθωμανικής “μεγάλης 
χίμαιρας”. Ο ρόλος της Ελλάδας στην κατασκευή της σύγχρονης Τουρκίας», ό.π., σ. 83-
103. 
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ματικά, λοιπόν, ο Τούρκος ως απόλυτη ετερότητα είναι ο καθρέφτης της 
ταυτότητας του Νεοέλληνα και το αντίθετο. Αν πρέπει να αποφύγουμε το 
μίσος μέσω της αναγνώρισης του Άλλου, σύμφωνα με την προηγούμενη 
προτροπή της Julia Kristeva, τότε το πλέον ιδανικό πεδίο είναι οι νεοελ-
ληνικές σπουδές στην Τουρκία και οι αντίστοιχες τουρκολογικές στην Ελ-
λάδα. Παράλληλα με τη συνακόλουθη μετάφραση της λογοτεχνίας των 
δύο λαών, η ενίσχυση αυτών των σπουδών αποτελεί μονόδρομο για την 
πολιτισμική σύγκλιση Ελλάδας και Τουρκίας, τη γνωριμία με τον Άλλο, 
την οικείωση μαζί του και την άρση της ξενότητας που εδράζεται στην 
ιδεολογική φόρτιση της Ιστορίας, ενώ, από την άλλη, συνιστά αναγκαία 
προϋπόθεση για την επιστημονικά νηφάλια διερεύνηση του Εμείς . Στη 
μελέτη μας θα περιοριστούμε στις νεοελληνικές σπουδές στην Τουρκία και 
στη θέση της νεοελληνικής λογοτεχνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της 
γείτονος χώρας, μεταφέροντας την εμπειρία από τη διδασκαλία μας στο 
Πανεπιστήμιο Θράκης (Trakya Üniversitesi) της Αδριανούπολης (Edirne) 
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Μόλις την τελευταία εικοσαετία η νεοελληνική γλώσσα και λογοτε-
χνία έχει εισαχθεί στα προγράμματα σπουδών των ακαδημαϊκών ιδρυμά-
των της Τουρκίας. Η παραπάνω θετική, για τον κλάδο της νεοελληνικής 
φιλολογίας, προοπτική θεμελιώνεται στη μακραίωνη συμβίωση και πολιτι-
σμική ώσμωση Ελλήνων και Τούρκων κάτω από το διοικητικό πλαίσιο της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κατά τη διάρκεια της οθωμανικής περιόδου 
λειτουργεί πλήθος ελληνικών σχολείων ποικίλων βαθμίδων στον σημερινό 
χώρο της Τουρκίας (Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Ιωνία, Ίμβρος, Καππα-
δοκία, Πόντος),4 τα οποία —μολονότι απευθύνονται στους ελληνορθόδο-
ξους υπηκόους της αυτοκρατορίας— ασκούν έμμεσα σημαντική επίδραση 
και στα μουσουλμανικά αστικά στρώματα. Επιπλέον, τον 19ο αιώνα παρα-
τηρείται έντονη κινητικότητα στον τομέα της έκδοσης εγχειριδίων για τη 
διευκόλυνση των ελληνόφωνων στην εκμάθηση της οθωμανικής-τουρκι-
κής γλώσσας.5 Κυρίως πρόκειται για τουρκοελληνικά και ελληνοτουρκι-

4. Χ. Σιδηροπούλου, «Οι ελληνικές σπουδές στην Τουρκία», στο Ι. Ν. Καζάζης 
(επιμ.), Οι ελληνικές σπουδές την Ευρώπη. Ιστορική ανασκόπηση από την Αναγέννηση ως 
το τέλος του 20ού αιώνα, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 273-301. 

5. R. Gürgendereli - Th. Kougoulos, “The Greek Loanwords in Turkish and their 
use in the Greek Language”, στο B. Aleksejeva - O. Lāms - I. Rūmniece (επιμ.), Hellenic 
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κά (γραικικά κατά την τότε ορολογία) λεξικά και σχολικά βοηθήματα με 
αποδέκτες τους Ρωμιούς μαθητές που πρέπει να δείξουν ανάλογη προθυμία 
στην εκμάθηση της τουρκικής με την πατρική τους γλώσσα και να την προ-
τάξουν σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ξένη γλώσσα, όπως χαρακτηριστικά 
αναγράφεται στον πρόλογο ενός από τα σχετικά έργα.6 Ταυτοχρόνως, τα 
συγκεκριμένα εγχειρίδια, παρά τη διαφορετική στόχευσή τους, δεν παύ-
ουν να συνιστούν το πρώτο βήμα μιας απαραίτητης υποδομής για τη με-
ταγενέστερη καλλιέργεια των ελληνικών σπουδών σε Τούρκους φοιτητές, 
η οποία εγκαινιάζεται στα μέσα της δεκαετίας του 1930 και στις αρχές της 
δεκαετίας του 1940 με τη μελέτη της κλασικής γραμματείας και την ίδρυση 
Τμημάτων Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στα Πανεπιστήμια της Άγκυ-
ρας (1936) και της Κωνσταντινούπολης (1943-1944).7

Τα κειμενικά τεκμήρια της συστηματικής επαφής του ελληνικού με 
τον τουρκικό πολιτισμό είναι πολυάριθμα, αλλά δεν έχουν καταγραφεί και 
αξιολογηθεί επαρκώς. Ίσως η κυριότερη αιτία αυτού του ερευνητικού χά-
σματος είναι ότι, σε αντίθεση με τους λόγιους του οθωμανικού παρελθό-
ντος, οι φιλόλογοι, οι γλωσσολόγοι, οι συγκριτολόγοι και οι ιστορικοί της 
λογοτεχνίας των δύο κρατών αγνοούν τη γλώσσα και κατά συνέπεια τη 
βιβλιογραφία της άλλης πλευράς. Επομένως λανθάνει ως ένα βαθμό και η 
εντυπωσιακή ομοιότητα στην εξέλιξη όλων εκείνων των πτυχών που σχε-
τίζονται με τη λογοτεχνία, τη γλώσσα και γενικά τον πνευματικό πολιτι-
σμό. Για παράδειγμα και στις δύο χώρες, η λογοτεχνία που επικεντρώνεται 
στην ανταλλαγή των πληθυσμών μετά το 1922 αναλαμβάνει να φωτίσει 
τις παρασιωπήσεις της επίσημης ιστοριογραφίας για τη θυματοποίηση των 
προσφύγων και να αναδείξει τις φιλικές σχέσεις των σύνοικων εθνοτήτων.8 

Dimension. Materials of the Riga 3rd International Conference of Hellenic Studies, University 
of Latvia - Faculty of Humanities - Chair of Classical Philology - Centre for Hellenic 
Studies, April 27th - 28th 2009, University of Latvia, Riga 2012, σ. 185-186. 

6. Κ. Αδοσίδης, Στοιχεία της Οθωμανικής Γραμματικής, Εκ του Αυτοκρατορικού Τυ-
πογραφείου, Εν Κωνσταντινουπόλει 1850, σ. ζ.

7. Βλ. και M. Erim, “Klasik Filolojinin Önemi ve Türkiye’de Kuruluşu” [Η σημασία 
της Κλασικής Φιλολογίας και η συγκρότησή της στην Τουρκία], Arkeoloji ve Sanat 94 
(Ocak - Şubat 2000), σ. 27-30· Π. Χιδίρογλου, «Η τουρκική προσέγγιση της Αρχαίας και 
της Νέας Ελληνικής Γραμματολογίας», στο Ταυτότητα και Ετερότητα στον Τουρκικό Πο-
λιτισμό, Γρηγόρης, Αθήνα 2002, σ. 109-110. 

8. Τ. Καφετζάκη, Προσφυγιά και Λογοτεχνία. Εικόνες του Μικρασιάτη πρόσφυγα στη 
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Στην Τουρκία το εν λόγω κενό έρχονται να καλύψουν η μετάφραση έργων 
της νεοελληνικής λογοτεχνίας και η σύσταση Τμημάτων Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας και Λογοτεχνίας στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη και 
στην Αδριανούπολη. 

Το εύρος των μεταφράσεων της νεοελληνικής ποίησης και πεζογρα-
φίας, εκ των πραγμάτων, συναρτάται με τις δυνατότητες ανάπτυξης της 
συναφούς διδασκαλίας στα Πανεπιστήμια της Τουρκίας. Για τη μεταφρα-
σμένη στα τουρκικά νεοελληνική λογοτεχνία ήδη έχουν δημοσιευτεί ορι-
σμένα ενδιαφέροντα άρθρα και ανακοινώσεις των Damla Demirözü9 και 
Αλέξανδρου Πέτσα,10 Hakan Özkan,11 Ηρακλή Μήλλα,12 Άρη Τσοκώνα13 

μεσοπολεμική πεζογραφία, Πορεία, Αθήνα 2003· H. Millas, “The Exchange of Populations 
in Turkish Literature: The Undertone of Texts”, στο R. Hirschon (επιμ.). Crossing the 
Aegean. An Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange between Greece and 
Turkey, Berghahn Books, New York-Oxford 2003, σ. 221-233· P. Mackridge, “The Myth 
of Asia Minor in Greek Fiction”, ό.π., σ. 235-246· M. Nikoloupoulou, “Space, memory and 
identity: The memory of the Asia Minor space in Greek Novels of the 1960s,” CAS Sofia 
Working Paper Serries, issue 1/2007, σ. 1-18, file:///C:/Users/User/Downloads/CEEOL%20
Article.PDF [Ανακτήθηκε στις 10.04.2014]· D. Demirözü, «Το 1922 και η προσφυγιά στην 
ελληνική και τουρκική αφήγηση», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 17 (2011), σ. 
123-149. 

9. D. Demirözü, “Yunan romanından Türk anlatısına yapılan çeviriler ya da iki ülke 
ilişkilerinin edebiyat üzerinden okunması” [Μεταφράσεις από το ελληνικό μυθιστόρημα 
στην τουρκική αφήγηση ή ανάγνωση των σχέσεων των δύο χωρών διαμέσου της λογοτε-
χνίας], Littera. Edebiyat Yazıları 20 (Haziran 2007), σ. 137-144. 

10. D. Demirözü - Α. Πέτσας, «Τουρκική», στο Β. Βασιλειάδης (επιμ.), «... γνώριμος 
και ξένος ...». Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σε άλλες γλώσσες, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 
Θεσσαλονίκη 2012, σ. 279-290. 

11. H. Özkan, “Translations of Literature and works on Social Sciences from 
Greek into Turkish (1990-2011)”, In the framework of the mapping of translation in the 
Mediterranean, co-produced by the Anna Lindh Foundation and Transeuropéennes in 
2011, Transeuropéennes, Paris & Fondation Anna Lindh, Alexandrie-2011. Βλ. http://www.
transeuropeennes.eu/ressources/pdfs/TIM_2011_Greek_Turkish_Hakan_OZKAN_74.
pdf [Ανακτήθηκε στις 10.04.2014]. 

12. H. Millas, Çağdaş Yunan Edebiyatı - Ozanlar, yazarlar, söyleşiler, Çeviriler [Νέα 
Ελληνική Λογοτεχνία. Ποιητές, πεζογράφοι, συνεντεύξεις, μεταφράσεις], Dünya, İstanbul 
2005.

13. Ο Άρης Τσοκώνας έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο έναν αρκετά ενημερωμένο κα-
τάλογο ελληνικών βιβλίων που κυκλοφορούν στα τουρκικά. Βλ. http://www.transeurop-
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και Ferhan Kırlıdökme Mollaoğlu14 ενώ έχει επιπροσθέτως κατατεθεί μία 
μεταπτυχιακή διατριβή στο Τμήμα Επιστήμης της Μετάφρασης του Πανε-
πιστημίου του Βοσπόρου (Boğaziçi Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü), με 
αναλυτικές πληροφορίες για το διάστημα 1990-2006, από την Αικατερίνη 
Καγιάντελεν, μέλος της ελληνικής ομογένειας της Κωνσταντινούπολης.15 
Αρκετά λήμματα μεταφρασμένων τίτλων έχουν καταχωριστεί στην τράπε-
ζα δεδομένων «Αρχείο Μεταφρασμένων Ελληνικών Βιβλίων» στην ηλε-
κτρονική σελίδα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου.16 

Συνοψίζοντας τα μέχρι στιγμής πορίσματα της ανωτέρω έρευνας, πα-
ρατηρούμε τις εξής συνθήκες στο πεδίο της μετάφρασης: 

α. Η θεματική των μεταφράσεων από την ελληνική λογοτεχνία συνδέ-
εται στενά με την πρόσφατη ιστορική διαδρομή της Τουρκίας και τη συνύ-
παρξη των δύο λαών. Ενδεικτικά επισημαίνουμε πως μεταφράζεται ικανός 
αριθμός πεζογραφημάτων της λεγόμενης γενιάς του 1930 που μυθοποιούν 
την ακμή του ελληνισμού στη Μικρά Ασία και τα χρόνια της καταστροφής 
(πχ. Η Ιστορία ενός αιχμαλώτου του Στρατή Δούκα,17 Στου Χατζηφράγκου 
του Κοσμά Πολίτη,18 Λωξάνδρα της Μαρίας Ιορδανίδου19). Επίσης βλέπουν 
το φως της δημοσιότητας κείμενα της παλαιότερης και της σύγχρονης πε-
ζογραφίας που αναπαριστούν την εικόνα του Τούρκου ή του μειονοτικού 
μουσουλμάνου του ελλαδικού χώρου ως Άλλου (πχ. Μοσκώβ-Σελήμ του 

eennes.eu/ressources/pdfs/TIM_2011_Greek_Turkish_Hakan_OZKAN_74.pdf [Ανακτή-
θηκε στις 10.04.2014].

14. F. Kırlıdökme Mollaoğlu, “Greek Literary Works Translated into Turkish: An 
Approach to the Image of the ‘Other’”, Διεθνές Συμπόσιο: Λογοτεχνία και Διαπολιτισμικές 
διαδρομές, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κομοτηνή-Αδριανούπολη 30-31 Μαΐου 2014, υπό δημο-
σίευση.

15. E. Kayadelen, Greek Fiction Translated into Turkish, Lambert Academic Puplishing, 
2010. 

16. Βλ. http://www.transeuropeennes.eu/ressources/pdfs/TIM_2011_Greek_Turk-
ish_Hakan_OZKAN_74.pdf [Ανακτήθηκε στις 10.04.2014].

17. D. Stratis, Bir Esirin Anıları, μτφ. O. Bleda, Belge Yayınları, İstanbul 2003.
18. K. Politis, Yitik Kentin Kırk Yılı, μτφ. A. Yorulmaz, Belge Yayınları, İstanbul 1992.
19. M. Yordanidu, Loksandra: İstanbul Düşü, μτφ. O. Bleda, Belge Yayınları, İstanbul 

1990. 
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Γεωργίου Βιζυηνού,20 Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ Πασά της Ρέας Γαλανάκη,21 
Μη μου λες αντίο της Αναστασίας Καλλιοντζή).22

β. Επιλέγονται έργα αριστερής ιδεολογίας που συγκινούν και επικοι-
νωνούν με το τουρκικό αριστερό κίνημα. Παραδείγματος χάριν κυκλοφο-
ρούν δεκατρείς ανεξάρτητες εκδόσεις ποιημάτων του Γιάννη Ρίτσου. 

γ. Από το 1961 έως το 2002 σημειώνεται δωδεκαπλασιασμός των εκ-
δόσεων ανά εξαετία, αύξηση η οποία προφανώς ερμηνεύεται από τη συνε-
χή βελτίωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. 

δ. Η μεταφρασμένη πεζογραφία είναι διπλάσια από την ποίηση. Στην 
ποίηση εκπροσωπούνται ικανοποιητικά μερικές μόνο κορυφαίες περιπτώ-
σεις του 20ου αιώνα: Κωνσταντίνος Καβάφης, Άγγελος Σικελιανός, Γιάννης 
Ρίτσος, Γιώργος Σεφέρης, Οδυσσέας Ελύτης, Νίκος Γκάτσος. 

ε. Αρκετά βιβλία λογοκρίνονται. Περικόπτονται ή διασκευάζονται 
χωρία που είναι πιθανόν να διεγείρουν τα εθνικιστικά αντανακλαστικά 
του τουρκικού αναγνωστικού κοινού. Φερ’ ειπείν το μυθιστόρημα Ματω-
μένα Χώματα της Διδώς Σωτηρίου παρότι εκδίδεται με τον ουδέτερο τίτλο 
Benden Selam Söyle Anadolu’ya [Πες χαιρετισμούς από μένα στην Ανατο-
λία],23 ο μεταφραστής Attila Tokatlı και ο εκδοτικός οίκος καταδικάζονται 
στο στρατοδικείο το 1982. 

Η σκιαγράφηση των παραμέτρων της μεταφρασμένης από τα ελλη-
νικά εκδοτικής παραγωγής μαρτυρά πως η υπάρχουσα κατάσταση δεν 
ευνοεί ιδιαίτερα τη μεθοδική προσέγγιση της νεοελληνικής λογοτεχνίας 
-όπως τουλάχιστον απαιτεί η ακαδημαϊκή διδασκαλία- αν και τον τελευ-
ταίο καιρό εμφανίζονται μεταφράσεις βασικών κειμένων της πρώιμης νε-
οελληνικής λογοτεχνίας με όρους φιλολογικής / κριτικής έκδοσης. Έτσι, 
μέσα στο 2009 παρουσιάζεται δύο φορές το έπος του Διγενή Ακρίτη: α. 
από τον ιστορικό Richard C. Dietrich24 και β. τη βυζαντινολόγο-νεοελλη-

20. G. Vizyinos, Moskof Selim, μτφ. O. Bleda, Belge Yayınları, İstanbul 1994.
21. R. Galanaki, İsmail Ferik Paşa’nın Hayatı, μτφ. H. Millas, İletişim Yayınları, 

İstanbul 1999. 
22. A. Kalionci, Bana Veda Etme, μτφ. İ. Kaplangı, İnkılap yayınevi, İstanbul 2004.
23. D. Sotiriu, Benden Selam Söyle Anadolu’ya, μτφ. A. Tokatlı, Alan Yayıncılık, 

İstanbul 111995.
24. R. C. Dietrich, Digenes Akrites. Günümüze Ulaşan Tek Bizans Destanı [Διγενής 

Ακρίτης. Το μοναδικό σωζόμενο έως τις μέρες μας βυζαντινό έπος], Tarih Vakfı Yurt 
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νίστρια Esin Ozansoy και τον μεταφραστή Barış Baysal.25 Στη συνέχεια, το 
2011, εκδίδεται ο Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου σε μετάφραση 
του κρητικής καταγωγής καθηγητή μικροβιολογίας Hakkı Bilgehan.26 

Ωστόσο, λείπουν ακόμη πολλά έργα που απαρτίζουν τον λογοτεχνικό 
κανόνα της νεοελληνικής γραμματείας. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την 
ανυπαρξία σχεδόν του Διονυσίου Σολωμού και του Αλέξανδρου Παπαδια-
μάντη, παραφράζοντας κυριολεκτικά τον Οδυσσέα Ελύτη (Όπου και να 
σας βρίσκει το κακό, αδελφοί / όπου και να θολώνει ο νους σας / μνημονεύ-
ετε Διονύσιο Σολωμό / και μνημονεύετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Το Άξι-
ον Εστί ΙΑ΄). Κατά βάση ανιχνεύεται σοβαρότατη έλλειψη σε στοιχειώδη 
εγχειρίδια, καθώς καμία Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας δεν έχει 
μεταφραστεί στην τουρκική γλώσσα. Είναι ευνόητο πως οι διδακτικές ανά-
γκες των Τμημάτων Νεοελληνικών Σπουδών επιβάλλουν ως επιτακτική 
προτεραιότητα τη μετάφραση επιστημονικά αξιόπιστων Ιστοριών της Νε-
οελληνικής Λογοτεχνίας, κατάλληλα σχολιασμένων και προσαρμοσμένων 
στην προσληπτική ικανότητα και στο γνωστικό υπόβαθρο των Τούρκων 
σπουδαστών. Ελάχιστη συμβολή προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η κυ-
κλοφορία, με τη μορφή διδακτικών σημειώσεων, της Συνοπτικής Ιστορίας 
της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας του Λίνου Πολίτη, το 2009 και σε δεύτερη 
αναθεωρημένη έκδοση το 2013, από το Πανεπιστήμιο Θράκης της Αδρι-
ανούπολης σε μετάφραση του ομογενή φοιτητή Χαράλαμπου Νικολαΐδη 
και επιμέλεια-σχολιασμό του γράφοντος.27 

Πληροφόρηση για τις νεοελληνικές σπουδές στην Τουρκία παρέχουν 
μια σειρά από συνεδριακές ανακοινώσεις και σημειώματα, γραμμένα τα 
περισσότερα στα ελληνικά, του διδακτικού προσωπικού των Τμημάτων 

Yayınları, İstanbul 2009. 
25. E. Ozansoy (επιμ.), Digenes Akrites. Anadolu‘nun büyük destanι. Grottaferrata ve 

Escorial versiyonlarι [Διγενής Ακρίτης. Το μεγάλο έπος της Ανατολίας. Οι παραλλαγές 
Grottaferrata και Escorial], μτφ. B. Baysal, Kalkedon Yayιncιlιk, İstanbul 2009. 

26. V. Kornaros, Erotokritos: Bir Girit Destanı [Ερωτόκριτος: Ένα έπος της Κρήτης], μτφ. H. 
Bilgehan, Lozan Mübadilleri Vakfι, İstanbul 2011. 

27. Prof. Dr. L. Politis, Çağdaş Yunan Edebiyatının Kısa Tarihi [Συνοπτική Ιστορία 
της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας], editör [επιμ.] Öğr. Gör. Dr. T. Kungulos - çeviren [μτφ.] 
H. Nikolayidis, Trakya Üniversitesi, Edirne 22013. Βλ. http://www.transeuropeennes.eu/
ressources/pdfs/TIM_2011_Greek_Turkish_Hakan_OZKAN_74.pdf [Ανακτήθηκε στις 
15.05.2014].
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Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (των Melek Delilbaşi,28 Damla 
Demirözü,29 İbrahim Kelağa Ahmet30 και Ferhan Kırlıdökme Mollaoğlu31 
από την Άγκυρα —οι δύο τελευταίοι έχουν μετακινηθεί το 2011 και το 2013 
στο Πανεπιστήμιο Θράκης— της Sema Sandalcı32 και του Αλέξανδρου Πα-
πάζογλου33 από την Αδριανούπολη). Από τους αναφερόμενους Τούρκους 
καθηγητές μόνο η Damla Demirözü έχει ειδίκευση στη νεοελληνική λο-
γοτεχνία ενώ οι υπόλοιποι είναι βυζαντινολόγοι, ιστορικοί, γλωσσολόγοι 

28. M. Delilbaşi, «Οι Νεοελληνικές Σπουδές στην Τουρκία». Βλ. http://www.tran-
seuropeennes.eu/ressources/pdfs/TIM_2011_Greek_Turkish_Hakan_OZKAN_74.pdf 
[Ανακτήθηκε στις 10.04.2014]. 

29. D. Demirözü, «Η διδασκαλία της νεοελληνικής ιστορίας και λογοτεχνίας στην 
Τουρκία», Α΄ Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Βαλκανίων: Η Νεοελληνική Γλώσσα στα 
Βαλκάνια. Προβλήματα διδασκαλίας, μελέτες και προοπτικές, Πανεπιστήμιο της Σόφιας 
«Άγιος Κλήμης της Αχρίδας» - Τμήμα Νεοελληνικής Φιλολογίας - Εταιρεία Νεοελληνι-
στών της Βουλγαρίας «Κωστής Παλαμάς», Σόφια 8-10 Νοεμβρίου 2001, σ. 171-179. 

30. İ. Kelağa Ahmet, «Η εικόνα της Έδρας Νέων Ελληνικών της Σχολής Ιστοριο-
γεωγραφίας και Γλωσσών του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Μία έρευνα σχετικά με τις 
προδιαθέσεις των φοιτητών της έδρας και τα πορίσματα που προκύπτουν», στο Π. Γεωρ-
γογιάννης (επιμ.), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, Πρα-
κτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου, Τόμος Ι, Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης - Π.Τ.Δ.Ε. 
Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 2002, σ. 63-71· ο ίδιος, «Μια αποτίμηση του βασικού λε-
ξιλογίου των φοιτητών 8ου εξαμήνου του Τμήματος Νέων Ελληνικών του Πανεπιστημίου 
Άγκυρας και τα πορίσματα της έρευνας με αντικείμενο την εξακρίβωση των λέξεων που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. Ένας συμπληρωματικός κατάλογος παρωνύμων», 
στο Π. Γεωργογιάννης (επιμ.), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη 
γλώσσα, Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου, Τόμος ΙV, Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευ-
σης - Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 2003, σ. 176-201· ο ίδιος, «Οι νεοελληνικές 
σπουδές στην Τουρκία. Προβλήματα και προοπτικές», Πρακτικά 1ου Παγκοσμίου Συνεδρίου 
Νεοελληνικών Σπουδών, Αθήνα 3-5 Ιουλίου 2008, σ. 222-226.

31. F. Kırlıdökme Mollaoğlu, «Τα Νέα Ελληνικά στην Άγκυρα», Οροπέδιο 7 (Καλο-
καίρι 2009), σ. 579-589. 

32. S. Sandalcι, «Η έρευνα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στην Τουρκία», 
Μανδραγόρας 38 (Απρίλιος 2008), σ. 31-34.

33. Α. Παπάζογλου, «Η θέση της ελληνικής λογοτεχνίας στο Πρόγραμμα Σπουδών 
του Τμήματος Βαλκανικών Γλωσσών του Πανεπιστημίου της Αδριανούπολης», Διημερί-
δα: Ζητήματα διδασκαλίας της λογοτεχνίας, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 
Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κομοτηνή 19-20 Οκτω-
βρίου 2012, υπό δημοσίευση. 
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και κλασικοί φιλόλογοι, οπότε και στις δημοσιεύσεις τους συνήθως δεν 
εστιάζουν στη διδασκαλία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Επιπρόσθετα, 
διαφωτιστική είναι η μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης του Αντώνη Κου-
τσουρή στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου 
Πανεπιστημίου για τη θέση της ελληνικής γλώσσας στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη μετά το 1990.34 Κατά διαστήματα έχουν συνδράμει τις νεοελλη-
νικές σπουδές στην Τουρκία διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες, όπως οι 
Δημήτρης Λουλές και Ηρακλής Μήλλας, και αποσπασμένοι φιλόλογοι, κά-
τοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Πέρα 
από την Άγκυρα, την Κωνσταντινούπολη και την Αδριανούπολη, η νέα ελ-
ληνική γλώσσα προσφέρεται ως μάθημα επιλογής (δεύτερη ξένη γλώσσα) 
και σε άλλα Πανεπιστήμια της Τουρκίας (Boğaziçi, Hacettepe, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi κ.α.) με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Δεν θα επεκτα-
θούμε στις πλείστες αλλαγές και διαφοροποιήσεις των μαθημάτων και των 
γνωστικών αντικειμένων ανά Τμήμα αλλά θα αρκεστούμε, για την παρού-
σα μελέτη, σ’ έναν σύντομο σχολιασμό των υφιστάμενων προγραμμάτων 
σπουδών (ακαδημαϊκό έτος 2013-2014). 

Το 1991 λειτουργεί ο πρώτος στην Τουρκία Τομέας Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Τμήμα Δυτικών Γλωσσών και Λογοτεχνιών 
της Σχολής Γλώσσας, Ιστορίας και Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου της 
Άγκυρας (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri 
ve Edebiyatları Bölümü, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı).35 
Χορηγεί, όπως και οι υπόλοιποι πανεπιστημιακοί τομείς, αυτόνομο πτυχίο 
νεοελληνικής φιλολογίας. Από τα πενήντα οκτώ μαθήματα του κύκλου 
των τεσσάρων ετών για τη λήψη του πτυχίου μόνο τα οκτώ αφορούν κα-
θαρά στη λογοτεχνία (ποσοστό 14%). Τα ειδικά διδακτικά αντικείμενα των 

34. Α. Κουτσουρής, Η θέση της ελληνικής γλώσσας στη Νοτιανατολική Ευρώπη 
μετά το 1990 και η ελληνική πολιτική γλωσσικής διάχυσης, Μεταπτυχιακή Εργασία Ει-
δίκευσης, Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου Κοι-
νωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα 2009, σ. 197-208, 244-250. Βλ. http://www.
transeuropeennes.eu/ressources/pdfs/TIM_2011_Greek_Turkish_Hakan_OZKAN_74.
pdf [Ανακτήθηκε στις 10.04.2014].

35. Βλ. http://www.transeuropeennes.eu/ressources/pdfs/TIM_2011_Greek_Turk-
ish_Hakan_OZKAN_74.pdf [Ανακτήθηκε στις 10.04.2014].
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υποχρεωτικών αυτών μαθημάτων ανά εξάμηνο είναι: «Εισαγωγή στη Νέα 
Ελληνική Λογοτεχνία» (Α΄ Εξάμηνο), «Νέα Ελληνική Λογοτεχνία» (Β΄ 
Εξάμηνο), «Το μυθιστόρημα της γενιάς του 1930» (Ε΄ Εξάμηνο), «Μετα-
πολεμική Πεζογραφία (μετά το 1945)» (ΣΤ΄ Εξάμηνο), «Ποίηση της γενιάς 
του 1930» και «Νέα Ελληνική Λογοτεχνία του 18ου αιώνα» (Ζ΄ Εξάμηνο), 
«Μεταπολεμική Ποίηση (μετά το 1945)» και «Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 
του 19ου αιώνα» (Η΄ Εξάμηνο). 

Το 2000 ιδρύεται ο Τομέας Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνί-
ας στο Τμήμα Δυτικών Γλωσσών και Λογοτεχνιών της Φιλοσοφικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης (İstanbul Üniversitesi, 
Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Çağdaş Yunan Dili 
ve Edebiyatı Anabilim Dalı).36 Οι σπουδές οργανώνονται σ’ ένα προπαρα-
σκευαστικό έτος (Hazırlık sınıfı) και οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα με πενή-
ντα τρία προσφερόμενα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλεγόμενα), από 
τα οποία τα δεκαέξι έχουν λογοτεχνικό περιεχόμενο (ποσοστό 23%). Από 
τα δεκαέξι τα δώδεκα είναι υποχρεωτικά (ποσοστό 75%) και τα τέσσερα 
επιλεγόμενα (ποσοστό 25%). Τα μνημονευόμενα μαθήματα ανά εξάμηνο 
φέρουν τους τίτλους: «Επιδράσεις του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού στη 
Νεοελληνική Λογοτεχνία» και «Λογοτεχνικά Ρεύματα στη Νέα Ελληνική 
Γραμματεία» (Γ΄ Εξάμηνο), «Ιστορία της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας» 
και «Μυθολογία στη Νέα Ελληνική Γραμματεία» (Δ΄ Εξάμηνο), «Ποίηση 
του 18ου αιώνα», «Πεζογραφία του 18ου αιώνα» και «Εισαγωγή στην Ιστο-
ρία της Κρητικής Λογοτεχνίας» (Ε΄ Εξάμηνο), «Ποίηση του 19ου αιώνα», 
«Μυθιστόρημα του 19ου αιώνα» και «Το Θέατρο στην Κρητική Λογοτε-
χνία» (ΣΤ΄ Εξάμηνο), «Σύγχρονο Μυθιστόρημα», «Σύγχρονη Ποίηση» και 
«Ελληνικό Θέατρο» (Ζ΄ Εξάμηνο), «Πεζογραφία του 20ού αιώνα», «Μετα-
πολεμική Πεζογραφία (μετά το 1945)» και «Μεταπολεμική Ποίηση (μετά 
το 1945)» (Η΄ Εξάμηνο). Ακόμη διδάσκεται και «Εισαγωγή στην Ιστορία 
της Βυζαντινής Λογοτεχνίας». 

Ο πιο καινούργιος Τομέας Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνί-
ας στην Τουρκία ανοίγει το 2007 στο Τμήμα Βαλκανικών Γλωσσών και 
Λογοτεχνιών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θράκης της 
Αδριανούπολης (Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Balkan Dilleri 

36. Βλ. http://edebiyat.istanbul.edu.tr/cagdasyunan/ [Ανακτήθηκε στις 10.04.2014].
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ve Edebiyatları Bölümü, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı).37 
Έως τον Νοέμβριο του 2012 ο Τομέας ονομάζεται απλώς Τομέας Νέων 
Ελληνικών (Yunanca Anabilim Dalı) και το Τμήμα: Τμήμα Βαλκανικών 
Γλωσσών (Balkan Dilleri Bölümü). Μέχρι το 2013 περιλαμβάνει και προ-
παρασκευαστική τάξη γλώσσας, η οποία υπάγεται στην Ανώτερη Σχολή 
Ξένων Γλωσσών (Yabancı Diller Yüksekokulu) αλλά, πλέον, από το τρέχον 
ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 καταργείται. Από τα πενήντα οκτώ μαθήματα 
του αναμορφωμένου προγράμματος σπουδών μόλις τα έξι (ποσοστό 9%) 
είναι προσανατολισμένα στη νεοελληνική λογοτεχνία: «Ιστορία της Νέας 
Ελληνικής Λογοτεχνίας» (Δ΄ Εξάμηνο), «Το μυθιστόρημα στη Νέα Ελλη-
νική Λογοτεχνία» (Ε΄ Εξάμηνο), «Το διήγημα στη Νέα Ελληνική Λογοτε-
χνία» (ΣΤ΄ Εξάμηνο), «Νεοελληνική Ποίηση» (Ζ΄ Εξάμηνο), «Νέα Ελλη-
νική Λογοτεχνία του 18ου και 19ου αιώνα» και «Μετάφραση Νεοελληνικών 
Λογοτεχνικών Κειμένων» (Η΄ Εξάμηνο). Ως υποχρεωτικά προσφέρονται 
μαθήματα κλασικής φιλολογίας και ως επιλεγόμενα θεωρητικά μαθήμα-
τα λογοτεχνίας: «Θεωρία της Λογοτεχνίας» Ι και ΙΙ (2ο έτος), «Συγκριτική 
Γραμματολογία» Ι και ΙΙ (3ο έτος). 

Στο παλαιότερο πρόγραμμα της Αδριανούπολης η «Ιστορία της Νε-
οελληνικής Λογοτεχνίας» διδασκόταν σε τέσσερα εξάμηνα κι όχι συμπυ-
κνωμένα σ’ ένα μόνο ενώ εμπεριέχονταν μαθήματα που προήγαγαν τη 
έρευνα της νέας ελληνικής φιλολογίας στο γεωγραφικό πλαίσιο της Τουρ-
κίας —όπως «Νεοελληνική και Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία με θέμα 
την Ανταλλαγή των Πληθυσμών», «Η εικόνα του Tούρκου στη Νεοελ-
ληνική Πεζογραφία» και «Ρωμιοί Λογοτέχνες της Κωνσταντινούπολης»— 
και σεμινάρια στα οποία δίδασκαν ακαδημαϊκοί από την Ελλάδα.38 Εξάλ-
λου, και στο ζήτημα των προγενέστερων μορφών της ελληνικής γλώσσας, 
το βάρος δινόταν όχι στην αρχαία αλλά στη λόγια και στην καθαρεύουσα, 
όπου επικουρικά εξετάζονταν νεοελληνικά λογοτεχνικά κείμενα του 18ου 
και του 19ου αιώνα (πχ. τα θρακικής σκηνογραφίας διηγήματα του Γεωργί-

37. Βλ. http://edebiyat.trakya.edu.tr/akademik-yapi/cagdas-yunan-dili-ve-edebiyati/
ogretim-elemanlari/#.U0XTRah_uSo [Ανακτήθηκε στις 10.04.2014].

38. Από το 2008 έως το 2012 δίδαξαν κατά καιρούς στο Τμήμα, με την οργανωτική 
συνδρομή του γράφοντος, οι Γεωργία Λαδογιάννη, Γιάννης Μότσιος, Απόστολος Μπενά-
τσης και Ελένη Κουρμαντζή από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ευάγγελος Αυδίκος από το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο συγγραφέας Κώστας Ακρίβος. 
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ου Βιζυηνού λόγω της αναφοράς τους στην ευρύτερη περιοχή της έδρας 
του Πανεπιστημίου). 

Από τα τρία Τμήματα —της Άγκυρας, της Κωνσταντινούπολης και 
της Αδριανούπολης— υπολογίζεται ότι έως τώρα έχουν αποφοιτήσει πε-
ρίπου πεντακόσιοι πτυχιούχοι νεοελληνικής φιλολογίας. Συγκρίνοντας τα 
προγράμματα σπουδών, πληρέστερο από την άποψη της διδασκαλίας των 
διαφόρων περιόδων και ειδών της νεοελληνικής λογοτεχνίας φαίνεται το 
αντίστοιχο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο υπερτερεί και ως προς τον 
αριθμό των λογοτεχνικών μαθημάτων, όπως καταδεικνύει και ο κατωτέρω 
πίνακας:

Ωστόσο, η μόνη Τουρκάλα καθηγήτρια με διδακτορικό στη νέα ελ-
ληνική φιλολογία υπηρετεί στην Άγκυρα ενώ το ανάλογης ειδίκευσης 
διδακτικό προσωπικό στα υπόλοιπα Τμήματα είναι συμβασιούχοι ή απο-
σπασμένοι Έλληνες. Μονάχα το παλιό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της 
Θράκης στην Αδριανούπολη είχε την ευκαιρία να επεκτείνει μερικώς τη 
διδασκαλία σε ορίζοντες σχετικούς με τα ενδιαφέροντα και τα προσόντα 
των Τούρκων υποψήφιων ερευνητών. Σε γενικές γραμμές αν και τα μαθή-
ματα νεοελληνικής λογοτεχνίας είναι περιορισμένα, δεν θεωρούνται ανε-
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παρκή για τα ισχύοντα δεδομένα των σπουδών νεοελληνικής φιλολογίας 
στο εξωτερικό. Περισσότερα προβλήματα αντιμετωπίζουν τα Τμήματα σε 
υλικοτεχνική υποδομή και βιβλιογραφική ενημέρωση, εξαιτίας της αδυ-
ναμίας τους να συστήσουν εξειδικευμένες βιβλιοθήκες και της μηδενικής 
σχεδόν βοήθειας από την Ελλάδα.

Επίσης ανυπέρβλητες δυσκολίες δημιουργεί η ολοκληρωτική έλλειψη 
μεταπτυχιακών νεοελληνικών σπουδών στην Τουρκία. Από το 2013 η νεο-
ελληνική λογοτεχνία ως επιστημονικό αντικείμενο διδάσκεται σε μεταπτυ-
χιακό επίπεδο από τον γράφοντα σε τέσσερα εξαμηνιαία μαθήματα λογο-
τεχνικής εικονολογίας39 και συγκριτικής (ελληνικής και τουρκικής) 
γραμματολογίας στον διατμηματικό μεταπτυχιακό Τομέα Διεπιστημο-
νικής Προσέγγισης του Οπτικού Πολιτισμού (Visual Culture) του Μετα-
πτυχιακού Ινστιτούτου Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θρά-
κης στην Αδριανούπολη (Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İnterdisipliner Görsel Kültür Anabilim Dalı),40 τα οποία παρακολουθούν 
δεκαπέντε Τούρκοι και δέκα Έλληνες μεταπτυχιακοί φοιτητές, και από την 
Ferhan Kırlıdökme Mollaoğlu στον Τομέα Βαλκανικών Σπουδών (Balkan 
Çalışmaları Anabilim Dalı) του ίδιου Ινστιτούτου. Ταυτόχρονα, αυτή την 
εποχή γίνονται προσπάθειες για να ιδρυθεί στην Αδριανούπολη ένας μετα-
πτυχιακός κύκλος βυζαντινών και νεοελληνικών σπουδών σε συνεργασία 
με την Κοσμητεία της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του 
όμορου Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Οπωσδήποτε κρίνεται θετική η παρουσία των Τμημάτων Νέας Ελληνι-
κής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στην Τουρκία. Ασφαλώς, όμως, αναμένεται 
από τους εκκολαπτόμενους Τούρκους νεοελληνιστές να δώσουν νέα προ-
οπτική στη μελέτη της λογοτεχνίας, εκμεταλλευόμενοι τη μητρική τους 
γλώσσα και προωθώντας την έρευνα σε άγνωστες πτυχές της δράσης των 
Ελλήνων λογίων κατά την οθωμανική περίοδο, όταν πνευματικά κέντρα 
του ελληνισμού ήταν η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη. Περιμένουμε, με 
άλλα λόγια, οι απόφοιτοι των πανεπιστημιακών Τμημάτων Νεοελληνικών 
Σπουδών της Τουρκίας να ασχοληθούν συστηματικά με τη μετάφραση 

39. Για τον κλάδο βλ. J.-M. Moura, «Η λογοτεχνική εικονολογία: Δοκίμιο ιστορικής 
και κριτικής ανασκόπησης», Σύγχρονα Θέματα 121 (Απρίλιος-Ιούνιος 2013), σ. 66-76. 

40. Βλ. file:///C:/Users/User/Downloads/t-u--2013-mali-yili-faaliyet-raporu%20(1).
pdf (σ. 26) [Ανακτήθηκε στις 15.05.2014].
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καίριων κειμένων του κανόνα της νεοελληνικής λογοτεχνίας και παράλ-
ληλα ευελπιστούμε να προκύψει σταδιακά ένα επιστημονικό δυναμικό που 
να ερευνά, υπό το πρίσμα της συγκριτικής γραμματολογίας, την εικόνα 
των ελληνοτουρκικών σχέσεων, όπως αυτή εκφράζεται και αποτυπώνεται 
στη λογοτεχνία41 και στον κινηματογράφο,42 κάτι που ήδη έχει συμβεί από 
δύο προπτυχιακούς, τότε, φοιτητές μας του Πανεπιστημίου Θράκης στο Δ΄ 

41. Βλ. ενδεικτικά: A.-O. Jacovides-Andrieu, Le personnage du Turc dans la littérature 
grecque du 19èmme siècle, Doctorat de 3ème cycle, Université Paul Valéry de Montpellier, 
janvier 1978· M. Colakis, “Images of the Turk in Greek Fiction of the Asia Minor Disaster”, 
Journal of Modern Greek Studies 4:2 (October 1986), σ. 99-106· H.Tonnet, «Les premiers 
romans grecs à sujet turc», Revue des études néo-helléniques 1 (1992), τόμ. 4, σ. 1-19· N. 
Eideneier, «Η εικόνα των Τούρκων στην ελληνική λογοτεχνία μετά τη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή», στο Α. Αργυρίου - Κ. Α. Δημάδης - Α.-Δ. Λαζαρίδου (επιμ.), Ο ελληνικός 
κόσμος ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση 1453-1981, Τόμος Α΄, Πρακτικά Α΄ Ευρωπαϊ-
κού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βερολίνο 2-4 Οκτωβρίου 1998, Ελληνικά Γράμ-
ματα, Αθήνα 1999, σ. 175-185· D. Demirözü, Η εικόνα του Τούρκου στη Γενιά του ΄30, 
αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 
1999· η ίδια, “İlk Dönem Yunan Romanında (1834-1880) Öteki İmaji” [Η εικόνα του Άλ-
λου στο ελληνικό μυθιστόρημα της πρώτης περιόδου (1834-1880)], Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi 43:1 (2003), σ. 169-194· H. Millas, Türk ve Yunan 
Romanlarında “Öteki” ve Kimlik [Ετερότητα και ταυτότητα στα τουρκικά και ελληνικά 
μυθιστορήματα], İletişim, İstanbul 2005· ο ίδιος, Εικόνες Ελλήνων και Τούρκων. Σχολικά 
βιβλία, ιστοριογραφία, λογοτεχνία και εθνικά στερεότυπα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 32005· Λ. 
Παπαλεοντίου, «Εικόνες Τουρκοκυπρίων και Τούρκων σε πεζογραφήματα Ελληνοκυπρί-
ων», Κωπηλάτες 3 (Φθινόπωρο 2009), σ. 62-76· H. Millas, “Literary Canons and Promising 
Challenges: Greek and Turkish Novels”, στο M. Belge - J. Parla (επιμ.), Balkan Literatures 
in the era of Nationalism, İstanbul Bilgi University Press, İstanbul 2009, σ. 239- 249· Θ. Β. 
Κούγκουλος, «Τα Γιάννινα της οθωμανικής περιόδου στη σύγχρονη πεζογραφία: Η εικόνα 
του Τούρκου συμπολίτη», στο: Ε. Γρ. Αυδίκος (επιμ.), Λαογραφικές αναγνώσεις στην Ελ-
λάδα και την Τουρκία, ό.π., σ. 539-571· Θ. Β. Κούγκουλος - Τ. Η. Κωτόπουλος, «Η εικόνα 
του Τούρκου στην ελληνική παιδική / εφηβική λογοτεχνία: πρώτες εκτιμήσεις», Επιστη-
μονική Διημερίδα: Η Σύνοδος των Τεχνών στο σημερινό Σχολείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών- 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, Σχολή Επιστημών Αγωγής 
Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη Σάββατο 31 Μαΐου - Κυριακή 1 Ιουνίου 2014, υπό δημοσίευση. 

42. Βλ. D. Balcı, Yeşilçam’da Öteki Olmak. Başlangıcından 1980’lere Türkiye 
Sinemasında Gayrimüslim Temsilleri [Η κατασκευή της ετερότητας στον κινηματογράφο. 
Αναπαραστάσεις των μη μουσουλμάνων στον τουρκικό κινηματογράφο από τις απαρχές 
του έως τη δεκαετία του 1980], Kolektif Kitap, İstanbul 2013.
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Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών στη Γρανά-
δα, τον κ. Fahrettin Cengizalp και την κ. Gözde Alkan.43 

43. F. Cengizalp - G. Alkan, «Το Αϊβαλί του Φώτη Κόντογλου και του Ahmet Yorul-
maz: Η προσφυγική ταυτότητα στην ελληνική και στην τουρκική λογοτεχνία», στο Κ. 
Α. Δημάδης (επιμ.), Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα), Τόμος 
Α΄, Πρακτικά Δ΄ Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών 
Σπουδών, Γρανάδα 9-12 Σεπτεμβρίου 2010, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπου-
δών, Αθήνα 2011, σ. 225-230.






