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Μαρία Δημάση
Καθηγήτρια

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Αντί προλόγου

Η εργασία παρουσιάζει πρώτη φορά μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα1 
το ποίημα Ağlayacaksın Heredot (Θα κλάψεις Ηρόδοτε) του τούρκου δημοσιογρά-
φου Adnan Ateş, το οποίο δημοσιεύτηκε το 19982 και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο3, 
από όπου και «αλιεύτηκε» το 2002. Θεωρούμε σημαντική τη λογοτεχνική και την 
παιδαγωγική/διδακτική του θεώρηση, καθώς -κατά την άποψή μας- εντάσσεται 
στα ποιήματα τα οποία κινούνται στα όρια του ιστορικού και του κοινωνικο-πο-
λιτισμικού συγκειμένου της συγγραφής με εμφανή πρόθεση τη διαχείριση·με μια 
εσωτερική οπτική-εστίαση της ετερότητας του τούρκου συγγραφέα υπό συγχρονική 
«θέαση», των εννοιών του «εγώ» και του «άλλου», επαμφοτεριζουσών, όπως αυτές 
ταυτοποιούνται στο κατά περίπτωση πλειονοτικό περιβάλλον, ελληνικό ή τουρκικό, 
της προσδοκώμενης ανάγνωσης του έργου.

1. Η μετάφραση του κειμένου έγινε από τον κ. Αχμέτ Νιζάμ, εκπαιδευτικό, Σχολικό Σύμ-
βουλο Μειονοτικής Εκπαίδευσης, συνεργάτη και υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματος Γλώσσας, 
Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

2. Ο Adnan Ateş γεννήθηκε στην πόλη Silvan τo 1975. Στο μοναδικό βιογραφικό του που 
εμφανίζεται στο διαδίκτυο (http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Adnan_Ate%C5%9F/tr-
tr/) αναφέρεται ως δημοσιογράφος αλλά και ποιητής. Είναι απόφοιτος του Dicle Üniversitesi. 
Από το 1996 είναι ενεργός - μάχιμος δημοσιογράφος. Το 1998 συμμετείχε στον διαγωνισμό 
Hasankeyf με το ποίημα το οποίο παρουσιάζεται και προσεγγίζεται στην παρούσα εργασία και 
κέρδισε το πρώτο βραβείο. Έχει δημοσιεύσει και άρθρα με ιστορικό περιεχόμενο, καθώς και 
διάφορες αρχειακές μελέτες. 

3. Διαθέσιμο στο: https://www.antoloji.com/aglayacaksin-heredot-siiri/
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Πραγματολογικές αποσαφηνίσεις

Το ποίημα αναφέρεται στην ιστορική, όπως θα καταδειχθεί στη συνέχεια, πόλη 
Hasankeyf, η οποία βρίσκεται στoν νομό Batman, της νοτιοανατολικής Τουρκίας. 
Στην ίδια περιοχή βρίσκονται και περισσότερο γνωστές και με πλούσιο ιστορικό 
παρελθόν και ανεκτίμητες μνημειακές παρελθοντικές αποθέσεις πόλεις4. 

Το ποιητικό κείμενο πραγματεύεται τις εμφανείς και συνεκτιμώμενες περιβαλλο-
ντικές και -κυρίως- πολιτισμικές συνεπαγωγές της κατασκευής φράγματος στον 
ποταμό Τίγρη με στόχο τη λειτουργία υδροηλεκτρικού εργοστασίου, στο πλαίσιο 

της κυβερνητικής ενεργειακής πολιτικής5. 

Το ποίημα6

Θα κλάψεις Ηρόδοτε

Ω! πόλη των σπηλαίων,
του Βυζαντίου ιππότες
του Μογγόλου στρατιές

να σε λεηλατήσουν δεν μπόρεσαν

4. Ενδεικτικά: Diyarbakır, Sanlıurfa, Mardin κλπ.
5. Τα εγκαίνια του φράγματος Ilısu έγιναν στις 5 Αυγούστου του 2006 από τον τότε πρωθυ-

πουργό Ερντογάν. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2016 (βλ. σχετικά: Δελτίο Τύπου του Επιμελητη-
ρίου Γεωλόγων Μηχανικών του Digarbakır, διαθέσιμο στο: 

http://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/38b023c81061df5_ek.pdf?dergi=HABER%20
B%DCLTEN%DD, 

Ilısu projesi, διαθέσιμο στο http://www2.ds .gov.tr/ l su_projes .pdf και ilisu baraji detayli 
bilgi, διαθέσιμο στο:

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi40_pdf/3sanattarihi_arkeoloji_cografya/
baskaya_zafer.pdf). 
6. Διαθέσιμο στο: https://www.antoloji.com/aglayacaksin-heredot-siiri/ 
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Χιόνια στα βουνά σου έπεσαν
και στην κληρονομιά σου
τα αχαΐρευτα παιδιά σου.

Μια ανάσα απ’ το δυο χιλιάδες
σχέδια κατάστρωσαν
για βολτ και για αμπέρ

Δεν σε άκουσαν.
Γιατί δεν φτάνεις ως το Βόσπορο
στην Πέργαμο την αδερφή σου
στις βραδινές ειδήσεις;

τότε ίσως ο κύριος βουλευτής σε δει,
τότε ίσως ο κύριος βουλευτής πάει στην έδρα του το πρωί,

και χτυπήσει τη γροθιά του.

Έμεινες καρτ ποστάλ
στις καρδιές μας να σε κρατήσουμε δεν κατορθώσαμε.

Έγινες τάμα μας
για το δυο χιλιάδες.

Πρόβλημα 
στο χτες δεν είχες.

Αρμονικά στη φύση ζούσες
σε παρελθόντα χρόνο 

Τώρα που τις μέρες σου μετράς
σαν τι να επιδιώκουν;

Μέσα σε όλα αυτά
αρχαιολόγος δεν φαίνεται!

Ζήτω το ενεργειακό πρόβλημα.
Οργανώσεις περιβαλλοντικές πού είναι;
Ανάθεμα το ενεργειακό πρόβλημα.

Για σένα μιλούσε
ο Ίμπνου’λ - Εζράκ ελ-Φαρικί

τις ημέρες που διοικούσε την Χίσν-ι Κεϊφά.
Ούτε ο γιός τού Ντερβίση Μεχμέτ
όταν σπούδαζε στο Εντερούν

συνάντησε
αρμονία σαν τη δική σου.
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Στο παλάτι
στον Σουλτάνο Μουράτ για σένα μιλούσε

στο Ουνκαπανί είχε γεννηθεί,
σε σένα είχε βρει τον εαυτό του,

τον κόσμο όλο γύρισε,
δεν είδε όμοιά σου.

Χάνια είδε και χαμάμ είδε
μα όχι σαν και τα δικά σου.

Ω! πόρτα της Μεσοποταμίας
τα εργοτάξια παγίδα έχουν στήσει
στα λαγκάδια και τους κάμπους σου.
Τις μπουλντόζες θα περιμένεις,
αρχιεργάτες και εργάτες.

Του Τίγρη τον δρόμο θα κόψουν
τοίχους και φράγματα θα κτίσουν.

Ο Τίγρης θα σε πνίξει
θα προδοθείς.
Φίλος αιώνων,

πηγή ζωής, σε μέρες δύσκολες ο Τίγρης,
θα γίνει Βρούτος σου

και σαν τον Καίσαρα θα μαχαιρωθείς.

Αν σου το λέγανε δεν θα το πίστευες.
ο Τίγρης είναι Φίλος, είναι αδερφός θα έλεγες.
ο Ραμάν άφωνος δεν θα μείνει θα έλεγες.

Με τι πρόσωπο στη Μεσοποταμία θα φτάσει ο Τίγρης
Τι θα πει ο Ευφράτης;

Για δες
στα κρυφά

μετοχές σε έκαναν, δίχως να το καταλάβεις.
Στα κρυφά τον Τίγρη επάνω σου οδήγησαν.

Αρχαία πόλη είπανε,
Έλληνες έχει δει είπανε.

Σε προξένεψαν αλλά στον αγαπημένο σου δεν σε δώσανε.
Κλάψε Ω! Έφεσος και συ Ω! Καππαδοκία.
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Ω! Hasuni, σκότωσαν την αδερφή σας
Ω! Έδεσσα και Τούσπα (Tuşpa), Νίσιβι (Nisibis) και Μαρτυρούπολη.

Και Ω! Ερωτευμένοι
ο έρωτάς σας στο νερό βυθίζεται
η φωνή του για πάντα σωπαίνει.

Πολιτισμικά στοιχεία-αναγνωστική πρόσληψη

Θα επιχειρήσουμε στη συνέχεια μια ανάγνωση του κειμένου με σημείο αναφο-
ράς τα πολιτισμικά στοιχεία, εγκεντρίζοντας τη λογοτεχνική πρόσληψη σε λέξεις 
με σημαινόμενα που αφορούν υλικό και πνευματικό πολιτισμό. Ως αναγνωστική μο-
νάδα επιλέγεται η στροφή. Η ερμηνευτική προσέγγιση του τίτλου θα ακολουθήσει 
επαγωγικά την αναγνωστική διερεύνηση του ποιήματος.

Ε! πόλη των σπηλαίων, 
του Βυζαντίου ιππότες 
του Μογγόλου στρατιές 
να σε λεηλατήσουν δεν 
μπόρεσαν

  Ο ποιητής επιλέγει την κλητική προσφώνηση της 
πόλης ως πρώτο στίχο, δημιουργώντας ένα πλαίσιο 
ενσυναι σθητικής διαλογικότητας7 στον ποιητικό 
λόγο. Την αποκαλεί πόλη των σπηλαίων, χαρτογρα-
φώντας το γεωφυσικό περιβάλλον με το κύριο γεω-
λογικό χαρακτηριστικό, καθώς στην περιοχή κατα-
μετρώνται 4.000 έως 5.000 χιλιάδες σπηλιές, κά-
ποιες από τις οποίες κατοικούνται μέχρι σήμερα 

(Ateşoğulları & Karasan, 2002: 83). Αυτή η ιδιόμορφη γεωμορφολογία τοποθε-
τείται στην ίδια στροφή με την αναφορά στην κυριαρχία Βυζαντινών8 και Μογγό-
λων9 κατά το ιστορικό παρελθόν, συναρτώντας την -πιθανόν- με την αδυναμία των 
κατακτητών να τη λεηλατήσουν  διαπίστωση: δεν τη λεηλάτησαν  δεν μπόρε-

7. Το συγκεκριμένο ποίημα προσφέρεται για μελέτη υπό το πρίσμα των αρχών της διαλογι-
κότητας. Διακρίνεται για το εμφανώς ετερογλωσσικό του νόημα, καθώς από τον πρώτο μέχρι τον 
τελευταίο στίχο εμπλέκει μια πολλαπλή ποικιλότητα κοινωνικών φωνών σε ιστορικό και συγχρο-
νικό/βιωματικό πολλές φορές για τον ποιητή και τον αναγνώστη πλαίσιο, το οποίο εκρέει και στις 
ατομικές τους εκφράσεις. Οι «άλλοι» ή τα «άλλα» κείμενα είναι συνεχώς παρόντα. Μπορούν να 
επαναλαμβάνονται, να αναφέρονται ή να προϋποτίθενται σιωπηλά (Φρυδάκη, 2003: 156). Η 
μελέτη των στίχων οδηγεί στη διαπίστωση ότι πραγματεύονται την έκφραση, την αντιπαράθεση, 
τη διαπραγμάτευση των εαυτών-ατόμων (του ποιητή, των προσώπων του ποιήματος, του/των 
αναγνώστη/ών) και τις πολιτιστικές ομοιότητες και διαφορές τους (Morson & Emerson, 1990: 
130-131).

8. Η πόλη αποτελούσε προωθημένο φυλάκιο των Ρωμαίων την περίοδο του απόγειου της 
ισχύος της Ρωμαϊκής και της Περσικής Αυτοκρατορίας. Τον 4ο αιώνα ανήγειραν κάστρο οι Βυ-
ζαντινοί και παρέμειναν εκεί μέχρι τον 7ο αιώνα, οπότε την κατέκτησαν οι Μουσουλμάνοι. Τον 
5ο αιώνα ήταν η έδρα της Επισκοπής των Ασσύριων Χριστιανών. Κατά τον 6ο και τον 7ο αιώνα 
εξελίχτηκε σε σημαντικό χριστιανικό κέντρο (Haspolat, 2005: 19). 

9. Το Hasankeyf κατακτήθηκε από τους Μογγόλους το 1260. Ως επικεφαλής των κατακτη-
τών αναφέρεται ο Yeşmut (Miynat, 2008: 95). 



126 ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΣΗ

σαν ή τη σεβάστηκαν. Μια άλλη πρόσληψη του στίχου συνδέεται με τη συνυποδη-
λωτική ερμηνευτική τοποθέτηση του ποιητή  οι Μογγόλοι κατά τους ιστορικούς 
κατέστρεψαν την πόλη (Haspolat, 2005: 19) μόνο ως προς την υλική της υπόστα-
ση/δεν κατάφεραν να σβήσουν την ιστορική και πολιτιστική της ταυτότητα η οποία 
διασφάλιζε την αναβίωση. Για τους Βυζαντινούς δεν υπάρχουν ανάλογες ιστορικές 
μαρτυρίες. 

Χιόνια στα βουνά σου έπεσαν
και στην κληρονομιά σου 
τα αχαΐρευτα παιδιά σου.
Μια ανάσα απ᾽ το δυο χιλιάδες
σχέδια κατάστρωσαν
για βολτ και για αμπέρ

   Στη δεύτερη στροφή δύο ζεύγη αναλογικών 
αναφορών αποτελούν την αφετηρία των επε-
ξηγηματικών σημαινόμενων για όσα κατατί-
θενται στην πρώτη στροφή και ταυτόχρονα 
των προοργανωτικών πληροφοριών για όσα 
έπονται. 

βουνά - χιόνια  παιδιά - κληρονομιά

Στην περιοχή Batman υπάρχουν πολλά βουνά, ανάμεσα στα οποία και το όρος 
Raman Dağı10. Στον στίχο, ανώνυμα, σκεπάστηκαν από τα χιόνια που έπεσαν. Ο 
αόριστος οριοθετεί τη συντελεσμένη δράση, η οποία ολοκληρώθηκε σε συγκεκρι-
μένο χρόνο/εποχή  αλλαγή της εποχής = αλλαγή της κατάστασης  τα χιόνια 
λιώνουν  η επικάλυψη είναι παροδική. 
Στην κληρονομιά11 της πόλης «έπεσαν» τα παιδιά της, τα αχαΐρευτα12. Η 

περιοχή απροστάτευτη «επικαλύφτηκε» από τα νερά του φράγματος κυριολεκτικά 
αλλά ουσιαστικά από τους έχοντες την ευθύνη για την «ασεβή» αντιμετώπιση της 
αρχαίας πόλης. Η κοινή χρήση του αόριστου τύπου του ρήματος «έπεσαν» επιτρέ-
πει την κατ᾽ αναλογία προσδοκία του πρόσκαιρου της επικάλυψης  τα νερά θα 
αποσυρθούν και η πόλη θα αναδυθεί13. Με βάση το πολιτισμικό περικείμενο του 
ποιήματος αναφορικά με τον τόπο των δρωμένων, είναι εφικτή -και αναπόφευκτη- 

10. Sason Dağları (Aydınlık Dağları): 2500 m., Meleto: 2967m., Kuşaklı Dağı: 1947m, 
Avcı Dağı: 2121m., Meydanok Tepesi: 2042m., Kortepe: 2082m., Raman Dağı: 1288m. (βλ. 
σχετικά: https://www.turkeyarena.net/konu/batman-daglari-isimleri.72346/). 

11. Η πόλη χαρακτηρίστηκε από το 1981 ως πολύ σημαντικός αρχαιολογικός χώρος 
(Uluçam, 2008: 112). 

12. αχαΐρευτα: από το στερητικά α και τη λέξη χαΐρι που αποτελεί δάνειο από την τουρκική 
στην ελληνική γλώσσα (Δημάση, Νιζάμ, 2003: 141).

13. Άλλωστε, στις προγραμματικές μελέτες του έργου αναφέρεται ότι η βιωσιμότητα του 
φράγματος είναι 50 έτη (Ateşoğulları & Karasan, 2002: 84). Αρκετά μνημεία έχουν μετα-
φερθεί ώστε να μην βυθιστούν ενώ παράλληλα αναπτύσσεται η τουριστική αξιοποίηση της πε-
ριοχής ακριβώς λόγω της βυθισμένης πόλης (Βλ. σχετικά: http://arkeolojihaber.net/tag/zey-
nel-bey-turbesi/ και

http://www.hasankeyfgirisimi.net/?cat=2&print=print-search&lang=tr
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μια -πλέον- πολυσημική ανάγνωση: ανάμεσα στα βουνά και σε απόσταση όχι πολύ 
μεγάλη από το Hasankeyf, στην περιοχή Adıyaman, δεσπόζει ως μνημείο της φύ-
σης αλλά και του παγκόσμιου πολιτισμού το όρος Nemrud Dağı, γνωστό ως «βου-
νό των Θεών», μνημείο προστατευόμενο από την Unesco14. Τα τεράστια πέτρινα 
γλυπτά, τα οποία εκτιμώνται ως μνημεία όπου διαπιστώνεται ένας συγκρητισμός 
ελληνικών και περσικών θεοτήτων, συνδεδεμένα με τον Αντίοχο Α΄ Θεό, βασιλιά 
της Κομμαγηνής από το 69 έως το 36 π.Χ. (έχοντα καταγωγή από τον Μέγα Αλέ-
ξανδρο και τον Δαρείο) και με ελληνικές επιγραφές στις πλάτες των θρόνων των 
αγαλμάτων, μπορούν να παραλληλισθούν με την κληρονομιά της πόλης του ποιή-
ματος15. Η ανακάλυψη/αποκάλυψή τους στα τέλη του 19ου αιώνα16 και η ανάδειξη/
γνω-στοποίησή τους, δυνητικά, μπορούν να αποτελέσουν το πλαίσιο των προσδο-
κιών για την τελική έκβαση της προβληματικής κατάστασης που δημιούργησε η 
ιεράρχηση ως σημαντικού του σχεδίου για βολτ και για αμπέρ. 

Δεν σε άκουσαν.
Γιατί δεν φτάνεις ως τον Βόσπορο
στην Πέργαμο την αδερφή σου
στις βραδινές ειδήσεις; 
τότε ίσως ο κύριος βουλευτής σε δει,
τότε ίσως ο κύριος βουλευτής πάει 
στην έδρα του το πρωί,
και χτυπήσει τη γροθιά του.

  Η «φωνή» της πόλης, το ιστορικό της 
δελτίο ταυτό τητας δεν ακούστη κε, δεν 
έφτασε μέχρι τους εκπροσώπους του 
λαού. Ο ποιητής την καλεί να εκσυγ-
χρονίσει τις επικοι-νωνιακές της δεξιό-
τητες: το δεδομένα γνωστό του αυθύ-
παρκτου πλέον μνημειακού παρελθό-
ντος θα πρέπει να επικοινωνηθεί με τη 
στράτευση συμπαραστατών όπως είναι 
ο Βόσπορος17 και η Πέργαμος, η αδερ-
φή της18, στα βραδινά δελτία ειδήσεων. 

Η κοινοποίηση και η διαμόρφωση της άποψης στην κοινή γνώμη δημιουργεί την 
αίσθηση της πιθανότητας να αντιδράσουν οι βουλευτές, συνειδητοποιώντας το μέ-
γεθος των επιπτώσεων της επικύρωσης του σχεδίου για την κατασκευή του φράγ-

14. Βλ. σχετικά: http://whc.unesco.org/en/list/448
15. Βλ. σχετικά: http://www.tanitma.gov.tr/TR,22702/nemrut.html
16. Ό.π. και http://www.pronews.gr/portal/item/ 
17. Ο Βόσπορος αποτελεί χιλιάδες χρόνια, από τον Όμηρο μνημονευόμενος, την πρώτη θα-

λάσσια οδό που ενώνει Μεσόγειο και Μαύρη θάλασσα καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις 
των κρατών σε κάθε εποχή, την οικονομική ανάπτυξη και επομένως επηρεάζει διαχρονικά την 
παγκόσμια πολιτική οικονομία. Ο μύθος της Έλλης και του Φρίξου εκτός της ονοματοδοσίας 
σηματοδοτεί και την πρώτη συνάντηση του «εγώ» των Ελλήνων με τον/τους «άλλο/ους» η οποία 
συνεχίστηκε με την εκστρατεία των Αργοναυτών. Η σχετική βιβλιογραφία είναι πολύ πλούσια 
και προσβάσιμη στο διαδίκτυο.

18. Η πόλη Bergama, η οποία σήμερα έχει 55.000 περίπου κατοίκους, βρίσκεται στην πε-
ριοχή όπου άκμασε για αιώνες η αρχαία Πέργαμος (από τον 4o αιώνα π.Χ.) (βλ. σχετικά: Μασ-
σαβέτας, 2006·Kekec, 1989).
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ματος. Η στροφή νοηματικά επαναφέρει το κείμενο από την ιστορική αναδρομή στο 
πολιτικό περικείμενο των γεγονότων. Το παρελθόν υποφώσκει στις συνειρμικές 
γεφυρώσεις οι οποίες διαπλέκουν τη διαχρονική παρουσία των τριών «δρώντων» 
προσώπων: του Hasankeyf, του Βοσπόρου και της Περγάμου, συνθέτοντας έναν 
χάρτη δια-πολιτισμικών διαδρομών και μεταφέροντας τα γεγονότα σε έναν ποιητι-
κά ουτοπικό αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστικά ιχνηλατούμενο χρονοτόπο19.

Έμεινες καρτ ποστάλ 
στις καρδιές μας 
να σε κρατήσουμε
 δεν κατορθώσαμε. 
Έγινες τάμα μας
για το δυο χιλιάδες.

  Σε επικοινω νια κό πλαίσιο και πάλι η επαναφορά στο 
παρόν της συγγρα φής του κειμένου. Η τουρι στική αξι-
ο-ποίηση (καρτ ποστάλ / millenium) με τα όποια θε-
τικά πρόσημα αντιπαρατίθεται στη δήλωση της δια-
πιστωμένης απώλειας στο επίπεδο των αξιολογικών 
ιεραρχήσεων των «παιδιών της». Το χτες και το σήμε-
ρα συναντιούνται στο πεδίο του αγώνα των σύγχρονων 
ανθρώπων, ανωνύμων και επωνύμων, με κλιμάκωση 
ευθυνών φυσικά, για επιβίωση στον βωμό της οποίας 

η ιστορική μνήμη μπαίνει στο κάδρο της επίδειξης με μια -επιφανειακή;- ελαφρό-
τητα της συλλογικής συνείδησης. Το θρησκευτικό υπόβαθρο του τάματος επιχειρεί 
να καλύψει, σε ένα πλαίσιο εκλαϊκευμένης θρησκευτικότητας, τις όποιες συνειδησι-
ακές οχλήσεις σε επίπεδο ατομικών ταυτοτήτων. Το Hasankeyf ανάγεται σε σύμ-
βολο δίπλα στην Πέργαμο αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις, που μετρούν πλέον 
χιλιάδες χρόνια ζωής, στα τουριστικά εκθέματα.

Πρόβλημα 
στο χτες δεν είχες.
Αρμονικά στη φύση ζούσες
σε παρελθόντα χρόνο 
Τώρα που τις μέρες σου μετράς
σαν τι να επιδιώκουν;

  Μία ακόμα εγκιβωτισμένη ιστορική ανα-
δρομή ακολουθεί. Η αρμονική συμβίωση αν-
θρωπο-γενούς και φυσικού περιβάλλο ντος 
στο Hasankeyf οπτικοποιείται στις κατοικη-
μένες σπηλιές20 οι οποίες σταδιακά εκκενώ-
θηκαν για να διαμορφωθεί το νέο αστικό πε-
ριβάλλον της περιοχής. Το ερώτημα Τώρα 
που τις μέρες σου μετράς σαν τι να επιδιώ-

19. Ο Bakhtin υποστηρίζει ότι ο αφηγηματικός χώρος και χρόνος στο λογοτεχνικό κείμενο 
συνιστούν μια θεμελιώδη ενότητα, όπως εγγράφεται στην ανθρώπινη αντίληψη της καθημερι-
νής πραγματικότητας , μια αδιάσπαστη σχέση χώρου-χρόνου που διασφαλίζει την ενότητα ενός/
του λογοτεχνικού έργου στις σχέσεις με την πραγματικότητα. Η έννοια του χρονότοπου οροθετεί 
ως εφικτή/προσδοκώμενη την ανίχνευση της εξελισσόμενης πρόσληψης του κειμένου από τον 
ιστορικό χρόνο μέχρι τον χρόνο της ανάγνωσης, διαχρονικά (Δημάση, 2015: 102-103).

20. Το 1967 απομακρύνθηκαν άνθρωποι από τις σπηλιές οι οποίες γκρεμίστηκαν για να 
διαμορφωθεί ο χώρος ώστε να οικοδομηθούν κατοικίες. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίστηκε ως 
έγκλημα κατά μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς και είχε ως συνέπεια την απώλεια πολλών 
σημαντικών ιστορικών στοιχείων (Ateşoğulları & Karasan, 2002: 84).
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κουν; τίθεται ως ρητορικό αφού η απάντηση έχει ήδη δοθεί: σχέδια κατάστρωσαν 
για βολτ και για αμπέρ. Ο ποιητής επιχειρεί την εναλλαγή εσωτερικής/εξωτερικής 
εστίασης στο αξιακό επίπεδο των υποδηλούμενων με σημείο αναφοράς τον ποιητικό 
λόγο.

Μέσα σε  όλα αυτά
αρχαιολόγος δεν φαίνεται!
Ζήτω το ενεργειακό πρόβλημα.  
Οργανώσεις περιβαλλοντικές
 πού είναι;
Ανάθεμα το ενεργειακό 
πρόβλημα

  Η στροφή, με αναφορές στο παρόν, κινείται 
νοηματικά σε δύο διωνυμικά ζεύγη:

αρχαιολόγος - περιβαλλοντικές οργανώσεις


σύμμαχοι/συμπαραστάτες της πόλης
ενεργειακό πρόβλημα


 ζήτω    ανάθεμα                       

Ο συνθηματικός λόγος των δύο στίχων με το επαναλαμβανόμενο μοτίβο αποτυ-
πώνει δωρικά την κατάσταση: απουσία των συμπαραστατών21. Η πόλη πορεύεται 
μόνη..

Για σένα μιλούσε
ο Ίμπνου᾽λ - Εζράκ ελ-Φαρικί 
τις ημέρες που διοικούσε  την Χίσν-ι Κεϊφά.
Ούτε ο γιος τού Ντερβίση Μεχμέτ 
όταν σπούδαζε στο Εντερούν 
συνάντησε αρμονία σαν τη δική σου. 

  Ο ποιητής, με αναδρομή στο 
ισλαμικό ιστορικό παρελθόν 
της, διαμορφώνει την υπερα-
σπιστική γραμμή της. Επι-
στρατεύει ιστο-ρικά πρόσωπα 
τα οποία συν-δέονται με την 
περιοχή. 

Ο Ίμπνου᾽λ - Εζράκ ελ-Φαρικί (İbnu᾽l-Ezrak el-Farikî) γεννήθηκε στην πόλη 
Silvan22 το 1117 και διοίκησε για πολύ καιρό στην προγονική του Hasankeyf πόλη 

21. Με την απόφαση A-2767 (13.03.1981) το Υπουργείο Πολιτισμού έθεσε την πόλη του 
Hasankeyf υπό την προστασία του. Μέχρι το 1998, έτος δημοσίευσης του ποιήματος, αλλά και 
σε μεταγενέστερες εργασίες αναφέρεται ότι δεν είχε αναληφθεί κάποια δράση (Ateşoğulları & 
Karasan, ό.π.). Πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις αναφέρουν ότι υπάρχει η πρόθεση να μεταφερθούν 
μνημεία είτε σε μουσειακούς χώρους είτε σε πολιτιστικά πάρκα 

(βλ. Ilısu projesi, διαθέσιμο στο http://www2.ds .gov.tr/ l su_projes .pdf, και σχετικές δημοσι-
εύσεις στους διαδικτυακούς τόπους: 

http://arkeolojihaber.net/tag/zeynel-bey-turbesi/, http://www.hasankeyfgirisimi.net/?-
cat=2&print=print-search&lang=tr). 

22. Το παλιό όνομα της πόλης ήταν Meyyafarikin (Kütük, 2015: 77-97).
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Χίσν-ι Κεϊφά (Hısnı Keyfa )23. Ως διοικητής και έγκριτος ιστορικός24 μιλάει με το 
έργο του γι᾽ αυτήν όπως και ο γιος τού Ντερβίση Μεχμέτ (Derviş Mehmet)25 που 
αναφέρεται για τη μαθητεία του στο Εντερούν, καθώς η επιλογή και η φοίτηση 
συνιστούσαν ένταξη σε μια ομάδα εκλεκτών εφήβων με προοπτικές συμμετοχής, 
κατά την ενηλικίωση, στην πολιτική και διοικητική ζωή της Αυτοκρατορίας26 από 
το στενό περιβάλλον των εμπίστων του Σουλτάνου. Η συνυποδηλούμενη συνάρτηση 
με αυτοαναφορικά στοιχεία του ποιητή εγκεντρίζεται στις λέξεις: 

Silvan  γενέτειρα του Ίμπνου᾽λ - Εζράκ ελ-Φαρικί αλλά και του ίδιου
Εντερούν  χώρος εκπαίδευσης εμπίστων του Σουλτάνου 


διακήρυξη της αρμονίας στο Hasankeyf


αναφορά του ποιητή στην προηγούμενη στροφή.

Στο παλάτι στον Σουλτάνο Μουράτ για 
σένα μιλούσε στο Ουνκαπανί είχε 
γεννηθεί, σε σένα είχε βρει τον εαυτό του, 
τον κόσμο όλο γύρισε, δεν είδε όμοιά σου.
Χάνια είδε και χαμάμ είδε
μα όχι σαν και τα δικά σου. 

   Η στροφή νοηματικά αποτελεί 
συνέχεια της προηγούμενης 
τεκμαί ρο ντας την υποστηρικτική 
του για την πόλη παρουσία, σε 
αντιθετικούς δηλούμενους και 
υποδη λού μενους συνδέσμους:

στο Ουνκαπανί (στην Κωνσταντινούπολη) γεννήθηκε

αλλά                  

σε σένα (στο Hasankeyf) βρήκε τον εαυτό του

23. Η πόλη αναφέρεται σε ιστορικές πηγές ως “Hısn Kayfa”, “Hısn Keyba”, “Hısnı Keyfa”. 
Οι Ρωμαίοι την αποκαλούσαν “Kipas”, “Cehpa”, “Ciphas”. Κατά την ισλαμική περίοδο ονομά-
στηκε “Hasın Kayfa” και με τον καιρό επικράτησε το “Hasankeyf” (το σημαινόμενο των κατά 
καιρούς ονομάτων αποδίδεται ως ‘πέτρινο κάστρο᾽) (Haspolat, 2005: 19).

24. Το ιστορικό έργο του Tarihi Meyyafarikîn ve Amid θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά 
για την περιοχή (Mıynat, 2008: 20).

25. Ο Mehmed Ağa-i Zıllî υπήρξε αρχικοσμηματοποιός του παλατιού και απέκτησε τεράστια 
περιουσία. Πέθανε το 1648 (Öztuna, 2010).

26. Το Εντερούν ήταν μια σχολή πολιτικής και διοίκησης, οι φοιτώντες στην οποία, σύμφωνα 
με ιστορικούς, εντάσσονταν στον πολύ στενό κύκλο των προσωπικών επαφών του εκάστοτε Σουλ-
τάνου (Σαρρής, 1990: 384).
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τον κόσμο όλο γύρισε

αλλά

δεν είδε όμοιά σου

Χάνια είδε και χαμάμ είδε

μα

όχι σαν και τα δικά σου


Η πόλη ήταν και είναι μοναδική. 

Ο γιος27 του Ντερβίση Μεχμέτ (Derviş Mehmed) το δήλωνε στον Σουλτάνο 
Μουράτ (IV Murat)28 και ο ποιητής στον κάθε αναγνώστη του ποιήματός του. Στο 
σημείο αυτό διαπιστώνεται ότι ο Adnan Ateş, αναφερόμενος στον Evliya Çelebi, 
πρόσωπο σύμβολο για τις ταξιδιωτικές του εμπειρίες και για την καταγραφή τους, 
διασφαλίζει στον αναγνώστη που θα συν-κινηθεί από το περιεχόμενο των στίχων 
και θα αναζητήσει την ταυτότητα του ανώνυμου υπερασπιστή της πόλης, την 
απαλλαγή από κάθε αμφιβολία σχετικά με τα δρώμενα στην περιοχή. 

Ε! πόρτα της Μεσοποταμίας
τα εργοτάξια παγίδα έχουν στήσει 
στα λαγκάδια και τους κάμπους σου.
Τις μπουλντόζες θα περιμένεις,
αρχιεργάτες και εργάτες.  

  Το παρελθόν συναιρείται με το πα-
ρόν. Η πόλη προσφωνείται ως πόρτα 
της Μεσοποταμίας, η οποία βρίσκεται 
σε κίνδυνο από ανθρώπινη παρέμβα-
ση. Ο ποιητής επανέρχεται με ρητές 
αναφορές στην υφιστάμενη και τη δια-
μορφούμενη κατάσταση. Οι σταθερά 
προσωποποιημένες αναφορές επιχει-

ρούν τη συγκινησιακά φορτισμένη πρόσληψη του ποιητικού νοήματος.

27. Η περιγραφή αλλά όχι η συγκεκριμένη αναφορά στο πρόσωπο, που στο ποίημα έχει 
σημαίνοντα ρόλο όσον αφορά την αναγνώριση της μοναδικότητας της πόλης, προκαλεί τον ανα-
γνώστη να αναζητήσει την ταυτότητά του. Οι περιφερειακές πληροφορίες, ο τόπος γέννησης, η 
φοίτηση στο Enderun, η στενή σχέση με τον Σουλτάνο Murat τον τέταρτο και κυρίως ο στίχος τον 
κόσμο όλο γύρισε, η συνδυαστική προβολή των βιογραφικών αυτών στοιχείων προς τα αντίστοιχα 
του Derviş Mehmed Ağa-i Zıllî μας οδήγησαν στη σημαντικότερη ίσως αποκάλυψη του ποιήμα-
τος: ο πολυταξιδεμένος ανώνυμος είναι ο σπουδαίος περιηγητής Evliya Çelebi. Γεννήθηκε στο 
Unkapanı, σπούδασε μουσική, ανάγνωση, γραφή και καλλιγραφία για τέσσερα έτη στο Enderun, 
στις πηγές αναφέρεται ως έμπιστος του Σουλτάνου, ήταν πολυταξιδεμένος και για αρκετό καιρό 
έμεινε στο Van (Τούσπα) πόλη πολύ κοντά στο Hasankeyf (Öztuna, 2010; İlgürel,, 1995: 529-
533).

28. Ο Murad IV ήταν Σουλτάνος για το διάστημα 1623-1640 (İlgürel, ό.π.).
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Του Τίγρη τον δρόμο θα κόψουν
τοίχους και φράγματα θα κτίσουν.
Ο Τίγρης θα σε πνίξει
θα προδοθείς. 
Φίλος αιώνων,
πηγή ζωής, σε μέρες δύσκολες ο Τίγρης,
θα γίνει Βρούτος σου
και σαν τον Καίσαρα θα μαχαιρωθείς.  

   Mε ρήματα σε χρόνο μέλλοντα 
συνοπτικό ο Τίγρης αναφέρεται ως 
αίτιο και ως αποτέλεσμα. Όταν η 
αφηγηματικοί στίχοι απευθύνονται 
στην πόλη, σε ένα πλαίσιο προβο-
λής στο μέλλον, ο ποταμός προ-
σω-ποποιείται και του αποδίδονται 
προ-θέσεις ενεργειών βαθιά συ-
ναι-σθηματικές και ενταγμένες σε 
ένα πλέγμα κυρώσεων, υπό την 
οπτική αξιακών επικυρώσεων, τις 

οποίες νομιμοποιεί η αναλογία προς ιστορικό γεγονός/πρόσωπα σύμβολα:

Ο Τίγρης (Φίλος αιώνων, πηγή ζωής σε μέρες δύσκολες)


θα σε πνίξει


θα προδοθείς

Ο Τίγρης


θα γίνει Βρούτος σου


θα μαχαιρωθείς
(σαν τον Καίσαρα).  

Αν σου το λέγανε δεν θα το πίστευες. 
ο Τίγρης είναι Φίλος, είναι αδερφός 
θα έλεγες. 
ο Ραμάν άφωνος δεν θα μείνει 
θα έλεγες. 

  Τα αξιακά ισοδύνα μα ανα-τρέπο-
νται στη σύντομη στρο-φή. Η πόλη 
θεωρεί τον Τίγρη Φίλο και αδερφό 
και περι-βάλλεται μανδύα σταθερά 
εμπίστου αλλά οι προηγούμενες 
στροφές προσθέτουν στα υποδηλού-
μενα την αφελή αθωότητα ή την 
αθώα ανευθυνότητα. Όταν οι τελευ-

ταίες υποχωρούν αναζητά σύμμαχο στο όρος Ραμάν (Raman Dağı), το οποίο προ-
σωποποιημένο επίσης, εκτιμάται ότι θα αντιδράσει. Τα γεγονότα δικαίωσαν την 
άποψη του ποιητή: στο όρος υπάρχουν ενεργές πετρελαιοπηγές και, ενώ στο αρχικό 
σχέδιο του φράγματος οι προβλέψεις ήθελαν μέρος του όρους να καλύπτεται από τα 
νερά του Τίγρη, μία από τις τροποποιήσεις είχε ως στόχο την «εξαίρεσή» του. Ο 
Ραμάν δεν χρειάστηκε να φωνάξει. Η συμβολή του στην επίλυση του ενεργειακού 
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προβλήματος της περιοχής τον έθεσε στην πλευρά των διασωθέντων/του διαχειρι-
στή ανθρώπινου παράγοντα.

Raman Dağı  πετρέλαια  σωτηρία

Hasankeyf  ιστορία/πολιτιστική κληρονομιά  (προσωρινός;) υδάτινος τάφος

Με τι πρόσωπο στη Μεσοποταμία 
θα φτάσει ο Τίγρης 
Τι θα πει ο Ευφράτης; 
Για δες στα κρυφά
μετοχές σε έκαναν, δίχως να το καταλάβεις. 
Στα κρυφά τον Τίγρη επάνω σου οδήγησαν.

  Όσα αναφέρθηκαν οδη-γούν 
στην εξέλιξη της πλοκής/των 
γεγονότων: Ο Τίγρης θα πρέ-
πει να απολογηθεί στη Με-
σο-ποταμία, και στον Ευ-φρά-
τη: Για την απόδοση δικαιοσύ-
νης; Για την ανοχή στα δρώμε-
να; Για την εγκατάλειψη της 
πόλης; Της πόλης που σε αυτή 

τη στροφή απαλλάσσεται των ευθυνών, καθώς όλα έγιναν στα κρυφά...

Αρχαία πόλη είπανε,Αρχαία πόλη είπανε,
ΈλληνεςΈλληνες έχει δει είπανε. έχει δει είπανε.
Σε προξένεψαν αλλά στον αγαπημένο σου δεν σε δώσανε.Σε προξένεψαν αλλά στον αγαπημένο σου δεν σε δώσανε.
Κλάψε Ω! Κλάψε Ω! ΈφεσοςΈφεσος και συ Ω!  και συ Ω! ΚαππαδοκίαΚαππαδοκία..
Ω! Ω! HasuniHasuni, σκότωσαν την αδερφή σας, σκότωσαν την αδερφή σας
Ω! Ω! ΈδεσσαΈδεσσα και  και ΤούσπαΤούσπα (Tuşpa), (Tuşpa),  ΝίσιβιΝίσιβι (Nisibis) και  (Nisibis) και ΜαρτυρούποληΜαρτυρούπολη..
Και Ω! Ερωτευμένοι Και Ω! Ερωτευμένοι 
ο έρωτάς σας στο νερό βυθίζεταιο έρωτάς σας στο νερό βυθίζεται
η φωνή του για πάντα σωπαίνει.η φωνή του για πάντα σωπαίνει.

  Το ποίημα κατακλείεται με μια στροφή η οποία επανέρχεται στην ιστορία και 
στις δια-πολιτισμικές συνυπάρξεις με αναφορές σε δηλούμενες συλλογικές και υπο-
δηλούμενες ατομικές ταυτότητες. Το οικείο αναχωνεύεται με το «ανοίκειο» και δη-
μιουργεί τις προϋποθέσεις για κατάθεση προσωπικών «αφηγηματικών» εκδοχών 
με σημείο αναφοράς του «κύκλους» εννοιών τού -κατά περίπτωση- αναγνώστη του 
ποιήματος. 
Αρχαία πόλη το Hasankeyf, με ιστορική παρουσία χιλιάδων ετών29, στην κα-

29. Στο Δελτίο Τύπου του Επιμελητηρίου Γεωλόγων Μηχανικών Ντιγιαρμπακίρ αναφέρεται 
ότι το φράγμα οδηγεί στην απώλεια ιστορικών μνημείων «12000 ετών» στο Hasankeyf 

(διαθέσιμο στο: 
http://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/38b023c81061df5_ek.pdf?dergi=HABER%20
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ταληκτική στροφή συνδέεται με (τους) Έλληνες30 αποδεικνύοντας τη διάθεση του 
ποιητή να επικοινωνήσει την παγκόσμια διάσταση του προβλήματος της καταβύ-
θισης της αρχαίας πόλης οροθετώντας τον χωροχρόνο υπό το πρίσμα της ελληνι-
κής παρουσίας. Το ιστορικό πλαίσιο υποχωρεί στους τελευταίους στίχους. Η πόλη 
ως γυναίκα, σε χρόνο αόριστο και πάλι, δεν καταλήγει στον αγαπημένο της. Στο 
προξενιό η προίκα ήταν/είναι μεγάλη: χιλιάδες χρόνια ιστορία, δια-πολιτισμικές 
διαδρομές και αναδρομές, ανθρώπινη πολύχρωμη/πολύχρονη παρουσία. 

ο αγαπημένος  οι κατά καιρούς κατακτητές: ο εθνικά/φυλετικά/θρησκευτικά  
«άλλος»;

ο χρόνος που διατήρησε ζωντανή την παρουσία της;
οι ηγέτες της γειτονικής χώρας που έπρεπε να αναδείξουν την  

πολιτιστική κληρονομιά της;
δεν την έδωσαν  οι άνθρωποί της (θετική έκβαση διαχρονικά)
οι πολιτικοί που αποφάσισαν την ίδρυση του φράγματος      

(αρνητική έκβαση στο πρόσφατο παρελθόν και το ιστορικό  
παρόν)                

Στο εξελισσόμενο δράμα της τελευταίας στροφής η χορική παρουσία της Εφέ-
σου και της Καππαδοκίας επιτρέπουν (ή επιβάλλουν) μια μπαχτινική ανάγνωση, 
καθώς:
Η Έφεσος31 συνδέεται/διαλέγεται 
● με το ιστορικό παρελθόν σε διαφορετικά πολιτισμικά περικείμενα (Έλληνες, 

Ρωμαίοι, Βυζαντινοί που αναφέρονται στο ποίημα)
● με το ιστορικό παρόν (την ανάδειξη των μνημείων της σε παγκόσμιο επίπεδο - 

την τουριστική αξιοποίηση - την ανάγκη προστασίας του πολιτισμικού κεφαλαίου).
Όλα αυτά ανάγονται αναλογικά στο παρελθόν και το παρόν του Hasankeyf με 

διαφορετικό προσδοκώμενο μέλλον.
Η Καππαδοκία (Kapadokya)32 συναρτά την ιστορική της ταυτότητα με τις γε-

ωμορφολογικές της ιδιαιτερότητες, τις πολυάριθμες σπηλιές οι οποίες συνδέονται, 
επίσης, με τους Έλληνες από τη Βυζαντινή εποχή μέχρι και την Οθωμανική Αυτο-
κρατορία, με τα μνημεία της συλλογικής θρησκευτικής τους ταυτότητας, εκκλησί-
ες και μοναστήρια, να εντάσσονται στο ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον και να ορίζουν 
μέχρι σήμερα το πολιτισμικό συγκείμενο μιας διεπιστημονικής θεώρησης της πε-

B%DCLTEN%D). 
30. Για την παρουσία των Ελλήνων από την αρχαιότητα, βλ.: Albayrak, 2002: 21; 

Karadoğan, 2008).
31. (Βλ. σχετικά: http://www.visitizmir.org/fi les/selcukefesharitapdf_25-04-2016_14-31-59.pdf)
32. Βλ. σχετικά: http://www.atilaege.com/v3/pages/tr/turkiyedekiwhcler/kapadokya.pdf
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ριοχής. Η αναφορά στις σπηλιές Hasuni33 οπτικοποιεί τα πολιτισμικά διακείμενα 
που σε προηγούμενες στροφές και στίχους αναφέρονται ή υπονοούνται ως δομές 
ανταπόκρισης μιας πολυσημικής ανάλυσης: σπηλιές όπως στο Hasankeyf και στην 
Καππαδοκία, ελληνική χριστιανική παρουσία όπως στην Καππαδοκία, τουριστική 
αξιοποίηση όπως σε όλες τις πόλεις και τις περιοχές που αναφέρονται στο ποίημα.
Ο επόμενος στίχος, με μία ακόμα κλητική προσφώνηση, ολοκληρώνει τη χαρ-

τογράφηση της περιοχής του Hasankeyf: 
Ε! Έδεσσα34 και Τούσπα35 (Tuşpa), Νίσιβι36 (Nisibis) και Μαρτυρούπολη37.
Τέσσερις παλιές πόλεις με παλίμψηστη ιστορική ταυτότητα και δηλούμενα δι-

ακείμενα με το Hasankeyf και τις πόλεις που έχουν ήδη αναφερθεί. Έχουν όλες 
ιδρυθεί ή επανιδρυθεί την περίοδο της παρουσίας των Μακεδόνων στη Μ. Ασία 
και περίοπτη θέση στον μνημειακό τους πολιτισμό κατέχουν μέχρι σήμερα χρι-
στιανικοί ναοί. Κατοικούνται σχεδόν αποκλειστικά από Κούρδους και η πολιτιστική 
τους εξωστρέφεια, παρά την παντελή απουσία του ελληνικού στοιχείου, βασίζεται 
ακριβώς στα ίχνη των επιβιωμάτων του ελληνικού και του χριστιανικού πολιτισμού.
Ο ανεκπλήρωτος έρωτας, η ανεπιτυχής εξέλιξη του προξενιού θα μπορούσε να 

αποτελεί μια προσλαμβάνουσα του νοήματος των τελευταίων στίχων του ποιήμα-
τος: 
Και Ω! Ερωτευμένοι 
ο έρωτάς σας στο νερό βυθίζεται 
η φωνή του για πάντα σωπαίνει. 
Η επιστροφή του ποιητικού λόγου σε προσωπικές ταυτότητες με απροσδιόριστα 

χαρακτηριστικά των δρώντων προσώπων επιτρέπει την προσωπική ερμηνεία του 
αναγνώστη.
Η αναλυτική θεώρηση της αναγνωστικής πρόσληψης των πολυσημικών λέξεων 

των οποίων τα σημαινόμενα συναρτώνται με αναφορές σε στοιχεία υλικού και πνευ-
ματικού πολιτισμού αναδεικνύει τη διαπολιτισμική «χαρτογράφηση» της περιοχής 
της Μικράς Ασίας όπου βρίσκεται το Hasankeyf υπό την οπτική μιας διαχρονικά 
πλαισιωμένης περιοδολόγησης στην ιστορία και τους ανθρώπους από την αρχαι-
ότητα μέχρι σήμερα, όπου οι Έλληνες διαδραματίζουν ρόλους αλληλεγγυητικής 
προβολής των προβλημάτων της αρχαίας πόλης στην αφιλόξενη σύγχρονη εποχή. 
Ο τρόπος με τον οποίο ο Adnan Ateş εμπλέκει στον ποιητικά αφηγηματικό –στην 

33. Karadoğan & Yıldırım, 2010: 957.
34. Harrak, 1992: 209–214.
35. Ağaoğlu, 2007: 311-339
36. Βλ. σχετικά: Lafl ı, 2007: 51-69.
37. Μαρτυρούπολη ονομαζόταν τον 4ο μ.Χ. αιώνα από τους Βυζαντινούς η πόλη Silvan 

(στρατιωτική βάση και επισκοπική έδρα του Βυζαντίου στην Ανατολή τότε) (Demirtas, 2008: 
290). Για την προέλευση του ονόματος Μαρτυρούπολη βλ.: https://gezgindergi.wordpress.com/
tag/meyyafarikin/ 
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ουσία– λόγο του ιστορικά, πολιτισμικά, κοινωνικά και αξιακά διακείμενα προσδι-
ορίζει τη διδακτική στοχοθεσία στο πλαίσιο του κριτικού εγγραμματισμού. Όλα 
αυτά αναδεικνύουν ως ενδεδειγμένη την επιλογή του τίτλου: Θα κλάψεις Ηρόδοτε. 
Γεννημένος στην Αλικαρνασσό της νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας, πολυταξιδεμένος, 
ζώντας και γράφοντας την ιστορία των γεγονότων της εποχής γύρω από τους τέσ-
σερις βασικούς άξονες του ευρύτερου ελληνισμού (Μικρά Ασία, Αιγαίο, Κεντρική 
Ελλάδα, Μεγάλη Ελλάδα), περιηγητής, γεωγράφος και ιστορικός του 5ου αιώνα 
π.Χ. και χαρακτηρισμένος ως ο πατέρας της ιστορίας, αποτελεί επιλογή η οποία 
συγκεντρώνει όλα όσα ο ποιητής θέλει να επικοινωνήσει στον αναγνώστη του ποιή-
ματος: τη μελέτη και την κατανόησή του υπό το πρίσμα της αυτοψίας, της έρευνας 
και της κριτικής (Bλ. σχετικά: Romm, 2004; Roberts, 2011).

Διδακτική αξιοποίηση 

Η προσέγγιση λογοτεχνικών κειμένων στο μάθημα της λογοτεχνίας συνδέεται 
στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο με τις αντιλήψεις που το θεωρούν ένα σύνολο άμεσα 
συνδεδεμένο με τις ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις, τις ιδεολογικές 
αξίες και τις πολιτισμικές πρακτικές, στο πλαίσιο των οποίων έχει θεσπιστεί το 
ίδιο το μάθημα της λογοτεχνίας και ταυτόχρονα έχουν διαμορφωθεί οι δύο βα-
σικές συστατικές του κοινότητες, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές (Πασχαλίδης, 
2002: 23), καθώς η λογοτεχνία αποτελεί/θεωρείται επιμέρους πολιτισμική πρα-
κτική (Culler, 2003: 62). Η πολυσημική λεξιλογική «επένδυση» του γλωσσικού 
κειμένου υπό το πρίσμα της πολυφωνικής θεώρησής του επιτρέπει/επιβάλλει την 
αναζήτηση/ανίχνευση πολιτιστικών κωδίκων και κοινωνικών δομών με τη δυνατό-
τητα διαχρονικής προβολής του συγκείμενου της γραφής αλλά και προσδιορισμού 
της ίδιας της αυτοσυνειδησίας της κάθε κουλτούρας (Williams, 1994: 94).
Το ποίημα Θα κλάψεις Ηρόδοτε, με τον τρόπο που ο ποιητής διαχειρίζεται τον 

χώρο και τον χρόνο δημιουργώντας ισοδύναμα πολιτισμικά διακείμενα στον ποι-
ητικό/λογοτεχνικό χρονοτόπο, προτείνεται για διδακτική αξιοποίηση σε μαθητές 
του δευτεροβάθμιου σχολείου, καθώς μπορεί να συμβάλει σε μια κριτική θεώρηση 
του σύγχρονου κοσμοειδώλου και, μέσω αυτής, στη συγκρότηση της κοινωνικής 
τους ταυτότητας (βλ. σχετικά: Πασχαλίδης, 1999: 322-325· Sumara, 2002: 8). 
Ο χρονότοπος των γεγονότων, της συγγραφής, της ανάγνωσης και των «δρώντων» 
προσώπων σε ένα πολύπλοκο πλέγμα σχέσεων ιστορικά, γεωγραφικά, πολιτικά, 
πολιτισμικά πλαισιωμένων επιτρέπει πολλαπλές ερμηνευτικές προσεγγίσεις (βλ. 
σχετικά: Holquist, 2014). 
Το κείμενο προσφέρεται για μια πολιτισμική ερμηνευτική προσέγγιση, θεω-

ρούμενο ως ένας σύνθετος και πολύπλευρος πολιτισμικός τόπος, ο ορίζοντας του 
οποίου συμπίπτει με εκείνον του συνολικού κοινωνικού-πολιτισμικού περιβάλλο-
ντος της εποχής της συγγραφής, της εποχής της ανάγνωσης, αλλά και του πολυ-
επίπεδου χρόνου των ποιητικών μοτίβων. Άλλωστε, το λογοτεχνικό κείμενο συνι-
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στά σύνθετο πολιτισμικό- κοινωνικό κόμβο, με την έννοια ότι συμπλέκονται όλες 
οι διαφορετικές διαστάσεις και δυνάμεις της πολιτισμικής και κοινωνικής ζωής 
για την παραγωγή του νοήματος (Αραβανή, 2015: 4) Μέσω αυτού οι μαθητές 
μελετούν την κοινωνική ζωή των συμβολικών μορφών και αναπαραστάσεων, δι-
ερευνούν τόσο τους τρόπους με τους οποίους αυτές μεσολαβούν στην κατανόηση 
του κόσμου και (μας) διαμορφώνουν ως υποκείμενα, όσο και των τρόπων με τους 
οποίους τις χρησιμοποιεί εν προκειμένω ο ποιητής (Πασχαλίδης, ό.π.: 26). Μέσω 
του λογοτεχνικού κειμένου, τέλος, οι μαθητές γνωρίζουν την εμπειρία του «άλλου» 
και απομακρύνονται από το δικό τους κέντρο βάρους επιτυγχάνοντας τη λεγό-
μενη «ετεροεπικέντρωση» ή αλλιώς «ενσυναίσθηση». (Αραβανής, 2015: 48). Το 
συγκεκριμένο ποίημα με την πολυσχιδή πολυφωνία του προσφέρει απεριόριστες 
δυνατότητες γνωριμίας και εξοικείωσης με πλήθος αξιών διαφόρων εποχών, πο-
λιτισμών, κοινωνικών στρωμάτων και ανθρώπινων τύπων (Αποστολίδου, 2004: 
346), χτίζοντας την πολιτισμική ταυτότητα των μαθητών, η οποία, λόγω της ισχυ-
ρής κοινωνικής κινητικότητας, έχει την τάση να γίνεται πολλαπλή (ή «πληθυντι-
κή») (Αραβανή, κ.α. 2001: 2).
Συγκεκριμένα προτείνονται τα ακόλουθα: 
– Πολλαπλή ανάγνωση → αναλυτική μελέτη του λεξιλογίου που αφορά τον 

τόπο, τον χρόνο και τα πρόσωπα. Οι πολλαπλές αναγνώσεις-πολλαπλές αναγνω-
στικές διαδρομές προσφέρουν πολλαπλά εναλλακτικά νοήματα και πολλαπλές ερ-
μηνείες πράξεων και γεγονότων (Νικολαΐδου, 2011) με αποτέλεσμα η διδασκαλία 
να ικανοποιεί δια-πολιτισμικούς στόχους (Δημάση, 2011: 13).

– Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης του κειμε-
νικού νοήματος και κατά συνέπεια έκφρασης προσωπικών ερμηνειών, μέσα στο 
πλαίσιο ενός σχολείου με κατεύθυνση την αυτενέργεια, την επιστημονική αναζή-
τηση, τον ψηφιακό και κριτικό γραμματισμό (Aravani, 2012). Οι μαθητές, μέσω 
-κυρίως- ομαδοσυνεργατικών προσεγγίσεων38 μπορούν να αξιοποιήσουν
α. το διαδίκτυο για την έρευνα και τη συλλογή πληροφοριών όσον αφορά τον 

χώρο σε μικρο- και μακρο- επίπεδο, τον ιστορικό χρόνο και το σύγχρονο πραγματο-
λογικό χρονικό πλαίσιο, τις αναφερόμενες συλλογικότητες
β. ηλεκτρονικά λεξικά, ψηφιακές βιβλιοθήκες για τη συλλογή ερμηνευμάτων σε 

λέξεις οι οποίες χρειάζονται πραγματολογική προσέγγιση 
γ. ή και να δημιουργήσουν συμφραστικούς πίνακες (concordances) για τη μελέ-

τη των επιπέδων του λογοτεχνικού ύφους με σημείο αναφοράς τις λέξεις με πολι-
τισμικό φορτίο, την κυριολεκτική ή μεταφορική τους χρήση (Γιάννου, 2010: 324).

– Οργάνωση ομάδων ανάγνωσης του ποιήματος σε διαφορετικές σχολικές τά-

38. Στα Νέα Προγράμματα Σπουδών (ΝΑΠΣ) για τη λογοτεχνία αναφέρεται ότι η χρήση 
των ΤΠΕ μπορεί να προωθήσει νέους τρόπους συνεργασίας των μαθητών μεταξύ τους στην 
κατεύθυνση της διαπραγμάτευσης και συνοικοδόμησης του νοήματος του λογοτεχνικού κειμένου 
(forum, blog, facebook, twitter, wikis) (2011: 29).
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ξεις [ίσως και διαφορετικών σχολικών μονάδων στην Ελλάδα ή στην Ελλάδα και 
στην Τουρκία στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων)] και ανακοίνωση των ανα-
γνωστικών εμπειριών σε «ανοιχτά» συνεργατικά περιβάλλοντα wikis → λειτουρ-
γία on line αναγνωστικών κοινοτήτων (Μπατζιάκα, 2015: 83). Πρόκειται για τις 
ψηφιακές κοινότητες μάθησης, οι οποίες δεν υπόκεινται σε περιορισμούς χώρου ή 
χρόνου σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο που στηρίζεται στη συλλογική γνώ-
ση (Αραβανή, 2014: 174).
ε. Αξιοποίηση του historypin (http://www.historypin.com) για την επιλογή 

φωτογραφικού υλικού και την εικονοποιητική απόδοση του κειμενικού νοήματος
στ. Οπτικοποίηση του χρονοτόπου του κειμένου μέσω του timetoast (http://

www.timetoast.com).
στ. Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στον οποίο θα σημειωθούν οι ιστορικές πό-

λεις που αναφέρονται από τον ποιητή, καθώς και τα ιστορικά γεγονότα που ρητά 
αναφέρονται ή που υποδηλώνονται στο ποίημα με τη χρήση του umapper (http://
www.umapper.com).
ζ. Δημιουργία υβριδικών εννοιολογικών χαρτών μέσω του bubbl.us (https://

bubbl.us) για την αποτύπωση/αισθητοποίηση των «φωνών» που διαλέγονται στο 
ποιητικό κείμενο.

-Δημιουργία κενών στο ποίημα και συμπλήρωση με λεξικά ισοδύναμα από τους 
μαθητές (αφαίρεση των συγκεκριμένων πόλεων για παράδειγμα και αντικατάστα-
σή τους από άλλες με ανάλογα «δελτία ταυτότητας».
Με δεδομένη την πολύ περιορισμένη παρουσία έργων της τουρκικής λογοτεχνί-

ας στα εγχειρίδια διδασκαλίας της λογοτεχνίας σε όλες τις βαθμίδες του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος39 θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση 
θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με στόχους διαθεματικών προσεγγίσεων και ευέλικτη 
σκοποθεσία.

Επιλογικά

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια έντονη συγγραφική δραστηριότητα 
τούρκων συγγραφέων οι οποίοι δημοσιεύουν έντυπα ή διαδικτυακά έργα, ποιητικά 
και πεζά, με θέμα την Ελλάδα και τον Έλληνα, την Τουρκία και τον Τούρκο και τη 
μεταξύ τους σχέση, δηλούμενη και υπο-δηλούμενη, διαχρονικά και συγχρονικά, με 
έντονο ιστορικοκοινωνικό περικείμενο σε κάθε περίπτωση. Πρόκειται για έργα τα 
οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στα πακέτα διδακτικού υλικού του μαθήματος της 
λογοτεχνίας το οποίο ακολουθεί με ευλάβεια τον «κανόνα». 
Με δεδομένη την πολύ περιορισμένη παρουσία έργων της τουρκικής λογοτεχνί-

39. Βλ. Δημάση, Μ. (2013): Κείμενα τουρκικής λογοτεχνίας στα εγχειρίδια διδασκαλίας της 
λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Mare Ponticum, 3. Διαθέσιμο 
στο: http://mareponticum.bscc.duth.gr/vol_3.htm 
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ας στα εγχειρίδια διδασκαλίας της λογοτεχνίας σε όλες τις βαθμίδες του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος (Δημάση, 2013) θεωρούμε ότι το ποίημα Ağlayacaksın 
Heredot (Θα κλάψεις Ηρόδοτε) θα μπορούσε να αξιοποιηθεί διδακτικά ικανοποι-
ώντας μια ευέλικτη στοχοθεσία διαθεματικών προσεγγίσεων υπό το πρίσμα των 
αρχών της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. 
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Αυτό, βέβαια, είναι αποτέλεσμα όχι μόνον της επιστημονικής 

αναγνώρισηςτου τιμωμένου, αλλά και της ευγένειάς του, 
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