
  

Κ
υρίες και 

κ ύ ρ ι ο ι , 

καλωσήρ-

θατε στη 

φετινή Πανφοιτητική 

Ολυμπιάδα Βαρεμάρας, 

Ρούχλας και Σπαρίλας, 

που λαμβάνει χώρα 

αυτή τη χρονιά στο Πα-

νανιακό Στάδιο. Στόχος 

της διοργάνωσης, πέραν 

από την ανάδειξη των νε-

αρών πρωταθλητών που 

θα στελεχώσουν κάθε 

δημόσια υπηρεσία και 

τα γνωστά στερεότυπα 

που αποδίδονται στους 

υπαλλήλους αυτού του 

είδους, είναι να σχηματι-

στεί η εθνική μας ομάδα 

που θα μας εκπροσω-

πήσει στις αντίστοιχες 

διεθνείς διοργανώσεις. 

Ας μη χρονοτριβούμε, 

όμως, τα αγωνίσματα 

ξεκινάνε!

Έχει ήδη ξεκινήσει το 

πλέον οξύμωρο, ίσως, 

άθλημα: παρά το ότι πα-

ρουσιάζει ανθρώπους με 

ελάχιστο έως μηδαμινό 

ενδιαφέρον, κατορθώνει 

να κοκαλώνει τους θεα-

τές για πολλές ώρες στις 

καρέκλες τους. Ο λόγος 

για τον τηλεμαραθώνιο: 

εφοδιασμένοι με κολλύ-

ριο και με 5 λεπτά ανά 

δύο ώρες στη διάθεσή 

τους για διάλειμμα στην 

τουαλέτα ή στο ψυγείο, 

οι αθλητές προσπαθούν 

να παρακολουθήσουν 

τηλεόραση για το 

μέγιστο χρονι-

κό διά-

στημα, 

με κλι-

μα-

κούμε-

νη δυσκολία: ξεκινάνε 

από καρτούν, με ενδι-

άμεσες στάσεις ελληνι-

κές “κωμικές” σειρές, 

και - εκεί που έχουν πα-

ρατηρηθεί θύματα, που 

πεθαίνουν βγάζοντας 

αφρούς από το στόμα 

- ντοκιμαντέρ εναλλα-

σόμενα αστραπιαία με 

δελτία ειδήσεων. Μεγά-

λο φαβορί θεωρείται ο 

Τζορτζ Λιπαρίδης, Ελ-

ληνοαμερικανός πρωτα-

θλητής δύο φορές στις 

κατηγορίες των πρωτοε-

τών και δευτεροετών. 

Για γερά νεύρα και το 

άθλημα που γίνεται σε 

ειδικά διαμορφωμένη 

περιοχή του σταδίου: οι 

αθλητές τοποθετούνται 

μέσα σε κουβούκλια, 

που το καθένα διαθέτει 

την τρομερή και απα-

γορευμένη σε 12 αφρι-

κανικές χώρες ΜΔΤ: 

Μηχανή Δημιουργίας 

Τύψεων - επιτίθεται με 

όλες τις αισθήσεις στο 

υποσυνείδητο των δι-

αγωνιζομένων, για να 

τους προκαλέσει πανικό. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

γονείς με παράπονο, 

άμεσα ή πλάγια εκφρα-

ζόμενο, καθηγητές με 

λεφούσια που κυνηγάνε 

τους αιώνιους φοιτητές, 

φίλοι που περιγράφουν 

την επιτυχία τους στη 

δημιουργία οικογένειας, 

καριέρας ή στην κατάτα-

ξη στον στρατό. Πέρσι, 

το άθλημα είχε σπιλωθεί 

από την ανεύρεση στο 

αίμα του νικητή Μίμη Ρα-

χάτη μεγάλης ποσότητας 

ηρεμιστικών. Τον τίτλο 

θα διεκδικήσει με αξιώ-

σεις η αιώνια φοιτήτρια 

Δανάη Λάμα, που πήγε 

6,5 χρόνια στο Θιβέτ και 

κατέχει την τέχνη του 

διαλογισμού μετ’εμπο-

δίων. 

Όμως, ακούγονται ιαχές 

και το πλήθος παραληρεί 

κατά την είσοδο της ομά-

δας των Χαλλλλαρών για 

το αγώνισμα της 4Χ100 

καλαμακοδρομίας: οι 

διαγωνιζόμενοι, καθόμε-

νοι σε αναπαυτικές και 

ανατομικές καρέκλες 

υπό τους ήχους πρωϊνής 

λαϊκοντίσκο, αναδεύουν 

εκ περιτροπής το φραπέ 

τους και μεταβιβάζουν 

στον επόμενο το καλα-

μάκι. Επιπλέον πόντοι 

προστίθενται για δεξι-

οτεχνικά κόλπα, όπως 

αλλαγή της κατεύθυν-

σης ανακατέματος και 

καταστολής του αφρού. 

Αυτή τη στιγμή, λαμβάνει 

χώρα η δύσκολη βερ-

σιόν του σπορ (ο φραπές 

είναι σκέτος, για ανθρώ-

πους βαρείς και ασήκω-

τους), ενώ αργότερα θα 

έχουμε και την εύκολη 

(φραπές γλυκός με γάλα 

για βουτυρομπεμπέδες). 

Δοξάστε τους νικητές 

μας! Χειροκροτήστε την 

υπεράνθρωπη προσπά-

θειά τους! Ζήτω ο Ελλη-

νικός αν-αθλητισμός!

Η διοργάνωση είναι 

ευγενική χορηγία του 

Ελληνικού Συλλόγου 

Ρεμπεσκέδων (ΕΣΡ), 

χρηματοδοτείται από την 

ΕΝΕ (Ένωση Ντιλήβερι 

Ελλάδας), την ΕΚΕ (Ένω-

ση Καφετερίων Ελλάδας) 

και την ΕΦΦΕ (Ένωση 

Φροντιστηρίων - Φαγο-

ποτάδικων Ελλάδας) και 

λοιπά ακρωνύμια. 

Το Υπουργείο 
Αθλητισμού, 
προσπα-
θώντας να 
προσελκύσει 
περισσότερους 
ανθρώπους 
στο μαγικό 
κόσμο των 
σπορ και μην 
ξεχνώντας το 
αρχαίο ρητό 
“σπεύδε βρα-
δέως”, διοργα-
νώνει εδώ και 
χρόνια (αλλά 
δε δημοσιοποι-
εί, για πολιτι-
κούς λόγους) 
μια διαφορετι-
κή αθλητική 
συνάντηση. 
Στα χέρια 
μας βρέθηκε 
βιντεοκα-
σέτα με την 
αναμετάδο-
ση του 1999, 
“μια κλασική 
μετάδοση”, 
όπως μας είπε 
ο υπεύθυνος 
προγράμματος, 
Α.Βάσταχτος. 

Οι ώρες 
να 
περνούν 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
ANTΩNHΣ ΛIOΛIOΣ

time
flies by!

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

MAYΣΩΛEIO 
KEMAL ATATURK, 
AΓKYPA

ΛEYKOΣ ΠYPΓOΣ
ΘEΣΣAΛONIKH

REPORTAGE/ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ & ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΔΩΡΑ ΚΟΓΚΑΛΙΔΟΥ, ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ, OZAN YUCESOY, ΔΑΦΝΗ ΜΩΡΑΤΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ CIHAN YUCESOY, YESUGAY BESCI, ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ SEDA GEDIK, OZAN YUCESOY, KORALP TILKI

Θεσσαλονίκη 05:30 και η πρωινή ομίχλη  του Θερμαϊκού  κάνει 

ακόμη πιο γλαφυρή την «τσιμεντένια» άκρη της  πόλης, μόλις ξεκίνησε 

το μακρινό ταξίδι προς την πρωτεύουσα της γείτονος χώρας…

Περίπου δέκα ώρες και 1.100 χμ, εάν σου το επιτρέψει η κίνηση της «Πό-

λης»… για το πέρασμα στην ασιατική πλευρά, από τη Γενέτειρα πόλη του 

Κεμάλ Ατατούρκ Θεσσαλονίκη, προς την πόλη όπου αναπαύεται.

Και καθώς αφήνουμε πίσω μας την κραταιά Ευρώπη,  πάνω στη γέ-

φυρα Bogaziçi Köprüsü με το Βόσπορο να νοθεύει ακόμη τα όνειρά 

μας, μια σιωπή διαπερνά το νου μου, ο χρησμός της Πυθίας προς τους 

Μεγαρείς: «απέναντι από την πόλη των τυφλών να χτιστεί η νέα πόλη»… 

Θυμήθηκα τον Βύζα, τον οικιστή του Βυζαντίου, καθώς αντίκρισε τις 

δυο πλευρές της «Πόλης».

Μπροστά μου, η ραστώνη του ασιατικού μπαλκονιού με κάθε λογής με-

θυστικά αρώματα  και μυστικισμό,  να με καλεί στη μέθεξη του derin 

(βαθύ) κόσμου της. 

Η ώρα είναι 17:30 και μόλις φτάσαμε στην Άγκυρα. 

Άγκυρα 4.500.000 και πλέον  κάτοικοι  απαρτίζουν την πρωτεύουσα 

της Τουρκίας. Από το 1930 φέρει πάλι το αρχαίο όνομά της, ενώ μέχρι 

τότε συνηθιζόταν το Engüriye. 

Εδώ σπουδάζουν κάθε χρόνο νεοελληνική φιλολογία, περίπου 120 

Τούρκοι φοιτητές. Κάνουν piercing, ακούν R&B, δημιουργούν αμέτρη-

τες Rock μπάντες και δίχως να τους στερεί ο δυτικός τρόπος ζωής, 

κρατούν την επαφή με την παράδοση ζωντανή στο παρόν.

Ήρθε η ώρα να συναντήσουμε τα παιδιά και να ακούσουμε την ιστορία 

τους.
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Η μεγάλη αγάπη της Seda Gedik και 
του Ozan Yucesoy για την ελληνική 
γλώσσα μας κίνησε το ενδιαφέρον για 
αυτό το οδοιπορικό στην καρδιά της 
Ανατολής. Μιλώντας μαζί τους κατα-
λάβαμε ότι οι κόσμοι μας είναι συγκοι-
νωνούντα δοχεία. Οι απόψεις για τη 
ζωή, οι νεανικές ανησυχίες, τα όνειρα 
κάπου συμπίπτουν. 

Seda Gedik 

Τι σε έκανε να σπουδάσεις 

Ελληνική φιλολογία;

Η 
Ελλάδα είναι γειτονική 

μας χώρα. Το γεγονός 

αυτό με έφερε πιο κο-

ντά, σίγουρα με επηρέασε και η 

πολιτισμική ομοιότητα. Έτσι, λοι-

πόν, σκέφτηκα ότι θα μπορούσα 

να μάθω την Ελληνική γλώσσα χω-

ρίς να μου είναι τελείως άγνωστος 

ο Ελληνικός πολιτισμός. Όσον 

αφορά στην Ελληνική γλώσσα, εί-

ναι πολιτισμός από μόνη της.        

Ποια είναι η σχέση σου με τους 

καθηγητές σου;

Είμαστε μία οικογένεια η οποία 

μαθαίνει την Ελληνική γλώσσα. 

Μαθαίνουμε με την καθοδήγηση 

των καθηγητών μας, οι οποίοι κά-

νουν καταπληκτική δουλειά όσον 

αφορά στις σπουδές μας. Χάρις 

σε αυτούς θα «χτίσουμε» ένα λα-

μπερό μέλλον. Είμαι ευγνώμων 

που τους έχω καθηγητές μου.

Κατά τη γνώμη σου τι 

χαρακτηρίζει μία νέα γυναίκα 

και συγκεκριμένα μία νέα 

φοιτήτρια στην Τουρκία;

Μία κοπέλα μίας Μεσογειακής 

χώρας είναι φιλική, μοντέρνα, 

δουλεύει σκληρά και είναι καλή 

ως άνθρωπος. Μία φοιτήτρια πι-

στεύω ότι έχει την ικανότητα να 

βλέπει το μέλλον καθώς και να 

κρατάει την ισορροπία ανάμεσα 

στην κοινωνική ζωή και τις απαιτή-

σεις του πανεπιστημίου.

Eλεύθερος χρόνος;

Μου αρέσει πολύ ο κινηματογρά-

φος. Πηγαίνω στο θέατρο και σε 

παραστάσεις της συμφωνικής. 

Μου είναι πολύ ευχάριστο να ανα-

καλύπτω νέα μέρη και πράγματα, 

κυρίως τα Σαββατοκύριακα. Το 

να ξυπνάω το πρωί και να είμαι σε 

καλή φυσική κατάσταση με κάνει 

να είμαι χαρούμενη καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ημέρας.

Ποια είναι τα όνειρα και οι 

στόχοι σου;

Ο κυρίως στόχος μου είναι να έχω 

μία δουλειά η οποία μπορεί να μου 

αποφέρει μία χαρούμενη και υγιή 

ζωή. Να μπορώ να δώσω ευτυχία 

στην οικογένεια μου. Τέλος, το 

μεγαλύτερο όνειρο μου είναι να 

γράψω πολλά βιβλία.

Τι πιστεύεις ότι χαρακτηρίζει την 

κουλτούρα της χώρας σου;

Κατά τη γνώμη μου, ο πολιτισμός 

της χώρας μου διαμορφώνεται 

από διαφορετικούς ανθρώπους 

και διαφορετικές φυλές. Τα θεμέ-

λια του πολιτισμού έχουν μπει στο 

παρελθόν και αναπτύσσεται μέρα 

με τη μέρα.

Θα ήθελες να έρθεις στην 

Ελλάδα για μεταπτυχιακές 

σπουδές;

Αν είχα την ευκαιρία να κάνω 

μεταπτυχιακό πάνω στο διεθνές 

εμπόριο ή τις δημόσιες σχέσεις 

στην Ελλάδα, θα ήταν το ιδανικό 

για μένα.

Μπορείς να μου πεις έναν 

Έλληνα ο οποίος σε έχει 

εντυπωσιάσει;

Ο Καζαντζάκης με έχει επηρεάσει 

πολύ. Είπε «δεν ελπίζω τίποτα, δε 

φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος». 

Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα 

μου ρητά. Πιστεύω ότι το να μη 

φοβάσαι και να είσαι ελεύθερος 

είναι αρκετό.  

Τι μήνυμα θα έστελνες στους 

Έλληνες φοιτητές;

Όλοι κατοικούμε στον ίδιο κόσμο. 

Είναι πολύ εύκολο  να μισήσεις 

κάποιον, το δύσκολο είναι να 

τον αγαπήσεις. Ξεπερνώντας τις 

δυσκολίες γεννιούνται νέες ελπί-

δες. Ας κάνουμε την αρχή με το 

να αγαπήσουμε τον άλλο, μετά τα 

δυσκολότερα μπορούν να προ-

σπεραστούν. Με τις θερμότερες 

ευχές μου.

Ozan Yucesoy

Τι σε έκανε να διαλέξεις την 

ελληνική φιλολογία για 

σπουδές; 

Μεγάλωσα ανάμεσα 

στις ελιές και τις Αι-

γαιοπελαγίτικες με-

λωδίες στη Σμύρνη και το Αϊβαλί. 

Ένας Ρωμιός ψαράς έπαιξε ρόλο 

στην απόφασή μου να μάθω την 

ελληνική γλώσσα. Οι χειρονομίες 

με βοήθησαν να επικοινωνήσω 

με το γέροντα, που ο  «χρόνος» 

χάραξε το πρόσωπο του. Ετοίμα-

σε ένα τραπέζι και μας κάλεσε να 

φάμε, άρχισε να τραγουδάει και 

κατάφερα να καταλάβω μερικές 

λέξεις (χάρηκα, αυλή, γαρίδες...) 

έτσι ξεκίνησε η επαφή μου με την 

Ελλάδα. 

Έχεις κάποιες ασχολίες στον 

ελεύθερο χρόνο σου;

Ορισμένα  σαββατοκύριακα πη-

γαίνουμε για σκι και snowboard 

στο Ιλγκάζ, κολύμπι όταν ο χρόνος 

το επιτρέπει.  Παρακολουθούμε 

παραδοσιακό και μοντέρνο χορό 

και πηγαίνουμε σε συναυλίες και 

φεστιβάλ. Έτσι προσπαθούμε να 

«ανασαίνουμε».

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος 

προβληματισμός των 

συνομηλίκων σου στην Τουρκία;

Νομίζω ότι βραχνάς είναι  η εύ-

ρεση εργασίας. Είναι σκληρό να 

προοδεύσουμε στο θολό μέλλον 

και να επαληθεύσουμε τους εαυ-

τούς μας.

Ποια είναι η άποψη σου για την 

παγκοσμιοποίηση; 

Δυστυχώς, με την παγκοσμιοποί-

ηση απομακρυνόμαστε από τις 

παραδόσεις. Απομυζούμε τον πο-

λιτισμό μας. Αποξηραίνουμε την 

ψυχή μας. Εάν υπάρχει κάτι που 

μας συνδέει, αυτό είναι ο πολιτι-

σμός και με την παγκοσμιοποίηση 

δεν χάνουμε τα σύνορά μας αλλά 

τον πολιτισμό μας.

Ποια είναι τα ενδιαφέροντα σου;

Η γνωριμία με καινούριες κουλ-

τούρες και η γνώση νέων τρόπων 

ζωής.  Η ανεξαρτησία στον ουρα-

νό, να περνάω από το Βόσπορο 

χωρίς «κύματα». Να τρέχω ελεύ-

θερος.

Τι νομίζεις ότι λείπει από την 

σύγχρονη κοινωνία;

Η απόσταση μεταξύ των ανθρώ-

πων κάθε μέρα όλο και μεγαλώνει.  

Και τους κάνει να νιώθουν ασήμα-

ντοι στις μεγάλες, πυκνοκατοικη-

μένες πόλεις. Με αποτέλεσμα να 

χάνουν την ανθρωπιά τους και την 

καλοσύνη.

Τι σου έρχεται στο μυαλό 

σχετικά με την Ελλάδα; 

Η κοινή μας κουλτούρα. Στην ίδια 

γη που δεν είναι ξένη για εμάς και 

αναπνέουμε τον ίδιο αέρα. Ευ-

ρωπαίοι, άνθρωποι του Αιγαίου... 

Ίδια κουζίνα, ίδιες φράσεις, ίδια 

ανοιχτόκαρδα πρόσωπα. 

Υπάρχει κάποιος Έλληνας σε 

έχει συγκινήσει;

O Κωνσταντίνος Π. Καβάφης ο 

οποίος έχει το πνεύμα της «Πό-

λης» Istanbul. Ίσως ο πιο παγκό-

σμιος ποιητής, εξερευνά δίχως 

φόβο και σε καλεί για το ταξίδι 

σου. Ο μεγάλος ποιητής που σε 

προσκαλεί να γνωρίσεις τον εαυ-

τό σου. Επιτρέψετε μου να σας 

χαρίσω τη φράση που με οδηγεί 

… «Σαν πας στον πηγεμό για την 

Ιθάκη να εύχεσαι να ναι μακρύς 

ο δρόμος». Καλά ταξίδια σας εύ-

χομαι

Τι θα έλεγες στους  Έλληνες 

φοιτητές που θα διαβάσουν την 

συνέντευξη;

Ένας παλιός σοφός λέει ότι η λύση 

η ίδια κρύβεται μέσα στο πρόβλη-

μα. Χωρίς προκαταλήψεις... Επει-

δή είμαστε διαφορετικά δάχτυλα 

στο ίδιο χέρι. Έχουμε μια ευκαιρία 

να μάθουμε τους εαυτούς μας 

ξανά. Ας μάθουμε τις ζωές μας, 

ας ξανασυναντηθούμε, ας κά-

νουμε πρόοδο για να δημιουργή-

σουμε τη σχέση μας για το μέλλον 

μας... 

Με 
αφορμή... 
τη 
γλώσσα

Οι Έλληνες 
και Τούρκοι έχουν 

πολλά κοινά. 
Και οι δύο λαοί έχουν 

τη διάθεση να 
βοηθήσουν, είναι 

φιλόξενοι, 
δουλεύουν σκληρά, 

είναι παραγωγικοί, 
ειρηνικοί και 

αγαπητοί
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Sema Cengiz
Πιστεύεις πως τα βήματα 

που κάνουν οι χώρες μας 

θα μας οδηγήσουν σ` ένα 

καλύτερο μέλλον; 

Όχι. Ως άνθρωπος, που με-

γαλώνει στην Κύπρο πιστεύω 

ότι οι κινήσεις που γίνονται 

αναπτύσσουν μόνο μια βα-

θιά διαχωριστική πολιτική η 

οποία θα κάνει τους Έλληνες 

και τους Τούρκους στην Κύ-

προ εχθρούς. Πιστεύω ότι οι 

εξουσιοδοτημένοι άνθρωποι 

σε θέματα εκπαίδευσης στην 

Κύπρο πρέπει να αλλάξουν 

Koralp Tilki
Τι πιστεύεις για τις σχέσεις 

των δυο χωρών;    

Εάν ξεχάσουμε το ατυχές πα-

ρελθόν και κάνουμε μία νέα 

αρχή, θα οικοδομήσουμε για 

την νέα γενιά ένα ευοίωνο και 

ειρηνικό μέλλον.

Ozgur 
Kanadikirik
Είσαι σε μια μουσική 

μπάντα, θέλεις να μου πεις 

κάτι για εσάς;

Είμαι ο τραγουδιστής μίας 

μπάντας που λέγεται fabcall. 

Μαζευτήκαμε πριν από 3 χρό-

νια στην Άγκυρα και φτιάξαμε 

το συγκρότημα. Έχουμε ηχο-

γραφήσει τρία τραγούδια την 

«Ηλιαχτίδα», το «Όλα ήταν 

υπέροχα» και τον «Δεσμό». 

Η μουσική μας μπορούμε να 

πούμε ότι είναι εναλλακτική 

και πειραματική ροκ. Όποιος 

θέλει μπορεί να ακούσει τη 

μουσική μας στο 

www.myspace.com/fabcall  

Ece Taskiran
Ποια η αφορμή για να 

σπουδάσεις ελληνική 

φιλολογία; Ήθελα να 

προχωρήσω μπροστά, 

διάλεξα την Ελληνική γλώσσα 

γιατί θεωρώ πολύ σημαντικό 

το γεγονός ότι οι σχέσεις των 

δύο χωρών και γενικότερα με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση 

βελτιώνονται συνεχώς.

Ozgur Lesperler
Ποια είναι η άποψη σου για 

την ελληνική γλώσσα;

Πρώτα απ’ όλα η Ελλάδα είναι 

ο γείτονάς μας και πρέπει να 

ξέρουμε τουλάχιστον κάτι για 

τη γλώσσα της για να βελτι-

ώσουμε τις  σχέσεις μεταξύ 

μας. Η ελληνική γλώσσα είναι 

μια ισχυρή γλώσσα που μπο-

ρεί κανείς να εκφράσει τον 

εαυτό του όπως θέλει. Είναι 

αρκετά δύσκολη, όμως, πα-

ράλληλα, τόσο  μοναδική και 

όταν μιλάει κάποιος στα ελλη-

νικά μ` αρέσει τόσο πολύ.

τους όρους που περιέχουν 

«εχθρικότητα» στα σχολικά 

βιβλία για τη βελτίωση της κα-

τάστασης.

Zeynep Tazegul
Πες μου κάτι για τις σχέσεις 

με το άλλο φύλο; 

Στη χώρα μου η σχέση μετα-

ξύ άντρα και γυναίκας είναι 

όπως στις σύγχρονες χώρες. 

Στην κοινωνία μας οι άντρες 

δεν είναι κτητικοί απέναντι 

στις συντρόφους τους και τις 

σέβονται. 

Selda Genc
Ποιος ο λόγος να 

ξεκινήσεις σπουδές 

νεοελληνικής φιλολογίας 

Στην απόφασή μου έπαιξε 

ρόλο το γεγονός ότι οι παπ-

πούδες μου γνωρίζουν την 

ελληνική γλώσσα. Έχω πολ-

λά ελληνικά ακούσματα, από 

τραγούδια μέχρι νανουρίσμα-

τα. Επιπλέον, προτίμησα τις 

νεοελληνικές σπουδές γιατί 

έχω συγγενείς στην Ελλάδα 

και θα με βοηθήσουν στην 

επικοινωνία μαζί τους.  

Merve Sabuncu
Πόσο επηρεάζουν οι τάσεις 

της μόδας τους νέους στην 

Τουρκία;

Πιστεύω ότι η νέα γενιά ακο-

λουθεί τη μόδα όσο μπορεί  

αφού είναι αρκετά προχωρη-

μένη και περιποιημένη.

Duygu Basekin
Πρότεινέ μας μια τουρκική 

ταινία που σου άρεσε.

Η αγαπημένη μου ταινία είναι 

το Sinav, επειδή αναλύει μια 

ρεαλιστική δραματική ιστορία 

για το εκπαιδευτικό σύστημα 

και πως επηρεάζει τις ζωές 

των εφήβων. Όλοι μας αντιμε-

τωπίζουμε το πρόβλημα του 

εκπαιδευτικού συστήματος 

και στις πιο ευαίσθητες ηλι-

κίες μας προκαλεί υλικά και 

ψυχολογικά προβλήματα. 

Elvan Dogan
Πρότεινέ μας ένα τουρκικό 

φαγητό 

Προτείνω μαντί, το οποίο 

φτιάχνεται με ζυμάρι, κιμά και 

διάφορα μυρωδικά και συνο-

δεύεται από γιαούρτι και μια 

ειδική σάλτσα 

Serdar Altac
Γιατί ενώ σπουδάζεις 

αγγλική φιλολογία πήρες ως 

μάθημα επιλογής τα 

ελληνικά;

Στη διάρκεια των σπουδών 

μου στην αγγλική φιλολογία 

έγινα θαυμαστής των Λογιών 

της ελισαβετιανής περιόδου, 

ήθελα να γίνω ένας από 

αυτούς και θεώρησα ότι ήταν 

αναγκαίο να μάθω την 

ελληνική γλώσσα.

Mustafa 
Sariyilmaz  
Τι θα άλλαζες στο 

πανεπιστήμιό σου; 

Εάν είχα την ευκαιρία, νομίζω 

ότι θα άλλαζα τη διοίκηση, 

θα άφηνα τους φοιτητές να 

διαχειριστούν τα θέματα που 

τους αφορούν. Ως φοιτητές, 

μπορούμε να κατανοήσουμε 

καλυτέρα τα προβλήματα μας 

και ίσως να βρούμε μόνοι μας 

τις λύσεις. Ως νέοι που μο-

χθούμε έχουμε ένα πιστεύω: 

το μέλλον  με τους νέους για 

τους νέους!

Ezgi Enis
Θα ήθελα να μου προτείνεις 

ένα βιβλίο που σου έκανε 

εντύπωση  

Η ανάσταση του Τολστόι. 

Υπάρχει στο βιβλίο μια κριτική 

για την κοινωνική ανισότητα, 

τους νόμους, τον παραλο-

γισμό τη γραφειοκρατία και 

το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. 

Ένας πρίγκιπας που μοίρασε 

την ιδιοκτησία του στους χω-

ρικούς 

Cigdem Aygun
Υπάρχει κάτι που δε σου 

αρέσει στη σχολή σου και 

που θα ήθελες να αλλάξει; 

Στο πανεπιστήμιο οι μαθητές 

χωρίζονται σε δύο ιδεολογίες. 

Η πρώτη είναι οι κομμουνι-

στές και αριστεροί. Η δεύτερη 

είναι οι εθνικιστές. Υπάρχει 

διαμάχη μεταξύ των δύο, δεν 

μπορούμε να ζήσουμε χωρίς 

να ακολουθούμε μια από τις 

δύο πλευρές, αλλά σίγουρα 

πρέπει να μάθουμε να σεβό-

μαστε ο ένας τον άλλο.

Gamze Sahin
Τι κάνεις  στον ελεύθερό 

σου χρόνο;

Βλέπω ταινίες, πηγαίνω κινη-

ματογράφο με τους φίλους 

μου και μου αρέσει να παίζω  

playstation.
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Ozan
Τι είναι αυτό που σας έκανε 

να ενωθείτε και να πάρετε 

την απόφαση για να παίξετε 

μουσικές που ενώνουν, 

μέσα από τα ηχογνωρίσματα 

και τις ιδιαιτερότητες που 

κουβαλά η κάθε μουσική 

της κάθε πατρίδας;

Δεν μπορείς να διαχωρίσεις 

την ζωή σου από την μουσική,  

οι ζωές μας είναι σαν ταινία,  

που δεν μπορείς να την  φα-

νταστείς  βουβή, χωρίς ήχο 

και μουσική. Είναι το πνεύμα 

μας.  Όταν αυτά αναμειγνύ-

ονται ανακαλύπτουμε τους 

εαυτούς μας.  Παίζουμε μου-

σική όπως αισθανόμαστε. Γι 

αυτό  και το απολαμβάνουμε. 

Ersel
Θέλεις να μας πεις κάτι για 

τα όνειρα σας και τους 

στόχους σας;

Μέσα από τη μουσική μας γί-

νεται μια συνάντηση με τους 

ακροατές μας. Ο πρώτος 

μας στόχος είναι να γνωρί-

σουμε κόσμο που του αρέ-

σει η μουσική παρέα μας και 

να απολαύσουμε τις στιγμές  

μαζί τους. Προσπαθούμε να 

παντρέψουμε διαφορετικά 

είδη μουσικής, Τουρκικής, Ελ-

ληνικής και Βαλκανικής. Αυτή 

η μίξη μουσικής κουλτούρας, 

ίσως κάνει τον κόσμο «ν` ανα-

πνεύσει».

Noyan
Ποια είναι η άποψη σου για 

την ελληνική μουσική  και 

ποιο είναι το αγαπημένο σου 

τραγούδι ή συνθέτης;

Η ελληνική και η τουρκική 

είναι μερικές φορές σχεδόν 

ταυτόσημες και βαθιά συ-

μπορευόμενες στο «χρόνο» 

μας. Γι αυτό, δεν αισθανόμα-

στε περίεργα ή διαφορετικά 

όταν ακούμε τη μουσική της  

Ελλάδας. Εάν, όμως, θέλεις 

να μάθεις ποιος μουσικός Έλ-

ληνας με επηρέασε περισσό-

τερο θα έλεγα ότι ένας άψο-

γος συνθέτης είναι ο Μίκης 

Θεοδωράκης.  

Sadik
Τι χαρακτηρίζει την μπάντα 

σας και τι την κάνει 

διαφορετική από τις άλλες;

Είμαστε μια ροκ μπάντα,  

υφαίνουμε τις μελωδίες τις 

οποίες ο κόσμος έχει συνη-

θίσει από τότε που γεννήθηκε 

και δε θεωρούμε τη μπάντα 

μας επάγγελμα. 

Δε σκεφτόμαστε το κέρδος 

και αυτή είναι μια διαφορά 

από αλλά συγκροτήματα. 

Όλοι μας  προσπαθούμε να 

συγκεντρωθούμε στην καλή 

διάθεση των άλλων, ώστε να 

απολαύσουμε το μουσικό μας 

βράδυ ως μια παρέα.  

Θα ήθελα να στείλετε ένα 

μήνυμα στους Έλληνες 

φοιτητές που θα διαβάσουν 

τη συνέντευξη σας. 

Μην εγκαταλείπετε ποτέ, 

ακολουθήστε  τις ιδέες σας, 

ακόμα και αν ο δρόμος για 

την ολοκλήρωση των ιδεών 

σας δεν είναι ανοιχτός. Είναι 

μια μέγιστη στιγμή να ξεχνάμε 

τις κακές μας μνήμες και να 

δημιουργούμε το μέλλον. Δε 

γεννηθήκαμε για να μισού-

με αλλά για να αγαπάμε. Το 

κόρπους της Αντιγόνης του 

Σοφοκλή  που πάνω σ` αυτό 

χτίστηκε η αναγέννηση

Για μουσική μου μίλησε ο Ozgur και πρέπει 
να τρέξω να προλάβω στο studio τους Farfara,  
μία μουσική μπάντα με αφορμή το ουράνιο 
τόξο της επαφής των λαών για να καλέσουν 
στη μέθεξη εμάς, αυτούς και τους άλλους 
λαούς, να ξαναγνωριστούμε μέσα από τη 
μουσική.

farfara

Δυο λόγια για το ιστορικό και τους στόχους 
του τμήματος νέων Ελληνικών, δια στόματος 
του προέδρου του τμήματος και Λέκτορα 
Ιbrahim Kelaga Ahmet.

«Στην ίδρυση του τμήματος Νεοελληνικής Γλώσ-
σας και Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Άγκυρας 
το 1990 πρωτοστάτησε η καθηγήτρια ιστορίας 
Melek Delilbasi και μεταξύ των πρώτων διδασκό-
ντων μπορούμε να αναφέρουμε το όνομα του Ηρα-
κλή Μήλλα. Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών 
κάθε χρόνο είναι περίπου 25 και το ακαδημαϊκό 
έτος 2008-09 το δυναμικό του τμήματος ανέρχεται 
στους 100 περίπου φοιτητές. Μέχρι σήμερα, έχουν 
πάρει πτυχίο από το τμήμα 200 και πλέον φοιτητές 
εκ των οποίων αρκετοί εργάζονται ως μεταφρα-
στές στο δημόσιο τομέα. Ο κυριότερος στόχος 
του προγράμματος διδασκαλίας του τμήματος μας 
είναι η επιστημονική προσέγγιση στη γλώσσα, στη 
λογοτεχνία, στον πολιτισμό και στην ιστορία της 
Ελλάδας. Σύντομα το τμήμα θα έχει και μεταπτυχι-
ακό πρόγραμμα το οποίο θα καλύψει το κενό που 
υπάρχει στο τομέα της έρευνας. Οι νεοελληνικές 
σπουδές στην Τουρκία ακολουθούν μια ανοδική 
πορεία και το ενδιαφέρον που παρατηρείται προς 
τα ελληνικά τα τελευταία χρόνια δικαιολογείται 
και με την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ της 
Ελλάδας και της Τουρκίας. Ελπίζουμε ότι οι φοι-
τητές των τμημάτων νεοελληνικών σπουδών στην 
Τουρκία και τουρκολογίας στην Ελλάδα θα είναι 
οι πρεσβευτές της ειρήνης μεταξύ των λαών τους 
και θα αποτελούν μια γέφυρα πολιτισμού στην 
ανάπτυξη του κλίματος φιλίας και αγάπης στις δύο 
αντίπερα όχθες του Αιγαίου»

Επισκεφθήκαμε την ελληνική πρεσβεία στην Άγκυ-
ρα μαζί με τους Τούρκους φοιτητές, μιας και ήταν 
επιθυμία τους και είχαμε μια πάρα πολύ ωραία 
συνάντηση.
Οι αρμόδιοι της πρεσβείας μας διαβεβαίωσαν για 
την αρίστη συνεργασία με τους ακαδημαϊκούς, κα-
θώς και για τις διευκολύνσεις των υποτροφιών σε 
ελληνικά πανεπιστήμια, επίσης μας είπαν για την 
πρόσκληση  και τη συμμετοχή  των Τούρκων φοιτη-
τών στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου κάθε χρόνο 
στην Άγκυρα και θα ήθελα να σας ομολογήσω 
πως το γεγονός αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. 
Μας ζήτησαν να περάσουμε το ακόλουθο μήνυμα 
: «Η ελληνική Πρεσβεία έχει πάντα την πόρτα της 
ανοικτή προς όλους τους φοιτητές και ακαδημαϊ-
κούς για να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια». 

H ομάδα του οδοιπορικού 
στην Eλληνική Πρεσβεία

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα...
του αποχαιρετισμού
Πώς να πω αντίο σ αυτά τα παιδιά με το ντρο-

παλό βλέμμα γεμάτο καλοσύνη, που μ ένα 

χτύπημα στον ώμο, γίνονται αδελφικοί φίλοι…

21 ημέρες. Μου έφτασαν για να καταλάβω 

την τιτάνια προσπάθεια αυτών των παιδιών να 

σπουδάσουν, να επιβιώσουν, να τα καταφέ-

ρουν σπουδάζοντας μια γλώσσα «πέτρινη»… 

που μιλιέται από μια χούφτα ανθρώπων, κι 

όμως τα λόγια του ποιητή θυμίζουν τη σπου-

δαιότητα της… 

«δεν ξέρω σ’ αυτήν τη χώρα τι είναι ποιο πα-

λαιό… η ρίζα της ελιάς; η τα μάρμαρα;» (Οδυ-

σεας Ελύτης)

Έφτασα στο Βόσπορο yavas yavas με συντρο-

φιά τη βροχή που μούσκεψε τις σκέψεις μου. 

Nα που τώρα στο νου μου  δεν έχω πια το 

«Χρησμό»,   αλλά την οικογένεια του Ruknettin 

Yucesoy πατέρα του Ozan και του Cihan, που 

με φιλοξένησαν. Επιτρέψετε μου να σταθώ 

στη μητέρα «τους», στη μητέρα «μου», την 

Nahide Yucesoy, να τη θυμάμαι ρίχνει νερό 

στον  δρόμο μου, να `χω  καλό γυρισμό, να 

επιστρέψω, να μη διψάσω… νερό και γέμισαν 

τα ματιά της… νερό.  Και ο Βόσπορος είναι 

«κάτω» από τα πόδια μου, να μου θυμίζει κάτι 

από πολύ παλιά… εκεί που κάποτε συναντηθή-

καν οι δυο μας πολιτισμοί και έσμιξαν οι δυο 

μας γλώσσες. Και νά που στον νου μου ήρθε η 

ελληνική μυθολογία.. «βους» και «πόρος» Βό-

σπορος… το πέρασμα του «βοδιού», της Ιούς 

μεταμορφωμένης σε βόδι από το Δία για την 

προστασία της.

Ας ξαναγνωριστούμε, δε διαφέρουμε, ας δού-

με το μέλλον κι ας αφήσουμε το παρελθόν 

μόνο για τη μνήμη.

Ας αφήσουμε τον κύκλο του «εγώ» και ας 

ανοίξουμε τον κύκλο του «εμείς», ζούμε στην 

ίδια γειτονιά.

Καλή αντάμωση ξανά σ `όλους, αντίο δεν 

μπορώ να σας πω…

ΥΓ1: Γνωρίστε αυτά τα παιδιά, μαθαίνουν ελ-

ληνικά και δεν έχουν κανέναν να μιλήσουν 

τη γλώσσα μας. Έχουν όλοι λογαριασμό στο 

facebook, προσκαλέστε τους.

ΥΓ2: Η μεγάλη προσπάθεια αυτού του οδοιπο-

ρικού έγινε απ` όλους μας εθελοντικά. Ένα 

μεγάλο ευχαριστώ σε όλους!

Ανταμοιβή μας, η ελληνική γλώσσα…

Eπιστροφή... 
στη γέφυρα του Bόσπορουfarfaraband@gmail.com


