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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι γνωστή για τη πλούσια ιστορία της, μια 

ιστορία που συνεχίζει να ενυπάρχει στη σύγχρονη Τουρκία. Η ιστορία της σύγχρονης 

Τουρκίας, ξεκινά με την εμφάνιση του κινήματος των Νεότουρκών στις αρχές του 

20ου αιώνα. Τον τελευταίο αιώνα η Τουρκία παρουσίασε μια περίοδο μετάβασης από 

την αυτοκρατορική εποχή σε μια νέα περίοδο, με σύμμεικτα χαρακτηριστικά, 

παρμένα από τη Δύση, αλλά και την Ανατολή. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται 

την ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας μέσα από τη βιβλιογραφική προσέγγιση και 

μέσα από την ανάλυση τριών βιβλίων του Ορχάν Παμούκ. Η ιστορία της Τουρκίας 

είναι συνυφασμένη με έννοιες όπως Κεμαλισμός, Ισλαμισμός, Άλωση, Έλληνες, 

Αρμένιοι, Εβραίοι, Οθωμανική Αυτοκρατορία, Βόσπορος κτλ. Η σύγχρονη ιστορία 

της Τουρκίας χαρακτηρίζεται από σαρωτικές πολιτικές μεταβολές και από μια 

γρήγορη ανάπτυξη όλων των πλευρών της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής 

ζωής. Βασικό ρόλο ιδιαίτερα από τον θάνατο του Κεμάλ Ατατούρκ και μετά έπαιξε ο 

Στρατός ως θεματοφύλακας των κεμαλικών χαρακτηριστικών της τουρκικής 

κοινωνίας και πολιτικής. Έτσι, η τουρκική ιστορία κατά το δεύτερο μισό του 20 αι. 

χαρακτηρίστηκε από τις παρεμβάσεις ή επεμβάσεις του στρατού, όποτε θα μπορούσε 

να θεωρηθεί ότι απειλείται ο κοσμικός-κεμαλικός χαρακτήρας του κράτους, π.χ. από 

την ανερχόμενη δύναμη του ισλαμισμού. 

Στην παρούσα εργασία θα προσεγγίσουμε την ιστορία όπως αυτή 

αποτυπώνεται μέσα στα έργα του Ορχάν Παμούκ. Τα έργα τού Ορχάν Παμούκ τα 

οποία επιλέξαμε είναι Το Χιόνι (Kar) 2002, Κωνσταντινούπολη, πόλη και αναμνήσεις 

(Istanbul) 2003 και Το Σπίτι της Σιωπής (Sessiz Ev) 1983. Στη μελέτη μας θα γίνει 

εκτενής αναφορά σε  ιστορικά, πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα που άλλαξαν ή 

επηρέασαν την ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αρχικά, μέσα από τη 

βιογραφία του Ορχάν Παμούκ, τα βιώματα του και την εποχή που έζησε θα 

κατανοήσουμε τον λόγο που στα έργα του πραγματεύεται οικονομικά, κοινωνικά και 

πολιτικά δρώμενα. Το ιστορικό πλαίσιο της σύγχρονης Τουρκία και η διαμόρφωση 

της Αυτοκρατορίας στα τέλη του 18
ου

 αιώνα ολοκληρώνουν το ιστορικό και 

κοινωνικό υπόβαθρο και διαμορφώνουν την εικόνα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Ο πληθυσμός, το οθωμανικό διοικητικό σύστημα, η οικονομία, οι διεθνείς σχέσεις 

και η διπλωματία θα φωτίσουν αρκετά στοιχεία της σύγχρονης ιστορίας και θα 

δείξουν τη μετάβαση που υπέστη η κοινωνία της Τουρκίας και οι πληθυσμοί που 
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πέρασαν από αυτή την Αυτοκρατορία. Καίρια ζητήματα όπως η περίοδος Τανζιμάτ 

1839-1871, ο πόλεμος της Κριμαίας 1853-1856 και μετέπειτα το Ανατολικό ζήτημα 

και η έξαρση του Κουρδικού εθνικισμού επηρέασαν αρχικά την ιστορία της 

σύγχρονης Τουρκίας. Επιπρόσθετα, η δεύτερη συνταγματική περίοδος, η περίοδος 

1923-1927 του μονοκομματισμού, αυτή της προεδρευόμενης δημοκρατίας και η 

δημοκρατική μετάβαση 1945-1950 είναι γεγονότα που άλλαξαν την πολιτική ιστορία 

της Τουρκίας και τις διπλωματικές σχέσεις της χώρας. Τα ζητήματα που 

απασχόλησαν τον Ορχάν Παμούκ ήταν τα ιστορικά, κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα 

της σύγχρονης Τουρκίας. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι όλα τα παραπάνω 

προσεγγίζονται ιστορικά αλλά εντοπίζονται μέσα στα έργα του Ορχάν Παμούκ, μέσα 

από τη μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου και τη καταγραφή και αναφορά των 

κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών στοιχείων στα έργα του.  
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ABSTRACT 

The Ottoman  Empire is famous for its history, a history that continues being 

inherent in modern Turkey. The history of modern Turkey begins with the appearance 

of movement of the Young Turks in the beginning of 20th century. The last century 

Turkey presented a period of passing from the imperial season in a new period, with 

different characteristics, which are taken from the West, but also the East. The present 

work deals with the history of modern Turkey through a bibliographic approach and 

through the analysis of three books of Orchan Pamoyk. The history of Turkey is 

conceptualized with significances as Kemalism, Islamism, Conquering, Greek, 

Armenian, Jewish, Ottoman Empire, Bosporus and others. The modern history of 

Turkey is characterized by sweeping political changes and by a fast growth of all 

sides such as economic, social and cultural aspects. Significant, especially after 

Kemal Atatük's death, was the role of the Army, who saw himself as the basic 

guardian of the kemalic characteristics of the society and policy of Turkey. Turkish 

history during the second half of 20th century is characterized by the interventions of 

the Army, whenever it seemed that the secular-kemalic character of the Republic of 

Turkey was at risk, for example because of the rising (and promising) powers of 

Islamists.  

In this study we will approach the history as it is showed in the work of 

Orchan Pamoyk. The books of Orchan Pamoyk we selected are The Snow (Kar) 2002, 

Istanbul, city and recollections (Istanbul) 2003 and the House of Silence (SessizEv) 

1983. In our study we will have an extensive report as it concerns the historical and 

social facts which changed or influenced the history of Ottoman Empire. Firstly, 

through the biography of Orchan Pamoyk, his experiences and the period he lived we 

will understand the reason why his work deals with economic, social and political 

events. The historical background of modern Turkey and the formation of Empire at 

the end of 18th century complete the historical and social background and shape the 

picture of Ottoman Empire. The population, the Ottoman administrative system, the 

economy, the international relations and the diplomacy will highlight enough 

elements of modern history and they will show the transition of the Turkish society 

and the populations that passed through this empire. Important issues such as the 

period Tanzimat 1839-1871, the war of Crimea 1853-1856 and later the Eastern issue 

and the elation of Kurdish nationalism influenced initially the history of modern 
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Turkey. In addition, the second constitutional period, the period 1923-1927 of one 

political ideology, the period of chaired democracy and Democratic transition of 

1945-1950 are facts which changed the political history of Turkey and the 

international relations of the country. The questions that arise in Orchan 

Pamoyk bibliography are historical, social and political events in progress of modern 

Turkey. Finally, it is important to report that all the above are approached historically 

but they are also located in the work of Orchan Pamoyk, through the method of 

analysis of content and the recording and report of social, political and economic 

elements in his work. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας οριοθετείται στις αρχές του 20ου αιώνα, 

όταν με το κίνημα των Νεότουρκων το 1909 η Τουρκία περνά από την 

αυτοκρατορική της εποχή σε μια νέα περίοδο με σύμμεικτα χαρακτηριστικά, παρμένα 

από τη Δύση, αλλά και την Ανατολή.  

Ο διαμελισμός της πάλαι ποτέ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οι εσωτερικές 

εντάσεις ή και εθνοτικές επαναστάσεις συγκλονίζουν το εσωτερικό της ασθμαίνουσας 

Αυτοκρατορίας. Νέοι αξιωματικοί του έως τότε οθωμανικού στρατού αλλά και 

μεγάλο μέρος του πληθυσμού επιδιώκουν την ανατροπή και την αλλαγή, 

υποσχόμενοι στους μη τουρκικούς πληθυσμούς μια δημοκρατικότερη και 

περισσότερο ανεκτική πολιτεία, ενώ στους μουσουλμάνους Τούρκους τη διάσωση 

της χαμένης τους τιμής και ευημερίας. Για την τύχη των υποσχέσεων στους μη 

τουρκικούς (ή και μη μουσουλμανικούς) πληθυσμούς δε νομίζουμε ότι προκύπτει 

ανάγκη να κάνουμε λόγο εδώ, καθώς λιγότερο ή περισσότερο αυτά είναι γνωστά και 

καταγεγραμμένα.  

Αυτό που θα μας απασχολήσει περισσότερο στην παρούσα εργασία ασφαλώς 

αφορά και το ιστορικό κομμάτι αλλά περισσότερο αφορά στην ιδιάζουσα πολιτική 

και ιδεολογική κατεύθυνση της σύγχρονης Τουρκίας, τον τρόπο με τον οποίο 

ερμηνεύονται οι έννοιες της δημοκρατίας, της θεοκρατίας, της δικαιοσύνης, της 

ισονομίας, και άλλων συναφών.  

Αναμφίβολα, η σύγχρονη Τουρκία ταλαντεύεται ανάμεσα στο θεοκρατικό της 

παρελθόν και στην κεμαλική κοσμική θεωρία, έτσι που η Δύση να συγκρούεται εσαεί 

με την Ανατολή, σε έναν ατέρμονα αγώνα επικράτησης. Βέβαια, οι πολιτικές 

εξελίξεις των τελευταίων ετών στη γειτονική χώρα φαίνεται να καταδεικνύουν μια 

ιδεολογική παλινδρόμηση, από το κεμαλικό-κοσμικό κράτος, στον κεκαλυμμένο με 

δυτικότροπες συμπεριφορές και θεοκρατισμό.  

Η ισχύς των αξιωματικών του στρατού, ανέκαθεν εγγυητή του κεμαλικού-

κοσμικού κράτους, φαίνεται να αφομοιώνεται από τις πρακτικές του Ερντογανικού 

καθεστώτος, με κοινοβουλευτικές πρακτικές, οι οποίες περισσότερο επιβουλεύονται 
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τους θεσμούς της Τουρκικής Δημοκρατίας, έτσι ώστε να εναλλάσσονται στα ανώτατα 

αξιώματα άνθρωποι του Κόμματος Δικαιοσύνης και ανάπτυξης. 

Αυτή, ωστόσο, η επίφαση δημοκρατικότητας και ανεκτικότητας των 

μειονοτήτων μάλλον καταρρέει υπό την πίεση των εσωτερικών αναταραχών των 

τελευταίων ετών. Το τουρκικό κράτος ζητά ανταλλάγματα για την αυτονόητη 

παραχώρηση θρησκευτικών δικαιωμάτων, εκφράζει ανενδοίαστα τον θεοκρατικό του 

χαρακτήρα, αποτινάσσοντας τον μανδύα του εκσυγχρονισμού και στρατιωτικοποιεί 

την αστυνομική χρήση βίας, αποβλέποντας στην απόλυτη επικράτηση. 

Ανάμεσα σε αυτό το πολιτικό-ιδεολογικό δίπολο κεμαλικών (στρατιωτικών) 

και Ισλαμιστών παρεμβάλλονται διάφορες ομάδες οι οποίες υπερασπίζονται τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τη Δημοκρατία. Οι ομάδες αυτές άλλοτε εκφράζονται 

μέσα από τα κόμματα (είτε κόμματα ιδεολογικά, είτε κόμματα εθνοτικών-φυλετικών 

μειονοτήτων) και άλλοτε μέσω της μη οργανωμένης πολιτικής δράσης και συνήθως 

όχι νόμιμα. 

Γενικότερα, η Αριστερά στην Τουρκία έχει εγκολπωθεί αρμοδιότητες 

ουσιαστικού εκδημοκρατισμού της χώρας, αλλά και έχει χρεωθεί από μεγάλη μερίδα 

του τουρκικού λαού την "ρετσινιά" του εχθρού του κράτους και της Τουρκίας. Σε 

αυτόν τον ευρύτερο ιδεολογικό - πολιτικό χώρο, μάλλον εντάσσεται και ο Τούρκος 

συγγραφέας Παμούκ Ορχάν, του οποίου το έργο, ή καλύτερα μέρος του έργου του, 

πρόκειται να προσεγγίσουμε εδώ, με σκοπό την ανίχνευση, καταγραφή και ερμηνεία, 

τυχόν ιστορικών, πολιτικών και κοινωνικών δεδομένων τα οποία φαίνεται να 

αφθονούν στο συγγραφικό του έργο. 
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1o Κεφάλαιο 

 
1.1 Βιογραφία Ορχάν Παμούκ (1952)

1
 

Ο Ορχάν Παμούκ, γεννήθηκε το 1952 στην Κωνσταντινούπολη, από 

εύπορους γονείς και έζησε από τα πρώτα του χρόνια την προσπάθεια μιας 

μεσοαστικής τάξης, να επιβάλλει τους δικούς της ρυθμούς στην Τουρκία, κάτι που 

δεν κατέστη εφικτό, ούτε για το σύνολο της τουρκικής κοινωνίας, αλλά και  όπως θα 

δούμε ούτε για την οικογένειά του. 
2
                                           

Πρόκειται για έναν εξαιρετικά δημοφιλή λογοτέχνη στη γείτονα χώρα, όσο 

και μισητό εχθρό του έθνους, από διαφορετικά τμήματα του πληθυσμού, φυσικά. 

Έξω από τα σύνορα της Τουρκίας, τα έργα του απολαμβάνουν ιδιαίτερης εκτίμησης 

από το αναγνωστικό κοινό, όχι μόνο για την αισθητική απόλαυση που προσφέρει 

μέσα από την πολύχρωμη περιγραφή της Ανατολής ,εν γένει, αλλά και από διάφορα 

κοινωνικά, πολιτικά και ιστορικά δεδομένα, τα οποία μπορεί να αντλήσει κανείς από 

το έργο του. Για τον λόγο αυτό, ορισμένα έργα του έχουν χαρακτήρα και ιστορικού 

μυθιστορήματος ή αυτοπροσωπογραφίας, ή ακόμη και ανάδρομης κοινωνιολογικής 

μελέτης.
3
 

Ο Ορχάν Παμούκ, παρουσίασε από τα παιδικά του χρόνια την καλλιτεχνική 

του κλίση, κυρίως στη ζωγραφική. Χάριν της οικογενειακής παράδοσης (ο πατέρας 

του ήταν πολιτικός μηχανικός), το ταλέντο αυτό προοριζόταν για τη μελλοντική του 

φοίτηση στο τμήμα μηχανικών του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης και 

συγκεκριμένα στο σχέδιο. Παρότι εγγράφηκε στη σχολή, εγκατέλειψε τις σπουδές 

του, για χάρη της μεγάλης του αγάπης, της συγγραφής. Ως προς αυτή του την κλίση, 

δεν στάθηκε στο φυσικό του ταλέντο, αλλά προσπάθησε να το καλλιεργήσει και να 

                                                             
1
 http://www.orhanpamuk.net/ 

 
2
 http://www.orhanpamuk.net/ 

 
3
 Τσάλα (2008): 2 
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επεκτείνει τις τεχνικές του γνώσεις. Έτσι, παρακολούθησε μαθήματα δημοσιογραφίας 

στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, απ’ όπου και πήρε πτυχίο το 1977. 

Συνέχισε τις σπουδές του στις ΗΠΑ και έφτασε σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να δίνει 

διαλέξεις στα πανεπιστήμια Columbia και Iowa των ΗΠΑ την περίοδο 1985 – 1988.
4
 

Ειδικότερα, όσον αφορά στο έργο του, ο Ορχάν Παμούκ είναι συγγραφέας 

παγκόσμια εγνωσμένης αξίας. Τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 

40 γλώσσες, ενώ μετρά στη συλλογή του περισσότερα από 20 βραβεία και διακρίσεις, 

στο διάστημα 1979 - 2012. 

 

Μεταξύ των σημαντικότερων διακρίσεων, συγκαταλέγεται και η αναγνώρισή 

του από τον υπουργό πολιτισμού της Γαλλίας το 2012, Ολφί Φιλιπετί, με το 

Παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής.
5
 Η ανώτατη διάκρισή του, ωστόσο, είναι 

αναμφίβολα η απονομή του Βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας, στις 12 Οκτωβρίου του 

2006. 
6
 Το 2015 κέρδισε και το τουρκικό βραβείο λογοτεχνίας «Erdal Öz». 

    Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, πρόκειται για μια ασφαλώς διακεκριμένη 

προσωπικότητα στο χώρο των γραμμάτων και της τέχνης, τόσο στην γείτονα, όσο και 

στην Ευρώπη και την Αμερική. Ταυτόχρονα, όμως, αποτελεί και μια δημόσια 

παρουσία, στο εσωτερικό της Τουρκίας, η οποία δεν διστάζει να θίξει θέματα 

ευαίσθητα, θέματα ταμπού, για τα δημόσια πράγματα στην Τουρκία, καθώς και την 

πρόσφατη ιστορία της, η οποία σφύζει από εσωτερικές διαμάχες μεταξύ των 

κοινωνικών, θρησκευτικών, φυλετικών και άλλων υπο - ομάδων, τουλάχιστον για τα 

τελευταία 100 χρόνια.
7
 

                                                 

Παρόλο που ο ίδιος ο Παμούκ  βλέπει τον εαυτό του ως μυθιστοριογράφο έχει 

την φήμη του κοινωνικού σχολιαστή και εκφραστή πολιτικο-κοινωνικών θεμάτων. Ο 

Ορχάν Παμούκ δεν έχει διστάσει να κατακεραυνώσει την τουρκική πολιτική, και δεν  

είναι λίγες οι φορές που έχει δείξει την στήριξη του, όπως στην περίπτωση του 

                                                             
4 Βλέπε http://www.orhanpamuk.net/biography.aspx, πρόσβαση στις 1/11/2014. 
 
5
 http://www.orhanpamuk.net/news.aspx?id=27&lng=eng 

 
6
 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2006/pamuk-photo.html 

 
7 Βρετού : 3-4. 
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Σαλμάν Ράσντι όταν ο Χομεϊνί τον επικήρυξε, αλλά και στην περίπτωση του  

συναδέλφου του Γιασάρ Κεμάλ που δικάστηκε το 1995. 

 

   Συγκεκριμένα ο Ορχάν Παμούκ αποτελεί για τους Τούρκους ένα πρόσωπο για 

το οποίο αισθάνονται ταυτόχρονα θαυμασμό και μίσος. Όπως θεωρεί και ο ίδιος ο 

συγγραφέας σε συνέντευξη που έχει δώσει, η επιτυχία και οι μεγάλες πωλήσεις των 

βιβλίων του οφείλονται στην αρνητική κριτική που δέχθηκε από τους διανοούμενους 

στην χώρα του.  

 

Το αποκορύφωμα όμως των αρνητικών κριτικών που δέχτηκε ήρθε μετά την 

δήλωση που έκανε στο ένθετο ” Das Magazine”  της ελβετικής εφημερίδας “Tages-

Anzeiger” «ότι τριάντα χιλιάδες Κούρδοι και ένα εκατομμύριο Αρμένιοι έχασαν την 

ζωή τους στην χώρα του και κανείς δεν τολμάει να μιλάει για αυτό». Αν και με την 

δήλωση του αυτή θεωρείται πως προσέβαλε την «τουρκικότητα», και σύμφωνα με 

τον τουρκικό ποινικό κώδικα 301/1 που προβλέπει έως και τρία χρόνια φυλάκισης θα 

έπρεπε να δικαστεί, ο Ορχάν Παμούκ δεν δικάστηκε, γιατί όπως είπε και ο ίδιος οι 

διάσημοι στην Τουρκία δεν δικάζονται. 
8
 

 

Οι κατηγορίες αποσύρθηκαν στις 22 Ιανουαρίου του 2006 μια εβδομάδα πριν 

την αξιολόγηση του τουρκικού συστήματος Δικαιοσύνης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι κατηγορίες εναντίον του Παμούκ δημιούργησαν προβλήματα στην Τουρκία για 

την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον Ορχάν Παμούκ, η συμφιλίωση του 

σύγχρονου τουρκικού κράτους με την ιστορία και τα πεπραγμένα του, αποτελεί 

απαράβατο όρο, με στόχο την συνολική ανάπτυξη και τον συνακόλουθο 

εκδημοκρατισμό της τουρκικής κοινωνίας σήμερα. 

 

Για τις απόψεις και τις θέσεις του αυτές, ο Ορχάν Παμούκ έχει προκαλέσει 

σφοδρές έριδες και διχογνωμίες, σχετικά με το αν νομιμοποιείται ένας καλλιτέχνης να 

εκφράζει τέτοιες απόψεις, οι οποίες τίθενται ανοιχτά απέναντι στα  συμφέροντα του 

τουρκικού κράτους. 

 

                                                             
8  Τσάλα(2008): 4,5 
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Ο Ορχάν Παμούκ έχει προκαλέσει θρυαλλίδα αντιδράσεων με τις απόψεις του. 

Έχει κατηγορηθεί από αυτούς που ασπάζονται το δόγμα του Μουσταφά Κεμάλ 

Ατατούρκ(λαϊκό κράτος, ότι παίζει με την θρησκεία, από τους ισλαμιστές για 

βλασφημία και από τους παλαιούς αριστερόφρονες για προδοσία ότι υπήρξε 

μαρξιστής.
9
 

 

1.2 Εργογραφία 

Ο Ορχάν Παμούκ ξεκίνησε το συγγραφικό του έργο το 1974. Ακολουθούν τα 

μυθιστορήματά του με χρονολογική σειρά :Σκοτάδι και Φώς (Karanlık ve Isık) 1979, 

το οποίο κυκλοφόρησε αναθεωρημένο με τίτλο Τσεβντέτ μπέης και Υιοί (Cevdet Bey 

ve Ogulları) 1982,Το Σπίτι της Σιωπής (Sessiz Ev)1983,Το Λευκό Κάστρο (Beyaz 

Kale)1985,Το Μαύρο βιβλίο (Kara Kitap)1990, Το 1992 έγραψε το σενάριο της 

ταινίας  Μυστικό πρόσωπο (Gizli Yüz), Καινούργια Ζωή (Yeni Hayat)1994, Το όνομα 

μου είναι κόκκινο (Benim  Adım Kırmızı)1998, Τα άλλα χρώματα (Öteki 

Renkler)1999,Το Χιόνι (Kar)2002, Ιστανμπούλ ,Πόλη και Αναμνήσεις (Istanbul 

Hatıralar ve Şehir)2003, Η Βαλίτσα του Πατέρα μου (Babamin Bavulu)2007,Το 

Μουσείο της Αθωότητας (Masumiyet Müzesi)2008,
10,11

 

 

Τα έργα του Ορχάν Παμούκ, τα οποία θα μας απασχολήσουν εδώ είναι: Χιόνι 

(Kar) 2002, Κωνσταντινούπολη, πόλη και αναμνήσεις (Istanbul) 2003, και Το Σπίτι 

της Σιωπής (Sessiz Ev) 1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=93054  Δημοσίευση 09/11/1997 

10
 http://orhanpamuk.net/biography.aspx  

11 Τσάλα (2008):3 

http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=93054
http://orhanpamuk.net/biography.aspx
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1.3 Περίληψη –Περιγραφή Βιβλίων 

1.4 Το Σπίτι της Σιωπής (1983) 

Το Σπίτι της Σιωπής, είναι το δεύτερο μυθιστόρημα του Ορχάν Παμούκ. 

Πρόκειται για ένα ελεγειακό μυθιστόρημα, μιας Τουρκίας που αλλάζει ταχύτατα και 

που εκφράζει την μελαγχολία για αυτή την τόσο μεγάλη αλλαγή και τη νοσταλγία του 

παρελθόντος. Έντονη, επίσης, είναι η παρουσία στοιχείων, τα οποία καταδεικνύουν 

μια σκληρή πραγματικότητα, η οποία στέκει ανταγωνιστικά στην απλοϊκότητα και τη 

ζεστασιά του παρελθόντος. Στοιχεία ιστορικά, αλλά και κοινωνικά είναι εξαιρετικά 

εμφανή, τα οποία όμως καλύπτονται τεχνηέντως από μια γλυκιά, ήρεμη και 

πολυεπίπεδη αφήγηση. Σε μια λουτρόπολη πάνω στον Βόσπορο και πολύ κοντά στην 

Πόλη, ζουν η γραία Φατιμέ και ο νάνος Ρετζέπ. Το σπίτι ανήκε στον άντρα της 

Φατιμέ, γιατρό εξόριστο για τις πολιτικές του πεποιθήσεις, Σελαχατίν. Ο Σελαχατίν, 

μετά την εξορία του, έγινε αλκοολικός και σταδιακά έχασε όλη του την περιουσία, 

λόγω του πάθους του. Η σχέση του ζευγαριού διαταράσσεται και η συγκατοίκηση 

παραμένει μόνο ως αναγκαστική πρακτική επιβίωσης, λόγω των οικονομικών 

προβλημάτων.
12

 

Το σκηνικό στήνεται ένα Καλοκαίρι, κατά την συνήθη επίσκεψη των τριών 

εγγονιών της Φατμά (Φατιμέ/Φατμά). Τα τρία εγγόνια, έρχονται για να περάσουν μια 

εβδομάδα διακοπών, αλλά και να προσκυνήσουν τους τάφους των γονιών τους και 

του παππού Σελαχατίν. Ο Φαρούκ είναι ευτραφής και δυσκίνητος, ιστορικός στο 

επάγγελμα, ενώ η Νιλγκιούν είναι μια όμορφη γυναίκα προοδευτικών αντιλήψεων. Ο 

                                                             
12

 Μπρουντζάκης (2009) 
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μικρότερος είναι ο Μετίν, ένας ονειροπόλος νέος που ονειρεύεται να σπουδάσει στην 

Αμερική. 
13

 

  Ο χρόνος της ιστορίας τίθεται στις αρχές τις δεκαετίας του 1980, όπου η 

Τουρκία περνά μια ταραγμένη φάση της ιστορίας της. Μετά το πραξικόπημα του 

1971, διάφορες εθνικιστικές ομάδες τρομοκρατούν τους  πολίτες, ενώ ο δυτικόφερτος 

τρόπος ζωής της νεολαίας, έρχεται σε μεγάλη σύγκρουση με τις ακραίες οργανώσεις 

εθνικιστικών ομάδων. 

           Οι διαφορετικές απόψεις των τριών εγγονιών για τα πράγματα, 

αντιπροσωπεύουν, κατά μία έννοια, τις βασικές διαφορετικές οπτικές, οι οποίες 

ενυπάρχουν στον πυρήνα της τουρκικής κοινωνίας. Ο Φαρούκ, αποτελεί την 

πραγμάτωση της παρακμής, αφού καταλήγει αλκοολικός και μόνο περιστασιακά 

ασχολείται με τα ιστορικά αρχεία, ενώ ο μικρότερος Μετίν, ονειρεύεται την 

απόκτηση πλούτου και την έντονη ζωή. Στην προσπάθειά του αυτή, ερωτεύεται μια 

νεόπλουτη νέα, της οποίας τον τρόπο ζωής δεν καταφέρνει να ακολουθήσει κι έτσι, 

απογοητευμένος πια, αντιδρά σπασμωδικά, με πράξεις που είτε τον γελοιοποιούν είτε 

τον κάνουν να φαίνεται τελείως απελπισμένος. Η όμορφη Νιλγκιούν, φαίνεται να 

είναι η μετριοπαθής μορφή και ενσαρκώνει την προσπάθεια λογικής προσέγγισης των 

πραγμάτων. Η ίδια, ωστόσο, πέφτει θύμα της ομορφιάς της και της διακριτικότητάς 

της, σε μια κοινωνία , η οποία λογαριάζει το κάλλος ως μειονέκτημα.
14

 

 

 

 

 

                                                             
13

 Μαλακάτε (2009) 
14

 Πανοτάρα (2009) 
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1.5 Χιόνι (2002) 

Βρισκόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και ο ποιητής Κα, από χρόνια 

τώρα πολιτικός εξόριστος στη Γερμανία, φτάνει στην πόλη Καρς, η οποία συνορεύει 

με την Αρμενία. Ο λόγος, τον οποίο προκρίνει ο ίδιος ο Κα για την επιστροφή του 

στην πόλη αυτή, είναι η δημοσιογραφική από μέρους του κάλυψη ορισμένων 

γεγονότων ξεχωριστού ενδιαφέροντος, τα οποία συμβαίνουν σε αυτή την πόλη. Ο 

μεγάλος αριθμός αυτοκτονιών από νεαρές Μουσουλμάνες είναι κάτι που έχει 

συνταράξει την τοπική, αλλά και την υπόλοιπη τουρκική κοινωνία. Στην 

πραγματικότητα όμως, η επιστροφή του σχετίζεται με την ανομολόγητη ελπίδα του, 

να βρει μια παλιά του συμφοιτήτρια, της οποίας την ομορφιά δεν θα μπορούσε σε 

καμία περίπτωση να ξεχάσει.
15 

Η ομοιότητα ανάμεσα στο όνομα της πόλης (Kars = από το Karsu, χιονόνερο) 

και τον τίτλο του έργου (Χιόνι = Kar), μόνο τυχαία δεν είναι. Η απομόνωση της 

πόλης την οποία θα προκαλέσει το χιόνι, συμβολίζει την πάλη της Τουρκίας ανάμεσα 

στη Δύση και την Ανατολή. Τη σύγκρουση της κεμαλικής δύσης με την ισλαμική 

ανατολή. Το Χιόνι, ορίζεται ως ένα από τα πιο πολιτικοποιημένα έργα του Ορχάν 

Παμούκ, αφού αναφέρεται συχνά στη φτώχεια και την ανεργία των κατοίκων, την 

τουρκική μεσοαστική τάξη, την προσπάθεια επιβολής θεοκρατικών φονταμελιστικών 

πρακτικών και τον κρατικό αυταρχισμό. 

Ο Κα στη διάρκεια της έρευνάς του για τις αυτοκτονίες των μανδηλοφορουσών  

αναπολεί τα φοιτητικά του χρόνια, συναντά και αντιμετωπίζει τη δυσπιστία των 

κατοίκων της περιοχής προς το πρόσωπό του, ξαναβρίσκει τη συμφοιτήτριά του, 

                                                             
15 Βρετού :3 
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Ιπέκ, ενώ γενικά και όσο βαδίζουμε προς το τέλος του βιβλίου, το έργο αποκτά 

μορφή πολιτικού θρίλερ με έντονα στοιχεία ιστορίας αγάπης. Έντονα είναι, επίσης, 

και τα αυτοβιογραφικά στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε από Το Χίονι. Ο Κα, 

όπως και ο συγγραφέας, είναι μεσοαστός και έχει ανατροφή ανάλογη και ευρωπαϊκή. 

Έτσι κινείται, όπως και ο Παμούκ, ανάμεσα στην αγάπη του για τους 

Μουσουλμάνους και την δυτική του ανατροφή, ενώ συνάμα πρέπει να αντιπαλέψει 

και την έχθρα των φονταμενταλιστών Μουσουλμάνων, οι οποίοι επικεντρώνουν στην 

δυτικότροπο παρουσιαστικό του. Αυτός ο δυϊσμός του προκαλεί σύγχυση και πέφτει 

σε μια διαρκή αντίφαση σχετικά με τις ιδέες του.
16

 

Σε ένα άλλο επίπεδο, η ψυχολογία του ποιητή άγεται και φέρεται από τις 

εναλλαγές, ανάμεσα στον αισθησιασμό, το ερωτικό στοιχείο εξαιτίας της παρουσίας 

της Ιπέκ και την έντονα πολιτική ατμόσφαιρα, η οποία επικρατεί στη συγκεκριμένη 

πόλη. Η ένταση αυτή, προκύπτει όχι μόνο από τις πρόσφατες αρνητικές εξελίξεις, με 

τις αυτοκτονίες των νεαρών γυναικών, αλλά και από την έντονη ιστορικότητα, η 

οποία περιβάλλει την πόλη, καθώς η πρόσφατη ιστορία της είναι γεμάτη από 

πολυπολιτισμικές καταστάσεις και εχθροπραξίες ανάμεσα στις διάφορες εθνότητες, 

με αποκορύφωμα την Ρωσική κατοχή και την μετέπειτα επανάκτησή της από τους 

Τούρκους.
17

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16

 Ο.π 3,4 
17 Βρετού:4 
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1.6 Κωνσταντινούπολη(2003) 

Στο έργο αυτό, ο Ορχάν Παμούκ μιλάει για την Πόλη, την πόλη του, τα παιδικά 

του χρόνια, τις αναμνήσεις της εφηβείας και της ύστερης νεότητας των φοιτητικών 

του χρόνων, για τον νεανικό του έρωτα, την αγάπη του για τη ζωγραφική, τις 

αναζητήσεις και τις απογοητεύσεις του. Είναι, ουσιαστικά, το πιο βιογραφικό του 

έργο, αφού η αφήγηση ξεκινά στη στιγμή της γέννησής του και ολοκληρώνεται στη 

δεκαετία του 1970, όπου αποφασίζει να ασχοληθεί με το συγγραφικό έργο.
18

 

Ο Παμούκ, σε μια προσπάθεια χαρακτηρισμού και εννοιολογικού ορισμού των 

αντιθετικών συναισθημάτων και αντιφάσεων, που ο ίδιος βιώνει στην Πόλη, ονομάζει 

την τελευταία, «ασπρόμαυρη». Οι φτώχεια των κατοίκων σε συνδυασμό με τα 

απλοϊκά, αλλά επιβλητικά οθωμανικά αρχιτεκτονικά σχεδιάσματα, συντείνουν στη 

δημιουργία μιας  ¨ασπρόμαυρης¨ εικόνας για το παρόν και το μέλλον της Πόλης. Μια 

πόλη, η οποία άκμασε σε βαθμό που κάθε πρωτεύουσα θα ζήλευε, βρίσκεται σε 

γενικό μαρασμό, χωρίς ίχνος ελπίδας για θριαμβευτική επάνοδο. Το μόνο που της 

μένει, να συνοδεύει την εξαθλίωση των κατοίκων της, είναι το ένδοξο παρελθόν κι 

ένα πέπλο ιστορικότητας, το οποίο καλύπτει  άλλοτε ανάλαφρα και άλλοτε όπως η Γη 

τις πλάτες του Άτλαντα την ατμόσφαιρα, σε κάθε επίπεδο της καθημερινότητας.
19

 

Η σχέση των κατοίκων της Istanbul, με την ίδια την Πόλη προσδιορίζεται από την 

οθωμανικής προέλευσης λέξη: Χιουζούν ( θλίψη). Είναι η ίδια ασπρόμαυρη 

κατάσταση, την οποία έχουμε ήδη περιγράψει και παραμένει αθέατη από τους 

εκατομμύρια τουρίστες, με έναν τρόπο συγκάλυψης, που θα εντυπωσίαζε και τον πιο 

διάσημο σχεδιαστή θεατρικών σκηνικών. Αυτό το αισθάνονται και οι κάτοικοι της 

Πόλης και είναι κάτι που τους θλίβει, ακόμη περισσότερο και από το ίδιο το γεγονός  

του γενικότερου ξεπεσμού. Η στάση αυτή δημιουργεί αισθήματα αποξένωσης και 

εσωστρέφειας ανάμεσα στον πληθυσμό της Πόλης. Τέλος, να συμπληρώσουμε εδώ, 

                                                             
18

 Βρετού : 3 
19 Χουζούρη: 2009 



20 
 

ότι το βιβλίο συνοδεύεται από ένα απίστευτα ταιριαστό με τη θεματολογία και το 

περιεχόμενο, φωτογραφικό υλικό, το οποίο προσθέτει ενάργεια, οπτικοποιώντας  την 

παρουσίαση της κατάστασης που μόλις περιγράψαμε. 

2ο Κεφάλαιο 

2.1 Ιστορικό Πλαίσιο της Σύγχρονης Τουρκίας- Οθωμανική Αυτοκρατορία τέλη 

18
ου

 αι. 

Η γεωγραφική περιοχή, την οποία κατείχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία στα 

τέλη του 18ου αιώνα, συμπεριλάμβανε τα Βαλκάνια, τη σημερινή Τουρκία 

(Ανατολία) κι ένα αρκετά μεγάλο μέρος του σημερινού αραβικού κόσμου σήμερα. Η 

εξουσία, ωστόσο, την οποία ασκούσε ο Σουλτάνος, δεν είχε παντού την ίδια επιρροή. 

Σε ορισμένες μάλιστα περιοχές (Β. Αφρική), η εξουσία του Σουλτάνου, ήταν από 

ελάχιστη ως μηδαμινή. Μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους 

Τούρκους(1453), ο Μωάμεθ Β' ο Πορθητής και οι σουλτάνοι που τον διαδέχθηκαν 

συνέχισαν τις επιδρομές και τις κατακτήσεις. Έτσι, μέχρι την εποχή του σουλτάνου 

Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς η Οθωμανική αυτοκρατορία απλωνόταν σε 3 

ηπείρους: Ασία, Ευρώπη και Αφρική. 

 

Εικόνα Τα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
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2.2 Πληθυσμός 

Το 85% περίπου του πληθυσμού ζούσε στην ύπαιθρο, ενώ το ποσοστό 

αστικοποίησης ποίκιλε από πόλη σε πόλη. Τα Βαλκάνια αποτελούσαν την πιο 

πυκνοκατοικημένη περιοχή της αυτοκρατορίας, σε αναλογία τετραγωνικών 

χιλιομέτρων προς αριθμό κατοίκων. Η σχέση αυτή, επρόκειτο να αλλάξει δραματικά 

τον 19ο αιώνα. Οι συχνοί και μικροί πόλεμοι στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας, ως 

αποτέλεσμα απουσίας επαρκούς κεντρικού ελέγχου και ερίδων ανάμεσα σε τοπικούς 

ηγέτες, όπως επίσης και οι συνακόλουθες περιπτώσεις επιδημιών, ευθύνονται κατά το 

μάλλον ή ήττον για τις συχνές πληθυσμιακές αυξομειώσεις. Με δεδομένη την 

αγροτική φύση της οικονομίας, η οποία βασιζόταν κυρίως σε χειρωνακτικά μέσα, οι 

παραπάνω καταστάσεις δημιουργούσαν τεράστια οικονομικά προβλήματα.
20

 

Στις ασιατικές επαρχίες, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αποτελούταν από 

Μουσουλμάνους (Τούρκοι, Άραβες, Κούρδοι). Στα Βαλκάνια ,αντίθετα, την 

πλειοψηφία αποτελούσαν χριστιανικοί πληθυσμοί (Σέρβοι, Έλληνες, Βούλγαροι, 

Βλάχοι). Αν και θεωρητικά η αυτοκρατορία διοικούταν από τον θρησκευτικό 

(Ισλαμικό) νόμο, στην πράξη για τη συγκεκριμένη περίοδο είχε υιοθετήσει 

νομοθετήματα περισσότερο κοσμικού χαρακτήρα. Έτσι, αυτός ο θρησκευτικός -  

γεωγραφικός διαχωρισμός, τηρούσε τα προσχήματα, χωρίς να παρεμβαίνει στις 

δημόσιες υποθέσεις. Αναμφίβολα, οι θρησκευτικές μειονότητες σε αμιγώς ισλαμικές 

περιοχές, έπρεπε να πληρώνουν διάφορους φόρους εξομοίωσης, αλλά και έτσι ακόμη 

παρέμεναν πολίτες  ή καλύτερα υπήκοοι δεύτερης κατηγορίας. Η αντιπροσώπευση 

των μειονοτήτων στα κοινά, γινόταν μέσω των θρησκευτικών τους αξιωματούχων, το 

ίδιο και στις σχέσεις τους με το κράτος. Τα μιλέτια , ήταν οι τοπικές κοινότητες, 

εθνοτικά και θρησκευτικά προσδιορισμένες, τα οποία κατείχαν κάποιον βαθμό 

σχετικής αυτονομίας στις κινήσεις τους εντός της αυτοκρατορίας.
21

 

Αλλά και οι μουσουλμανικές κοινότητες δεν αποτελούνταν από απόλυτη 

θρησκευτική ομοιογένεια. Οι Σουνίτες (Ορθόδοξοι Μουσουλμάνοι) αποτελούσαν το 
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μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Είχαν, μάλιστα, τέτοια επιρροή και ζήλο ως προς 

την επικράτησή τους, ώστε ορισμένες φορές να καταφέρονται με μεγαλύτερη 

βιαιότητα προς άλλους μουσουλμανικούς πληθυσμούς (Σιίτες) απ’ ότι απέναντι στους 

Χριστιανούς.  

Οι Διομολογήσεις, ήταν σύνολο συνθηκών μεταξύ του Οθωμανικού κράτους 

και υπηκόων ξένων χωρών, σύμφωνα με τις οποίες οι τελευταίοι κατείχαν ορισμένα 

δικαιώματα, γενικότερη ασφάλεια και κάποια αυτονομία. Επέκταση του θεσμού των 

διομολογήσεων, θεωρήθηκαν τα Μπεράτια. Τα μπεράτια απονέμονταν κυρίως σε 

χριστιανούς και επενδύονταν το κύρος της συνθήκης μεταξύ του Σουλτάνου και 

ξένων ισχυρών δυνάμεων. Οι θεσμοθετημένες αυτές παραχωρήσεις προνομίων, 

ερμηνεύονται από ορισμένους μελετητές, ως οι πρώτες κινήσεις των μη 

μουσουλμανικών πληθυσμών, οι οποίες προκάλεσαν ισχυρές αντιδράσεις από την 

πλευρά των Μουσουλμάνων, καθώς έτσι ευνοούνταν περισσότερο οι μη 

μουσουλμανικοί πληθυσμοί.
22
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2.3 Οθωμανικό Διοικητικό Σύστημα 

Η πρώτη αυστηρή διάκριση του πληθυσμού ήταν ανάμεσα στην άρχουσα 

τάξη, η οποία δεν πλήρωνε φόρους και είχε το δικαίωμα να φέρει όπλα και σε αυτούς, 

για τους οποίους δεν ίσχυε κάτι τέτοιο (Ραγιά-δες). Στο Ασκέρι, λοιπόν, ανήκαν όλοι 

οι κρατικοί υπάλληλοι, στρατιωτικοί, γραφειοκράτες, εκπαιδευτικοί (ουλεμάδες), 

είχαν εξαιρετικά προνόμια, σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Οι υπάλληλοι 

αυτοί, αποτελούσαν την διοικητική προέκταση της σουλτανικής εξουσίας και κατά 

κάποιον τρόπο τον θεματοφύλακα του Οθωμανικού πολιτισμού. Έτσι, ο ρόλος τους 

είχε διττή σημασία: Αφενός διοικούσαν και αφετέρου αποτελούσαν το συνεκτικό 

στοιχεία σε μια αυτοκρατορία, η οποία αποτελούταν από ετερότητες σε κάθε επίπεδο 

καθημερινότητας.
23

 

Η επίσημη κρατική ιδεολογία, επέβαλλε την υπεράσπιση της μουσουλμανικής 

κοινότητας από τον έξω κόσμο. Ο Σουλτάνος, μέσω της Ανταλέτ (Δικαιοσύνη), 

εξασφάλιζε τη σταθερότητα και την ευημερία των υπηκόων του. Φυσικά, κάθε άτομο 

είχε δικαίωμα και ευθύνη να κινείται στα αυστηρώς προσδιορισμένα όρια που του 

επιβάλλονταν από την κοινωνική του θέση, χωρίς να παραβιάζει το χώρο των άλλων. 

Η Οθωμανική ιδεολογία, καθόριζε με σαφήνεια και απόλυτα τις μονόδρομες 

σχέσεις εξουσίας, από τον Σουλτάνο προς τους υπηκόους του. Αν και καθοδικά, μετά 

τον Σουλτάνο, υπήρχαν αξιώματα ιεραρχίας, στην πραγματικότητα, ο Σουλτάνος 

αποτελούσε την υπέρτατη δύναμη ισχύος του οθωμανικού κράτους και όλοι οι 

υπόλοιποι ,δημόσιοι λειτουργοί, αξιωματούχοι και απλοί άνθρωποι, ήταν απλά 

σκλάβοι του. 

Στην οθωμανική επικράτεια, υπήρχε μια ιδιότυπη διοικητική αποκέντρωση, η 

οποία μάλλον σήμαινε μια πλαδαρότητα στη διαμοίραση αρμοδιοτήτων, παρά μια 

ουσιαστική διοικητική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και εξουσιών. Οι υπάλληλοι της 

Υψηλής Πύλης, της κεντρικής εξουσίας αν μπορούσαμε να πούμε με όρους 

σημερινούς, δεν ξεπερνούσαν του 1500, ενώ οι βασικές αρμοδιότητες της διοίκησης 

αυτής ήταν: η άμυνα της επικράτειας, η τήρηση του νόμου, η εποπτεία της αγοράς, η 
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έκδοση νομισμάτων, η κατασκευή δημόσιων έργων και η προμήθεια των μεγάλων 

πόλεων με τρόφιμα.
24

 

Ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση και τους υπηκόους της αυτοκρατορίας, δεν 

υπήρχε άμεση επαφή. Ιερείς, Ιμάμηδες, επικεφαλής συντεχνιών, πρόξενοι ξένων 

κρατών, ήταν οι έμμεσοι σύνδεσμοι των απλών ανθρώπων με το κράτος. Στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν συναντάμε την έννοια της ισονομίας, ούτε καν ως 

επιθυμητό γεγονός, κοινά παραδεδεγμένο μέσα στην κοινωνία. Άλλη αντιμετώπιση 

έχουν από το κράτος οι αστικοί πληθυσμοί, άλλη οι Εβραίοι και οι Έλληνες και άλλη 

οι γυναίκες, σε σύγκριση με τους άνδρες υπηκόους. 

Σε γενικές γραμμές, ο Οθωμανικός τρόπος διοίκησης, αν και ήταν αυστηρά 

συγκεντρωτικός στο πρόσωπο του Σουλτάνου, δεν θυμίζει τον κρατικό 

συγκεντρωτισμό των αρχών του 20ου αιώνα και σε ορισμένα κράτη μέχρι και τον 

σημερινό τρόπο διοίκησης. Κατά βάση, ήταν ένα πλαδαρό κρατικό σχήμα, όπου οι 

βασικές συνεκτικές δυνάμεις του κρατικού συγκεντρωτισμού (Στρατιωτικά σώματα, 

όπως οι Γενίτσαροι, οι Σπαχήδες, κ.α.) φαίνεται να έχουν αρχίσει να ατονούν, 

τουλάχιστον κατά τα τέλη του 18ου αιώνα και τις αρχές του 19ου. 
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2.4 Οικονομία 

Η παρακμή της στρατιωτικής ισχύος της αυτοκρατορίας συνοδεύτηκε από την 

μεγάλη δημοσιονομική κρίση. Εξάλλου, ο πόλεμος υπήρξε από τις βασικές αν όχι η 

βασικότερη πηγή εσόδων της αυτοκρατορίας. Λόγω της χαλάρωσης στην 

στρατιωτική ισχύ και άρα στη δύναμη επιβολής της κεντρικής διοίκησης, 

αναπτύσσεται το φαινόμενο αδυναμίας είσπραξης των σαφώς βεβαρυμμένων 

φορολογικών υποχρεώσεων. Οι τοπικοί άρχοντες (Πρόκριτοι, Πασάδες, Αγιάνηδες) 

αποκτούν όλο και περισσότερο πλούτο και δύναμη, ενώ δεν είναι λίγες οι 

περιπτώσεις, όπου συνεπαρμένοι από την αύξηση της ισχύος τους, επιδιώκουν την 

απόλυτη ανεξαρτητοποίηση, με γνωστότερο το παράδειγμα των Βαλκανίων με τον 

Αλή – Πασά.
25

 

Γενικότερα η οικονομική δομή της αυτοκρατορίας θα μπορούσε να 

περιγραφεί ως προκαπιταλιστική, καθώς το κράτος επεμβαίνει ελάχιστα και κυρίως 

καθόλου στους τομείς της οικονομίας. Η ανάδυση και ανάπτυξη , όπως επίσης και η 

προώθηση ή παρεμπόδιση ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, καθόλου δεν 

απασχολούσε την οθωμανική διοίκηση, στο βαθμό που οι απαιτήσεις της για την 

εύρυθμη λειτουργία του κράτους ικανοποιούνταν μέσω της φορολογίας. Ίσως μόνο 

προς το τέλος της αυτοκρατορίας ως ύπαρξης  ,τέλη 19ου αρχές 20ου αιώνα, να 

υπήρξε ένδειξη για προσαρμογή στις μερκαντιλιστικές αντιλήψεις. 

Η μορφή της οθωμανικής οικονομίας, ήταν κυρίως αγροτική. Η χρήση, 

ωστόσο, της Γης δεν είχε αποκλειστικά μία μορφή, για παράδειγμα, 

μεγαλογαιοκτήμονες ή μικροκαλλιεργητές. Στην επικράτεια συνυπήρχαν και 

τσιφλικάδες και μικροί ακτήμονες, αλλά και το ιερατείο (Βακούφια). 

Βασικός τομέας παραοικονομικής δραστηριότητας, με τη συγκατάθεση του 

κράτους, υπήρξε η ενοικίαση και υπενοικίαση των φόρων, οι οποίοι 

προκαταβάλλονταν στους υπεύθυνους συλλογής των. Με τον τρόπο αυτό, το κράτος 

εξασφάλιζε τα εισοδήματά του, ενώ δεν ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι έχοντας αναλάβει 

το έργο της είσπραξης φόρων, κινούμενοι αριβιστικά, αύξαναν εν αγνοία της Υψηλής 

Πύλης τη φορολογία, αποκτώντας μεγάλο πλούτο. 
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Επιπρόσθετα, στα αστικά κέντρα λειτουργούσαν μικρές επιχειρήσεις 

οργανωμένες σε συντεχνίες, ενώ δεν έλειπε και το εμπόριο ανάμεσα στα χωριά και 

την πόλη. Βέβαια, οι μεγάλες μετακινήσεις εμπορικών προϊόντων περιορίζονταν, 

λόγω της επικινδυνότητας των χερσαίων μεταφορών κι έτσι ο μεγάλος όγκος 

προϊόντων γινόταν μέσω θαλάσσης (Μαύρη Θάλασσα, Ερυθρά Θάλασσα, Περσικός 

Κόλπος).
26
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2.5 Διεθνής Σχέσεις-Διπλωματία 

Στην περίοδο την οποία αναφερόμαστε (τέλη 18ου αιώνα), αλλά και 

γενικότερα από τα τέλη του 16ου αιώνα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, σταδιακά 

εξασθενεί σε οικονομικό και κατά συνέπεια διπλωματικό και επίπεδο διεθνών 

σχέσεων, σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά κράτη (κυρίως τα νεοπαγή της Δυτικής 

Ευρώπης), τα οποία υπερτερούν από άποψης οικονομικής, στρατιωτικής και 

τεχνολογικής. 

Νέες αυτοκρατορίες, ισχυρότερες -όπως αποδείχθηκε-  της Οθωμανικής, όπως 

αυτή των Αψβούργων και της Ρωσίας, επιβάλλουν τους δικούς τους ¨ρυθμούς¨ στις 

διεθνείς σχέσεις. Για τις σχέσεις με τη Ρωσία, θα αναφερθούμε και παρακάτω 

εκτενέστερα, εξαιτίας της διαμάχης για την κυριαρχία στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία 

ξεκινά από τα τέλη του 18ου αιώνα και τελειώνει με την οριστική επανάκτηση από 

τους Τούρκους, ύστερα από την Σοβιετική Επανάσταση και την αποχώρηση των 

Ρώσων από την περιοχή.
27

 

Οι ρωσο - τουρκικές αψιμαχίες, ωστόσο, είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις 

μετέπειτα διαμορφούμενες συνθήκες, εμπορικές, οικονομικές και εθνικές. Με την 

ήττα της Τουρκίας στον ρωσο - τουρκικό πόλεμο του 1774, υπογράφηκε η Συνθήκη 

του Κιουτσούκ - Καϊναρτζή. Με τη συνθήκη αυτή, αναγνωρίστηκε η ανεξαρτησία της 

Κριμαίας, χάρη στην οποία απελευθερώθηκαν θαλάσσια περάσματα ζωτικής 

εμπορικής και όχι μόνο σημασίας, ως προνόμιο όλων των δραστηριοποιούμενων στην 

περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, ανεξαρτήτως περιορισμών που τυχόν ίσχυαν ως τότε 

με βάση το Οθωμανικό Δίκαιο. Επίσης, η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία της 

Κωνσταντινούπολης, τελούσε πλέον υπό την προστασία της Αυτοκράτειρας 

Αικατερίνης, κάτι που εκμεταλλεύτηκαν παντοιοτρόπως, τόσο οι Ρώσοι, όσο και οι 

Έλληνες της Αυτοκρατορίας. Μέσω της ρωσικής παρουσίας, στα Βαλκάνια, ο θεσμός 

των Μπερατιών επεκτάθηκε σε όλο και περισσότερους Έλληνες, οι οποίοι έκαναν 

ευρεία χρήση των πολύ σημαντικών δικαιωμάτων, τα οποία εκπήγαζαν από αυτές τις 

διομολογήσεις. Μάλιστα, οι Έλληνες πλοιοκτήτες κυριάρχησαν στη Μαύρη 

Θάλασσα, θέτοντας τα πλοία τους υπό ρωσική σημαία.
28
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Η ουσιαστική απώλεια εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, για πρώτη 

φορά στην ιστορία της, αλλά και η συμβολική ήττα της στο πεδίο της διπλωματίας, 

ως συνέπειες των καταστροφικών πολέμων με τη Ρωσία, θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν γεγονότα με πρώιμο ίσως συμβολικό και προφητικό χαρακτήρα για την 

μετέπειτα σταδιακή αποδυνάμωση και τελικά διάλυση της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. 
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2.6 Η Περίοδος Τανζιμάτ 1839-1876 

 

Η περίοδος ανάμεσα στα 1839 και 1876 είναι γνωστή ως η περίοδος των 

Τανζιμάτ. Το Τανζιμάτ (Ευεργετικές μεταρρυθμίσεις) μεταμόρφωσε το σύστημα των 

αυτοκρατορικών γραφέων, σε ένα σύγχρονο για την εποχή γραφειοκρατικό σύστημα 

διοίκησης. Με το Τανζιμάτ, η Αυτοκρατορία επιζητούσε να λύσει τα προβλήματα 

που είχαν δημιουργηθεί στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα, λόγω της 

πολυεπίπεδης διαφοροποίησης ανάμεσα στους υπηκόους της, αλλά και στις 

παρεκκλίνουσες συμπεριφορές ορισμένων αξιωματούχων, οι οποίοι δρούσαν 

αυτόνομα και αυθαίρετα. 

Πιο συγκεκριμένα, το Τανζιμάτ αφορούσε σε: α. παροχή, από μέρους του 

κράτους, εγγυήσεων για την ζωή και την τιμή, καθώς και την περιουσία, όλων των 

υπηκόων της Αυτοκρατορίας. β. κατάργηση της εκμίσθωσης είσπραξης φόρων και 

εξορθολογισμός της φορολογίας. γ. στρατιωτική οργάνωση δ. ισονομία, ανεξαρτήτως 

θρησκευτικών πεποιθήσεων.
29

 

Στην πραγματικότητα το Τανζιμάτ ήταν εξαιρετικά διαβλητό, τόσο από 

πλευράς σύνταξης και ερμηνείας, όσο και από πρακτικής εφαρμογής. Οι δυσκολίες 

που προέκυψαν, πυροδότησαν αντιδράσεις, οι οποίες αφορούσαν στην εγκυρότητα 

και την συνολική πολιτική ενέργεια του Τανζιμάτ.  

Οι  μεταρρυθμίσεις που αναφέρονταν στην προστασία της ζωής και της τιμής, 

ασφαλώς αντικατόπτριζαν τις φιλελεύθερες αντιλήψεις των Οθωμανών πολιτικών οι 

οποίοι είχαν ζήσει στην Ευρώπη. Με τον τρόπο αυτό, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, 

επιδίωξε την εξασφάλιση υποστήριξης της Μεγάλης Βρετανίας, στον αγώνα της 

απέναντι στις νέες δυνάμεις τις Ανατολής, οι οποίες αναδυόμενες φαινόταν να την 

απειλούν. Συνάμα, ωστόσο, οι μεταρρυθμίσεις αυτές αντανακλούσαν και την 

επιθυμία των ανώτατων υπαλλήλων της Υψηλής Πύλης να ξεφύγουν από το πλαίσιο 

εργασίας, το οποίο μάλλον τους αντιμετώπιζε ως ανώτατους σκλάβους, παρά ως 

κορυφαίους αξιωματούχους. 
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Οι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είχαν να κάνουν με τη φορολογία και το 

στράτευμα, είχαν σαν στόχο, αφενός την ικανοποίηση των ξένων δυνάμεων και 

αφετέρου την ελάττωση των αποσχιστικών απαιτήσεων και εθνικιστικών εξάρσεων, 

λόγω της πολυεπίπεδης και πολυποίκιλης διαφοροποίησης με βάση  κυρίως  το 

θρήσκευμα. Το δεύτερο, αποτελούσε έναν διαρκή και σταθερής έντασης κίνδυνο για 

την επέμβαση ξένης δύναμης, με την πρόφαση της προστασίας των ομόθρησκων 

(Ρωσία).
30

 

Με το τέλος της Αιγυπτιακής κρίσης, η Οθωμανική Αυτοκρατορία φαίνεται 

να ξεπερνά έναν σημαντικό σκόπελο στις διεθνείς τις σχέσεις. Μολαταύτα, η 

κεντρική κυβέρνηση, δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στις σημαντικές προκλήσεις οι 

οποίες ακολούθησαν αυτή την προσωρινή πολιτική νηνεμία στις εξωτερικές σχέσεις 

της Αυτοκρατορίας. Οι εντάσεις ανάμεσα στις μουσουλμανικές και τις μη 

μουσουλμανικές κοινότητες συνεχίστηκαν με αμείωτο ρυθμό, δίνοντας την ευκαιρία 

στις ξένες δυνάμεις για ευρείας έκτασης επεμβάσεις στην επικράτεια της 

Αυτοκρατορίας. 
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2.7 Ο Πόλεμος της Κριμαίας 1853-1856 

 

Ο Κριμαϊκός Πόλεμος αποτελεί την σημαντικότερη πολεμική διένεξη της 

Αυτοκρατορίας, με το πιο άμεσα και ευρεία αρνητικά αποτελέσματα, βραχυπρόθεσμα 

και μακροπρόθεσμα, για την πορεία και την μετέπειτα τύχη της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας, όπως έχουμε ήδη αναφέρει. 

Η φαινομενική αιτία του πολέμου, ήταν ο αγώνας των καθολικών και των 

ορθόδοξων για επικράτηση στους Αγίους Τόπους. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, οι 

εντάσεις αυτές εξυπηρετούσαν την προσπάθεια επίλυσης εσωτερικών εντάσεων, στις 

δύο κύρια αντιμαχόμενες χώρες: Την Γαλλία, η οποία επιζητούσε την επιβεβαίωση 

της καθολικής κυριαρχίας στους Αγίους Τόπους και την Ρωσία, η οποία με το 

πρόσχημα της συχνότερης παρουσίας ορθοδόξων στους Αγίους Τόπους, επιδίωκε την 

πρωτοκαθεδρία στην περιοχή. Φυσικά και η νεοσύστατη Δεύτερη Δημοκρατία, υπό 

τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη στη Γαλλία, αλλά και η Ρωσία, έψαχναν την ενίσχυση 

της εξουσίας τους απευθυνόμενοι στο θρησκευτικό συναίσθημα των υπηκόων τους.
31

 

Αποτέλεσμα αυτών των διενέξεων, ήταν να απαιτήσει η Ρωσία να είναι 

προστάτιδα όλων των ορθόδοξων πληθυσμών στον Οθωμανική επικράτεια, κάτι που 

φυσικά επρόκειτο να αρνηθεί ο Σουλτάνος. Σε συνέχεια αυτής της εξέλιξης, οι 

Οθωμανοί απαιτούν την εκκένωση των παραδουνάβιων Ηγεμονιών από τους Ρώσους 

και όταν αυτό δεν συμβαίνει, τότε κηρύττει τον πόλεμο στη Ρωσία. Πιεζόμενες από 

την κοινή γνώμη των υπηκόων τους, η οποία ήταν βαθιά αντιρωσική, οι Γαλλία και 

Βρετανία μπαίνουν στον πόλεμο, δίχως να αναμένουν σπουδαία λάφυρα από αυτόν, 

όμως μη δυνάμενες να αποφύγουν τη σύγκρουση πια, καθώς το διεθνές τους κύρος θα 

περιοριζόταν σημαντικά.
32
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2.8 Το Ανατολικό Ζήτημα 

 

Μέχρι να σταθεί στα πόδια της και πάλι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, μετά 

τον Κριμαϊκό Πόλεμο, επανήλθε στο προσκήνιο της εσωτερικής διαμάχης το 

λεγόμενο Ανατολικό Ζήτημα. Η συνεχής δυσαρέσκεια των τοπικών κοινοτήτων, 

συνήθως μη μουσουλμανικών και κυρίως Χριστιανών, οδήγησε σε απανωτές 

εξεγέρσεις. Η αιτία και η αφορμή ήταν άλλοτε η στρεβλή οθωμανική διακυβέρνηση 

και άλλοτε οι εθνικιστικές τάσεις.
33

 

Αναμφίβολα, οι μεγάλες Δυνάμεις της Ευρώπης επενέβαιναν συχνά με 

πρόφαση την προστασία των μειονοτήτων με συχνότερο αποτέλεσμα την απώλεια 

ελέγχου από το οθωμανικό κράτος σημαντικών περιοχών. Στις εξεγέρσεις αυτές, 

λόγω κακοδιοίκησης και εθνικών απαιτήσεων, εντάσσεται και η εξέγερση της 

Κρήτης το 1866, η οποία κατέληξε να επιδιώκει την απόσχιση από την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία και την ένωση με την Ελλάδα. Συνεπεία των παραπάνω επήλθε μία 

αναστάτωση και στα Βαλκάνια και τις παραδουνάβιες ηγεμονίες, η οποία 

συνοψίζεται καλύτερα με την έννοια του «Πανσλαβισμού».
34
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2.9 Η Δεύτερη Συνταγματική Περίοδος 1908--1950 

 

Η Επανάσταση των Νεότουρκων το 1908, σήμανε την αρχή της δεύτερης 

συνταγματικής περιόδου και εισήγαγε την έως τότε αυτοκρατορία στην αρχή της 

Δημοκρατίας. Η επανάσταση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία των αξιωματικών 

του στρατού, αρχικά στη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ ο σουλτάνος προσπάθησε να 

ιδιοποιηθεί το τελικό αποτέλεσμα, ιδίως στις ανατολικές επαρχίες όπου η 

πληροφόρηση ήταν ελάχιστη, και να πείσει τους υπηκόους της Αυτοκρατορίας, ότι η 

παροχή Συντάγματος ήταν δική του πρωτοβουλία, την οποία απλά είχε καθυστερήσει 

να εφαρμόσει λόγω κακών συμβουλών που δεχόταν από το περιβάλλον του.
35

 

Οι αντιδράσεις όλων των κοινοτήτων ήταν αρχικά ενθουσιώδεις, καθώς η 

επανάσταση ευαγγελιζόταν όλα όσα οι προηγούμενες ρυθμίσεις του Τανζιμάτ είχαν 

υποσχεθεί, αλλά δεν πραγμάτωσαν ποτέ. Πράγματι, η ελευθερία λόγου και έκφρασης 

γενικότερα, όπως και η ισονομία που εφαρμόσθηκαν, έδωσαν σαφή μηνύματα 

ελπίδας για συμφιλίωση και ομόνοια μεταξύ όλων των κοινοτήτων που κατοικούσαν 

στην Αυτοκρατορία. 

Η πρωτόγνωρη ελευθερία, είχε ωστόσο και δυσμενείς εκδηλώσεις, όπως οι 

πάμπολλες απεργίες που εκδηλώθηκαν, οι αντεκδικήσεις και ο ρεβανσισμός που 

ακολούθησαν τα πολιτικά πάθη, η προσπάθεια για ανέλιξη στην εξουσία νέων 

φιλόδοξων πολιτικών και στρατιωτικών. 

Μετά την επανάσταση, έγιναν και πάλι εκλογές, με το αποτέλεσμα των 

οποίων περιορίστηκε κι άλλο η εξουσία του παλατιού, ενώ οι αξιωματούχοι της 

Υψηλής Πύλης, προσπάθησαν να πετύχουν την παγίωσή τους ως ξεχωριστή 

κοινωνική ομάδα μέσω της δημιουργίας ξεχωριστού πολιτικού χώρου. Ακολούθησαν 

πολιτικές ίντριγκες, δολοφονίες και κάθε είδους μηχανορραφίες με σκοπό την 

κατάληψη της εξουσίας από τις αντιμαχόμενες πολιτικές δυνάμεις. Ακόμη και 

ανάμεσα στις τάξεις του στρατού, επικράτησε μεγάλος συναγωνισμός, κυρίως 

ανάμεσα στους ανώτερους αξιωματικούς και αυτούς των κατώτερων βαθμίδων. Στην 

προστριβή αυτή, ο σημαντικότερος παράγοντας ήταν το γεγονός ότι νεότεροι 
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αξιωματικοί, λόγω αξιώματος, ασκούσαν σημαντική επιρροή στην κεντρική πολιτική 

σκηνή. 

Στις παραπάνω εξελίξεις ήρθε να προστεθεί για άλλη μια φορά το Ανατολικό 

Ζήτημα. Οι Νεότουρκοι θεώρησαν, ότι με τις μεταρρυθμίσεις που πέτυχαν θα 

μπορούσαν να εξασφαλίσουν την αποδοχή των ευρωπαϊκών δυνάμεων κι έτσι να 

προχωρήσουν απρόσκοπτα στις εσωτερικές διεργασίες, απαλλαγμένοι από τις 

διεθνείς εντάσεις και πολέμους. 

Μολαταύτα, συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Η Αυστροουγγαρία, 

εκμεταλλευόμενη την όλη αναστάτωση, ανακοίνωσε την τελική προσάρτηση των 

εδαφών που είχε κατακτήσει το 1876 στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, ενώ η Βουλγαρία 

ανακοίνωσε την ένωση με την Ανατολική Ρωμυλία. Η Κρήτη, επίσης, 

διαπιστώνοντας την αδυναμία της Αυτοκρατορίας να συγκρατήσει τα σύνορά της, 

διακήρυξε την ένωση με την Ελλάδα, κάτι που η τελευταία δεν αποδέχθηκε. Τοπικές 

εξεγέρσεις στα Βαλκάνια και στο Ανατολικό μέρος της αυτοκρατορίας, δεν 

σταμάτησαν να συμβαίνουν τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία, ενώ οι 

ιμπεριαλιστικές επιδιώξεις των Βρετανών και των Άγγλων είχαν αρχίσει να 

διαφαίνονται απειλητικά.
36

 

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Οθωμανική Αυτοκρατορία εισέρχεται στους 

Βαλκανικούς Πολέμους. Τα νέα εθνικά κράτη, που έχουν πια σχηματιστεί στα 

Βαλκάνια, σπάνια συγκλίνουν στις θέσεις τους και τελούν υπό μια διαρκή και ,άλλοτε 

άρρητη και άλλοτε σαφώς ορισμένη επιθετική τακτική το ένα απέναντι στο άλλο. 

Παρόλα αυτά, ο κοινός σκοπός, της εκδίωξης των Οθωμανών από τον ευρωπαϊκό 

χώρο, έδινε πεδίο για άτυπες συνεργασίες. Έτσι, στις 2 Οκτωβρίου του 1912, τα 

συνασπισμένα βαλκανικά κράτη (Ελλάδα, Σερβία, Μαυροβούνιο και Βουλγαρία), 

αποστέλλουν τελεσίγραφο στην Υψηλή Πύλη, με το οποίο απαιτούσαν διευρυμένες 

μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ήταν τουλάχιστον ουτοπικό να πιστεύει κανείς ότι θα 

ικανοποιούνταν. Για το λόγο αυτό, το τελεσίγραφο που δόθηκε ήταν περισσότερο η 

πρόφαση για επιθετική πρωτοβουλία, παρά ειλικρινείς απαιτήσεις. Οι νίκες της 

βαλκανικής συμμαχίας, ήταν συντριπτικές κι έτσι η Υψηλή Πύλη αναγκάστηκε να 

υπογράψει ανακωχή. Αποτέλεσμα των μετέπειτα διπλωματικών εξελίξεων ήταν η 
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δημιουργία του αλβανικού κράτους, ενώ το θέμα της Μακεδονίας παρέμενε σε 

εκκρεμότητα, το ίδιο και η Θράκη.
37

 

Παρότι η Οθωμανική αυτοκρατορία βγήκε βαθιά πληγωμένη από τον Ά 

Βαλκανικό Πόλεμο, μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο θα υπεισέρχετο στον τελευταίο 

της πόλεμο ως Αυτοκρατορία. Αφορμή για το ξέσπασμα του «Μεγάλου Πολέμου» 

(Ά.Π.Π.) υπήρξε η δολοφονία του Αρχιδούκα της Αυστρίας, Φερδινάνδου , στις 28 

Ιουνίου στο Σαράγεβο από Σέρβους εθνικιστές. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, βαρέως 

τρωθείσα από τις τελευταίες πολεμικές συγκρούσεις, αναζήτησε συμμάχους στην 

ευρωπαϊκή ήπειρο, χωρίς επιτυχία, καθώς Βρετανοί και Γάλλοι διέκριναν πως ήταν 

σημαντικότερο να διατηρήσουν τις καλές διπλωματικές σχέσεις με τη Ρωσία. Ο 

μοναδικός σύμμαχος, που μπορούσε να δεχθεί την αιμορραγούσα Οθωμανική 

Αυτοκρατορία, ήταν η επίσης καταρρέουσα Γερμανική Αυτοκρατορία. Μολονότι δεν 

γνώριζαν οι Οθωμανοί τα ακριβή σχέδια των Γερμανών, η είσοδος της χώρας σε έναν 

νέο πόλεμο, αν και τόσο σύντομα, ίσως να επανέφερε το χαμένο γόητρο της 

αυτοκρατορίας. 

Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως ήλπιζαν οι Οθωμανοί και το τέλος του 

πολέμου θα τους βρει ηττημένους, πλάι στους συμμάχους τους Γερμανούς, 

κινδυνεύοντας να χάσουν, εκ νέου, εδάφη και διεθνές κύρος στις συνθήκες που θα 

ακολουθούσαν. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, θα καταρρεύσει τελικά και επικράτεια 

θα περάσει μέσα από σκληρές δοκιμασίες εθνικών αγώνων, αρχομένων από την 

ελληνική εγκατάσταση στρατευμάτων στη Σμύρνη, ως εγγυήτρια δύναμη 

(περισσότερο ως αμοιβή - λάφυρο των συμμάχων προς την ελληνική κυβέρνηση), 

μέχρι την εκδίωξη των μη μουσουλμανικών πληθυσμών και την εγκαθίδρυση 

μονοκομματικού κράτους.
38 
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 2.10 Προεδρευόμενη Δημοκρατία – Μονοκομματισμός (1923-1927) 

 

Η διάσωση της εναπομείνασας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν επετεύχθη 

συνολικά. Το γόητρο, όμως, και ένα μεγάλο μέρος της διασώθηκαν, μετά την τελική 

επίθεση του Κεμάλ Πασά στις εγγυήτριες ελληνικές δυνάμεις το 1922. Ο Μουσταφά 

Κεμάλ, είχε ήδη παγιώσει και ισχυροποιήσει τη θέση του στην νέα πολιτική και 

στρατιωτική πραγματικότητα, πριν ακόμη την τελική νίκη με την υπογραφή της 

Συνθήκης της Λωζάννης. Τροποποιώντας νόμους του κράτους και προωθώντας 

αλλαγές στο εσωτερικό του Λαϊκού Κόμματος, κατάφερε να επιβληθεί ως μόνος και 

αναντικατάστατος.
39

 

Το σουλτανάτο είχε καταργηθεί μόλις πριν ένα χρόνο και τα ηνία της χώρας 

κρατούσε πια η Εθνοσυνέλευση. Η σύγχυση, ωστόσο, που επικρατούσε ανάμεσα στη 

νέα πολιτική πραγματικότητα και το πρόσφατο οθωμανικό παρελθόν, λόγω της 

μεταβατικής περιόδου, δημιουργούσε περαιτέρω συγχύσεις και δυσαρμονίες στη 

λειτουργία του νέου κρατικού σχηματισμού. Ο Κεμάλ, έδειξε από την αρχή, ότι κάτι 

τέτοιο δεν θα ήταν ανεκτό. Ο νέος κρατικός σχηματισμός, θα έπρεπε να έχει απόλυτα 

κοσμικό χαρακτήρα και οι αξιωματούχοι και υπήκοοι θα έπρεπε να απεμπλακούν από 

την για αιώνες θεοκρατικού τύπου διακυβέρνηση, με όσα αυτή συμπεριλάμβανε και 

σηματοδοτούσε στην μέχρι τότε πραγματικότητά τους. Αναμφίβολα, οι αντιδράσεις, 

από όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, ήταν ισχυρές. Οι αναταράξεις, οι οποίες 

προκλήθηκαν από την προσπάθεια αυτού του μεγάλης έκτασης μεταρρυθμιστικού 

κινήματος οδήγησαν στη διάσπαση του εθνικιστικού κινήματος και τη συνακόλουθη 

δημιουργία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Μολαταύτα, ο Κεμάλ επιβλήθηκε σε 

όλα τα επίπεδα της νέας πραγματικότητας κι έτσι προχώρησε ανενόχλητος στο 

μεταρρυθμιστικό και εκσυγχρονιστικό του πρόγραμμα.
40

 

Στον θρησκευτικό τομέα, απαγορεύτηκαν τα φέσια, τα οποία 

αντικαταστάθηκαν από τα δυτικού τύπου καπέλα. Έκλεισαν, επίσης, οι τεκέδες και οι 

τουρμπέδες, οι οποίοι είχαν σημαντική θέση στην καθημερινότητα της κοινωνίας. Το 

1926 το νεοσύστατο τουρκικό κράτος υιοθετεί το ευρωπαϊκό ημερολόγιο, καθώς 
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επίσης και τον αστικό κώδικα που ίσχυε στην Ελβετία, ενώ δανείστηκε και τον 

ποινικό κώδικα της μουσολινικής Ιταλίας. Οι διάφοροι τίτλοι ευγένειας του 

οθωμανικού κράτους καταργήθηκαν και μαζί με αυτούς τα προνόμια που τους 

συνόδευαν. Η επέμβαση των κεμαλικών στα ενδυματολογικά θέματα και η 

αντίστοιχη διαμάχη με τους ισλαμιστές, κρατάει ως τις μέρες μας με την διαρκή 

συζήτηση για τη χρήση της μαντίλας στις γυναίκες. Η επίσημη θρησκεία του κράτους 

παρέμεινε ο μουσουλμανισμός, αλλά η εξατομίκευση του κράτους προχωρούσε όλο 

και βαθύτερα με ταχείς ρυθμούς, εγείροντας αντιδράσεις δυσανάλογες προς το 

όφελος που αυτές τελικά θα έφερναν στην τουρκική κοινωνία.
41

 

Η απόλυτη επικράτηση του κεμαλισμού, αν και αρχικά φάνηκε να 

εγκαθιδρύει ένα καθεστώς σχετικής ελευθερίας, στην πορεία εξελίχθηκε σε ένα 

αυταρχικό καθεστώς, μέσω του οποίου εκφράστηκε, για ακόμη μία φορά μετά τις 

διακηρύξεις των Νεότουρκων για ισονομία και ισοπολιτεία, η ασυμφωνία λόγου και 

πράξεων σχετικά με τις μειονότητες, χριστιανικές και μη. Μεγάλο τίμημα , πέρα από 

τους Κούρδους και τους Έλληνες, φαίνεται ότι πλήρωσαν και οι Αρμένιοι, μάλιστα 

το μεγαλύτερο θα λέγαμε, αφού η Γενοκτονία των Αρμενίων έχει αναγνωριστεί από 

αρκετά κράτη του κόσμου μεταξύ αυτών οι :Ελλάδα, Κύπρος, Αυστραλία, Καναδάς, 

Χιλή, Ρωσία, Γαλλία, Σουηδία, Ελβετία, Ευρωπαϊκή Ένωση, 43 από τις 50 Πολιτείες 

των ΗΠΑ, κ.α.
42 
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 Ο.π 97-98. 
 
42 Bozarslan (2002): 98-101. 
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2.11 Κουρδικός Εθνικισμός 

 

Την ίδια περίοδο εκδηλώνεται σταδιακά και το φαινόμενο του κουρδικού 

εθνικισμού. Οι εντάσεις που επικρατούσαν ευνοούσαν τις ένοπλες επιδιώξεις 

μουσουλμανικών μειονοτήτων, αλλά και άλλων μικρότερων κοινωνικών ομάδων. 

Έτσι, το 1925 οι Κούρδοι ξεκινούν ένοπλη εξέγερση στα βόρεια του Ντιγιάρμπακίρ. 

Ήδη από τη συνταγματική επανάσταση του 1908, οι κούρδοι είχαν εκφράσει με 

μετριοπαθείς σχετικά τρόπους την θέλησή τους για ξεχωριστή εθνική οντότητα με 

πρόσχημα θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις. Έτσι, η κουρδική ελίτ ιδρύει μια επιτροπή 

για την υποστήριξη και την πρόοδο των Κούρδων.
43

 

Σταδιακά, όπως είπαμε ήδη, οι απαιτήσεις έλαβαν ένοπλο χαρακτήρα και 

έγιναν πιο επιτακτικές, με αποκορύφωμα την επανάσταση του 1925. Οι εξεγέρσεις 

που ακολούθησαν καταπνίγηκαν γρήγορα και το όνειρό τους για αυτονομία, παρά και 

τις υποσχέσεις των Άγγλων παραμένει ανεκπλήρωτο μέχρι σήμερα. 

Ο Κεμαλισμός ως ιδεολογία και πολιτική πρακτική υπήρξε ανόθευτος μέχρι 

και το τέλος το Β΄Π.Π, με βασικές συνιστώσες πολιτικής μεταρρύθμισης την 

εκκοσμίκευση του κράτους και τον εθνικισμό . Οι συγκρούσεις μέσα στο 

μονοκομματικό κράτος δεν εξέλειπαν, χωρίς αυτό να διασπά την φυσιογνωμία του 

κράτους , όπως είχε διαμορφωθεί. Παρά τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις και την 

προσπάθεια εκδυτικοποίησης του νεοσύστατου κράτους, βασικές κοινωνικές 

πεποιθήσεις και κρατικές πρακτικές δεν έπαψαν να ισχύουν μάλιστα ορισμένες από 

αυτές ενισχύθηκαν. Έτσι, η μοναδικότητα του Σουλτάνου μεταφέρθηκε στο πρόσωπο 

του ενός και μοναδικού προσωποπαγούς κόμματος, με αποκλειστικό εκφραστή τον 

νέο ηγέτη, τον Μουσταφά Κεμάλ. Ένας χαλίφης στη θέση του χαλίφη άρχισε να 

διαφαίνεται και η υποσχόμενη ελευθερία δικαιωμάτων και πολυκομματισμού, δεν 

άρχισε να φαίνεται ούτε μετά το θάνατο του μεγάλου ηγέτη, αφού τα ηνία του 

κράτους ανέλαβε ο έτερος του κόμματος Ισμέτ Ινονού. 

                                                             
43 43 Z. Gökalp,Yeni Hayat, Dogru Yol (1976): 13-14. 
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2.12 Δημοκρατική Μετάβαση (1945-1950) 

Η μελανή εμπειρία της εμπλοκής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον 

Α΄Π.Π. και τα δυσάρεστα αποτελέσματά της, λόγω των εσφαλμένων επιλογών, 

φαίνεται ότι καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την μετέπειτα εξωτερική πολιτική της 

Τουρκίας και κυρίως τη διαχείριση της εμπλοκής της χώρας στον Β΄Π.Π. 

Η Τουρκία πιεζόταν από τους συμμάχους (Γαλλία και Βρετανία) να ταχθεί 

στο πλευρό τους απέναντι στη Γερμανία, με αντάλλαγμα τον εφησυχασμό της 

Τουρκίας από τον ρωσικό κίνδυνο, αλλά και τον εξοπλισμό της χώρας. Παρότι 

αποδέχθηκε τελικά να συνάψει συμμαχία, ποτέ δεν συμμετείχε ως όφειλε στις 

πολεμικές συγκρούσεις, ούτε καν προσφέροντας βάση για περαιτέρω συμμαχική 

δράση. Η Τουρκία, χρονοτριβούσε διαρκώς, πριν από τη λήψη κάθε απόφασης 

σχετικά με συμμαχικό αίτημα. Με τον τρόπο αυτό κατάφερε, αφενός μεν να πλήξει 

βαθιά το διεθνές της γόητρο φερεγγυότητας, όμως αφετέρου να διατηρήσει ακέραιη 

τη χώρα και εδαφικά, αλλά και από ανθρώπινο δυναμικό και πόρους.
44

 

Μετά τον πόλεμο, η λαϊκή δυσαρέσκεια για το χαμηλό βιοτικό επίπεδο και οι 

εξωτερικές πιέσεις για εκδημοκρατισμό της χώρας, οδήγησαν σε μια σειρά 

εκτεταμένων κοινωνικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Η βασικότερη παραδοχή, 

στο πολιτικό κομμάτι, ήρθε από τον Ισμέτ Ινονού, ο οποίος αναγνώρισε δημοσίως 

την ανάγκη για ύπαρξη αντιπολίτευσης πραγματικής από άλλη κομματική μορφή. 

Έτσι δόθηκε άδεια για τη λειτουργία και άλλων νέων κομμάτων. Σύντομα, ωστόσο, η 

παρουσία του στρατού έκανε την επανεμφάνισή της, ώστε να αντιμετωπιστεί ο 

κίνδυνος της δημιουργίας κομμάτων, που είχαν προκύψει από τις συνθήκες που 

επικρατούσαν λόγω της ανάδυσης του ψυχρού πολέμου.
45

 

Η κοινοβουλευτική διαδικασία, σε μια πρωτόλεια πολυκομματική 

εθνοσυνέλευση, όδευε από το κακό στο χειρότερο και οι κοινοβουλευτικές εντάσεις 

άγγιζαν τα όρια της φυσικής βίας.  

                                                             
44

 O.π. P. Dumont :132 
 
45 Ο.π 133-135. 
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Σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο οι αλλαγές ήταν εξίσου σημαντικές. Η 

σύγκρουση στον οικονομικό τομέα επικεντρωνόταν ανάμεσα στους 

παλαιοκομματικούς οπαδούς του κρατισμού και τους ενάντιους, οι οποίοι θεωρούσαν 

ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα και κυρίως το εμπόριο θα έπρεπε να 

απαγκιστρωθούν πλήρως από το κράτος. Η φιλελευθεροποίηση της οικονομίας 

επήλθε σταδιακά, μετά και την ανάγκη της Τουρκίας από αμερικανικά κεφάλαια και 

επενδύσεις.
46

 

Οι κοινωνικές μεταβολές δεν ήταν ίσες σε αριθμό, ούτε και το ίδιο 

βαρυσήμαντες στην αλλαγή της Τουρκίας, από τον κεμαλισμό στη σύγχρονη εποχή. 

Οι υποτυπώδεις εργασιακές οργανώσεις με ταξικό χαρακτήρα διαλύθηκαν ήδη από το 

1946, ενώ το κενό τους έγινε προσπάθεια να αναπληρωθεί από την ίδρυση 

μικρότερων εργατικών συνδικάτων. Ο μετέπειτα στρατιωτικός νόμος, ωστόσο, δεν 

άφησε περιθώρια για την ύπαρξή τους και φυσικά ούτε για την ύπαρξη των κομμάτων 

τα οποία τα  ¨προστάτευαν¨. Αργότερα η λειτουργία αυτών των συνδικάτων επετράπη 

-τύποις- μόνο ως προκάλυψη της συνεχιζόμενης ανελεύθερης πολιτικής όλων των 

κομμάτων εξουσίας. Στην πραγματικότητα οι Τούρκοι εργάτες χρειάστηκαν μια 

δεκαετία περίπου (1957) μέχρι να αποκτήσουν το δικαίωμα της απεργίας. 

Ορόσημο στην δημοκρατικοποίηση της χώρας υπήρξαν οι εκλογές του 1950. 

Σε αυτές οι Τούρκοι είχαν τη δυνατότητα να εκλέξουν ελεύθερα, για πρώτη φορά 

τους αντιπροσώπους τους. Μέχρι και σήμερα, αρκετοί εικάζουν ότι ο στρατός είχε 

προσφερθεί να επέμβει υπέρ του Ινονού, χωρίς αυτός να δεχτεί κάτι τέτοιο. Έτσι, η 

Τουρκία περνά σε μια νέα εποχή, η οποία θα χαρακτηριζόταν από αναταραχές, 

πραξικοπήματα και στρατιωτικές διενέξεις.
47
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 M. Hizal Î·È T. Basoglu (1993):887-891. 
47

 AgaogullarI (1982):83. 
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2.13 Κεμαλισμός και Ισλαμισμός 

Στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, στο Τούρκικο κράτος πραγματοποιήθηκε μια πολιτισμική 

επανάσταση που οδηγήθηκε από τον ιδρυτή του κράτους, Κεμάλ Ατατούρκ. Η χώρα 

οδηγήθηκε από την Οθωμανική-Ισλαμική πραγματικότητα στην Δημοκρατία της 

σύγχρονης Τουρκίας, δυτικού τύπου. Ο Κεμάλ οπαδός του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, 

εμπνεόμενος μάλιστα και από τη Γαλλική Επανάσταση, επιθυμούσε τον 

εκσυγχρονισμό του κράτους  μέσα από τον εκδυτικισμό.  Ο Κεμάλ, πίστευε ότι η 

βασική αιτία της καθυστέρησης της Τουρκικής κοινωνίας ήταν η θρησκεία. Οι 

Κεμαλιστές με οδηγό τον ίδιο, πίστευαν πως η θρησκεία αποτελούσε την επίσημη 

ιδεολογία του Οθωμανικού κράτους και ήταν συμπυκνωμένη στο απλοϊκό μήνυμα: 

ακολούθησε τον Προφήτη και τις εντολές του και όλα θα πάνε καλά… Στην αντίθετη 

πορεία από τον Κεμάλ, βρίσκονται οι Ισλαμιστές. Οι πιστοί του Ισλάμ, πιστεύουν για 

τη θρησκεία τους πως δεν είναι αντίθετη στον ορθολογισμό.
48

 

Ο Κεμαλισμός έδωσε έμφαση στον εθνικισμό, την αλληλεγγύη και τον 

ρεπουμπλικανισμό. Πολλοί μελετητές χρησιμοποίησαν την θεωρία της 

εκκοσμίκευσης, έτσι ώστε να αναλύσουν τη σχέση της πολιτικής με τη θρησκεία 

όπως αυτή έλαβε μέρος σε όλη τη διάρκεια του 20
ου

 αιώνα. Στη θεωρία αυτή 

στηρίχθηκε μάλιστα η εκκοσμίκευση των σύγχρονων κοινωνιών και η αντίληψη πως 

αυτή θα διαμόρφωνε τα σύγχρονα κράτη, που θα ήταν αδιάφορα απέναντι στο ζήτημα 

της θρησκείας. Ο εκσυγχρονισμός του κράτους στη Τουρκία, δεν οδήγησε στην 

εκκοσμίκευση, υπό την έννοια της απώλειας της πίστης η της εξατομίκευσης της 

θρησκείας αλλά στη μεγάλη παρέμβαση του κράτους στα θρησκευτικά θέματα, 

γεγονός που οδήγησε στη παρακμή της θρησκείας στη κοινωνία. Έτσι, στο τέλος του 

20
ου

 αιώνα όμως, η αναγέννηση των θρησκειών και η εξάπλωση και η υπεροχή του 

πολιτικού Ισλάμ  ανέτρεψαν αυτή την άποψη.
49

 

Ο εκδυτικισμός υπήρξε αναμφισβήτητα ένα πολύ ισχυρό ρεύμα στο οποίο 

προσχώρησαν και οι Οθωμανοί τον 19
ου

 αιώνα και στις αρχές του 20ού. Ο 
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 Mango (1999): 4-5. 
49 Mardin (1971): 34-39. 
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Κεμαλισμός σχετίζεται λοιπόν με τη διαδικασία που μεταβάλει τις παραδοσιακές 

κοινωνίες σε κοινωνίες Δυτικής κουλτούρας. Οι μεταβολές συντελούνται σε 

πολιτικά, οικονομικά, τεχνολογικά θέματα αλλά και σε νόμους, στο τρόπο ζωής και 

αμφίεσης καθώς και στη γλώσσα το αλφάβητο, τις αξίες και τη δομή του στρατού. Το 

κίνημα των Νεότουρκων και στη συνέχεια ο αρχηγός  τους Μουσταφά Κεμάλ ήταν η 

αρχή για την εξάπλωση του εκσυγχρονισμού και συνεπακόλουθα την άνοδο του 

πολιτικού Ισλάμ ως μορφή αντίδρασης. Το Ισλάμ, προσέλκυε το κομμάτι του 

πληθυσμού, το οποίο λόγω της αυξημένη περιθωριοποίησής και των αλλαγών στην 

κοινωνική δομή εκλάμβαναν  το Ισλάμ μέρος της καθημερινής ζωής τους. Έτσι, η 

σύγχρονη Τουρκία χωρίστηκε σε δυο μερίδες: Κεμαλιστές- εκσυγχρονιστές και 

Ισλαμιστές.
50 
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2.14 Η Παγίωση του Δημοκρατικού Κόμματος (1950-1960) 

Στις εθνικές εκλογές του 1950 το νεοϊδρυθέν Δημοκρατικό Κόμμα (Demokrat 

Partisi) κέρδισε το 53,4% των ψήφων και 408 έδρες στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, 

ενώ το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα πήρε ποσοστό 39,8% και 69 έδρες
51

. Όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, ο Στρατός πρότεινε στον Ινονού να παρέμβει ακυρώνοντας 

το αποτέλεσμα, έτσι ώστε η «γνήσια» κεμαλική παράταξη να παραμείνει στην 

εξουσία, αλλά τελικά ο Τούρκος πρόεδρος, επειδή φοβήθηκε την πρόκληση εμφύλιας 

σύγκρουσης αρνήθηκε και παρέδωσε την πρωθυπουργία στον Αντνάν Μεντερές.
52

 

Η άνθηση της τουρκικής οικονομίας την περίοδο που το Δημοκρατικό Κόμμα 

ανέβηκε στην εξουσία του έδωσε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει πολλές από τις 

υποσχέσεις του και έτσι να αυξήσει την επιρροή του και τη δύναμη του, με 

αποτέλεσμα να κερδίσει και τις εκλογικές αναμετρήσεις του 1954 και του 1957, ενώ 

είχε ήδη πάρει στα χέρια του τον έλεγχο της διοίκησης σε όλα τα επίπεδα. Από την 

άλλη πλευρά, αντιδρώντας στην οξύτατη αντιπολίτευση που του ασκούσε το 

Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, προχώρησε στη δήμευση των σημαντικότατων 

περιουσιακών στοιχείων του τελευταίου καθώς και στην κατάργηση των Σπιτιών και 

των Αιθουσών του Λαού, που συνδέονταν άμεσα με την αντιπολίτευση.
53

 

Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι δεν έχαιρε της υποστήριξης του 

στρατού, οδήγησε το Δημοκρατικό Κόμμα στο να επιχειρήσει να αυξήσει ακόμα 

περισσότερο την υποστήριξή του από τα λαϊκά στρώματα της Τουρκίας, 

αξιοποιώντας τη θρησκεία και την ισχυροποίηση της θέσης του Ισλάμ (π.χ. 

επαναφέροντας την προσευχή στην Αραβική, κάνοντας δεκτή τη διδασκαλία των 

Θρησκευτικών στα σχολεία, καθιερώνοντας τη ραδιοφωνική απαγγελία 

αποσπασμάτων από το Κοράνι), κάτι που αντιμετωπίστηκε από τον Στρατό ως 

προσπάθεια ακύρωσης της κοσμικής κεμαλικής παράδοσης. Έτσι, ο Μεντερές και το 

επιτελείο του επεξεργάσθηκαν ένα σχέδιο που αποσκοπούσε στην άσκηση πολιτικών 

                                                             
51 Βλ. αναλυτικότερα Κarpat (1959:18-25). 

52 Zürcher (2004:288), Λίτσας (2007:19). 

 

53 Zürcher (2004:292-293), Λίτσας (2007:19). 
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διώξεων εναντίον πολλών υψηλόβαθμων στελεχών του στρατού έτσι ώστε να 

αντικατασταθούν από άτομα ελεγχόμενα από το Δημοκρατικό Κόμμα. Η σύσταση το 

1960 ειδικής μονοκομματικής επιτροπής για τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ του 

Ρεπουμπλικανικού Κόμματος με στελέχη της στρατιωτικής ηγεσίας, σε συνδυασμό 

και με την αναστολή των εργασιών της Εθνοσυνέλευσης όχι μόνο χαρακτηρίσθηκε 

ως αντισυνταγματική από συνταγματολόγους αλλά προκάλεσε εκτεταμένες 

συγκρούσεις με οπαδούς του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και φοιτητές
54

. Ο 

Μεντερές οργάνωσε στις 20-24/6/1960 μια μεγάλη περιοδεία στις επαρχίες της 

Ιωνίας, όπου βρισκόταν ο κύριος όγκος των ψηφοφόρων του και ικανοποιημένος από 

τα αποτελέσματα της περιοδείας ανακοίνωσε ότι οι εργασίες της επιτροπής είχαν 

ολοκληρωθεί και επέκειτο η ανακοίνωση του πορίσματός της. Η αντίδραση του 

στρατού ήταν άμεση. Στις 27/5/1960 στρατιωτικές μονάδες κατέλαβαν τα 

κυβερνητικά κτίρια, συνέλαβαν τα μέλη της κυβέρνησης, τους βουλευτές του 

Δημοκρατικού Κόμματος και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Τζελάλ Μπαγιάρ. Στο 

σχετικό στρατιωτικό ανακοινωθέν τονιζόταν ότι η παρέμβαση του στρατού είχε 

υπερκομματικό χαρακτήρα και γινόταν προκειμένου να αποτραπεί η αλλοίωση του 

κεμαλικού χαρακτήρα του δημοκρατικού πολιτεύματος, που απειλούταν από τη 

δραστηριότητα του Δημοκρατικού Κόμματος
55

. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά 

στην προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ουσιαστικά η στρατιωτική αυτή 

παρέμβαση σηματοδοτεί την έναρξη της Δεύτερης Τουρκικής Δημοκρατίας (1960-

1980). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
54 Zürcher (2004:313), Λίτσας (2007:19-20) 

55 Weiker (1963:20-21), Λίτσας (2007:21) 
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2.15 Η Δεύτερη Τουρκική Δημοκρατία (1960-1980) 

Τον Οκτώβριο του 1960 οι Στρατιωτικοί κάλεσαν γνωστούς 

συνταγματολόγους της χώρας προκειμένου να συντάξουν το σχέδιο ενός νέου 

συντάγματος. Ο βασικός στόχος των στρατιωτικών ήταν να νομιμοποιήσουν τα 

τετελεσμένα της επέμβασης τους μέσω της καθιέρωσης ενός συντάγματος που θα 

αποδυνάμωνε τα πολιτικά κόμματα και θα μείωνε τον ρόλο τους στην τουρκική 

κοινωνία και, αντίθετα θα καθιστούσε τον Στρατό ως τον ισχυρότερο παράγοντα της 

χώρας, βασικού υπεύθυνου για την εύρυθμη λειτουργία της. Έτσι, πέρα από τη 

δημιουργία ενός δεύτερου νομοθετικού σώματος, της Γερουσίας, με υπεραυξημένες 

αρμοδιότητες αρνησικυρίας απέναντι στην Εθνοσυνέλευση, και τη δημιουργία του 

αποτελούμενου μόνο από ανώτατα στελέχη του στρατού και τον πρόεδρο της 

δημοκρατίας Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, που θα είχε γνωμοδοτικό αλλά και 

λόγω της σύνθεσής του έναν διόλου ασήμαντο ρόλο σε ζητήματα εσωτερικής 

ασφάλειας, εξοπλιστικών προγραμμάτων και εξωτερικής πολιτικής. Επιπλέον, 

καθιερώθηκε ως εκλογικό σύστημα, αυτό της αυξημένης απλής αναλογικής, που 

καθιστούσε εξαιρετικά δύσκολη τη συγκέντρωση απόλυτης πλειοψηφίας στην 

Εθνοσυνέλευση, και συνεπώς και τον σχηματισμό ισχυρών ή μονοκομματικών 

κυβερνήσεων. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι ο Στρατός στην προσπάθειά του να 

αποδυναμώσει τις ήδη νόμιμες πολιτικές δυνάμεις, προχώρησε στη νομιμοποίηση 

αριστερών και εργατικών κομμάτων και συνδικάτων, που είχαν ως σαφή τους στόχο 

την ταξική αναδιάρθρωση της τουρκικής κοινωνίας. Γενικότερα, ο Στρατός δεν ήρθε 

σε σύγκρουση με τις συνταγματικές ελευθερίες του τουρκικού λαού και σε κάθε 

περίπτωση, ασχέτως των βασικών σκοπιμοτήτων του στρατού, το Σύνταγμα που 

προέκυψε από την παρέμβαση του ήταν πιο φιλελεύθερο από αυτό του 1924.
56

 

Το πρόβλημα ήταν ότι σε μια χώρα χωρίς την απαραίτητη δημοκρατική 

παιδεία και παράδοση, ο πολυκομματικός και ο πλουραλισμός που πριμοδοτούνταν 

από το Σύνταγμα του 1960, σε συνδυασμό και με το εκλογικό σύστημα της 

ενισχυμένης απλής αναλογικής που οδήγησε στον σχηματισμό ανίσχυρων 

κυβερνήσεων συνεργασίας, δημιούργησε τελικά ένα οξύ πολιτικό κλίμα με 

βομβιστικές επιθέσεις, πολιτικές δολοφονίες και βίαιες συγκρούσεις μεταξύ 

                                                             
56 Λίτσας (2007:21-22) 
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ακροδεξιών και αριστερών ομάδων. Αρκετές από τις τελευταίες είχαν υιοθετήσει πια 

τη λογική της ένοπλης σύγκρουσης με τον αστικό κόσμο της χώρας έτσι ώστε να 

πραγματωθούν οι ανάλογες κοινωνικές ανακατατάξεις
57

. Στην πλευρά της Άκρας 

Δεξιάς είχαμε τη δημιουργία του κόμματος Milliyeci Haraket Partisi (Κόμμα 

Εθνικιστικής Δράσης) και της γνωστής για τις ακρότητες και το φανατισμό της 

οργάνωσης Buzkurtlar (Γκρίζοι Λύκοι). Τελικά το 1971 ο αρχηγός του τουρκικού 

ΓΕΣ εξανάγκασε ουσιαστικά σε παραίτηση τον πρωθυπουργό Ντεμιρέλ και 

σχηματίστηκε μια ισχυρή κυβέρνηση απόλυτα ελεγχόμενη από τους στρατιωτικούς 

που περιόρισε τις αστικές ελευθερίες, κατάργησε την αυτονομία των πανεπιστημίων 

και των ΜΜΕ και καταδίωξε ανελέητα τις αριστερές οργανώσεις, ενώ αρκετοί 

πολιτικοί κρατούμενοι δικάζονταν από στρατοδικεία. Η δε δράση της ακροδεξιάς 

κλιμακώθηκε και ως αντίβαρο ιδρύθηκε το εθνικιστικό μαρξιστικό Κουρδικό 

Εργατικό Κόμμα του Αμπντουλάχ Οτσαλάν το 1978. Την ίδια ώρα η Τουρκία 

αντιμετώπιζε οξυμμένα οικονομικά προβλήματα - και ως αποτέλεσμα των δύο 

μεγάλων πετρελαϊκών κρίσεων του 1973-1974 και 1979-1980 - με τον πληθωρισμό 

να φτάνει το 90% προς τα τέλη της δεκαετίας του 1970, ενώ καθημερινό ήταν το 

φαινόμενο των συγκρούσεων της αστυνομίας με ακροδεξιές και ισλαμιστικές 

οργανώσεις. Ουσιαστικά υπήρχε ένα κενό εξουσίας όσον αφορά την επιβολή της 

εσωτερικής κοινωνικής ειρήνης και τελικά στις 12/9/1980 ο Στρατός ανέστειλε τη 

λειτουργία της Εθνοσυνέλευσης και κήρυξε παράνομα όλα τα πολιτικά κόμματα 

καθώς και τις δύο κυριότερες εργατικές συνομοσπονδίες.
58

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
57 Βλ. αναλυτικότερα Kenville (2000: 12-34) 

58 Βλ. αναλυτικότερα Λίτσας (2007: 23-26) και Zürcher (2004: 358-359). 
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2.16 Το Πραξικόπημα του 1980 

Οι στρατιωτικοί έκαναν από την αρχή ξεκάθαρο ότι η αναστολή των 

δημοκρατικών λειτουργιών της χώρας δε θα διαρκούσε πολύ, και στόχος τους δεν 

ήταν να καταλάβουν οι ίδιοι την εξουσία αλλά να προστατεύσουν την κεμαλική 

λειτουργία του κράτους και της Δημοκρατίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφερόταν 

στην πρώτη ανακοίνωση που εξέδωσαν: “Ο σκοπός της επιχείρησης αυτής είναι η 

διαφύλαξη της ακεραιότητας της χώρας και της εθνικής ενότητας, η παρεμπόδιση ενός 

εμφυλίου πολέμου, η εδραίωση εκ νέου της ύπαρξης του κύρους του κράτους, καθώς 

και εξαφάνιση όλων των παραγόντων που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του 

δημοκρατικού πολιτεύματος”
59

. Το δε μεγάλο κύμα συλλήψεων συνδικαλιστών και 

πολιτικών δεν επηρέασε την καθημερινή ζωή της πλειονότητας των Τούρκων. 

Αντίθετα, η οριστική παύση των βομβιστικών επιθέσεων αντιμετωπίσθηκε θετικά 

από την τουρκική κοινή γνώμη
60

. 

 

 

 

 

 

                                                             
59 όπ. αναφ. στο Λίτσας (2000: 26) 

60 Βλ. αναλυτικότερα Dodd (1983: 43-45). 
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2.17  Η Τρίτη Τουρκική Δημοκρατία 

Οι στρατιωτικοί προσπάθησαν να αποκαταστήσουν σταδιακά τη 

συνταγματική λειτουργία της χώρας. Τον Οκτώβριο του 1981 συγκροτήθηκε μια 

συμβουλευτική συνέλευση τεχνοκρατών με αποστολή τη σύνταξη ενός νέου 

συντάγματος, το οποίο τελικά τέθηκε σε ισχύ έναν χρόνο αργότερα και ουσιαστικά 

αποσκοπούσε στη διατήρηση της εσωτερικής τάξης και ασφάλειας με περιορισμό των  

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνταγματικών ελευθεριών και συνολικά της 

λειτουργίας της δημοκρατίας. Μια σημαντική διαφορά σε σχέση με τις πολιτειακές 

πρακτικές του στρατού το 1960 ήταν η ανάδειξη του ηγέτη των πραξικοπηματιών, 

στρατηγού Κενάν Εβρέν, στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας καθώς και η 

αναβάθμιση του ρόλου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, που τώρα πια οι 

αποφάσεις του θα είχαν και επίσημα δεσμευτικό χαρακτήρα για την εκάστοτε 

κυβέρνηση
61

. 

Η σταδιακή, πάντα ελεγχόμενη από τον Στρατό, φιλελευθεροποίηση του 

τουρκικού πολιτικού συστήματος στη δεκαετία του 1980 έδωσε τη δυνατότητα στις 

πολιτικές δυνάμεις της άκρας δεξιάς και στις ισλαμικές δυνάμεις να επανέλθουν 

δυναμικά στην τουρκική πολιτική σκηνή. Έτσι, το ισλαμικό Κόμμα της Ευημερίας 

(Refah Partisi) του Νετζεμντίν Ερμπακάν εξελίχθηκε τελικά σε ρυθμιστικό 

παράγοντα στην τουρκική πολιτική ζωή, κάτι που εν πολλοίς οφειλόταν στη 

στρατηγική που εφάρμοσε ο Τουργκούτ Οζάλ, που προσπάθησε να κινητοποιήσει 

υπέρ του τις μάζες της υπαίθρου που ήταν βαθιά συντηρητικές και πιστές στο 

θρησκευτικό δόγμα των προγόνων τους, χωρίς όμως ταυτόχρονα να αμφισβητεί τον 

κοσμικό χαρακτήρα του κράτους. Ο αιφνίδιος όμως θάνατός του το 1993 

δημιούργησε ένα πολιτικό κενό όσον αφορά την πολιτική εκπροσώπηση των 

συντηρητικών στρωμάτων της τουρκικής κοινωνίας, το οποίο τελικά καλύφθηκε από 

τους Ισλαμιστές του Ερμπακάν, κάτι που φάνηκε τόσο στις δημοτικές εκλογές του 

1994 όσο και στις εθνικές του 1995 και τελικά ο Ερμπακάν ανέλαβε την 

                                                             
61 Βλ. αναλυτικότερα Καραμπελιάς (2002: 246-249). 
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πρωθυπουργία της χώρας το 1996 μέσω μιας συμμαχίας με την Τανσού Τσιλέρ και το 

κόμμα του Ορθού Δρόμου (Dorgu Yol Partisi)
62

. 

Ο Ερμπακάν πιεσμένος από το εσωτερικό του κόμματός του ξεκίνησε μια 

συστηματικά προκλητική πρακτική εναντίον του στρατού και του κοσμικού 

χαρακτήρα του κράτους, καθώς οι οπαδοί του Κόμματος της Ευημερίας είδαν την 

άνοδο της παράταξης τους στην εξουσία ως τη δυναμική επιστροφή του Ισλάμ που θα 

ασκούσε επίδραση και στις πολιτειακές και κοινωνικές δομές του κράτους. Η δε 

κυβερνητική συγκατοίκηση Ισλαμιστών και Τσιλέρ χαρακτηρίσθηκε από αύξηση των 

ποσοστών ανεργίας στους νέους, έντονη κρατική διαφθορά, οικονομική κάμψη στην 

εθνική παραγωγή και συνεχόμενες τριβές με το στράτευμα. Από την άλλη πλευρά, 

βέβαια, η κυβέρνηση προχώρησε σε ένα φιλόδοξο 30ετές πρόγραμμα 

εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων συνολικού κόστους 150 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων, που φυσικά επικυρώθηκε από την Εθνοσυνέλευση μετά από απόφαση του 

Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Ουσιαστικά, βέβαια, επρόκειτο για αλλά μια 

ξεκάθαρη επίδειξη ισχύος του Στρατού με αποδέκτη τον πολιτικό κόσμο της χώρας. 

Άλλωστε, το ίδιο το Σύνταγμα έδινε τη δυνατότητα στον Στρατό να επιβάλει τη 

θέληση του χωρίς να χρειάζεται να λάβει υπόψη του το οποιοδήποτε πολιτικό κόστος, 

όπως ήταν απαραίτητο για τους Τούρκους πολιτικούς
63

. 

Οι σχέσεις μεταξύ Στρατού και Ερμπακάν χειροτέρευαν συνεχώς και τελικά 

το 1997 ο Στρατός παρέδωσε μια σειρά αιτημάτων στην κυβέρνηση με στόχο τον 

περιορισμό της παρουσίας των Ισλαμιστών στη δημόσια διοίκηση και την παιδεία, 

ενώ το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας ανακοίνωσε τη σύσταση ειδικής εξεταστικής 

επιτροπής εμπειρογνωμόνων που θα συγκέντρωνε στοιχεία για ενέργειες 

φονταμενταλιστικού χαρακτήρα από μέλη της κυβέρνησης εις βάρος του κοσμικού 

χαρακτήρα του κράτους
64

. Η κυβέρνηση, αν και αποδέχθηκε το στρατιωτικό 

τελεσίγραφο, δεν έκανε τίποτα για να το εφαρμόσει, προσπαθώντας να κερδίσει 

χρόνο, ενώ αντιμετώπισε και με επιτυχία την πρόταση μομφής που υποβλήθηκε στην 

                                                             
62 Λίτσας (2002: 27-28) 

63 Λίτσας (2002: 28-29) 

64 Zürcher (2004: 383) 
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Εθνοσυνέλευση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κατηγορούσαν τον 

Ερμπακάν ως προδότη των κεμαλικών αρχών. Τελικά ο Ερμπακάν αναγκάστηκε σε 

παραίτηση, όπως και στη συνέχεια η Τσιλέρ, υπό το βάρος κατηγοριών κατά του 

συζύγου της για διαφθορά και διακίνηση πολιτικού χρήματος. Ο δε πρόεδρος της 

Τουρκικής Δημοκρατίας Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ έδωσε την εντολή σχηματισμού 

κυβέρνησης στον Μεσούτ Γιλμάζ ηγέτη του Κόμματος της Μητέρας Πατρίδας 

(Anavatan Partisi), που υπό την πίεση των στρατιωτικών αναγκάστηκε να σχηματίσει 

κυβέρνηση συνασπισμού με τον Μπουλέντ Ετσεβίτ (Κόμμα Δημοκρατικής 

Αριστεράς) και τον Χουσαμεντίν Τσιτορούκ (Κόμμα Δημοκρατικής Τουρκίας). Εδώ 

θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αντιδράσεις της τουρκικής κοινής γνώμης ήταν και 

πάλι θετικές ή ακόμα και ενθαρρυντικές προς τον στρατό
65

. 
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2.18 Η Άνοδος και τα Χαρακτηριστικά του Ισλαμισμού 

Ήδη παραπάνω αναφερθήκαμε στην άνοδο των Ισλαμιστών στην εξουσία και 

στην επέμβαση του Στρατού, όταν θεώρησε ότι ο Ερμπακάν και οι συγκυβερνώντες 

του απειλούσαν τα κεμαλικά θεμέλια του κράτους. Η άνοδος όμως στην εξουσία 

αυτών που θεωρούταν ως γνήσιοι εκπρόσωποι του κεμαλισμού το 1997 δε 

συνοδεύτηκε από τη δημιουργία εκείνων των δομών κοινωνικής ομόνοιας και 

οικονομικής ανάπτυξης  που η τουρκική κοινή γνώμη ανέμενε, όταν υποδέχτηκε 

θετικά τη στρατιωτική παρέμβαση του 1997. Αντίθετα, η οικονομική κατάρρευση τον 

Νοέμβριο του 2000 και τον Οκτώβριο του 2001 χειροτέρευσε την κατάσταση για τα 

χαμηλόμισθα οικονομικά στρώματα της χώρας σε συνδυασμό και με την αύξηση του 

πληθωρισμού, με αποτέλεσμα τη δημιουργία εντάσεων στο εσωτερικό της τουρκικής 

κοινωνίας με την υποστηριζόμενη από τον στρατό κυβέρνηση να παρακολουθεί 

απλώς τις εξελίξεις χωρίς να μπορεί να θέσει σε εφαρμογή μια πολιτική εξυγίανσης 

και οικονομικής ανάπτυξης Η δε πεισματική άρνηση του σοβαρά ασθενούς Τούρκου 

πρωθυπουργού Μπ. Ετσεβίτ να παραχωρήσει την εξουσία οδήγησε στη διάλυση του 

κυβερνητικού συνασπισμού και στην αποσκίρτηση πολλών στελεχών που ίδρυσαν το 

Κόμμα της Νέας Τουρκίας (Yeni Turkyie Partisi). Ουσιαστικά, συντελέστηκε ένας 

πολυκερματισμός της εκλογικής δύναμης του κεμαλισμού σε πολλές παρατάξεις της 

Κεντροαριστεράς και του Κέντρου
66

. Όλα τα παραπάνω οδήγησαν τελικά στον 

εκλογικό θρίαμβο του Adalet ve Kalkinima Partisi (Κόμμα Δικαιοσύνης και 

Ανάπτυξης) του Ρ. Τ. Ερντογάν, που εμφανίσθηκε σαφώς διαφοροποιημένο από την 

πολιτική σκέψη του Ερμπακάν, με έναν φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό και έχοντας 

εγκαταλείψει την παραδοσιακή ισλαμική πολιτική στάση, που χαρακτηριζόταν από το 

ανοίγματα της Τουρκίας προς τα ισλαμικά κράτη της Κεντρικής Ασίας. Στο δε 

οικονομικό επίπεδο επελέγη μια φιλολαϊκή πολιτική παροχών και φοροελαφρύνσεων 

προς τα (μικρο)μεσαία κοινωνικά στρώματα. Το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης 

πήρε το 34% των ψήφων και το μόνο άλλο κόμμα που κατάφερε να εκλέξει 

βουλευτές ήταν το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα του Ν. Μπαϊκάλ με το 19%
67

.  

                                                             
66 Zürcher (2004: 389-390) 

67 Βλ. αναλυτικότερα Carkoglou (2002). 
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Tο ποσοστό των Ισλαμιστών του Ερντογάν δεν είναι ποσοστό μιας συμπαγούς 

ιδεολογικοπολιτικής ομάδας πολιτών, αν και είναι αναμφίβολο ότι στην πλειοψηφία 

τους ανήκουν στον ιδεολογικό πυρήνα της συντηρητικής ισλαμικής πολιτικής 

ιδεολογίας. Επιπλέον τον Ερντογάν ψήφισε και μια μεγάλη μερίδα Κούρδων πολιτών 

καθώς και αριστερών τμημάτων της κοινωνίας. Η αριστερή ψήφος προς τους 

Ισλαμιστές πήρε τη μορφή της ψήφου διαμαρτυρίας προς το κεμαλικό σύστημα. Στα 

παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και η διεύρυνση της μετακινούμενης ψήφου, κάτι 

που σήμαινε ότι η παραδοσιακή ιδεολογική προσκόλληση στα κόμματα είχε μειωθεί 

δραματικά και πάρα πολλοί από τους ψηφοφόρους ήταν έτοιμοι να ψηφίσουν όποιον 

τους προσέφερε ελπίδα για κάτι καλύτερο, όπως η πάταξη της φτώχιας και της 

διαφθοράς, και ο Ερντογάν, που ήταν ήδη εξαιρετικά δημοφιλής και επιτυχημένος 

κατά τη θητεία του ως δήμαρχος της μητροπολιτικής περιοχής της 

Κωνσταντινούπολης φαινόταν καταλληλότατος για κάτι τέτοιο
68

. 

Εδώ, βέβαια, θα πρέπει να αναφερθούμε και σε κάποιες άλλες όψεις του 

τουρκικού ισλαμισμού, πέρα από το επίπεδο των πολιτικών δυνάμεων στο εσωτερικό 

της χώρας. Έτσι, είναι σημαντικό να αναφερθεί η σύνδεσή του με την τουρκική 

εξωτερική πολιτική κατά την περίοδο κατά και μετά τη διάλυση της Σοβιετικής 

Ένωσης, όταν η Τουρκία προβάλλοντας και τα κοινά ισλαμικά της στοιχεία με τις 

τουρκομανικές δημοκρατίες που προέκυψαν, προσπάθησε να αυξήσει την επιρροή 

της και τις οικονομικές επιδόσεις της στην κεντρική Ασία και τον Καύκασο
69

. 

Συνολικά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι το Ισλάμ είχε επανεμφανιστεί 

δυναμικά στην κοινωνικοπολιτική ζωή της Τουρκίας ήδη από τα μέσα της δεκαετίας 

του 1980, όταν εμφανίστηκε η μάλιστα υποστηριζόμενη από πλούσιους 

επιχειρηματίες, πολιτικούς και πανεπιστημιακούς Εστία των Φωτισμένων, ως 

αντίβαρο στην επιρροή των αριστερών διανοούμενων στην πολιτιστική ζωή της 

Τουρκίας, και η οποία βασιζόταν στη θεωρία του Τουρκοισλαμικού πολιτισμού, 

βασική θέση της οποίας ήταν ότι το Ισλάμ ασκούσε ισχυρή επίδραση στους Τούρκους 

εξαιτίας των υποτιθέμενων κοινών στοιχείων μεταξύ του προϊσλαμικού και του 
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ισλαμικού τουρκικού πολιτισμού (βαθιά πίστη στη δικαιοσύνη, μονοθεϊσμός, 

αθανασία της ψυχής, έμφαση στην οικογενειακή ζωή και την ηθική). Η δε "ειδική 

αποστολή" των Τούρκων ήταν να γίνουν "στρατιώτες του Ισλάμ". Ουσιαστικά 

επρόκειτο για ένα μείγμα εθνικισμού και μιας εκδοχής του σουνιτικού Ισλάμ, που 

αναδείκνυε την αγάπη προς τους γονείς, το κράτος και τον στρατό καθώς και τον 

πατριωτισμό ως θρησκευτικό καθήκον, και άρα ήταν φιλική προς το πάντα κεμαλικό 

κράτος. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο ηγέτης του πραξικοπήματος του 1980 Εβρέν 

ενστερνιζόταν τη συγκεκριμένη ιδεολογία και ένα από τα συνθήματα της 

στρατιωτικής επέμβασης ήταν το "θρησκεία και ηθική", που σύντομα αποτέλεσε 

στοιχείο του προγράμματος διδασκαλίας όλων των τουρκικών στοιχείων
70

. 

Την ίδια περίοδο ενισχύθηκε και το πιο ριζοσπαστικό Ισλάμ μέσω της 

ανάπτυξης των ιερατικών σχολών, των οποίων οι απόφοιτοι μπορούσαν να εισαχθούν 

με εξετάσεις στα πανεπιστήμια, της κατασκευής καινούργιων τζαμιών, του ολοένα 

και πιο εμφανώς θρησκευτικού χαρακτήρα των σχολικών βιβλίων και του μεγάλου 

αριθμού ισλαμικών εκδόσεων, βιβλιοπωλείων και επεισοδίων κατά την περίοδο του 

Ραμαζανιού. Ουσιαστικά, ήταν πια εμφανές ότι η κοσμική πνευματική ηγεσία είχε 

χάσει το μονοπώλιο στις συζητήσεις σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της τουρκικής 

κοινωνίας, αφού και στην ισλαμική πλευρά υπήρχαν πια πλήθος άτομα με 

πανεπιστημιακή μόρφωση που μπορούσαν να προτάξουν τα δικά τους πολιτικά και 

πολιτιστικά προγράμματα για τον κοινωνικοπολιτικό μετασχηματισμό της Τουρκίας, 

κάτι που αναμφίβολα έπαιξε σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα δυναμική ανάδειξη στην 

τουρκική πολιτική σκηνή των Ερμπακάν και Ερντογάν
71

. 
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2.19 Η Ευρωπαϊκή πρόκληση και το μέλλον της Τουρκίας 

Τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση καθώς και η διαδικασία παρακολούθησης του τρόπου εκπλήρωσής τους 

αποτελεί μια από τις πλέον πολιτικές (και όχι αμιγώς μονεταριστικές ή γενικότερα 

οικονομικές) κινήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις τελευταίες δεκαετίες. Ένα από τα 

σημαντικότερα σημεία των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης είναι η ειδική θέση 

και ο ιδιόμορφος ρόλος του Στρατού στην κοινωνικοπολιτική ζωή της Τουρκίας, με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρεί ότι η αυξημένη επιρροή του Στρατού στο τουρκικό 

πολιτικό σύστημα δε δίνει τη δυνατότητα στη χώρα να υιοθετήσει εκείνες τις 

μεταρρυθμίσεις που θα την κάνουν να συνάδει με το ευρωπαϊκό αστικό δημοκρατικό 

κεκτημένο
72

. 

Γενικά, η Τουρκία δε φαίνεται ότι θα επιτύχει την ένταξή της στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που δε θα πρέπει να αποδοθεί μόνο ή κυρίως στην αντίθεση 

ενός μεγάλου μέρους της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης αλλά και στην απροθυμία της 

Τουρκίας να προχωρήσει στην τελωνειακή ένωση με την Κυπριακή Δημοκρατία, 

καθώς και στη μη διάθεσή της να μειώσει τον παρεμβατικό ρόλο του Στρατού στην 

πολιτική ζωή. Επιπλέον, τυχόν αποδοχή της Τουρκίας στους κόλπους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πλήρους μέλους χωρίς να έχει προηγουμένως ανταποκριθεί 

στα κριτήρια της Κοπεγχάγης και να εκσυγχρονίσει το πολιτικό της σύστημα, τότε 

αυτό θα σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως την 

ξέρουμε μέχρι σήμερα, αφού η Τουρκία θα έχει επιτύχει, αγνοώντας τις συμβατικές 

της υποχρεώσεις, να μην εναρμονισθεί με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, κάτι που θα 

προκαλούσε την πλήρη κατάρρευση των όποιων πολιτικών κριτηρίων θέτει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η ανεκτικότητα, η απρόσκοπτη λειτουργία των 

δημοκρατικών δομών, ο πολιτικός ουμανισμός και το κράτος δικαίου
73

. 

Προκειμένου, βέβαια, να αποφευχθεί η πλήρης απομάκρυνση της χώρας από 

την Ευρώπη, είναι πιθανό να θεσμοθετηθεί ένα καθεστώς ειδικής σύνδεσης που θα 
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προβλέπει μια προνομιακή οικονομικοπολιτική σχέση μεταξύ Άγκυρας και 

Βρυξελλών. Ο δε μέσος Τούρκος πολίτης ναι μεν επιθυμεί την ένταξη της χώρας του 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνδέοντας μια τέτοια εξέλιξη με την άνοδο του βιοτικού 

επιπέδου στη χώρα και την ένταξή της στην "πολιτισμένη" Δύση, αλλά από την άλλη 

δε θα ήθελε και την κατάργηση των ειδικών πολιτικών χαρακτηριστικών της 

πατρίδας του και των κεμαλικών ιδεολογικών χαρακτηριστικών του τουρκικού 

κράτους
74

. 

Όσον αφορά τον στρατό, που όπως είδαμε παίζει κυριαρχικό ρόλο στην 

τουρκική κοινωνία και δημοκρατία σχεδόν από την ίδρυσή της και ουσιαστικά 

αποτελεί τον βασικό διαμορφωτή ενός δημοκρατικού μορφώματος που λίγα κοινά 

χαρακτηριστικά έχει με το φιλελεύθερο δημοκρατικό σύστημα των χωρών που 

βρίσκονται στα δυτικά της Τουρκίας. Το πρόβλημα είναι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση 

θέτοντας ως βασικό κριτήριο για την ένταξη της Τουρκίας στους κόλπους της, τη 

θεσμική υποβάθμιση του Στρατού, ουσιαστικά ζητά τη διαφοροποίηση ενός βασικού 

χαρακτηριστικού της τουρκικής εθνικής ταυτότητας, κάτι που είναι εξαιρετικά 

δύσκολο ακόμα κι αν η Τουρκία αναγνωρίσει τη συνταγματική αρμοδιότητα του 

Ανώτατου Δικαστηρίου της Χάγης και επιλύσει το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας με την 

Ελλάδα όπως ορίζει το Διεθνές Δίκαιο, αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, άρει 

το casus belli στο Αιγαίο, οι Κούρδοι αποκτήσουν το ίδιο δικαίωμα της ισοδικίας και 

της ισονομίας με τους υπόλοιπους Τούρκους πολίτες, διατηρώντας με την ανοχή του 

επίσημου κράτους τη γλώσσα και τα εθνολογικά και πολιτιστικά τους στοιχεία 

αναλλοίωτα
75

. 
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2.20 Πολιτικά και Κοινωνικά στοιχεία της διακυβέρνησης του Ερντογάν των 

τελευταίων ετών 

Η οικονομική πρόοδος της Τουρκίας είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες 

της διακυβέρνησης του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΚΔΑ). Στο πλαίσιο 

αυτό η αντιμετώπιση των δημοσιονομικών της προβλημάτων, η τιθάσευση του 

πληθωρισμού και η εισροή επενδυτικών κεφαλαίων σε συνδυασμό με τον εξαγωγικό 

της προσανατολισμό οδήγησαν στην ανάδειξη στο προσκήνιο νέων επιχειρηματιών, 

στους οποίους η επέκταση σε νέες αγορές για τη διάθεση προϊόντων ή την ανάληψη 

επιχειρηματικών σχεδίων έδωσε τη δυνατότητα να εκφράζουν θέσεις για την 

εξωτερική πολιτική που λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό της. Έτσι, ο 

οικονομικός παράγοντας αποτελεί πια μια διόλου ασήμαντη συνισταμένη στη 

διαμόρφωση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, και η επίδραση αυτή αυξάνεται 

αναλογικά προς την οικονομική πρόοδο. Οι προσκείμενοι στο ΚΔΑ επιχειρηματίες 

αντιπροσωπεύονται στην Ένωση Ανεξάρτητων Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών που 

ιδρύθηκε το 1990 σε αντιδιαστολή προς την παλαιότερη Ένωση Τούρκων 

Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών
76

. 

Γενικότερα, το πολιτικό σύστημα στην Τουρκία έχει υποστεί σημαντικές 

αλλαγές, με βασικότερη τη μείωση του ρόλου του στρατού. Χαρακτηριστική από 

αυτή την άποψη είναι όχι μόνο η αποτροπή των πραξικοπημάτων το 2003 και 2004 

αλλά και οι παραπομπές στη δικαιοσύνη των εμπλεκομένων στην υπόθεση 

Εrgenekon
77

. Σημαντική είναι η διαφορετική προσπάθεια προσέγγισης του κουρδικού 

ζητήματος (τουλάχιστον μέχρι και τις πρόσφατες εκλογές), με το ΚΔΑ να δίνει 

έμφαση στην κοινή μουσουλμανική ταυτότητα μεταξύ Τούρκων και Κούρδων και σε 

ζητήματα δημοκρατίας και όχι στην εσωτερική ασφάλεια του τουρκικού κράτους
78

. 

Σε κοινωνικό επίπεδο έρευνα του Τουρκικού Ιδρύματος Οικονομικών και 

Κοινωνικών Σπουδών το 2006 ανέδειξε την αξιοσημείωτη άνοδος της 

μουσουλμανικής ταυτότητας ως κύριο στοιχείο της τουρκικής. Από την άλλη πλευρά, 

εξαιρετικά χαμηλό (9%) ήταν το ποσοστό του πληθυσμού που θα επιθυμούσε ένα 
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78 Βλ. αναλυτικότερα Mitchell (2012: 78-83). 



57 
 

θεοκρατικό κράτος
79

. Σε κάθε περίπτωση οι συνεχείς εκλογικές νίκες του ΚΔΑ 

δείχνουν την αυξανόμενη δύναμη του ισλαμισμού. Μάλιστα, μετά τη νίκη του 2011 ο 

Ερντογάν δήλωσε χαρακτηριστικά ότι "η Γάζα, η Παλαιστίνη και η Ιερουσαλήμ 

νίκησαν επίσης [...] Πιστέψτε με, το Σεράγεβο κέρδισε σήμερα την ίδια νίκη με την 

Κωνσταντινούπολη, η Βηρυτός κέρδισε το ίδιο όπως η Σμύρνη, η Δαμασκός, όπως η 

Άγκυρα, η Ραμάλα, η Ναμπλούς, η Τζενίν, η Δυτική Όχθη, η Ιερουσαλήμ, κέρδισαν το 

ίδιο όπως το Ντιγιαρμπακίρ της Τουρκίας", θέλοντας έτσι να δώσει έμφαση στον 

σταθερό προσανατολισμό της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής προς τον 

μουσουλμανικό κόσμο καθώς και στην πρόθεση για ενίσχυση της πολυδιάστατης 

παρουσίας της Τουρκίας στη διεθνή σκηνή
80

. 

Τα γεγονότα, βέβαια του τελευταίου έτους με τις πολλαπλές διαδηλώσεις 

διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης Ερντογάν και η όχι σπάνια εξαιρετικά βίαιη 

αντιμετώπισή τους από τις αστυνομικές δυνάμεις δείχνουν ότι η κατάσταση στην 

Τουρκία είναι πιο περίπλοκη. Ήδη από το 2011 πολλοί έκανα λόγο για την ύπαρξη 

μιας κρυφής ατζέντας του ΚΔΑ και της σχέσης του με την ισλαμική παράδοση και 

την κουλτούρα. Στις δε εκλογές του 2011 προκάλεσε αίσθηση η παρέμβαση του 

ECONOSMIST και η έκκλησή του προς τους Τούρκους ψηφοφόρους να στηρίξουν 

την αντιπολίτευση και «να ψηφίσουν κατά του αυταρχισμού»
81

, κάτι που δείχνει ότι 

και στη Δύση η εικόνα του ΚΔΑ και του Ερντογάν δεν είναι ιδιαίτερα θετική. 
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2.21 Κωνσταντινούπολη: Οι  ονομασίες της από την ίδρυση της μέχρι και  

σήμερα 

Η Κωνσταντινούπολη γνωστή διεθνώς ως Ιστανμπούλ, είναι η μεγαλύτερη 

πόλη και λιμάνι της Τουρκίας. Στη μακραίωνη ιστορία της υπήρξε πρωτεύουσα τριών 

διαδοχικών αυτοκρατοριών : Της Ρωμαϊκής (324-395) ,της Βυζαντινής (395-1453), 

και της Οθωμανικής (1453-1922).Ως πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 

υπήρξε κέντρο του ελληνικού στοιχείου για περισσότερο από χίλια χρόνια. Κατά τη 

διάρκεια της Βυζαντινής περιόδου το ελληνικό στοιχείο ανθούσε υπό την προστασία 

της αυτοκρατορίας και η Κωνσταντινούπολη ήταν το κέντρο ανάπτυξης του. 

Η πόλη ονομαζόταν από την ίδρυση της το 658/7π.Χ έως και το 330 μΧ 

Βυζάντιο. Το 196 μΧ και για σύντομο χρονικό διάστημα έλαβε την ονομασία 

Αυγούστα Αντωνίνα από τον αυτοκράτορα Σεπτίμιο Σεβήρο, προς τιμή του Αγίου 

Αντωνίου.
82

Ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Α΄,στα εγκαίνια της το 330, την 

μετονόμασε Nova Roma (ελλ. Νεά Ρώμη ), όνομα όμως που δεν επικράτησε , καθώς 

η πόλη έγινε γρήγορα γνωστή ως Κωνσταντινούπολη , δηλαδή πόλη του 

Κωνσταντίνου από το όνομα του ιδρυτή της. 

Άλλες ονομασίες που τις αποδόθηκαν είναι <<Βασιλέυουσα>>, <<Βασιλίς 

των πόλεων>>, <<Μεγαλόπολις>> και <<Επτάλοφος>>, ενώ αναφορά γίνεται και 

στο όνομα <<Ανθούσα>>. Η διεθνής ονομασία της πόλης σήμερα είναι Ιστανμπούλ, 

όπως μετονομάστηκε επίσημα από την Τουρκική Δημοκρατία στις 28 Μαρτίου του 

1930. Η ετυμολογία του όρου δεν είναι γνωστή με βεβαιότητα. Περισσότερο 

αποδεκτή είναι η άποψη πως προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις <<εις την πόλη>>. 

Η ονομασία Ιστανμπούλ, μαζί με τις παραλλαγές Ιστινμπόλ (Istinbol) ή 

Ιστανμπόλ (Istanbol) χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο του Σουλτανάτου των 

Σελτζούκων, καθώς και κατά την πρώιμη οθωμανική περίοδο, ενώ η προφορά της 

ονομασίας ως εις την πόλη (Istinboli) πιστοποιείται σύμφωνα με πηγές από τα τέλη 

του 14
ου

 αι. 

Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, ο όρος  Ιστανμπούλ προέρχεται από τη λέξη 

Ισλαμπούλ (Islambul), δηλαδή πόλη του Ισλάμ. Η εκδοχή όμως αυτή φαίνεται να 

προσκρούει στο γεγονός χρήσης του ονόματος πριν ακόμα γίνει πρωτεύουσα της 

οθωμανικής αυτοκρατορίας. 
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Το ελαφρά παραλλαγμένο όνομα Ισλαμπόλ (Islambol)  που μεταφράζεται     

<< ως εκεί που το Ισλάμ αφθονεί>>, φαίνεται πως δόθηκε στην πόλη από τον 

Μωάμεθ Β’και συναντάται σε έγγραφα του 15
ου

 αι., καθώς και σε φιρμάνι του 

1760/1, που τελικά δεν εφαρμόστηκε, σύμφωνα με το οποίο θα έπρεπε να αποτελεί με 

επίσημο όνομα της πόλης. 

Η ονομασία Κωνσταντινούπολη βρισκόταν σε παράλληλη χρήση, κυρίως σε 

επίσημα οθωμανικά έγγραφα, λογοτεχνικά έργα αλλά και σε νομισματικές κοπές. 

Ήταν σε χρήση περισσότερο σε κύκλους λογίων , ενώ στην καθημερινή επικοινωνία  

κυριαρχούσαν διάφορες παραλλαγές της ονομασίας Ιστανμπούλ.
83
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3ο Κεφάλαιο 

3.1 Καταγραφή Στοιχείων Πολιτικού-Ιστορικού-Κοινωνικού 

χαρακτήρα στα έργα του Ορχάν Παμούκ 

3.2 Πίνακας 1 Στοιχεία στο Βιβλίο Το Σπίτι της Σιωπής 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

κομμουνιστική εφημερίδα 

Τζουμχουριέτ  

Διωγμοί μια παλαιολιθική γιαγιά 

Εθνικιστές  τη θεωρία της εξέλιξης του 

Δαρβίνου 

ένα σχεδόν ερειπωμένο 

σπίτι 

η θρησκόληπτη Τουρκία  η έννοια της επιστήμης με υπηρέτη ένα νάνο 

Νεόπλουτοι την περίοδο 1975-1980 Μια γυναίκα που δεν 

μπορεί να αγαπήσει 

κανέναν 

προοδευτική ιδεαλίστρια χάσμα ανάμεσα σε 

Ανατολή και Δύση 

τρία ενήλικα εγγόνια της 

ένας αριβίστας μαθητής  20
ος

 αιώνας  ένας καθηγητής ιστορίας 

το κοινωνικό χάος που 

επικρατεί στην Τουρκία 

Ελλάδα- Τουρκία χοντρός και μέθυσος που 

τον έχει παρατήσει η 

γυναίκα του 

 εξτρεμιστικές οργανώσεις Διεθνείς σχέσεις ένας ανόητος νεαρός που 

ονειρεύεται να πάει να 

σπουδάσει στην Αμερική 

σχέσεις δεξιάς και Σουκρού Πασά αν η γιαγιά δώσει το σπίτι 



61 
 

αριστεράς αντιπαροχή 

 Σημαία, χώρα Φωτογραφία από το τοίχο 

 εξορίστηκε από την 

πρωτεύουσα λόγω των 

πολιτικών ιδεών 

επανάσταση ένα σιωπηλό σπίτι  

Στρατιωτικοί ετοιμάζουν 

νέο πραξικόπημα 

Το λιβάδι όπου πέθανε ο 

προφήτης 

Άτιμε κλέφτη 

«ένα βήμα προόδου» στις 

αντιλήψεις της εποχής 

Είμαι τούρκος τις επαύλεις των 

νεόπλουτων  

 ένα είδος τρομοκρατίας 

στις συνοικίες  

Καραβαν σαράι δυτικού τρόπου ζωής 

τα φασιστικά στοιχεία που 

παίρνουν χρήματα για 

«προστασία» από τους 

μικρομαγαζάτορες της 

περιοχής  

Πραξικόπημα 27
ης

 Μάιου η διαμάχη των γενεών 

διαφορά και την μετάβαση 

από την «παλιά» Τουρκία 

στην σπαρασσόμενη και 

διχασμένη «νέα χώρα» 

που παλαντζάρει 

επικίνδυνα μεταξύ 

Ανατολής και Δύσης 

  Μαρία Αντουανέτα πανανθρώπινα όνειρα 

Κεμαλικούς  Κομουνιστές, υλιστές, 

ιμπεριαλιστές 

λουτρόπολη πάνω στον 

Βόσπορο 
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δυτικούς και θεοκράτες   Αλκοολικός και 

παθιασμένος 

πολιτική βία   Η σχέση των δύο συζύγων 

ήταν από ένα σημείο και 

μετά εχθρική και η 

συγκατοίκηση 

αναγκαστική λόγω της 

οικονομικής καταστροφής 

του Σελαχατίν ο οποίος 

δεν ενδιαφερόταν γιά 

τίποτα άλλο παρά μόνο για 

το πως θα γεφυρώσει το 

χάσμα Ανατολής και 

Δύσης 

παρακρατικές οργανώσεις   ένα ήρεμο καταφύγιο 

μπροστά στην σκληρότητα 

του κόσμου προς έναν 

νάνο  

αναζήτηση ταυτότητας 

 

 πατροπαράδοτη επίσκεψη 

των τριών εγγονών της 

Κοσμικούς  ερημικό χωριό 

Ισλαμιστές  πολύκοσμη λουτρόπολη  

Πολιτικές εφημερίδες  μπλαζέ νεόπλουτες παρέες 

της περιοχής  

Προοδευτικές  νεκροταφεία 
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Αστυνομικοί  Γιατρός  

  Υλιστές πλουσίους 

εκσυγχρονισμός Τουρκικές παραδόσεις Ιμάμ μπαιλντί  

Νομικό συμβούλιο μουσουλμάνοι Άδικα χτυπώ το μπαστούνι 

μου  

Γενικού διευθυντή Θάλασσα του Μαρμαρά Ο θάνατος είναι όπως τον 

περιέγραφες  

Χωροφύλακας  Εβραίοι Εργοστασίων ζάχαρης  

κουμμουνίστρια Στρατιώτης του ιππικού Βουτηγμένοι μέχρι το 

λαιμό στην αμαρτία 

Δεν  υπαρχει χώρος για 

τους κουμουνιστές 

 Δεν είμαι γυναίκα ούτε 

πούστης  

Πράκτορες  Περιμένω στο παράθυρο 

Γελάνε στις εκλογές  Ούτε είμαι μαραγκός, ούτε 

βοηθός φαρμακοποιού 

Ένταλμα σύλληψης   Μια κοπέλα της καλής 

κοινωνίας 

  Μπεκρής και άβουλος 

  Μηχανές, σπίτια , έπιπλα 

  Υπηρέτριες, νοικοκυρές 

  Τρώνε το πρωινό τους 

/τσάι 

  Δεν ήθελε να πάει τσιράκι 

σε μπαρμπέρικο 
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  Αν γεννιόμασταν παιδιά 

μιας δύστυχης οικογένειας  

  Παιδιά γαλλικής 

οικογένειας 

  Το βράδυ γυρίζουν απτή 

δουλεία τους 

  Ένας φουκαράς 

ηλικιωμένος εργάτης 

  Αποβάθρα του σταθμού 

  Πακέτο με τσιγάρα 

  Η γυναίκα του Κεμάλ, η 

φαρμακοποιός 

  Γερανός του καραβιού 

 Η πιο εθνικιστική χώρα 

είναι η Ρωσία, η πιο 

ιμπεριαλιστική 

Γεωπονική σχολή  

 Κέντρο του κόσμου είναι η 

Κεντρική Ασία και η 

Τουρκία είναι το κλειδί 

της Τουρκία είναι το 

κλειδί της 

Τσιγκούνη λαχειοπώλη  

  Κουρέλια, σκισμένα 

υφάσματα, στοίβες χαρτιά, 

καμένα σπίρτα 

  Ανώμαλοι, 
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καθυστερημένοι 

  Καινούργια σπίτια από 

μπετόν, οικοδομές, δρόμοι 

γέφυρες 

  Η γυναίκα είναι πλάσμα 

αδύνατο 

 

3.3 Σύνοψη-Σχολιασμός 

Στο δεύτερο μυθιστόρημα του Το σπίτι της Σιωπής, ο Ορχάν Παμούκ, 

παραθέτει ένα ελεγειακό μυθιστόρημα που πραγματεύεται έναν κόσμο που χάνεται, 

σε μια Τουρκία που σταδιακά αλλάζει. Αναδιπλώνεται το παρελθόν, το οποίο έρχεται 

σε αντίθεση με τη καθημερινότητα του σήμερα. Ο συγγραφέας προσεγγίζει τις 

ιστορικές αλλαγές από κοινωνική πλευρά τονίζοντας τις αλλαγές που έχουν επέλθει 

στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων χωρίς όμως αυτοί να είναι ικανοί να τις 

ακολουθήσουν.  

Το μυθιστόρημα παρουσιάζει την ιστορία, τον διχασμό και τον δυισμό, στη 

δεκαετία του 80.<<Σήμερα με κάλεσε ο Ταλάτ Πασάς και μου είπε: Γιατρέ Σελαχατίν, 

θα φύγεις από την Ιστανμπούλ και δεν θα ασχοληθείς άλλο με την πολιτική!..Είσαι 

πεισματάρης, περνιέσαι για ήρωας, μου είπε, αν όμως θέλω, μπορώ να σε στείλω 

αμέσως, με το πρώτο πλοίο, μαζί με τους άλλους στις φυλακές της Σινώπης. Τα έβαλες 

μαζί μας, κατηγόρησες το κόμμα μας , μα φαίνεσαι άνθρωπος λογικός έλα στα συγκαλά 

σου..>> <<Καταλαβαίνεις, Φατμά, αυτοί οι Ενωτικοί το παρακάνουν, δεν ανέχονται 

την ελευθερία (σελ.30)>>. Η Τουρκία επηρεάζεται από την ύπαρξη εθνικιστικών 

ομάδων, οι οποίες ασκούν ένα είδος τρομοκρατίας στις μικρές πόλεις και στις φτωχές 

της συνοικίες. <<Είστε Εθνικιστές>> <<Ξέρεις ποια είναι τα αιτήματα μας;>> 

<<Εθνικισμός και τα ρέστα (σελ.353)>>.  Ο Παμούκ, αποτυπώνει την προβληματική 

κατάσταση ενώ την ίδια στιγμή επισημαίνει τις διαφορές ανάμεσα στον Δυτικό τρόπο 

ζωής που υιοθετούν οι νέοι και στον παλιό που ασπάζονται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. 

Η εξέλιξη της ιστορίας γίνεται μέσα από διαφορετικό τρόπο αφήγησης και έτσι θα 

λέγαμε πως γίνονται πιο αισθητές οι αντιθέσεις, μεταξύ των μελών της 
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παρακμάζουσας οικογένειας και κοινωνίας. Οι πρωταγωνιστές φανερώνουν ένα 

προβληματικό κοινωνικό υπόβαθρο και φέρνουν στην επιφάνεια πολλά προβλήματα 

της Τούρκικης κοινωνίας. Τα πρόσωπα που έχουν πρωταγωνιστικούς ρόλους στην 

ιστορία είναι Σελαχατιν, Φατμά , Ρετζέπ(τζουτζές)  και τα τρία εγγόνια. Η σχεδόν 

αιωνόβια Φατμά και ο νάνος Ρετζέπ. Μεταξύ τους θα λέγαμε πως υπάρχει μια σχέση 

εξουσίας από τη Φατμά προς αυτόν, ωστόσο φαίνεται πως και οι δυο έχουν 

συμβιβαστεί και δεθεί σε αυτή την περίεργη θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε 

σχέση. Η σχέση της Φατμά με τον νάνο είναι περίεργη και ιδιαίτερη τους ενώνει ένα 

μυστικό, μιά οικογενειακή τραγωδία. Όπως αναφέρεται, ο Ρετζέπ είναι ο «τζουτζές» 

της Φατμά, εκείνη του φέρεται με περιφρόνηση – εκείνος της μαγειρεύει και της 

καθαρίζει το σπίτι, το σπίτι που είναι ένα ήρεμο καταφύγιο μπροστά στην 

σκληρότητα του κόσμου προς έναν νάνο. 

Οι δυο παραπάνω χαρακτήρες, ζουν στο σπίτι που αγόρασε η Φατμά με τον 

άντρα της, τον γιατρό Σελαχατίν. Η σχέση της Φατμά με τον Σελαχατίν φαίνεται πως 

ήταν η σχέση που παρόλο τις δυσκολίες άντεξε στο χρόνο και οι δυο μοιράστηκαν 

δύσκολες καταστάσεις και στάθηκαν ο ένας στον άλλον. Η Φατμά παρουσιάζεται 

ωστόσο πιο κουρασμένη και φαίνεται πως οι αδυναμίες του άντρα της, την έφθειραν 

σταδιακά. Ο Σελαχατίν ήταν αλκοολικός και παθιασμένος, και σταδιακά  έχασε όλα 

του τα λεφτά.  Έτσι, αναγκαζόταν να πουλάει τα κοσμήματα της Φατμά για να 

ζήσουν.  Συνεπώς θα μπορούσαμε να πούμε πως η σχέση των δύο συζύγων ήταν προς 

το τέλος εχθρική και η συγκατοίκηση τους ήταν αναγκαστική λόγω της οικονομικής 

καταστροφής του Σελαχατίν. 

Τα τρία εγγόνια, παρουσιάζονται ως εντελώς αντίθετοι χαρακτήρες. Ο ένας 

είναι ο χοντρός και δυσκίνητος Φαρούκ που είναι ιστορικός. Η εγγονή είναι η 

όμορφη και προοδευτική Νιλγκιούν και ο τρίτος και μικρότερος εγγονός είναι ο  

νεαρός και ανήσυχος Μετίν. Τα τρία εγγόνια έχουν διαφορετική προσέγγιση των 

πραγμάτων. Ο μεγαλύτερος Φαρούκ τηρεί την παράδοση της οικογένειας που θέλει 

τους άντρες αλκοολικούς και «αποτυχημένους». Πίνει συνέχεια και όταν είναι 

ξεμέθυστος ψάχνει τα ιστορικά αρχεία της μικρής πόλης και βρίσκει 

μικροπεριστατικά προσπαθώντας κάποια στιγμή να γράψει κι’αυτός κάτι. <<Ο 

Φαρούκ είναι ο μεγάλος μου αδερφός, νιώθω την απαίσια μυρωδιά του αλκοόλ που 

βγαίνει από το στόμα του αδερφού μου..(σελ.276)>>.  Ο νεαρότερος Μετίν θέλει να 

πλουτίσει, να ζήσει έντονα, να ερωτευτεί. Ερωτεύεται μιά «κοσμική» νεαρή και 
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προσπαθεί να την εντυπωσιάσει αλλά συνειδητοποιεί την διαφορετικότητά του μέσα 

στις μπλαζέ νεόπλουτες παρέες της περιοχής, έτσι αντιδρά σπασμωδικά 

ακροβατώντας μεταξύ της γελοιότητας και της απελπισίας. <<Μετίν: Κατόπιν άρχισα 

να φαντάζομαι τον εαυτό μου πλούσιο: Με τα χρήματα που κερδίζω στην Αμερική, 

αγοράζω στην Τουρκία μια εφημερίδα, μα δεν χρεοκοπώ, όπως όλοι οι βλάκες πλούσιοι 

μας..είμαι άνθρωπος-θρύλος, που να πάρει όμως, θα ήθελα να είμαι και πρόεδρος της 

ποδοσφαιρικής ομάδας, της Φενερμπαχτσέ (σελ.185)>>  Η Νιλγκιούν που θα βρει τον 

μπελά της λόγω της ομορφιάς και της διακριτικότητάς της είναι ίσως το πιό 

«νορμάλ» άτομο της ιστορίας που η μοίρα του φέρεται σκληρά..<<Νιλγκιούν: Κάθε 

πρωί πηγαίνει και αγοράζει μια Τζουμχουριέτ, άλλη εφημερίδα δεν παίρνει… Όταν την 

ερωτεύτηκα δεν ήξερα ότι ήταν κομουνίστρια(σελ.254-255)>> 

 

Θα λέγαμε, πως το μυθιστόρημα είναι έντονα συμβολικό. Σκοπός του 

συγγραφέα είναι να τονίσει την μετάβαση και τις διαφορές από την «παλιά» Τουρκία 

στην σπαρασσόμενη και διχασμένη «νέα χώρα» που παλαντζάρει επικίνδυνα μεταξύ 

Ανατολής και Δύσης. <<Τις μέρες αυτές, που η επιστήμη στη Δύση εξελίχτηκε τόσο, 

ώστε να θεωρεί ασήμαντο το πρόβλημα της ύπαρξης του Θεού και να το παραμερίζει, 

τους πνευματικούς μας ανθρώπους δεν πρέπει να τους απογοητεύει το γεγονός της 

καθυστέρησης της Ανατολής και της επιμονής της να συνεχίζει να κοιμάται στα 

σκοτάδια του Μεσαίωνα, απεναντίας, να τους εγκαρδιώνει να τους σπρώχνει στη 

δουλειά· γιατί είναι ολοφάνερο ,συνέχιζε, ότι εμείς δεν πρέπει απλώς να μεταφέρουμε 

εδώ την επιστήμη της Δύσης, μα να την αφομοιώσουμε, να την 

επαναφεύρουμε·(σελ.36)>>. Θα μπορούσαμε εύκολα να πούμε πως το ρόλο της 

Τουρκίας ενσαρκώνει η γιαγιά που μένει κλεισμένη σε ένα ερημωμένο σχεδόν σπίτι. 

<<Ο χρόνος σταμάτησε, κι έμεινα μόνη κι έρημη, άδικα φωνάζω και χτυπώ κάτω 

απελπισμένα το μπαστούνι μου, κανείς δεν μ’ακούει: μονάχα οι εγκαταλειμμένες 

πολυθρόνες, οι καρέκλες, τα σκονισμένα τραπέζια, οι κλειστές πόρτες, τα απελπισμένα 

έπιπλα, που από μόνα τους τρίζουν. Ο θάνατος όπως τον περιέγραφες, 

Σελαχατίν!(σελ.461)>>. Τα εγγόνια ενσαρκώνουν τη νέα εποχή που όμως θα έρθει με 

προβλήματα. <<Πολύ πάλιωσε, γιαγιά· να το κατεδαφίσουμε και να φτιάξουμε μια 

πολυκατοικία, έτσι θα έχετε και εσείς περισσότερες ανέσεις(σελ.58)>>. 
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Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως το παραπάνω βιβλίο αποτελεί ένα μυθιστόρημα 

όπου ο συγγραφέας μπλέκει την ιστορία, την πολιτική και τα κοινωνικά ζητήματα σε 

μια δραματική οικογενειακή ιστορία, και μέσα από αυτήν τα 

προσεγγίζει.<<..ολομόναχος εδώ πάνω στην άμμο, δεν έχω κανέναν, για όλα εσείς 

φταίτε μητέρα, πατέρα, επειδή πεθάνατε τόσο νωρίς, καμιά μητέρα, κανένας πατέρας 

δεν αφήνουν έτσι μόνο το παιδί τους, τουλάχιστον να μου αφήνατε καμία κληρονομιά, 

γιατί τότε θα ήμουνα κι εγώ όπως αυτοί, μα ούτε χρήματα τίποτα , μονάχα ένα χοντρό 

αδελφό και μια ιδεολόγο αδερφή, είναι βέβαια και η γιαγιά με τον νάνο της , κι ακόμη 

εκείνο το ερειπωμένο ,γελοίο, γεμάτο μούχλα σπίτι που δεν λένε να το γκρεμίσουν, 

όμως εγώ θα το γκρεμίσω, στο διάβολο όλοι, ξέρω βέβαια γιατί δεν μπορέσατε να 

κερδίσετε χρήματα, δειλοί, φοβηθήκατε τη ζωή, κι ούτε είστε τόσο 

γενναίοι..(σελ.275)>>.  

Στην Τουρκία που εκσυγχρονίζεται, μένουν πράγματα αναλλοίωτα στο χρόνο. 

Η χώρα, οι άνθρωποι συγκρούονται με το καινούριο που έρχεται αλλά σταδιακά το 

αποδέχονται καθώς η ιστορία έχει τη δική της ροή.  
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3.4 Πίνακας 2 Στοιχεία στο Βιβλίο Χιόνι 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

-Στη Γερμανία ζωή 

πολιτικού εξόριστου 

-Δώδεκα χρόνια στη 

Γερμανία 

-Προεκλογικές αφίσες που 

κρέμονταν 

-Πολιτικό θέατρο με 

αριστερά μηνύματα 

-Έναν από τους 

αριστερούς ήρωες της 

δεκαετίας του ‘70 

-Προεκλογικές αφίσες 

στους τοίχους 

-«Πάμε πρώτα στον 

υπαστυνόμο» 

- Είχε δολοφονηθεί ο 

πρώην δήμαρχος 

-Υποψήφιοι που έφερναν 

τενεκέδες λάδι, σαπούνια, 

μπισκότα και μακαρόνια 

-Παλιό λεωφορείο 

Magirus 

-Αγορασμένο 5 χρόνια 

πριν στην Φρανκφούρτη 

-Ένα από τα κομψά 

ρωσικά κτίρια, βαλτικής 

αρχιτεκτονικής 

-Την περίοδο της ρωσικής 

κατοχής 1877-1918 

-Κάποτε στο Καρς υπήρχε 

μια πλούσια μεσοαστική 

τάξη 

-Παλιά ρωσικά κτίρια 

-Εμπόριο του Οθωμανικού 

κράτους με την Τσαρική 

Ρωσία 

-Αρμένικες εκκλησίες 

χτισμένες χίλια χρόνια 

πριν 

-Πέρσες, Μόγγολοι, 

-Από ένα μαλακό ύφασμα 

τον έκανε να αισθάνεται 

ντροπή και ανησυχία 

-Όπως οι ήρωες του 

Τσέχωφ 

-Ένας αραμπάς 

-Πολυκατοικίες από 

μπετόν 

-Ελπίδα να σταματήσουν 

οι αυτοκτονίες 

-Στα γεμάτα με άνεργους 

Κούρδους καφενεία 

-Παραγκούπολη 

-Φτωχικές συνοικίες του 

Καρς 

-Παράξενη και πανίσχυρη 

μοναξιά παντού στην πόλη 

-Φίσκα από άνεργους 

-Αυτόχειρες κοπέλες 

-Ανταρτών του PKK 



70 
 

-Εφόδους της αστυνομίας 

-Αφίσες της διεύθυνσης 

θρησκευμάτων 

-Κόμμα της ισότητας των 

λαών με Αλεβήδες 

Αζέρους 

-Λαϊκοί και δημοκράτες 

-Το πνεύμα του 

εκδυτικισμού της 

Τουρκίας 

-Λαχτάρα της 

Δημοκρατίας 

-Οι ατέλειωτοι καβγάδες 

της Τουρκίας με το 

Αρμενιστάν 

-Το κόμμα του Αλλάχ 

-Να ορκιστούν ότι θα 

δώσουν την ψήφο τους 

-Γνωστά φιλοκεμαλικά 

έργα 

-Αξιοθρήνητος, άθλιος 

πολιτικός κόσμος της 

Τουρκίας 

-Όταν ήταν φοιτητές, τότε 

που οργανώνονταν στην 

Ιρανοί, Ρωμιοί, 

Γεωργιανοί, Κούρδοι 

-Τη Ρωσική περίοδο 

αρχιτέκτονες του Τσάρου 

έχτιζαν 

-Ο Αλέξανδρος Γ΄ 

επισκεπτόταν για να 

συναντηθεί κρυφά με την 

ερωμένη του 

-Στήριξαν οικονομικά οι 

Ρώσοι 

-Ο τουρκικός στρατός 

μπήκε στο Καρς το 1920 

-Η πόλη έπεσε στα χέρια 

των Αρμενίων , των 

Ρώσων, του Αγγλικού 

στρατού 

-Οι Τούρκοι υιοθέτησαν 

τον πολιτισμό που έφεραν 

στην πόλη οι Τσάροι 

-Είκοσι χρόνια από τον 

ελληνο - τουρκικό πόλεμο 

-Κατασκευασμένο πριν 

από 110 χρόνια στη Λιψία 

 

-Ο υπαστυνόμος είχε μια 

κοιλιά που θύμιζε βαρέλι 

μπύρας 

-Στο πάτωμα χώμα ή χαλιά 

μηχανής 

Ηλεκτρικές σόμπες με 

κλεμμένο ρεύμα 

-Τα παιδιά τους άνεργα ή 

στις φυλακές 

-έσπαζαν στο ξύλο τα 

κορίτσια τους (οι γονείς) 

-Ξύλο από τον άνεργο και 

κομπλεξικό άντρα της 

-Μια δασκάλα είπε στην 

τάξη ότι μια κοπέλα δεν 

ήταν παρθένα 

-Να φοράει μαντίλα, 

σύμβολο του πολιτικού 

Ισλάμ 

-Τα χρόνια του 

εκδυτικισμού της 

Τουρκίας 

-σημαία του πολιτικού 

Ισλάμ στο κεφάλι τους 
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Αριστερά 

-Η πολιτική θεωρία του 

Ισλάμ 

-Μέλη μικρών 

επαναστατικών ομάδων 

-Οι υπάλληλοι της ΕΥΠ 

παρακολουθούν τα 

τηλέφωνα του κόμματός 

μας 

-Αναλγησία του κράτους 

και της αστυνομίας 

-Κεντροδεξιό κόμμα της 

Μητέρας Πατρίδας 

-Στρατευμένο μέλος του 

πολιτικού Ισλάμ 

-Αναταραχές ανάμεσα 

στους μαρξιστές 

Κούρδους εθνικιστές και 

τους ισλαμιστές Κούρδους 

-Στις αφίσες ο Ατατούρκ 

θύμιζε.. 

-Είναι άνθρωπος της 

κυβέρνησης 

-Προπαγανδιστικές 

εκλογικές σημαιούλες 

-Η μείωση των εμπορικών 

σχέσεων με τη Σοβιετική 

Ένωση τα χρόνια του 

Ψυχρού Πολέμου 

-Το κλείσιμο των 

τελωνείων 

-Η επικράτηση το 1970 

των άτακτων 

κομμουνιστών 

-Να καίγονται τα παλιά 

και κομψά σπίτια των 

αρχών του αιώνα 

-Μέχρι το 1967 μια παλιά 

ορθόδοξη εκκλησία 

-Για το μακελειό των 

Αρμενίων 

-Μετά το πραξικόπημα 

άρχισαν να 

συλλαμβάνονται ο ένας 

μετά τον άλλον  

-Παλιά αρμένικα σπίτια, 

όπου τα τελευταία χρόνια 

δε ζούσε κανείς 

-Μισάνοιχτες κουρτίνες 

στα παλιά παράθυρα των 

-Σας παρακολουθούσε η 

αστυνομία 

-Όλοι στην Ασφάλεια 

ξέρουν ότι ρωτάτε 

-Αζέρος, Κούρδος, 

Καραπάχος 

-Λαδωνόταν και 

παρανομούσε 

Οι εθνικές 

διαφορετικότητες κι ο 

εθνικισμός 

-Οι Κούρδοι αποτελούν το 

40% του πληθυσμού 

-«Διαφήμιση που 

αλλοιώνει τον πολιτισμό 

μας» 

-Η πιο σκληροπυρηνική 

από τα κορίτσια με 

μαντίλα 

-«Με τον ήχο της 

Ρομπέρτα του Πεπίνο ντι 

Κάπρι στ’ αυτιά του» 

-Στους τσαϊχανέδες δεν 

σερβίρεται καφές επειδή 

είναι πολύ ακριβός και δεν 
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-Δίπλα στη φωτογραφία 

του Ατατούρκ 

-Το κράτος για να μην 

πέφτει το ηθικό ανέβαζε 

τη θερμοκρασία 5-6 

βαθμούς 

-Οι αρμόδιοι της ΕΥΠ 

φακέλωναν 

-«Εμείς εδώ φοβόμαστε 

και τη φωνή μας» 

-«Οι φανατικοί άρχισαν να 

μας καθαρίζουν έναν - 

έναν» 

-Η μπρεχτική θεατρική 

κομπανία 

-Ο αντιδήμαρχος στις 

μπροστινές σειρές 

-«Ζήτω ο στρατός»  

-Οπαδοί της θεοκρατίας 

-Βραδιές των 

στρατιωτικών 

πραξικοπημάτων 

 

-Καβγάς μεταξύ 

ισλαμιστών και κοσμικών 

παλιών αρμένικων 

αρχοντικών 

-Άδεια παλιά σπίτια 

-Μια φωτομηχανή 

Remington 

-Έρχονταν από την πρώην 

Σοβιετική Ένωση στην 

Τουρκία να εκπορνευθούν  

-Κάποτε εδώ οι Αρμένιοι 

κάνανε εμπόριο με τους 

Οθωμανούς πασάδες, οι 

οποίοι μάζευαν φόρους 

από τα γαλακτοκομεία 

-Το έργο αυτό είχε 

ανέβει….από τα μέσα του 

’30…είχε ξεχαστεί μετά το 

1950, όταν το 

δημοκρατικό κράτος 

μείωσε την ένταση των 

κεμαλικών ρυθμίσεων 

-Φορούσε ένα καλπάκι και 

στρατιωτική στολή του 

1930 

-Απ’ όπου πριν από ένα 

τέταρτο του αιώνα έβλεπε 

έχουν να τον πληρώσουν 

οι άνεργοι 

-Τούρκοι μετανάστες που 

ήθελαν τα παιδιά τους να 

μάθουν την τουρκική 

Γλώσσα 

-«Οι άντρες αφοσιώνονται 

στη θρησκεία, οι γυναίκες 

αυτοκτονούν» 

-Σύμφωνα με την ισλαμική 

δικαιοσύνη τον έχουν 

καταδικάσει σε θάνατο 

-Στους ανέργους, τα 

τσιράκια, τους 

χασομέρηδες 

-Αίθουσα για 

κοκορομαχίες 

-Ένας άνθρωπος με δυτική 

σκέψη και μοντέρνα 

προσωπικότητα 

-Τεκές της Αυτού 

Εξοχότητας Κούρδου 

Σεΐχη  

-Εικόνα του θηλυπρεπή 

παρουσιαστή 
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-Υπάλληλοι της ΕΥΠ 

χρόνια τώρα φακελώνουν 

όλο το Καρς 

-Θυμήθηκε τους 

ιδεολογικούς 

ενθουσιασμούς που είχε 

σαν αριστερός στα νιάτα 

του 

-Η αστυνομία ερευνούσε 

πολιτικές διαφορές μεταξύ 

Τούρκων 

-Αυτές οι σκιές ήταν ή 

μπάτσοι με πολιτικά ή 

άνθρωποι που κάνανε 

σκοτεινές δουλειές 

-Φώναξε ένας μεσήλικας 

παλιός αριστερός 

αγωνιστής 

-Δολοφονήθηκαν στους 

δρόμους από πολιτικές 

συμμορίες 

-Ο Σερντάρ όταν παίρνει 

εντολές από τη Νομαρχία, 

αναγκάζεται να ρίχνει 

λάσπη σε κάποιους 

ταινίες μαζί με τον σκύλο 

του ο τελευταίος 

σοβιετικός πρόξενος στο 

Καρς 

-Φτωχές και 

ονειροπαρμένες 

αρμενοπούλες 

-Ορχήστρες δωματίου που 

είχαν έρθει από τη Μόσχα 

-Αράχνες στο χαλασμένο 

εδώ και εξήντα χρόνια 

ρολόι 

-Δεκαετία του ’70, 

φιλοσοβιετικές 

οργανώσεις 

-Ένα άδειο μονόπατο 

αρμένικο σπίτι 

-Εντυπωσιακό κτίριο του 

Καρς απομεινάρι της 

εποχής των Ρώσων 

-Μετά τον Ά Παγκόσμιο 

Πόλεμο 

-Οι στρατιώτες του 

Τσάρου 

-Ο αγγλικός στρατός 

-Στην Τουρκία πιστεύω 

στο θεό σημαίνει ανήκω 

σε μία κοινότητα 

-Νέοι, Κούρδοι, χωριάτες 

ή άνεργοι. Μικροπωλητές, 

μαθητές ιερατικών 

σχολών, Σουνίτες Τούρκοι 

-Η φτώχεια κι η βία 

-Ο αζέρικης καταγωγής 

-Λογάκια στα Κουρδικά 

-«Μια κοπέλα που 

αυτοκτονεί δεν είναι καν 

Μουσουλμάνα»  

-Πατροκτόνου Οιδίποδα, 

εμμονή του Μακβέθ 

-Άδειο, βρώμικο και 

μισοσκότεινο κτίριο του 

σταθμού 

-Στην πραγματικότητα 

ήταν κρυφή άθεη 

-Ο μέραρχος, η γυναίκα 

του Νομάρχη, κάποιοι 

πλούσιοι 

-Όχι τόσο για να 

προσευχηθεί, αλλά για να 
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-Ποιοι κρατάνε τον 

Λατζιβέρτ; Η ΕΥΠ ή ο 

στρατός; 

-Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει 

τουρκικό κράτος 

-Σύμφωνα με το νόμο περί 

μεταμέλειας 

-Βασανιστήρια με 

ηλεκτροσόκ 

-Κοίταξε με σεβασμό τα 

ερείπια μιας εκκλησίας 

-Τα βαλτικού ρυθμού, 

παλιά ρωσικά σπίτια 

-Πριν από εκατό και κάτι 

χρόνια… Αργότερα γύρω 

στο 1940.. 

-Την αρμένικη πόλη 

φάντασμα, Ανί 

-Στο σπίτι αυτό τα πρώτα 

χρόνια της Δημοκρατίας… 

εμπόριο ξυλείας και 

δερμάτων με τη Σοβιετική 

Ένωση 

-Όταν στο τέλος του 

Β΄Π.Π… 

-Μια μαρξιστική σέχτα 

οπλισμένη με ξύλα, στα 

μέσα της δεκαετίας του 

1970.. 

-Το κτίριο εγκαταλείφθηκε 

μετά το πραξικόπημα του 

1980 

-Στη δεκαετία του 1970 το 

πολιτικό θέατρο της 

συναντήσει τις άλλες 

υπηρέτριες 

-Πέντε έξι μικροέμποροι, 

κάτι καφετζήδες 

-Γέροι που έχουν 

τυφλωθεί από την Ευλογιά 

-Δεν θα μπορούσα να γίνω 

Ευρωπαίος πιστεύοντας σε 

έναν θεό που θέλει να 

κουκουλώνει τις γυναίκες 

με τσαντόρ 

-Με χρυσά τα πλαϊνά του 

δόντια 

-Παντρεύουν τα κορίτσια 

με ηλικιωμένους 

υπαλλήλους  

-Η ανεργία, η ακρίβεια, η 

ανηθικότητα 

-Φροντιστήρια για το 

πανεπιστήμιο 

-Στους τοίχους του 

τσαϊχανέ, που ήταν 

γεμάτος από ανέργους 

-Στους κοσμικούς κύκλους 

της Ιστανμπούλ 
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αριστεράς ζούσε την 

καλύτερη εποχή του 

-Του Ναπολέοντα, του 

Λένιν, του Ροβεσπιέρου 

-Το στρατιωτικό 

πραξικόπημα του 1980 

είχε απαγορεύσει το 

πολιτικό θέατρο 

-Την εποχή του ψυχρού 

πολέμου η κυβέρνηση είχε 

συγκεντρώσει το 

μεγαλύτερο μέρος των 

δυνάμεων… 

-Σπιτάκια που χτίστηκαν 

εκατό χρόνια αφότου τα 

ρωσικά κανόνια γκρέμισαν 

τα πλούσια αρχοντικά των 

Οθωμανών πασάδων  

-Τα παλιά ρωσικά 

αρχοντικά κι οι αγριελιές 

-Εκείνο τον καιρό ο 

στρατός πολεμούσε στη 

νοτιοανατολική περιοχή 

της χώρας με τους 

αντάρτες του PKK 

-«Αν κάποιος με σκοτώσει 

αυτός θα πάρει εκδίκηση 

για μένα»  

-Τους μεντεσέδες που 

τρίζουν 

-Στημένα παιχνίδια στα 

οποία συμμετείχε 

-Ζορίζοντας τον 

σκουριασμένο σύρτη 

-Δημόσιους υπαλλήλους 

στις πρώτες σειρές 

-Ανώτατοι δημόσιοι 

υπάλληλοι 

-Άλλοι δεν τολμούσαν να 

σηκωθούν 

-Κούρδοι εθνικιστές του 

Καρς 

-Αγωνιστές του PKK  

-Οι μεσοαστικές και 

μεγαλοαστικές οικογένειες 

-Στις φτωχικές 

ψαροταβέρνες 

-Στο υπόγειο ενός 

μισογκρεμισμένου και 

αμπογιάτιστου κτιρίου 
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-Κοίταζε τις τελευταίες 

φωτογραφίες του παλιού 

πρωθυπουργού Αντνάν 

Μεντερές λίγο πριν 

εκτελεστεί και της 

θλιμμένης πριγκίπισσας 

Σοράγια, την οποία ο 

σάχης του Ιράν έπρεπε να 

χωρίσει επειδή δεν του 

έκανε παιδιά 

-Από την κάμαρα που 

χώριζε την αυλή του 

παλιού ρώσικου σπιτιού 

από το δρόμο 

-Ο Ταρκούτ Ολτσούν ήταν 

από τους πρώτους 

μετανάστες που πήγαν στη 

Γερμανία το 1960 

-Πριν από 80 χρόνια 

μένανε πλούσιοι Ρώσοι 

έμποροι 

-Εγγλέζοι διπλοί 

πράκτορες 

-«Όπως ο πασάς στη 

Λοζάνη, έτσι κι εγώ θα 

-Η γυναίκα είχε 

φυματίωση ήταν όμως 

πουτάνα 

-Το κτίριο ήταν γεμάτο 

Κούρδους εθνικιστές, 

αριστερούς 

τρομοκράτες… 

-Το φθαρμένο παλτό και 

το πουλόβερ 

-Στις άδειες τάξεις των 

σχολείων, στα 

ετοιμόρροπα ταβερνεία 

-Ότι γυρίζανε παράνομες 

πορνοταινίες 

-Κερδίζει πενταροδεκάρες 

δουλεύοντας  

-Η μοναδική ευχαρίστηση 

στη ζωή τους, να 

βασανίζουν τις γυναίκες 

τους 

-Ο Ατατούρκ θα καθάριζε 

από την πρώτη μέρα 

κιόλας κάτι 

ονειροπαρμένους 

φιλελεύθερους σαν εσένα.. 
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υπογράψω με 

ολοκαίνουριο στιλό»  

-Οι ένοπλοι σοσιαλιστές 

δεν ήταν πια ισχυροί όπως 

παλιά στο Καρς 

-Τουρίστες που είχαν έρθει 

να δουν τις παλιές 

αρμένικες εκκλησίες 

-Το πάρκο όπου κάποτε 

κατοικούσαν οι πλούσιοι 

του Καρς 

-Από την εποχή των 

Ρώσων μαγαζιά που 

πουλούσαν ανταλλακτικά 

τρακτέρ, τυριά, υλικά για 

κάρα 

-Το μικρό κτίριο ήταν 

παλιά την εποχή του 

Τσάρου διοικητήριο του 

ιππικού  

-Το επιβλητικό κτίριο της 

ΕΥΠ απομεινάρι των 

πρώτων χρόνων της 

δημοκρατίας 

-Μετά το πραξικόπημα 

-Ο χαφιές που τον 

ακολουθούσε 

προσπαθούσε να τον 

προφτάσει 

-Έχασαν την εμπιστοσύνη 

τους σ’ αυτή επειδή ήταν 

Κούρδισα 

-Ένα μικρό χαρτοπωλείο - 

δισκάδικο 

-Ένα ξύρισμα στο 

μπαρμπέρη 

-Θλιμμένους άντρες με 

πάνινους σάκους στο χέρι 

-Τα δυο 

μπουρδελοξενοδοχεία 

-Κάποιοι αλήτες που 

οργάνωναν κοκορομαχίες 

-Χασάπηδες που σφάζανε 

λαθραία 

-Η Καντιφέ προσπάθησε 

να ανάψει το καλοριφέρ 

αλλά είχε χαλάσει η 

βαλβίδα 

-Από τα παγωμένα 

ρουθούνια του γέρικου και 
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του 1970, το οικόπεδο 

όπου ήταν χτισμένο το 

αρχηγείο 

-Το σπίτι όπου είχε μείνει 

ο Πούσκιν στο ταξίδι του 

στο Καρς και οι στάβλοι 

που έχτισε μετά από 40 

χρόνια ο Τσάρος για τα 

άλογα των Κοζάκων του 

-Το κελί αυτό την περίοδο 

της δημοκρατίας είχε 

χρησιμοποιηθεί σαν 

αποθήκη και τη δεκαετία 

του 1970 είχε θεωρηθεί 

πρότυπο καταφύγιο  σε 

περίπτωση πυρηνικής 

επίθεσης. 

-Από τότε που 

τραυματίστηκα στο 

Γκρόζνι, όταν πολεμούσα 

τους Ρώσους 

-Η ταινία δείχνει τις 

επαναστάσεις που 

οργάνωσαν οι Εγγλέζοι 

αποικιοκράτες 

κουρασμένου αλόγου 

-Στη Δύση οι άνθρωποι 

δεν περηφανεύονται ότι 

σκέφτονται ίδια 

-Η φτώχεια του Καρς του 

χαλάει τη διάθεση 

-Μουσουλμάνα θα δούμε 

σε εφημερίδα μόνο αν ο 

άντρας της είναι κανένας 

δήμαρχος 

-Μίζερη κίνηση ενός 

συνηθισμένου απόβραδου 

-Η Κούρδα υπηρέτρια 

-Φτωχή από λαϊκή τάξη 

-Οι τουρκικές οικογένειες 

μόνο κομμωτική 

επιτρέπουν στα κορίτσια 

τους να μάθουν 

-Το μόνο πράγμα που 

ενώνει τους ταλαίπωρους 

άντρες του κόσμου είναι οι 

πορνοταινίες που βλέπουν 

γεμάτοι ενοχές 

-Ένα παλιό ζευγάρι 

μάλλινα γάντια 
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-Σε ένα ψηλοτάβανο 

δωμάτιο ενός παλιού 

αρμένικου σπιτιού 

-Η σημαία του κράτους 

που ίδρυσαν πριν από 80 

χρόνια οι Τούρκοι στο 

Καρς 

-Τότε που οι Αρμένιοι και 

οι Τούρκοι σφάζονταν 

μεταξύ τους 

- Οι παρευρισκόμενοι δεν 

ήταν συνηθισμένοι να 

βλέπουν μια γυναίκα να 

σηκώνεται και να μιλά σε 

μια πολιτική συγκέντρωση 

-Σκουριασμένες υδροροές 

-Τοίχοι περασμένοι με 

πίσσα 

-Ο Κα άναψε ένα 

μάρλμπορο 

-«Ο πατέρας μας θα την 

δέρνει πάντα»  

 

 

3.5     Σύνοψη-Σχολιασμός 

Το Χιόνι, μόνο κάτι σπάνιο ασυνήθιστο δεν είναι για τις ορεινές περιοχές στην 

Ανατολία και την πόλη του Καρς. Ούτε και η ονομασία της πόλης είναι τυχαία, αφού 

kar στα τουρκικά είναι το χιόνι. Αλλά και το όνομα του βασικού πρωταγωνιστή 

συμμετέχει σε αυτή την υπολανθάνουσα εννοιολογική παρήχηση. Ο Κα κατάγεται 

από αυτή την πόλη και είναι βαθιά συνδεδεμένος με όσα διαδραματίζονται εκεί. 

Το χιόνι επιτελεί πολλαπλές λειτουργίες στο συγκεκριμένο έργο. <<..στις 

ολοένα πιο χοντρές νιφάδες του χιονιού που στροβιλίζονταν στον αέρα δεν έβλεπε τις 

ενδείξεις της καταστροφής που πλησίαζε, αλλά τα σημάδια της αθωότητας και της 

ευτυχίας που είχε γνωρίσει στα παιδικά του χρόνια και τώρα επιτέλους 

ξαναγύριζαν.(σελ.12)>>  Δημιουργεί φυσικά εμπόδια στη ζωή των κατοίκων και τα 

γεγονότα, κατακλύζει την ατμόσφαιρα με έναν ιδιότυπο ρομαντισμό, καλύπτει όσα 
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δεν πρέπει να φανούν, εξαγνίζει έστω και προς στιγμήν  εντάσεις και πάθη και 

σίγουρα αποτελεί το βασικό μοτίβο σε ολόκληρη την εικόνα που σχηματίζεται. 

<<Τρομαγμένοι επιβάτες, χωρίς να μιλάνε μεταξύ τους, κοίταζαν τους χιονισμένους 

δρόμους των φτωχικών κωμοπόλεων, τις χλωμές λάμπες στα ετοιμόρροπα μονόπατα 

σπίτια, τους ήδη κλειστούς απ΄το χιόνι δρόμους των μακρινών χωριών, τους γκρεμούς 

που μόλις φώτιζαν τα μικρά φώτα του λεωφορείου.(σελ.15)>>, <<..στα σκεπασμένα με 

χιόνι σοκάκια του Κάρς , ο Κα δεν αναγνώρισε την πόλη.>> <<Όλα λες και είχαν 

σβηστεί ή χαθεί κάτω από το χιόνι.(σελ.15)>>. 

Μετά από 12 χρόνια αυτοεξόριστος στη Γερμανία, για πολιτικούς λόγους, ο 

ποιητής Κα επιστρέφει στην πατρίδα του και την πόλη του το Καρς, για την κηδεία 

της μητέρας του. <<Δώδεκα χρόνια ζούσε στη Γερμανία ζωή πολιτικού 

εξόριστου..(σελ.13)>>.Επιστρέφει με την ιδιότητα του δημοσιογράφου 

προφασιζόμενος την δημοσιογραφική κάλυψη των επερχόμενων εκλογών, αλλά και 

τον αυξημένο αριθμό των αυτοκτονιών νεαρών γυναικών. <<Είμαι δημοσιογράφος.. 

πηγαίνω να καλύψω τις δημοτικές εκλογές και το θέμα με τις αυτοκτονίες των 

κοριτσιών(σελ.16)>>. Στην πραγματικότητα σύντομα ανακαλύπτει ότι ενδόμυχα  

πιστεύει πως βρίσκεται εκεί με  σκοπό να συναντήσει τον νεανικό του έρωτα την 

Ιπέκ, για την οποία μαθαίνει ότι έχει χωρίσει πρόσφατα από τον άντρα της. <<Άρχισε 

όμως να την σκέφτεται μόλις έμαθε ότι χώρισε από τον άντρα της..>>, <<Η Ιπέκ ήταν 

ομορφότερη από τότε στο πανεπιστήμιο, αλλά κι απ’όσο όμορφη του είχε φανεί στο 

ξενοδοχείο (σελ.58)>>.  

Το συγκεκριμένο έργο του συγγραφέα Ορχάν Παμούκ, θα μπορούσε εύκολα να 

θεωρηθεί ως μια κορυφαία ηθογραφική αναπαράσταση της σύγχρονης Τουρκίας, 

καθώς παρουσιάζει με εξαιρετική ενάργεια τα καθημερινά τεκταινόμενα, ήθη και 

έθιμα της σύγχρονης Τουρκίας. <<Πολλά κορίτσια αποφασίζανε να αυτοκτονήσουν 

από αντίδραση στα αδιάκοπα κηρύγματα του κράτους, των πατεράδων τους, των 

συζύγων τους και των ιμάμηδων(σελ.31)>>. Αναμφίβολα, επίσης, διακρίνεται για τον 

νατουραλιστικό του χαρακτήρα, αφού οι περιγραφές είναι συχνά τραχείς και 

σοκάρουν με την ευθύτητα που παρουσιάζονται γεγονότα και νοοτροπίες, τις οποίες ο 

συγγραφέας καταδικάζει μέσα από το έργο του. <<Ηρέμησε, παιδί μου, κάθισε, 

σκέψου το άλλη μια φορά. Μην πατάς τη σκανδάλη, περίμενε>>.(Πυροβολισμός, ο 

θόρυβος μιας καρέκλας που πέφτει.)/ <<Μη, παιδί μου!>> (Άλλοι δυο πυροβολισμοί . 

Σιωπή, ένα βογκητό, ο ήχος της τηλεόρασης. Άλλος ένας πυροβολισμός. Σιωπή.)σελ.82. 
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Στο συγκεκριμένο έργο όπως στο σύνολο των έργων του, βλέπουμε πως 

υπάρχει πλήθος ιστορικών αναφορών. Κυρίως περιγράφονται αρχιτεκτονικά ιστορικά 

στοιχεία, όπως σπίτια, παλιές εκκλησίες, αρχοντικά εμπόρων, δρόμοι, μνημεία, 

μαγαζιά και οι επαγγελματικές τους δραστηριότητες και φυσικά οι διάφορες 

εθνότητες που κατοικούσαν εκεί.<< Την εποχή των Οθωμανών ζούσαν στο Κάρς 

διάφορες εθνότητες, για παράδειγμα Αρμένιοι.., Πέρσες.., Ρωμιοί.., Γεωργιανοί, 

Κούρδοι και Κιρκάσιοι (σελ.38)>>. Οι συνήθειες των ανθρώπων της εποχής, όπως 

και διάφορες πολεμικές συγκρούσεις, αποτελούν ακόμη μερικά ιστορικά στοιχεία στο 

συγκεκριμένο έργο του Ορχάν Παμούκ.<<..τη φτωχική γειτονιά με τα αυθαίρετα 

σπιτάκια που χτίστηκαν εκατό χρόνια αφότου ρώσικα κανόνια γκρέμισαν τα πλούσια 

αρχοντικά των Οθωμανών πασάδων.(σελ.322)>>. 

Συχνότατες είναι οι αναφορές στην πλούσια μεσοαστική τάξη, η οποία 

μεσουρανούσε στο Καρς την εποχή της ρωσικής κατάκτησης.<< Κάποτε στο Καρς 

υπήρχε μια πλούσια μεσοαστική τάξη , η οποία οργάνωνε στα κονάκια, που από μακριά 

θύμιζαν στον Κα τα παιδικά του χρόνια ,πολυήμερες χοροεσπερίδες και γιορτές 

(σελ.38)>>. Η αρχιτεκτονική της τσαρικής Ρωσίας παρουσιάζεται, άλλοτε με τη 

μεγαλοπρέπεια του παρελθόντος και άλλοτε πάλι με τα μελανά χρώματα του σήμερα. 

<<Αυτή η μελαγχολική πόλη ήταν που μάγεψε τον Κα όταν πρωτοήρθε πριν από είκοσι 

χρόνια, με τα σοκάκια της, τα καλντερίμια και τις φυτεμένες την εποχή της Τουρκικής 

Δημοκρατίας αγριελιές και καστανιές της, κι όχι η οθωμανική πόλη με τα ξύλινα 

κτίσματα της ολότελα κατεστραμμένα από τους εθνικιστικούς και πατριωτικούς 

πολέμους (σελ.39)>>.  Σπίτια ευρύχωρα με πλούσιο εξωτερικό διάκοσμο, ο οποίος 

γίνεται φανερός ακόμη και μετά από τόσα χρόνια και παρά τις όποιες φθορές του 

χρόνου. 

Η σχέση τους Καρς με τη Ρωσία, ήταν και εμπορική. Ο συγγραφέας μιλάει 

αρκετές φορές για το εύρος και το είδος του εμπορίου, με θετικό πρόσημο, αφού 

φαίνεται ότι οι διευρυμένες εμπορικές σχέσεις τις Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με την 

Τσαρική Ρωσία είχαν πολύ θετικά αποτελέσματα για την τοπική οικονομία. <<Οι 

άνθρωποι αυτοί αντλούσαν τη δύναμη τους από την ίδια την πόλη του Κάρς, χτισμένη 

τότε πάνω στο δρόμο από το Γκιουρτζιστάν ,την Ταυρίδα, τον Καύκασο και την 

Τυφλίδα, από το εμπόριο, από την ίδια την πόλη που βρισκόταν στα σύνορα δυο 

μεγάλων αυτοκρατοριών που καταστράφηκαν τον τελευταίο αιώνα, του οθωμανικού 

κράτους και της τσαρικής Ρωσίας..(σελ.38)>>. Αναφέρεται, ωστόσο, και σε 
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εμπορικές σχέσεις με την Ευρώπη και την Αμερική, έμμεσα κυρίως, με αναφορές σε 

προϊόντα τέτοιας προέλευσης. Αυτοκίνητα Magirus φωτογραφικές μηχανές 

Remington, κασετοφωνάκι Phillips κ.α. , καταδεικνύουν την έντονη εμπορική 

δραστηριότητα αυτής της ακριτικής περιοχής, αλλά και της χώρας γενικότερα. 

Γίνεται επίσης αναφορά στις παρεμβάσεις των ξένων δυνάμεων στην Τουρκία. 

Μια ταινία, η οποία μιλά για τις αποικιοκρατικές επεμβάσεις των Άγγλων σε άλλη 

χώρα, δίνει έμμεσα το στίγμα για την κοινή αντίληψη των κατοίκων, ότι στην 

πρόσφατη ιστορία της Τουρκίας οι ξένες δυνάμεις άσκησαν ισχυρή 

επιρροή.<<...Έπαιζε την τελευταία ταινία του, την Queimada. Η ταινία δείχνει τις 

επαναστάσεις που οργάνωσαν οι Εγγλέζοι αποικιοκράτες και τις δολοπλοκίες τους σε 

βάρος των κατοίκων ενός νησιού στον Ατλαντικό όπου καλλιεργούν ζαχαροκάλαμο 

(σελ.517)>>.  

Ο Παμούκ, προσεγγίζει και κοινωνικά ζητήματα μέσα από το έργο του. 

Συχνότατες είναι οι αναφορές του σε εικόνες φτώχιας και εξαθλίωσης των κατοίκων 

του Καρς. <<Άνεργοι, αποτυχημένοι, απελπισμένοι, ακίνητοι, κακόμοιροι άνθρωποι, 

εκατοντάδες σε κάθε κωμόπολη, χιλιάδες, εκατομμύρια σε όλη την Τουρκία 

(σελ.315)>>.  Ο Παμούκ προβάλλει αυτή την πλευρά ως αποτέλεσμα λανθασμένων 

κοινωνικών αντιλήψεων και κρατικών πρακτικών, ενώ υπερασπίζεται τις 

συνακόλουθες, της εξαθλίωσης αυτής, επιλογές των κατοίκων, ως αντιδράσεις 

αναπόφευκτες εξαιτίας της φτώχειας που τους ταλαιπωρεί. Δεν τους μέμφεται, παρά 

δικαιολογεί τις πράξεις τους μέσα από το πρίσμα του ανθρωπισμού και των 

κοινωνικών επιστημών γενικά. <<…οι εκατομμύρια άντρες που βρίσκονται παντού 

στην Ανατολία και μοιάζουν όλοι μεταξύ τους, που φοράνε βρόμικα πουκάμισα, είναι 

αξύριστοι, θλιμμένοι, άνεργοι, ανεπάγγελτοι, θα χάνονταν σαν τους ζητιάνους που 

πεθαίνουν στις γωνιές των δρόμων τις παγωμένες νύχτες…, θέλουνε και είναι η 

μοναδική ευχαρίστηση στη ζωή τους ,να βασανίζουν τις γυναίκες τους, στις οποίες 

χρωστάνε τη ζωή τους και τις αγαπάνε μ’έναν έρωτα για τον οποίο ντρέπονται 

(σελ.316-317)>>.  

Η φτώχεια, η ανελευθερία και η αμορφωσιά των ανθρώπων του Καρς έχει 

δώσει χώρο για την ανάπτυξη κοινωνικών στερεοτύπων, μισαλλοδοξίας, ρατσισμού 

και γενικότερα στη δημιουργία μιας σκληρής κοινωνίας με διάφορες αγκυλώσεις. 

.<<..να την μαλώνει η πεθερά της επειδή δεν έκανε παιδί (σελ.31)>> <<Κάποιοι του 



83 
 

ψιθύρισαν ότι δεν θα γινόταν στρατηγός επειδή είναι κοντός (σελ.318)>>. Στην 

καλύτερη περίπτωση η εκτροπή από τις κοινωνικές νόρμες αντιμετωπίζεται με μια 

παγωμένη απάθεια. Συνήθως όμως το διαφορετικό κατατροπώνεται και οι φήμες 

επικρατούν των γεγονότων. Έτσι, η δασκάλα προσβάλλει βάναυσα την μαθήτρια και 

την ηθική της υπόσταση, η οποία μαθήτρια με τη σειρά, ακολουθώντας έναν αυστηρό 

και άκαμπτο θρησκευτικό κανόνα ηθικής θέτει τέρμα στην ίδια της την ζωή. <<Μια 

δασκάλα είπε στην τάξη ότι μια κοπέλα δεν ήταν παρθένα (σελ.32)>>.  Ο θηλυπρεπής, 

επίσης, παρουσιαστής ο οποίος δολοφονείται, είναι ένα ακόμη παράδειγμα 

επικράτησης του φανατισμού και της μισαλλοδοξίας, που ο συγγραφέας καταδικάζει 

χωρίς περιστροφές <<Ο Λατζιβέρτ είχε γίνει διάσημος επειδή κάποιοι είχαν ισχυριστεί 

ότι αυτός είχε σκοτώσει το θηλυπρεπή και κομψευόμενο παρουσιαστή κάποιου 

παιχνιδιού γνώσεων σ’ ένα μικρό τηλεοπτικό κανάλι, τον Γκιουνέρ Μπενέρ, που 

έβγαινε στον αέρα με εξεζητημένα, παρδαλά ρούχα έκανε κοινότοπα και άσεμνα αστεία 

και έθιγε μονίμως τους «αμόρφωτους» (σελ. 116)>>.  

Η πολιτική προσεγγίζεται συνολικά στο παραπάνω έργο, φανερώνοντας πως η 

πολιτική ζωή στο Καρς κινείται ανάμεσα στο τρίπτυχο: Στρατός, Ισλαμιστές, 

Αριστεροί. Η πολιτική συνδιαλλαγή έχει εξαιρετικά έντονο και συχνά βίαιο 

χαρακτήρα, με θρησκευτική και κρατική καταπίεση και ανελευθερία, βασανιστήρια, 

δολοφονίες, παρακρατικές και άλλες μυστικές πολιτικές ή θρησκευτικές οργανώσεις. 

<<Κόμμα ισότητας λαών (σελ.36)>> <<Κεντροδεξιό κόμμα της μητέρας πατρίδας 

(σελ.114) >> <<αναταραχές ανάμεσα στους μαρξιστές Κούρδους εθνικιστές και τους 

ισλαμιστές Κούρδους (σελ.118)>> <<Αρμόδιοι της ΕΥΠ φακέλωναν (σελ.185)>>. 
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3.6      Πίνακας 3 Στοιχεία στο βιβλίο Ιστανμπούλ/Κωνσταντινούπολη 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

 

 

  Άσχημα πηγαίνανε οι 

δουλειές, η μητέρα μας 

ήθελε να φύγει 

  Ανταγωνισμός και 

μαχητική διάθεση που 

ένιωθα για τον αδερφό μου  

  Καβγάδες μεταξύ των 

γονιών μου 

  Σαλόνια ανέγγιχτα 

σύμβολα εκδυτικισμού και 

πλούτου 

 Ρωσο-οθωμανικός 

πόλεμος  1877-1878 

Κινέζικες πορσελάνες 

,φλιτζάνια ασημένια 

σερβίτσια 

Κοσμοπολίτικη πόλη Βόσπορος Χουζούν- μελαγχολία  

‘η πόλη πέρα από εμάς 

τους ίδιους δεν έχει άλλο 

κέντρο’ 

Παλάτια Οθωμανών Γερασμένοι βιβλιοπώλεις 
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Μετάπολη της 

Κωνσταντινούπολης 

Ερειπωμένα βυζαντινά 

τείχη 

Σφυρίχτρες βαποριών 

Δημιουργία τουρκικού 

έθνους 

Νύχτα των κρυστάλλων Συγκοινωνιακό δίκτυο 

βαπορέτων 

Οικονομική κρίση  Διωγμοί Κοράνι 

Σημειολογική 

σπουδαιότητα των 

τοποσήμων 

Μειονότητες  Δεμένα στις άδειες 

αποβάθρες παλιά βαπόρια  

  Παλιά μπακάλικα 

σκοτεινιασμένα από τα 

χιόνια , την ανεργία και τη 

σκόνη 

Κυριαρχία Βοσπόρου Μνημεία Παραθαλάσσια αρχοντικά  

Ο Βόσπορος ήταν η 

Αυτοκρατορία 

Βοράς- Νότος Επιγραφές στους δρόμους 

Ο Ράσκιν Καταστροφή 1955 τραμ 

Απαγορεύσεις σε Ρωμιούς 

και Αρμένιους να μιλούν 

τη γλώσσα τους  

Δύση- Ανατολή Μαντιλοδεμένες γυναίκες  

Κατάργηση του αραβικού 

αλφαβήτου 

Οθωμανοί στρατιώτες 

κατακτούν το Βυζάντιο 

Στάσεις λεωφορείων 

Αντικατάσταση από το 

λατινικό 

Περίοδος οθωμανικού 

πολιτισμού 

μειονότητες 

Δημαρχεία Εγγλέζοι- Τούρκοι – 

Έλληνες (Κυπριακό 

Χριστιανοί-οθωμανοί 
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ζήτημα) 

Αντουάν Ιγκνάς Μελίν Άλωση ή πτώση Ξύλινα παλιά αρχοντικά 

Λε Κορμπυζιέ Πόλεμος με τους Έλληνες 

της Ανατολίας 

Προσόψεις χιλιάδων 

πολυκατοικιών 

Μουσείο Ζωγραφικής και 

Γλυπτικής 

Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος Ξύλινα πατώματα 

Ρεσάτ Εκρέμ Κότσου Μείωση πληθυσμού 

χριστιανών στην Πόλη 

Λαϊκές αγορές 

Το Πολυτεχνείο Το Βυζάντιο εξεφανίστηκε 

μετά την άλωση 

Λεωφορείο που δεν 

έρχεται ποτέ 

Οι αρθρογράφοι των 

εφημερίδων της πόλης 

1453/1955  Μπακάλικο του Έλληνα 

Ελλάδα και Τουρκία – 

εθνικά κράτη  

Καταστροφή σπιτιού 

Ατατούρκ στη 

θεσσαλονίκη / πόγκρομ 

1955 

Ετοιμόρροπα μαυρισμένα 

ξύλινα κονάκια 

Μιλούσαν τούρκικα και 

ελληνικά  

Τούρκοι Ιστορικοί Μελαγχολία των 

χαλασμάτων 

Καταπιεσμένοι  και 

επαρχιώτες  

Αλώσεις Λογοτέχνες, ζωγράφοι, 

σκηνοθέτες 

Λάθη των τουρκικών και 

των ελληνικών 

κυβερνήσεων 

Ήττες  τρούλους 

Εθνική συνείδηση Πόλεμος  μπουριά 

Οι τούρκοι δεν θεωρούν Πόλη  Παρηκμασμένες συνοικίες 
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τους ρωμιούς 

ευυπόληπτους πολίτες  

Βίαια γεγονότα της 6
η
 και 

7
ης

 Σεμπτέβρη 

Μειονότητες Αρμένιων Δολοφονίες, καταστροφές 

Εθνικιστική διωγμοί Μειονότητες Κούρδων Πεύκα του Βοσπόρου, 

αιωνόβια πλατάνια 

Ιδεολογικό εκτουρκισμό Μειονότητες Εβραίων Απόμεροι μαχαλάδες 

Επιρροές από τη Δύση Μειονότητες Κούρδων Βρομερά σοκάκια 

Στάση τούρκικης 

κυβέρνησης/ πολιτικών. 

Ουδετερότητα και 

διπλωματική στάση 

Μειονότητες Ρωμιών τεκέδες 

Απαγορεύτηκε η 

λειτουργία των τεκέδων  

Μετακινήσεις πληθυσμών Κρήνες που ξεράθηκαν τα 

χόρτα  

  

Συντήρηση αρχιτεκτονικής Γενοκτονία Αρμενίων Σε ένα δωμάτιο που ήταν 

άδειο και κρύο 

 

Ισλαμικός χαρακτήρας 

κράτους  

Τα πεντακόσια χρόνια της 

άλωσης 

Ένα κτίριο τόσο παλιό και 

ετοιμόρροπο  

Φτώχια Μωάμεθ του Πορθητή Στενές σαραβαλιασμένες 

σκάλες 

μεταναστεύσεις  29 Μαΐου 1453 συνθήματα ενάντια στους 

Ρωμιούς, στους 

χριστιανούς, στους 
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πλούσιους 

Παραδοσιακή ταυτότητα  μικρές πάνινες τουρκικές 

σημαιούλες 

του εκδυτικισμού και του 

τουρκικού εθνικισμού 

το μεγαλύτερο μέρος του 

μη μουσουλμανικού 

πληθυσμού το 

αποτελούσαν οι Ρωμιοί 

που ήταν η συνέχεια των 

Βυζαντινών  

λεηλατήθηκαν οι 

περιουσίες των Ρωμιών 

και των άλλων 

μειονοτήτων στην 

Ιστανμπούλ  

Εξαιτίας του ανερχόμενου 

τουρκικού εθνικισμού 

Τα πρώτα χρόνια του 

ψυχρού πολέμου 

το Μπέγιογλου και η 

λεωφόρος Ιστικλάλ  

Λεηλασία, ωμότητα η Ελλάδα και η Τουρκία 

έγιναν εθνικά κράτη 

λεηλατημένα μαγαζιά με 

τις σπασμένες βιτρίνες και 

πόρτες 

Υπήκοοι  το Ορτάκιοϊ, το 

Μπαλουκλί, τα Ψωμαθειά,  

το Φανάρι  

αναποδογυρισμένα ψυγεία, 

ραδιόφωνα, πλυντήρια 

ρούχων  

Εξευρωπαϊσμό  Ο Βόσπορος και η 

αυτοκρατορία 

καταστροφές εκκλησιών 

και δολοφονίες παπάδων 

ο πρόεδρος της 

Δημοκρατίας ο Τζελάλ 

Μπαγιάρ και ο 

πρωθυπουργός Αντνάν 

Μεντερές  

Κυπριακό αγώνα (1955-

1960 

πρόσωπα των απλών 

κατοίκων 

η Τουρκία μέλος του Τα παλάτια των στην ερημιά των άδειων 



89 
 

ΝΑΤΟ  Οθωμανών έγιναν παλάτια δρόμων του παρελθόντος 

πλιατσικολόγους  ρούχα με έντονα χρώματα 

Μ.Μ.Ε  Εκατομμύρια άνθρωποι 

  Οικογενειακό αρχείο με 

φωτογραφίες/φωτογραφίες 

που έχει τραβήξει ο ίδιος 

  Γκραβούρες, πίνακες, 

τοπία της Πόλης 

  Η μοίρα της πόλης και 

δική μου μοίρα (γράφει ο 

συγγραφέας) 

  Εφηβικές αναμνήσεις 

  Η μύηση του συγγραφέα 

στον θαυμαστό κόσμο των 

πάντων 

  Ο συγγραφέας και ο Ρεσάτ 

Εκρέμ Κοτσού 

  Ο συγγραφέας ως έφηβος 

συμμετέχει σε κοινωνικές 

οργανώσεις 

  Περίπατοι στη πλατεία 

Ταξίμ 

  Εφηβικά όνειρα για να 

γίνει ζωγράφος (ο Ορχάν 

Παμούκ) 
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  Εκλεκτικές συγγένειες 

  «Αφηρημένος περπατώ 

στα σοκάκια και κάνω 

σκέψεις ολισθηρές» 

  πόλη της παιδικής και 

εφηβικής ηλικίας 

  Εύπορη οικογένεια 

  Φανταστικό Μουσείο 

  Οικογενειακοί περίπατοι 

  Το σπίτι του και η Πόλη 

  (Ο συγγραφέας) κάνει 

σκασιαρχείο από το 

σχολείο για να κάνει 

περιπάτους στη Πόλη 

  Πηγαίνει βόλτα με τη 

μητέρα του 

  Το τραμ – η μητέρα του 

μετακινείται με τραμ 

  Αναμνήσεις στο 

ζαχαροπλαστείο, 

ανθοπωλείο, γκαλερί, 

βιβλιοπωλείο 
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3.7      Σύνοψη-Σχολιασμός 

Ο Ορχάν Παμούκ στο παραπάνω έργο γράφει για τη πόλη που μεγάλωσε και 

για τα όσα έζησε σε αυτήν. Στο έργο αυτό ο Ορχάν Παμούκ, χρησιμοποιεί ένα 

αυτοβιογραφικό γράψιμο
 

.Μέσα από αυτό το αυτοβιογραφικό του γράψιμο, ο 

συγγραφέας εστιάζει στα όσα έζησε ή θυμάται και θα μπορούσαμε να πούμε πως 

εναλλάσσεται  σε όλο το βιβλίο το αντικειμενικό και το  υποκειμενικό, συγκρούεται 

το παρόν με το παρελθόν, η συλλογικότητα και η συλλογική μνήμη με την 

ατομικότητα και τις προσωπικές αναμνήσεις. Στα πρώτα τρία κεφάλαια του έργου 

του ο Ορχάν Παμούκ περιγράφει διάφορα στιγμιότυπα της παιδικής του ηλικίας ,την 

εντύπωση που  είχε ότι κάπου στην Ιστανμπούλ υπήρχε ο σωσίας του, ένας άλλος 

Ορχάν. 

Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφει την ζωή του στην πολυκατοικία Παμούκ και 

την Ιστανμπούλ των παιδικών του χρόνων. Περιγράφει την εικόνα της Ιστανμπούλ  

<< η οποία ήταν πιο αδύναμη, πιο φτωχική, πιο απομονωμένη, πιο μοναχική από όσο 

υπήρξε ποτέ στη δύο χιλιάδες χρόνων ιστορία της (σελ.16) >>. Σύμφωνα με τον ίδιο 

<< Η μοίρα της Ιστανμπούλ είναι και δική μου μοίρα, είμαι αφοσιωμένος στην πόλη 

επειδή σε αυτήν οφείλω αυτό που είμαι (σελ.16) >>. Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο 

συνεχίζει την αυτοβιογραφική παρουσίαση, περιγράφοντας την ζωή του στην 

πολυκατοικία Παμούκ, κάνοντας ταυτόχρονα και τις προσωπογραφίες των 

συγγενικών του προσώπων.  

Γενικά εστιάζει την αφήγηση του στα βασικά γεγονότα που τον σημάδεψαν 

όπως οι τσακωμοί των γονιών του, η απουσία του πατέρα του, ο ανταγωνισμός με τον 

αδερφό του αλλά και οι οικογενειακές ίντριγκες. Στο τρίτο κεφάλαιο με τίτλο «Εγώ» 

το οποίο και αποτελεί μια ξεκάθαρη προσωπογραφία του ιδίου, περιγράφει με κάθε 

λεπτομέρεια τις απόκρυφες και προσωπικές του στιγμές , αλλά και την εντύπωση που 

είχε ότι υπήρχε για αυτόν ένας άλλος κόσμος μέσα στον οποίο ζούσε, ονειροπολούσε 

και βίωνε κάποιες καταστάσεις. Ο συγγραφέας  επαναφέρει στη μνήμη του τα 

παιδικά και εφηβικά του χρόνια και μέσα από τις μνήμες αυτές παρουσιάζει την 

ιστορία της Πόλης. Ο Ορχάν, θυμάται, εξηγεί, και περιγράφει την Ιστανμπούλ, την 
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Κωνσταντινούπολη, ως την πόλη της παιδικής και εφηβικής του ηλικίας. Μέσα από 

τον ακαθόριστο ρυθμό της περιήγησης, παρουσιάζει τη θλίψη της μεγαλούπολης 

όπου αποτελεί σημείο συνάντησης της Δύσης, της Ανατολή, του Βορρά και του 

Νότου. Το βιβλίο του αυτό, αποτελεί μια περιπλάνηση στο Βυζάντιο – 

Κωνσταντινούπολη – Ιστανμπούλ. Η Πόλη, φανερώνει την ιστορία της μέσα από τα 

σοκάκια και τις λεωφόρους της. Την πρόσβαση στο Βόσπορο, στα Θεραπειά, στο 

Μπεμπέκ και στον Κεράτιο. Οι γέφυρες της, αυτή του Γαλατά αλλά και οι κρεμαστές, 

όπως και τα μνημεία, όπως η Αγιά Σοφιά, και το Ντολμάμπαχτσε κρύβουν τη δική 

τους ιστορία. Μια ιστορία που φαίνεται ακόμα και στα σπίτια, στις πολυκατοικίες 

των συνοικιών και στα γιαλί του Βοσπόρου, στις πλατείες αλλά και τα μαγαζιά.  

Η κοινωνία παρουσιάζεται μέσα από του ανθρώπους της. Μέσα από τους 

Τούρκους κάτοικους της όπως ο Γιαχγιά Κεμάλ, ο Τανπινάρ, ο Αχμέτ Ρασίμ αλλά και 

από τους Ευρωπαίους περιηγητές όπως ο Γκοτιέ. << Ο Τάνπιναρ και ο Γιαχγιά Κεμάλ 

περπατούσαν συχνά στις πιο απόμερες ,μακρινές και φτωχικές γειτονιές της πόλης 

(σελ.398) >> << Το κομμάτι για την Ιστανμπούλ στο βιβλίο του Τάνπιναρ Πέντε 

πόλεις είναι το πιο σημαντικό κείμενο που γράφτηκε για την Ιστανμπούλ από κάτοικο 

της Ιστανμπούλ και μπορεί κανείς να πει ότι είναι εν μέρει συνομιλία και συζήτηση με 

τα κείμενα του Νερβάλ και του Γκοτιέ (σελ.380)>> << Ο Θεόφιλος Γκοτιέ ήρθε στην 

Ιστανμπούλ το 1852, κι αρχίζοντας από την πρώτη στιγμή να περιγράφει με πολύ κέφι 

και τις πέντε φωτιές που είδε τους δυο μήνες που έμεινε στην πόλη (σελ.343) >>. Ο 

Ορχάν Παμούκ παρουσιάζει κοινωνικές πτυχές της πόλης. Η καθημερινότητα και οι 

συνήθειες, παρουσιάζονται μέσα από την σύγκριση των παλιών με των νέων.  Η πόλη 

και η κοινωνία παρουσιάζουν εικόνες απώλειας, ήττας και παρακμής.  Θα λέγαμε πως 

το κεφάλαιο «η μελαγχολία των χαλασμάτων» αποτελεί τον πυρήνα της προσωπικής 

– βιωματικής διήγησης ενός πολίτη της που μελαγχολούσε μεν μπροστά στους 

απόμερους μαχαλάδες με τα βρόμικα σοκάκια, τα ετοιμόρροπα μαυρισμένα ξύλινα 

κονάκια, τους τεκέδες που έμειναν άδειοι επειδή απαγορεύτηκε η λειτουργία τους, τις 

κρήνες που ξεράθηκαν και τα χόρτα που φυτρώνουν στις ρωγμές αλλά συμφωνούσε 

με τον Ράσκιν πως  << το γραφικό, επειδή είναι τυχαίο, δεν μπορεί να συντηρηθεί. 

Άλλωστε αυτό που κάνει ωραίο το τοπίο δεν είναι η συντήρηση της αρχιτεκτονικής του 

αλλά η μη συντήρησή της, η παρουσία της με τη μορφή ερειπίων(σελ.425)>>. Και πως 

μια << συμπτωματική ομορφιά εμφανίζεται όταν δεν κοιτάζουμε ένα κτίριο υπό την 

οπτική γωνία που θα ήθελε ο δημιουργός του, δεν το βλέπουμε όπως ήταν όταν χτίστηκε 
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στην αρχή, αλλά μ’ έναν ολότελα διαφορετικό τρόπο, υπό την προοπτική με την οποία 

μας έχει πλουτίσει η ιστορία (σελ.412) >>. 

Θα λέγαμε πως η ιστορία προβάλλεται μέσα από την περιπλάνηση στον 

αστικό ιστό και στα περίχωρα. Μια περιπλάνηση που κάνει ο ίδιος όπως γράφει 

<<στις πεζοπορίες που καμιά φορά κρατούσαν ώρες, καθώς περπατούσα στα μέρη 

όπου με πήγαιναν τα πόδια μου..>>. Το Μπέγιογλου, η πλατεία Τακσίμ, το Νισάντας, 

το Τζιχανγκίρ, το Ταρλάμπασι αποτελούν μέρη αναφοράς. Οι ιστορικές αναφορές 

φυσικά συνυπάρχουν στο κείμενο, αναφορά γίνεται στις μειονότητες των Ρωμιών, 

των Αρμένιων, των Εβραίων, των Κούρδων. Ακόμα, στον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο και 

στον πόλεμο με τους Έλληνες στην Ανατολία. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται με 

κριτική ματιά τα βίαια γεγονότα της 6ης και 7ης Σεπτέμβρη σε βάρος των 

Χριστιανών και της δύσης. Γεγονότα που είχαν θύματα τους  Έλληνες.  

Τα ιστορικά στοιχεία, συγκεντρώνονται  κυρίως στο κεφάλαιο 19  που έχει 

τίτλο «Άλωση ή πτώση: ο εκτουρκισμός της Κωνσταντινούπολης». Ο Παμούκ 

προσεγγίζει όλη την περίοδο από το 1453 ως το 1955 με κέντρο το ελληνικό στοιχείο. 

Καταγράφει μάλιστα, πως <<οι Ρωμιοί που εγκατέλειψαν τα τελευταία πενήντα 

χρόνια την Ιστανμπούλ εξαιτίας των λαθών των τουρκικών και των ελληνικών 

κυβερνήσεων που συμπεριφέρονταν στις μειονότητές τους, από τότε που η Ελλάδα και η 

Τουρκία έγιναν εθνικά κράτη, σαν να ήταν όμηροι, είναι περισσότεροι από κείνους που 

την εγκατέλειψαν στα πενήντα χρόνια μετά το 1453 (σελ. 280-281)  >>. 

Ωστόσο, εκτός από τις ιστορικές αναφορές, ο συγγραφέας, κάνει και πολιτικές 

αναφορές. Για παράδειγμα, σχόλιο στον εκδυτικισμό που δεν επιτυγχάνεται και  παρά 

μόνο αλλοιώνει τον ανατολίτικο χαρακτήρα. Η αλλαγή από το οθωμανικό στο 

ευρωπαϊκό μέλλον. Μάλιστα, αξίζει να αναφερθεί πως από τη σελίδα 380 και έπειτα 

ο συγγραφέας αναφέρεται στο δύσκολο θέμα της δημιουργίας του τουρκικού έθνους. 

<< Η ταυτόχρονη με τον εκδυτικισμό άνοδος του τουρκικού εθνικισμού έκανε ακόμη 

πιο πολύπλοκη αυτή τη σχέση μίσους και αγάπης με τη Δύση (σελ.382) >>.  Ένα 

ζήτημα ιστορικό αλλά κυρίως πολιτικό. Αναλυτικότερα, ο Παμούκ κάνει λόγο για 

την εντατικοποίηση του εκδυτικισμού, για την εθνοκάθαρση που επέβαλε το κράτος, 

για τις απαγορεύσεις σε Ρωμιούς και Αρμένιους να μιλούν τη γλώσσα τους στο 

δρόμο, για το ζήτημα των Κούρδων, για την κατάργηση του αραβικού αλφαβήτου και 

την αντικατάστασή του από το λατινικό, για τις φτωχές απόμερες γειτονιές όπου το 
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τουρκικό έθνος στεκόταν ακόμα στα πόδια του. << Η Ιστανμπούλ των παιδικών και 

των εφηβικών μου χρόνων ήταν μια πόλη που έχανε με πολύ γρήγορους ρυθμούς τον 

κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της (σελ. 388 ) >>. << Η συνέχιση της άλωσης μετά την 

ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας, η εντατικοποίηση του εκτουρκισμού της 

Ιστανμπούλ, η εθνοκάθαρση που επέβαλε το κράτος στην πόλη, αφυδάτωσαν αυτές τις 

γλώσσες (σελ. 389) >>. Ο ιδεολογικός «εκτουρκισμός» της Ιστανμπούλ, αναφέρεται 

επίσης όπως και τα σπίτια που έμειναν άδεια εξαιτίας των εθνικιστικών διωγμών 

ενάντια στους Ρωμιούς, τους Αρμένιους και στους Εβραίους, που αναφέρουμε στο 

ιστορικό μέρος. 

Κλείνοντας, θα λέγαμε πως ο Ορχάν Παμούκ στο έργο Ιστανμπούλ, 

καταγράφει τη δική του πορεία στο χώρο και το χρόνο της Πόλης. Όπως έχει δηλώσει 

και ο ίδιος: <<Η μοίρα της Ιστανμπούλ είναι και δική μου μοίρα, είμαι αφοσιωμένος 

στην πόλη επειδή σε αυτήν οφείλω αυτό που είμαι (σελ.16)>>. Η αφήγηση του μας 

μεταφέρει τις εικόνες που τον σημάδεψαν και χαράχτηκαν στη μνήμη του, όπως 

δηλώνει: <<Αυτές οι φωτογραφίες με κάνουν να νιώθω σαν μεθυσμένος από τις 

αναμνήσεις>>. Το βιβλίο, χαρακτηρίζεται από  το αντικειμενικό και το υποκειμενικό 

στοιχείο, αναμειγνύοντας το παρόν και το παρελθόν, το πραγματικό και το 

φανταστικό, το κοσμοπολίτικο και το τοπικό, την Ανατολή και τη Δύση. Όπως έχει 

ειπωθεί από πλήθος κριτικών, η κατά Παμούκ Ιστανμπούλ αποτελεί ταυτόχρονα 

ημερολόγιο, αυτοβιογραφία, χρονικό, ταξιδιωτικό αφήγημα και δοκίμιο και είναι 

γεμάτη μαυρόασπρες φωτογραφίες, καρτ-ποστάλ, πίνακες, οικογενειακές 

φωτογραφίες και όψεις ενός τόπου και μιας εποχής που κανείς δεν θα μπορούσε να 

περιγράψει έτσι. 
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4o Κεφάλαιο 

4.1 Ζητήματα που απασχόλησαν τον Ορχάν Παμούκ  

Συνολική     Παρουσίαση 

4.2 Πολιτική 

Το έργο του συγγραφέα συνολικά, εμπεριέχει σαφείς ενδείξεις πολιτικών 

προσεγγίσεων και ερμηνείας. Πρόκειται για μια λογοτεχνική παρουσίαση  πολιτικά 

φορτισμένης από τις ιδεολογικές αντιλήψεις του συγγραφέα, σε τέτοιο βαθμό, που να 

μην επιβαρύνεται το έργο με πομπώδεις πολιτικές παρεμβάσεις, αλλά εμπεριέχοντας 

σαφείς επικρίσεις για τις πολιτικές πρακτικές της πολιτικής σκηνής στη σύγχρονη 

Τουρκία. Και εδώ, φυσικά, ο διαχωρισμός ανάμεσα σε Κεμαλικούς - Κοσμικούς και 

ισλαμιστές, ή δυτικούς και θεοκράτες είναι παρών και εξαιρετικά οξύς στις 

εκδηλώσεις του. Η ανισότητα με κάθε μορφή της φαίνεται σε κάθε έργο του. 

Οπωσδήποτε, καθώς πολιτική και κοινωνία βρίσκονται σε άμεση και διαρκή 

αλληλεπίδραση, στοιχεία της μιας παρεισφρέουν στην άλλη, προκαλώντας σύγχυση 

ενίοτε σε όποιον θα αναζητήσει μια ξεκάθαρη και απόλυτη διαχωριστική γραμμή 

ανάμεσα στα δεδομένα των δύο αυτών κατηγοριών. 

Ο Ορχάν Παμούκ καταδικάζει την πολιτική βία σε όλες τις μορφές της. 

Έχοντας και ο ίδιος αρκετές εμπειρίες κρατικής καταπίεσης και ανελευθερίας, 

καταγράφει με ιδιαίτερα καυστικό και εναργή τρόπο την κρατική καταστολή. Είτε 

αφορά στις στρατιωτικές πραξικοπηματικές περιόδους, είτε σε παρακολουθήσεις των 

μυστικών υπηρεσιών, ο συγγραφέας είναι αμείλικτος. Στην δυτικότροπη και 

αριστερών πεποιθήσεων ιδεολογία του όλα αυτά αποτελούν στοιχεία τροχοπέδησης 

και οπισθοδρόμησης σε όλα τα επίπεδα και τις εκφάνσεις της τουρκικής κοινωνίας. 

Καθώς τα πολιτικά πάθη είναι έντονα, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ 

των εθνικιστών και των υπολοίπων, δεν παραμένουν στο επίπεδο της λεκτικής 

αντιπαράθεσης. Μυστικές υπηρεσίες και παρακρατικές οργανώσεις κάνουν τη  

¨βρώμικη¨ δουλειά,  ¨βγάζοντας¨ από τη μέση τους αντιφρονούντες, ακόμη και αν 
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αυτοί έχουν καταφύγει σε ξένη χώρα. Δεν είναι λίγες οι φορές που συναντούμε την 

εικόνα να μεταφέρονται τα πολιτικά και θρησκευτικά πάθη εκτός Τουρκίας. Και ο 

ίδιος ο ποιητής Κα, στο έργο Χιόνι, μάλιστα, θα πέσει θύμα αυτού του ανηλεούς 

πολέμου, μίλια μακριά από τον τόπο που αυτός ο πόλεμος έχει ξεκινήσει.  

Η πολιτική ατμόσφαιρα περιγράφεται περίπου με τις εικόνες, τις οποίες 

είχαμε συνηθίσει και στη δική μας χώρα από τις αρχές του ’80 και ως πρόσφατα. 

Προεκλογικές αφίσες παντού, άλλες με το πρόσωπο του Κεμάλ Ατατούρκ, άλλες με 

προσταγές-παρακλήσεις της Διεύθυνσης Θρησκευμάτων για το θέμα των 

αυτοκτονιών και άλλων ζητημάτων ηθικής φύσης.
84

 

Συχνά αναφέρονται και οι όροι πολιτικό θέατρο, πολιτικό Ισλάμ, οι 

εθνικιστές, οι μαρξιστές και τα πραξικοπήματα. Το πολιτικό θέατρο αντανακλά τις 

αντιδραστικές, ριζοσπαστικές πολιτικές δυνάμεις στην Τουρκία. Μέσα από αυτό 

εκφράζονται όσοι αμφισβητούν το στρατοκρατούμενο κράτος, αλλά και το 

θεοκρατικό. Αναμφίβολα, οι συχνές αναφορές και περιγραφές τέτοιων 

δραστηριοτήτων αντανακλούν, όχι μόνο τις προσωπικές πεποιθήσεις του συγγραφέα, 

αλλά ενέχουν και  σε κάποιο  βαθμό αυτοβιογραφικό περιεχόμενο, με βάση την 

βιογραφία του Ορχάν Παμούκ. Από την άλλη μεριά, το πολιτικό Ισλάμ είναι κάτι που 

αρκετοί δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξή του. Βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με τα 

κοινωνικά δρώμενα και ίσως προξενεί κάποια σύγχυση η συμπερίληψή του στις 

πολιτικές παρατηρήσεις.
85

 Η δράση του ωστόσο εξωτερικεύεται με θεωρητικό τρόπο, 

ως πολιτική ιδεολογία, αφού απευθύνεται σε συμπεριφορές εκτός του θρησκευτικού 

τελετουργικού. Όπως αναφέρουμε και παραπάνω, η μεγαλύτερη σύγκρουση μεταξύ 

κοσμικών και ισλαμιστών επικεντρώνεται στη χρήση της μαντίλας.
86

 

Ο στρατός, γενικά έχει ισχυρή παρουσία και ρόλο στην πολιτική ζωή, αλλά 

και την κοινωνία της χώρας. Άλλοτε η παρουσία και οι ενέργειές του είναι εμφανείς 

και ανενδοίαστες, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις των πραξικοπημάτων και άλλοτε 

αφανείς και υπόγειες, όπως στις περιπτώσεις της δράσης των μυστικών υπηρεσιών 

και της δύναμης επιρροής που διαθέτουν οι ανώτατοι στρατιωτικοί, ακόμη και σε 

περιόδους δημοκρατίας ή επίφασης δημοκρατικής διακυβέρνησης. Καθώς βέβαια, ο 

ίδιος ο συγγραφέας έχει προσωπική εμπειρία από τα πραξικοπήματα των τελευταίων 
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ετών και η αφανής παρουσία του στρατού έχει θεωρηθεί πια ως φυσική και από 

μερικούς αναγκαία, η εκτενής περιγραφή των στρατιωτικών δράσεων σε καιρό 

πραξικοπήματος έχει τη δική της νοηματοδότηση. Δολοφονίες, επί τόπου 

στρατιωτικά δικαστήρια και εκτελέσεις, βασανιστήρια και οικονομική αποστράγγιση 

των αντιφρονούντων, είναι λίγα από τα τεκταινόμενα των στρατιωτικών 

πραξικοπημάτων. Παρουσιάζεται, επίσης, και η συνεργασία του στρατού με ντόπιους 

χαφιέδες, οι οποίοι δρουν παρακρατικά καταγγέλλοντας συμπολίτες τους. 

Η ύπαρξη μικρών επαναστατικών ομάδων, κόμματα προάσπισης των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων (θρησκευτικών, εθνικών και πολιτικών) και οι συχνές 

έντονες και συχνά ένοπλες διαμάχες, καθορίζουν το γενικότερο πλαίσιο πολιτικής 

αντιπαράθεσης στην γείτονα χώρα. Η πολιτική κατάσταση συνοψίζεται στις 

διαπλεκόμενες σχέσεις μεταξύ ισχυρών τοπικών παραγόντων, κυρίως 

δημοσιογράφων, και κρατικών αξιωματούχων ,συνήθως μέλη της τοπικής 

αυτοδιοίκησης (Νομάρχες, ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι, κ.α.). Φυσικά ο ρόλος της 

αστυνομίας δεν είναι αυτός που προορίζεται να επιτελέσει με σαφήνεια, αλλά 

επεκτείνεται και σε δραστηριότητες, όπως η ανάκριση των επισκεπτών της πόλης, 

σχετικά με τους λόγους που την επισκέπτονται, ή η σύλληψη και ο βασανισμός των 

αντιφρονούντων, πάντα σε συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες και τους τοπικούς 

χαφιέδες. Το πολιτικό πλαίσιο ολοκληρώνεται με την ύπαρξη νόμου περί 

μεταμέλειας. Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία του τουρκικού κράτους είναι έντονη 

και εξαιρετική καταπιεστική, οδηγώντας τους ανθρώπους σε δύσκολες αποφάσεις, 

από τον αυτοεξορισμό, μέχρι την αυτοκτονία νέων γυναικών και την εγκληματική 

δράση των απογοητευμένων, από τη φτώχεια και την έλλειψη προσδοκίας για το 

μέλλον νέων ανδρών. 

Ο συγγραφέας στέκεται στις πολιτικές αντιθέσεις και κάνει λόγο για τις 

εθνικιστικές ομάδες, οι οποίες  ασκούν ένα είδος τρομοκρατίας στις συνοικίες και 

στις μικρές πόλεις και ο Παμούκ μεταφέρει έντονα αυτό στην ατμόσφαιρα ενώ 

συνεχώς τονίζονται οι διαφορές μεταξύ του Δυτικού τρόπου ζωής της νεολαίας που 

διασκεδάζει υπό τους ήχους των ποπ τραγουδιών και της αντίληψης που έχουν για τα 

πράγματα τα φασιστικά στοιχεία που παίρνουν χρήματα για «προστασία» από τους 

μικρομαγαζάτορες της περιοχής μέχρι που κυνηγάνε όποιον διαβάζει εφημερίδα που 
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αυτοί θεωρούν ως «προοδευτική».
87

 Έτσι στο έργο Το σπίτι της Σιωπής, ο 

συγγραφέας παρουσιάζει την ιστορία, τον διχασμό και τον δυισμό, στη δεκαετία του 

ʼ80. Η Τουρκία επηρεάζεται από την ύπαρξη εθνικιστικών ομάδων, οι οποίες ασκούν 

ένα είδος τρομοκρατίας στις μικρές πόλεις και στις φτωχές της συνοικίες. 

Ο Παμούκ, αποτυπώνει την προβληματική κατάσταση ενώ την ίδια στιγμή 

επισημαίνει τις διαφορές ανάμεσα στον Δυτικό τρόπο ζωής που υιοθετούν οι νέοι και 

στον παλιό που ασπάζονται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Η εξέλιξη της ιστορίας γίνεται 

μέσα από διαφορετικό τρόπο αφήγησης και έτσι θα λέγαμε πως γίνονται πιο αισθητές 

οι αντιθέσεις, μεταξύ των μελών της παρακμάζουσας οικογένειας και κοινωνίας. Οι 

πρωταγωνιστές φανερώνουν ένα προβληματικό κοινωνικό υπόβαθρο και φέρνουν 

στην επιφάνεια πολλά προβλήματα της Τούρκικης κοινωνίας.
88
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4.3 Ιστορία 

 Η ιστορία περιέχει σχεδόν όλα τα γεγονότα που σημάδεψαν και 

χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα την κοινωνία της Τουρκίας. Πολιτικές εντάσεις, ένας 

πανταχού παρόν και πολυεπίπεδος δυϊσμός των πάντων, με βάση τον κοσμικό ή 

θεοκρατικό χαρακτήρα των εκάστοτε ηρώων, βία, μισαλλοδοξία, θρησκοληψία, 

φανατισμός, πραξικοπήματα, έμφυλος ρατσισμός, κ.α.  

Άφθονα είναι και τα ιστορικά στοιχεία, τα οποία ο συγγραφέας παρουσιάζει 

με κάποια μελαγχολία, προσπαθώντας να καταδείξει, ότι η σύγχρονη Τουρκία 

βρέθηκε ζημιωμένη από τις τελευταίες ιστορικές της περιπέτειες. Έτσι, για 

παράδειγμα στο βιβλίο Το Χιόνι, περιγράφει με σκοτεινά χρώματα τα απομεινάρια 

της πρόσφατης ιστορίας του Καρς. Από την ρωσική κατάκτηση αλλά και πριν, με την 

Οθωμανική περίοδο  και την ,μετά από πολλά χρόνια, επανάκτηση των εδαφών από 

τους Τούρκους, μέχρι το παρόν και τα πράγματα που θυμίζουν το ένδοξο παρελθόν 

του Καρς. 

Αλλά και η ζωή των μεσοαστών της τσαρικής εποχής, περιγράφεται συχνά, 

πάντα σε συνάρτηση με την περιγραφή των οικιών που αναφέραμε παραπάνω. Η 

συγκεκριμένη κοινωνική τάξη απολάμβανε όλες τις ανέσεις της πλούσιας ζωής. 

Ρούχα από ακριβά υλικά, κοινωνικές δεξιώσεις και θεάματα, ήταν στην 

καθημερινότητά της σαφώς ενταγμένα. 

Για την αρμενική κοινότητα γίνονται οι συχνότερες αναφορές, οι οποίες 

αφορούν κυρίως σε περιγραφές κατοικιών και εκκλησιών. Αν και ο συγγραφέας μιλά 

έμμεσα για την καταστροφή και τη συνακόλουθη γενοκτονία των Αρμενίων, σαφής 

αναφορά ειδικότερα στο τελευταίο, δεν υπάρχει. Οι γκρεμισμένες εκκλησίες, οι 

ψυχές που χάθηκαν και άλλες έμμεσες αναφορές σε καταστροφή, κάνουν αισθητά τα 

συγκεκριμένα γεγονότα, αναγνωρίζοντας, πάλι έμμεσα, τα όσα υπέφεραν οι Αρμένιοι 

στις αρχές του 20ου αιώνα. 

Θέλοντας να τονίσουμε τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα που επηρέασαν 

και πραγματεύτηκε στα έργα του  Ορχάν αναφερόμαστε συνοπτικά στα: 



100 
 

 Κυπριακό: ο Παμούκ, είναι εξίσου λακωνικός στην αναφορά του στο «Κυπριακό», 

συνδέοντάς το άμεσα με το περιστατικό της έκρηξης στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ 

στη Θεσσαλονίκη. Με αυτή του την αναφορά δηλώνει την αιτία (δηλαδή το 

«Κυπριακό») και την αφορμή, δηλαδή την έκρηξη στο Τουρκικό προξενείο στη 

Θεσσαλονίκη όπου υποτίθεται στεγαζόταν το σπίτι του Μουσταφά Κεμάλ) για το 

πογκρόμ του 1955
89

. 

 Ελληνοτουρκικό: το τεταμένο κλίμα στις σχέσεις των δυο χωρών λόγω του 

Κυπριακού φαίνεται από τη φράση του Ορχάν στο βιβλίο Κωνσταντινούπολη «Οι 

Ρωμιοί που εγκατέλειψαν τα τελευταία πενήντα χρόνια την Ιστανμπούλ εξαιτίας των 

λαθών των τουρκικών και ελληνικών κυβερνήσεων που συμπεριφέρονταν στις 

μειονότητές τους, από τότε που η Ελλάδα και η Τουρκία έγιναν εθνικά κράτη, σαν να 

ήταν όμηροι, είναι περισσότεροι από εκείνους που την εγκατέλειψαν στα πενήντα 

χρόνια μετά το 1453»
90

. 

 Τα Σεπτεμβριανά
91

 : ή αλλιώς «Η νύχτα των κρυστάλλων» ή  «Πογκρόμ του 1955», 

είναι τα γεγονότα που έμειναν στην Ιστορία ως  το οργανωμένο σχέδιο εξόντωσης 

των θρησκευτικών μειονοτήτων της Κωνσταντινούπολης. Έτσι, τη νύκτας της 6
ης

-7
ης

 

Σεπτεμβρίου 1955, ο καθοδηγούμενος τουρκικός όχλος προκάλεσε βίαια επεισόδια 

κατά της ζωής και της περιουσίας των Ελλήνων ομογενών (Ρωμιών), πλην όμως 

Τούρκων υπηκόων, λεηλατώντας και πυρπολώντας τα σπίτια, τα καταστήματα, 

σχολεία. Μάλιστα, βεβήλωσαν εκκλησίες ακόμα και νεκροταφεία, θέλοντας έτσι να 

«ξεριζώσουν» την παραμικρή θρησκευτική τους παρουσία και παρακαταθήκη. 

Στόχος τους ήταν τρομοκρατήσουν και να εξοντώσουν στις υφιστάμενες 

μειονότητες
92

. 

 Πτώση ή άλωση: Αξίζει να αναφέρουμε πως για αυτό το ζήτημα θα παραθέσουμε 

ακριβώς τα λόγια του Ορχάν Παμούκ όπως αυτά παραθέτονται στο βιβλίο του 

Κωνσταντινούπολη (2005). 

Όπως τους περισσότερους Τούρκους της Ιστανμπούλ, το Βυζάντιο μ’  

ενδιέφερε πάρα πολύ λίγο στα παιδικά μου χρόνια. Όταν ήμουν παιδί, η λέξη 

Βυζάντιο μου έφερνε στο νου τα τρομακτικά ρούχα και γένια των Ρωμιών ορθόδοξων 

παπάδων, τα βυζαντινά τόξα και τις καμάρες στα διάφορα μέρη της πόλης, τις παλιές 
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91
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εκκλησίες που ήταν χτισμένες από κόκκινα τούβλα, και την Αγιά Σοφία. Όλα αυτά 

ανήκαν σε μια τόσο παλιά εποχή που δεν υπήρχε λόγος να την ξέρουμε. Ακόμη και οι 

Οθωμανοί που κατέκτησαν το Βυζάντιο μου φαίνονταν πολύ μακρινοί. Εμείς είμαστε 

η πρώτη γενιά του «καινούργιου πολιτισμού» που είχε έρθει στην Ιστανμπούλ μετά 

από κείνους. Τουλάχιστον οι Οθωμανοί, που τις παραδοξότητές τους μας περιέγραφε 

ο Ρεσάτ Εκρέμ Κοτσού, είχαν ονόματα που μοιάζανε με τα δικά μας. Ενώ οι 

Βυζαντινοί είχαν εξαφανιστεί με την άλωση. Και οι εγγονοί των εγγονών των 

εγγονών τους ήταν ιδιοκτήτες των ζαχαροπλαστείων και των καταστημάτων που 

πουλούσαν ρούχα και παπούτσια στο Μπέγιογλου. Όταν ήμουν παιδί, το πηγαινέλα 

με τη μητέρα μου στο Μπέγιογλου για ψώνια, στα διάφορα καταστήματα των 

Ρωμιών, ήταν από τις σημαντικότερες διασκεδάσεις μου. Σε κάποια καταστήματα 

υφασμάτων δούλευε όλη η οικογένεια, πατέρας – μητέρα – κόρες, κι όταν η μητέρα 

μου πήγαινε για ν’  αγοράσει ύφασμα για κουρτίνες ή βελούδο για να ντύσει 

μαξιλάρια, τα μέλη της οικογένειας άρχιζαν να μιλάνε μεταξύ τους πολύ γρήγορα 

ελληνικά. Αργότερα στο σπίτι προσπαθούσα να μιμηθώ την παράξενη γλώσσα τους 

και τις ανήσυχες κινήσεις των πωλητριών με τους πατεράδες τους. Το ενδιαφέρον 

που δείχνανε για τις μιμητικές μου προσπάθειες, το ύφος των εφημερίδων όταν 

αναφέρονταν σ’  αυτούς, το «Μίλα τουρκικά!» που χρησιμοποιούσανε για να τους 

επιπλήξουν καμιά φορά, μ’  έκανε να υποψιάζομαι ότι οι Ρωμιοί, όπως οι φτωχοί της 

πόλης και οι κάτοικοι στις παράγκες, δεν ήταν «ευυπόληπτα» άτομα. Σκεφτόμουν 

πως γι’αυτό έφταιγε λίγο και το γεγονός ότι ο Φατίχ, με την άλωση της 

Κωνσταντινούπολης, τους είχε πάρει την πόλη. Τα πεντακόσια χρόνια της άλωσης, το 

«μεγάλο θαύμα» όπως λέγανε καμιά φορά, είχαν γιορταστεί ένα χρόνο μετά τη 

γέννησή μου, το 1953, αλλά τίποτε άλλο, πέρα από τη σειρά γραμματοσήμων που 

είχε κυκλοφορήσει με αυτή την ευκαιρία, δεν τραβούσε το ενδιαφέρον μου. Στα 

γραμματόσημα αυτής της σειράς παρέλαυναν όλες οι ιερές φαντασιώσεις που είχαν 

σχέση με το πορτρέτο του Μωάμεθ του Πορθητή του Μπελίνι, το Ρούμελιχισαρ, η 

μεταφορά στον Κεράτιο των Καραβιών από την ξηρά. Παρατηρώντας πως έχουν 

ονομαστεί ορισμένα γεγονότα μπορούμε να καταλάβουμε σε ποιο μέρος του κόσμου 

βρισκόμαστε, αν βρισκόμαστε στη Δύση ή στην Ανατολή. Αυτό που έγινε στις 29 

Μαΐου 1453, ενώ για τους Δυτικούς είναι η Πτώση της Κωνσταντινούπολης, για τους 

Ανατολικούς είναι η Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Κοντολογίς «Πτώση» ή 

«Άλωση». Έπειτα από πολλά χρόνια, ο Αμερικανός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 

Κολούμπια όπου σπούδαζε η γυναίκα μου την κατηγόρησε για εθνικισμό, όταν σε μια 
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εργασία της χρησιμοποίησε την λέξη άλωση. Αν και η καρδιά της γυναίκας μου, που 

η καταγωγή της από τη μεριά της μητέρας της ήταν ρωσική, χτυπούσε λίγο για τους 

ορθόδοξους, τα μάτια της έβλεπαν το γεγονός με τις λέξεις της τουρκικής εθνικής 

παιδείας, επειδή είχε τελειώσει το λύκειο στην Τουρκία. Ίσως πάλι να μην έβλεπε το 

γεγονός ούτε σαν άλωση ούτε σαν πτώση, αλλά να ένιωθε ότι ήταν ανάμεσα σε δυο 

κόσμους, σαν κάποιους άτυχους αιχμαλώτους πολέμου που έπρεπε να είναι ή 

χριστιανοί ή μουσουλμάνοι, μιας και δεν είχαν άλλη επιλογή.  

Οι κάτοικοι της Ιστανμπούλ έμαθαν να γιορτάζουν το γεγονός ως «άλωση» 

στις αρχές του εικοστού αιώνα εξαιτίας του εκδυτικισμού και του τουρκικού 

εθνικισμού. Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα ο μισός πληθυσμός της Ιστανμπούλ 

δεν ήταν μουσουλμάνοι και το μεγαλύτερο μέρος του μη μουσουλμανικού 

πληθυσμού το αποτελούσαν οι Ρωμιοί που ήταν η συνέχεια των Βυζαντινών. Στα 

παιδικά και στα τα πρώτα εφηβικά μου χρόνια υπήρχε μια κίνηση έντονου τουρκικού 

εθνικισμού που υποστήριζε ότι η χρήση της λέξης Κωνσταντινούπολη σήμαινε ότι οι 

Τούρκοι δεν ανήκουν σε αυτή την πόλη, ότι οι πρώτοι ιδιοκτήτες της πόλης αυτής μια 

μέρα που θα έρχονταν και θα έδιωχναν εμάς τους κατακτητές εδώ και χίλια 

πεντακόσια χρόνια ή, το λιγότερο, θα μας μετέτρεπαν σε υπηκόους δεύτερης 

κατηγορίας. Για τους οπαδούς του τουρκικού εθνικισμού η χρήση της λέξης άλωση 

είχε πολύ μεγάλη σημασία. Υπήρχαν βέβαια περιπτώσεις που ακόμη και οι Οθωμανοί 

λέγανε την πόλη Κωνσταντινούπολη. 

Οι Τούρκοι που θέλει να τον εξευρωπαϊσμό προτίμησαν να μην τονίζουν την 

«άλωση». Το 1953, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Τζελάλ Μπαγιάρ και ο 

πρωθυπουργός Αντνάν Μεντερές, για να μη δυσαρεστήσουν τους Δυτικούς φίλους 

των Τούρκων τους Έλληνες, δεν συμμετείχαν στην επέτειο του εορτασμού των 

πεντακοσίων χρόνων της άλωσης, που η προετοιμασία της είχε κρατήσει χρόνια. Τα 

πρώτα χρόνια του ψυχρού πολέμου η Τουρκία μέλος του ΝΑΤΟ, δεν ήθέλε να 

θυμίζει στον κόσμο την «άλωσή». Αν και έπειτα από δύο χρόνια, το 1955, 

καταστράφηκαν και λεηλατήθηκαν οι περιουσίες των Ρωμιών και των άλλων 

μειονοτήτων στην Ιστανμπούλ, επειδή ήταν αδύνατο να συγκρατηθούν τα πλήθη που 

είχαν υποκινηθεί από την τουρκική κυβέρνηση. Τα γεγονότα αυτά που 

συμπεριλάμβαναν καταστροφές εκκλησιών και δολοφονίες παπάδων, μοιάζουν σε 

λεηλασία και ωμότητα με τα γεγονότα που περιγράφουν οι «Δυτικοί» ιστορικοί της 

«πτώσης». Οι Ρωμιοί που εγκατέλειψαν τα τελευταία πενήντα χρόνια την Ιστανμπούλ 
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εξαιτίας των λαθών των τουρκικών και των ελληνικών κυβερνήσεων που 

συμπεριφέρονταν στις μειονότητές τους, από τότε που η Ελλάδα και η Τουρκία 

έγιναν εθνικά κράτη, σαν να ήταν όμηροι, είναι περισσότεροι από κείνους που την 

εγκατέλειψαν στα πενήντα χρόνια μετά το 1453. 

Το 1955 όταν οι Εγγλέζοι ετοιμαζόταν να φύγουν από την Κύπρο και οι 

Έλληνες να αναλάβουν ολοκληρωτικά τη διακυβέρνηση του νησιού, ένας πράκτορας 

των μυστικών τουρκικών υπηρεσιών έβαλε βόμβα στο σπίτι που γεννήθηκε ο 

Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη. Όταν οι εφημερίδες με έκτακτες εκδόσεις και 

μεγαλοποιώντας το περιστατικό κυκλοφόρησαν την είδηση, το εχθρικό προς τις μη 

μουσουλμανικές μειονότητες πλήθος που μαζεύτηκε στην πλατεία Τακσίμ, έκαψε, 

γκρέμισε και λεηλάτησε μέχρι το πρωί, πρώτα τα καταστήματα απ’ όπου ψωνίζαμε 

με τη μητέρα μου στο Μπέγιογλου κι έπειτα όλη την πόλη. 

Οι καταστροφικοί Τσέτες, στις περιοχές όπως το Ορτάκιοϊ, το Μπαλουκλί, τα 

Ψωμαθειά,  το Φανάρι, όπου ζούσαν πολλοί Ρωμιοί, με βιαιότητα που προκαλούσε 

φρίκη, έκαψαν και λεηλάτησαν μικρά φτωχικά ρωμαίικα μπακάλικα, γκρέμισαν 

μάντρες και μπήκαν σε σπίτια,  βίασαν Ρωμιές και Αρμένισσες· μπορεί κανείς να πει 

ότι φέρθηκαν το ίδιο ανελέητα με τους στρατιώτες που λεηλάτησαν την Ιστανμπούλ, 

όταν ο σουλτάνος Μωάμεθ ο Πορθητής μπήκε στην πόλη. Αργότερα αποκαλύφθηκε 

ότι οι οργανωτές, τους οποίους στήριζε η κυβέρνηση, για να κινητοποιήσουν τους 

πλιατσικολόγους, που για δύο μέρες σκόρπισαν την φρίκη στην πόλη και μετέτρεψαν 

την Ιστανμπούλ σε κόλαση χειρότερη κι από τους πιο κακούς εφιάλτες των 

χριστιανών και των Ευρωπαίων, τους είχαν πει ότι το πλιάτσικο ήταν ελεύθερο. 

Το πρωί της νύχτας όπου στους δρόμους κινδύνευε να λιντσαριστεί όποιος δεν 

ήταν μουσουλμάνος, το Μπέγιογλου και η λεωφόρος Ιστικλάλ ήταν γεμάτη από 

αντικείμενα που δεν μπορούσαν να μεταφερθούν από τα λεηλατημένα μαγαζιά με τις 

σπασμένες βιτρίνες και πόρτες, αλλά είχαν καταστραφεί με πολλή χαρά. Χρώματα  

τόπια, τα υφάσματα, χάλια και φορέματα και από πάνω αναποδογυρισμένα ψυγεία, 

ραδιόφωνα, πλυντήρια ρούχων,  καινούργια ακόμη τότε στην τουρκική αγορά· το 

οδόστρωμα δεν φαινόταν από τις σπασμένες πορσελάνες, τα παιχνίδια (τα καλύτερα 

καταστήματα παιχνιδιών ήταν στο Μπέγιογλου), τα έπιπλα κουζίνας, τα ενυδρεία που 

ήταν της μόδας τότε, τα κρύσταλλα φωτιστικών. Ποδήλατα, αναποδογυρισμένα ή 

καμένα αυτοκίνητα, σπασμένα πιανα, ακρωτηριασμένες κούκλες που κοίταζαν τον 
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ουρανό, πεσμένες ανάσκελα από τη βιτρίνα κάποιου μεγάλου καταστήματος, και 

μερικά τανκς που έστω και αργά είχαν βγει στους δρόμους για να επαναφέρουν την 

τάξη. 

Όλα αυτά επειδή περιγράφονταν για πολλά χρόνια συχνά στο σπίτι, είναι 

ζωντανά στο νου μου, με όλες τους τις λεπτομέρειες, σαν να τα έχω δει ο ίδιος. Το 

θέμα που συζητούσαν πιο πολύ στην οικογένειά μου, όταν οι χριστιανοί καθάριζαν τα 

σπίτια τους και τα καταστήματά τους, ήταν πως η γιαγιά μου κι ο θείος μου τρέχανε 

από το ένα παράθυρο του σπιτιού στο άλλο και κοίταζαν γεμάτοι αγωνία καθώς οι 

πλιατσικολόγοι σταματούσαν μπροστά στο σπίτι μας, τρέχανε από τη μια άκρη του 

δρόμου μας στην άλλη, έσπασαν τις βιτρίνες των καταστημάτων φωνάζοντας 

συνθήματα ενάντια στους Ρωμιούς, στους χριστιανούς, στους πλούσιους. Εξαιτίας 

του ανερχόμενου τουρκικού εθνικισμού εκείνο τον καιρό ο Αλααντίν είχε αρχίσει να 

πουλάει στο ψιλικατζίδικο του μικρές πάνινες τουρκικές σημαιούλες. Ο αδελφός μου, 

που του άρεσαν οι  σημαιούλες είχε αγοράσει μία μερικές μέρες πριν και την είχε 

βάλει κάπου μέσα στο αυτοκίνητο. Το αποτέλεσμα ήταν να μη σπάσουν τα τζάμια 

ούτε να αναποδογυρίσουν την  Ντοτζ του θείου μου
93

. 

Κλείνοντας να αναφέρουμε πως σε όλα τα βιβλία του ο Ορχάν Παμούκ 

παρουσιάζει την ιστορία της χώρας του παράλληλα με τις προσωπικές ιστορίες και τις 

αφηγήσεις, όπως αναλύουμε και παραπάνω. Ακόμα και στο έργο Το σπίτι της Σιωπής 

βλέπουμε πως οι χαρακτήρες αλλάζουν ή έστω επηρεάζονται από τα ιστορικά 

γεγονότα. Τέλος να αναφέρουμε πως το χάσμα Ανατολής και Δύσης σχολιάζεται και 

προβληματίζει σε όλα τα βιβλία του.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
93 Παμούκ (2005):276 – 284 
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4.4 Κοινωνία  

Στα κοινωνικά ζητήματα, ο συγγραφέας κάνει ευθύς εξαρχής γνωστή τη θέση 

του σχετικά με τα κοινωνικά γεγονότα και στερεότυπα, όπως: τη βαριά φτώχεια, τον 

θρησκευτικό φονταμενταλισμό, την έμφυλη βία, τον φανατισμό, τη μισαλλοδοξία, 

και άλλες κοινωνικές αγκυλώσεις, τις οποίες κατακεραυνώνει σε κάθε ευκαιρία, 

άμεσα ή έμμεσα. 

Η  ¨ανάπτυξη¨ που φαίνεται να γνώρισε στο πρόσφατο παρελθόν ήταν 

περισσότερο εργολαβικού χαρακτήρα με αφθονία μπετόν και κατασκευών, κάτι που 

θυμίζει και την ελληνική πραγματικότητα από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και ως 

τις αρχές του 2008. Αναμφίβολα, ο συγγραφέας δεν επικροτεί αυτή την 

τσιμεντοποίηση και πολύ περισσότερο δεν την προβάλλει ως παράγοντα ανάπτυξης 

γενικότερα. 

Η κοινωνική εξαθλίωση παρουσιάζεται εκτενέστερα μέσα από την συχνή 

αναφορά και τις εικόνες των ανέργων. Οι άνεργοι, άλλοτε στους τσαϊχανέδες ή στις 

παγωμένες πλατείες της πόλης και άλλοτε περιδιαβαίνοντες μεθυσμένοι τα στενά της 

δίνουν ξεκάθαρα την εικόνα μιας πόλης σε απόλυτο μαρασμό.<< ήταν ή αίσθηση της 

παράξενης και πανίσχυρης μοναξιάς που αργότερα θα διέκρινε παντού στην πόλη, στις 

άδειες βιτρίνες  των φωτογραφικών στούντιο , στα παγωμένα τζάμια των τσαϊχανέδων, 

φίσκα από ανέργους που χαρτοπαίζανε, στις χιονισμένες άδειες πλατείες(σελ.22)>>. 

Ζουν σε παραγκουπόλεις και ενίοτε παρουσιάζονται να κρατούν δύο - τρία ψωμιά 

στο χέρι εν είδει θησαυρού. Η ανεργία όμως έχει και ρατσιστικό πρόσωπο όπως 

φαίνεται. Συχνά αναφέρεται ότι οι περισσότεροι άνεργοι που τριγυρνούν σαν 

φαντάσματα στην πόλη είναι κουρδικής καταγωγής.<<..καθόταν στα γεμάτα με 

ανέργους Κούρδους καφενεία..(σελ.21)>>. Οι άνεργοι ζουν σε σπίτια, τα οποία συχνά 

έχουν για πάτωμα το χώμα του εδάφους και στην καλύτερη περίπτωση ένα φτηνό 

χαλί μηχανής, πάνω από αυτό το χώμα. Χαζεύουν τις τηλεοράσεις των μαγαζιών έξω 

από τις βιτρίνες τους, ενώ τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν την ίδια ή και χειρότερη 

μοίρα. Άνεργα ή στις φυλακές δεν έχουν τίποτε να ελπίζουν να αλλάξει στη ζωή τους. 

Αλλά και η υπηρέτρια, που συναντούμε παρακάτω, είναι κουρδικής καταγωγής. 
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<<Ένιωσε πως η Κούρδα υπηρέτρια τον υποδεχόταν «με λίγο μυστήριο,με λίγο 

σεβασμό»,όπως θα έγραφε σε κάποιο μυθιστόρημα του ο Τουργκιένεφ (σελ386)>>. 

Η φτώχεια εκφράζεται ποικιλότροπα και πολύ συχνά, ώστε να τονισθούν οι 

μειονεξίες των κρατικών πρακτικών, αλλά και των κοινωνικών πρακτικών που 

δημιουργούνται. Συχνά αναφέρονται αντικείμενα, όπως οχήματα, κατοικίες, 

αξεσουάρ κατοικιών (καλοριφέρ, σόμπες, στενές σαραβαλιασμένες σκάλες), τα οποία 

είτε είναι παλιά και υπολειτουργούν, είτε ακόμη κι αν είναι σχετικά πρόσφατης 

κατασκευής – τεχνολογίας. Άλλοτε πάλι, οι ήρωες εκφράζουν την ντροπή τους για τα 

παλιά ρούχα, τα οποία είναι χιλιοφθαρμένα και δεν εκπληρώνουν τον σκοπό για τον 

οποία προορίζονταν (κρύα και ακαλαίσθητα). Ακόμη και ο καφές είναι σπάνιο να 

βρεθεί σε κάποιο από αυτά τα μαγαζιά (τσαϊχανέδες) αφού είναι πολύ 

ακριβός!<<..για τους τσαϊχανέδες του Καρς όπου δεν σερβίρεται καφές επειδή είναι 

ακριβός και δεν έχουν να τον πληρώσουν οι άνεργοι..(σελ.59)>>. 

Η ενδοοικογενειακή βία λαμβάνει διαστάσεις εθιμικής πρακτικής και κυρίως 

έχει κατεύθυνση τις γυναίκες της οικογένειας (Κόρη, σύζυγος). Στο σπίτι εικόνες 

παιδιών που παίζουν με μισοχαλασμένα παιχνίδια και παιδιά που αδιαφορούν για την 

βία του πατέρα προς την μητέρα συνεχίζοντας να παίζουν αμέριμνα, δεν είναι 

λίγες.<<..ανάμεσα στα παιδιά,, όλο και πιο πολλά, θαρρείς, από σπίτι σε σπίτι, που 

παίζανε με μισοσπασμένα πλαστικά παιχνίδια(αυτοκινητάκια και κουλές 

κούκλες)..(σελ.27)>>. Μάλιστα, επισημαίνεται και το γεγονός των γάμων ανήλικων 

κοριτσιών με γηραιότερους δημοσίους υπαλλήλους, με σκοπό την επιβίωση του 

κοριτσιού, αλλά και της οικογένειάς της. <<Παντρεύουν τα κορίτσια με ηλικιωμένους 

υπαλλήλους, με άντρες που δεν αγαπάνε, κι’όλα αυτά για το χρήμα(σελ.163)>>.   

Η θέση της γυναίκας είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένη ακόμη και από τους 

προοδευτικούς κύκλους. Είτε ως σύζυγοι, είτε ως κόρες, νεαρές γυναίκες, οι 

προοπτικές τους να αναπτύξουν ελεύθερα και ανεμπόδιστα την προσωπικότητά τους 

είναι από ελάχιστες μέχρι μηδαμινές. <<Τότε ο πατέρας της πρώτα απείλησε την 

Τεσλιμέ ότι θα την έδιωχνε από το σπίτι κι έπειτα, επειδή οι απειλές του δεν έπιασαν, 

βάλθηκε να σχεδιάζει να την παντρέψει μ’ένα σαρανταπεντάχρονο χήρο 

αστυνομικό(σελ.192)>>.Στις περισσότερες των περιπτώσεων βρίσκονται ανάμεσα 

στη μαντίλα και τα κοσμικά πιστεύω, με αποτέλεσμα να πολτοποιείται η 

προσωπικότητά τους. <<Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια κοπέλα  που πιστεύει πως 
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είναι εντολή του Θεού να φοράει μαντίλα, κι έχει κάνει τη  μαντίλα της σημαία, να 

εμφανιστεί στον κόσμο ακάλυπτη (σελ.194)>>.Αξιοσημείωτη είναι η αντίδραση και το 

ξάφνιασμα των παρευρισκόμενων σε πολιτική συζήτηση, όπου η νεαρή γυναίκα 

παρεμβαίνει, παρουσιάζοντας ευθαρσώς τις θέσεις της.<<..η Καντιφέ σηκώθηκε και 

τους εξήγησε πολύ ήρεμα ότι ο Κα ήταν εκεί, στο Καρς..Οι παρευρισκόμενοι δεν ήταν 

συνηθισμένοι να βλέπουν μια γυναίκα να σηκώνεται σε μια πολιτική συγκέντρωση και 

να μιλάει με τόση σιγουριά· ξαφνικά όλοι ένιωσαν σεβασμό προς την 

Καντιφέ(σελ.435)>>.  

Μάλιστα οι αυτοκτονίες των νεαρών γυναικών αποδίδονται ευθέως αλλά και 

με πλάγιο τρόπο στην οικογενειακή και κοινωνική καταπίεση στην οποία 

υποβάλλονται σε καθημερινό επίπεδο και σε όλες τις πτυχές της ζωής τους. 

<<..πολλά κορίτσια αποφασίζανε ν’αυτοκτονήσουν από αντίδραση στα αδιάκοπα 

κηρύγματα του κράτους , των πατεράδων τους, των συζύγων τους και των 

ιμάμηδων(σελ31)>>. Σε μερικά σημεία, περιγράφεται η απονενοημένη πράξη, σε 

τέτοιο βαθμό που να ζωγραφίζεται μπροστά μας, όχι μόνο το φρικτό θέαμα της 

νεκρής κοπέλας, αλλά και η μίζερη ζωή της και η οι απάνθρωπες συνθήκες που τις 

οδήγησαν στο θάνατο. Αναμφίβολα, η περιγραφή των όσων προηγήθηκαν και κυρίως 

ο  ¨ευφυής¨ σχεδιασμός της αυτοκτονίας από τις κοπέλες, προκαλεί ρίγη συγκίνησης 

και συμπόνιας. Οι δε συχνές επαναλήψεις του συγγραφέα με ευκτικό χαρακτήρα για 

το τέλος των αυτοκτονιών, δείχνει τον βαθμό ευαισθητοποίησης του Ορχάν Παμούκ 

σε θέματα κοινωνικού και έμφυλου ρατσισμού και κοινωνικής περιθωριοποίησης. 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι αποτελούν μια ξεχωριστή τάξη, με αρκετά όπως 

φαίνεται προνόμια όχι αποκλειστικά χρηματικά, αλλά κατέχουν μια ιδιαίτερη 

κοινωνική υπόσταση. Παίρνουν τις πρώτες θέσεις στα θέατρα και άλλες κοινωνικές 

εκδηλώσεις, ενώ βρίσκονται πολύ κοντά στην εξουσία, έχοντας πρόσβαση σε κάθε 

είδους ρουσφέτι και υπηρεσίες, όπως η ΕΥΠ. <<Οι αρμόδιοι της ΕΥΠ, που κάποτε 

σ’αυτά τα μέρη φακέλωναν ασταμάτητα τους αριστερούς και τους δημοκράτες, τώρα 

έκαναν λίστες με θρησκευόμενους·(σελ.185)>>, <<..ενώ μερικοί από τους δημόσιους 

υπαλλήλους στις πρώτες σειρές επιδοκίμασαν με χειροκροτήματα(σελ.235)>>. 

Σε όλα τα επίπεδα της καθημερινής ζωής, ο υπέρτατος δυϊσμός ανάμεσα σε 

κοσμικούς και ισλαμιστές είναι πανταχού παρών. <<Όσο άθλιοι είναι οι ισλαμιστές 

που βγαίνουν και καμαρώνουν στην τηλεόραση επειδή σκότωσαν έναν κακόμοιρο άθεο, 
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άλλο τόσο είναι και οι κοσμικοί-οριενταλιστές, που μεγαλοποιώντας την είδηση όταν 

πεθαίνουν καμιά δεκαριά άνθρωποι ,προσπαθούν να μειώσουν το διεθνές ισλαμικό 

κίνημα(σελ.371)>>. Στο θέμα της μαντίλας, στην εκπαίδευση, στην πολιτική. Ο 

διαχωρισμός ανάμεσα σε δυτικότροπους και αμιγώς ανατολίτες, εντάσσεται σε αυτό 

το ευρύτερο πλαίσιο. Οι πρώτοι ασπάζονται ιδέες ανεπίτρεπτες για τους τελευταίους 

και οι καθημερινές τους συνήθειες αποτελούν αφορμή πολέμου για τους ισλαμιστές. 

Καπνίζουν δυτικού τύπου τσιγάρα <<Ο Κα άναψε ένα Μάρλμπορο...(σελ.461)>>, 

αντιμετωπίζουν διαφορετικά την έννοια της αγάπης για την πατρίδα, όπως και τη 

θρησκεία και τον θεό. Ακόμη και οι εθνικιστές ισλαμιστές διαφέρουν σε μεγάλο 

βαθμό για τις απόψεις τους σε σχέση με τους εθνικιστές δυτικούς.  

Η θρησκεία καθορίζει το μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών πρακτικών για 

τους ισλαμιστές. Το Ισλάμ έχει μάλιστα και πολιτικό σκέλος, σύμφωνα με το οποίο 

ορίζονται καθημερινές πρακτικές του πολίτη άσχετες με το θρησκευτικό - 

τελετουργικό κομμάτι της θρησκείας. Σε αυτό εντάσσεται και η χρήση της μαντίλας , 

γύρω από την οποία εκτυλίσσεται μια λυσσαλέα διαμάχη από την εποχή των πρώτων 

χρόνων της επικράτησης του Κεμάλ, μέχρι και σήμερα. Ασφαλώς, ο ρόλος των 

θρησκευτικών μειονοτήτων και κυρίως αυτός των ισλαμικών δογμάτων (Σουνίτες, 

Αλεβήτες, κ.α.) είναι πολύ σημαντικός στη δημιουργία και εξέλιξη αυτών των 

εντάσεων. Ο συγγραφέας παρουσιάζει, ουκ ολίγες φορές, την μυστικότητα με την 

οποία κινούνται αυτές οι ομάδες και τον συνωμοτικό τους χαρακτήρα. <<Μετά από 

πολύμηνη προσπάθεια να μπουν στην πόλη, οι τρείς νεαροί, ανήσυχοι από τις εξελίξεις 

της νύχτας, είχαν καταφύγει μ’ ένα ταξί στα βουνά, όπου έχασαν το κουράγιο τους όταν 

το χιόνι τους έκλεισε το δρόμο, άρχισαν να μαλώνουν μεταξύ τους κι αυτοκτόνησαν με 

τη βόμβα που πυροδότησε ένας από αυτούς.(σελ.275)>>. 

Η οικονομία σε γενικές γραμμές παρουσιάζεται φτωχή και υποανάπτυκτη. 

Μικρά μαγαζάκια, με λίγα προϊόντα διαφόρων ειδών, άλλοτε αταίριαστα μεταξύ 

τους. <<..απο την εποχή των Ρώσων, μαγαζιά που πουλούσαν ανταλλακτικά τρακτέρ, 

τυριά, υλικά για κάρα.(σελ.470)>>.  Τόσο αταίριαστα που στις σύγχρονες δυτικές 

χώρες δεν θα τους δινόταν άδεια να πουλούν όλα αυτά τα προϊόντα ταυτόχρονα στον 

ίδιο χώρο. Η κίνηση μέσα σε αυτά τα μαγαζιά είναι χαμηλή και οι υποψήφιοι πελάτες 

είναι συνήθως εξαθλιωμένοι και με χαμηλή αγοραστική ικανότητα. Πολλές φορές 

τους βλέπουμε απλά να κοιτούν τις βιτρίνες των καταστημάτων, ορεγόμενοι τα αγαθά 

μη μπορώντας καν να σκεφτούν να τα αποκτήσουν.  
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Αρκετές αναφορές έχουμε επίσης για φτωχικά ξενοδοχεία και μπαρ, 

ορισμένες φορές κακόφημα.<<..τα δύο μπουρδελοξενοδοχεία(το Παν και το Χιουριέτ) 

δίπλα στο γκαράζ των υπεραστικών λεωφορείων, αλλά και κάποιο αλήτες που 

οργανώνανε κοκορομαχίες, όπως και χασάπηδες που σφάζανε λαθραία, είχαν 

σταματήσει επ’ αόριστον τις σκοτεινές δραστηριότητες του(σελ.354)>>. Άλλοτε πάλι, ο 

συγγραφέας αναφέρει ευθέως τον κακόφημο χαρακτήρα των χώρων αυτών και 

άλλοτε το υπονοεί. Σε γενικές γραμμές η οικονομική δραστηριότητα περιφέρεται 

γύρω από τις τεράστιες οικοδομές των εργολάβων, τα μικρομάγαζα, τους τσαϊχανέδες 

και τους οίκους ανοχής. Η εικόνα των οίκων ανοχής, έρχεται να συνοψίσει και να 

ολοκληρώσει την ευρύτερη εικόνα, αυτή του γενικού κοινωνικού μαρασμού. 

Έχοντας ζήσει και ο ίδιος στο εξωτερικό, παρουσιάζει ορισμένες πλευρές των 

Τούρκων μεταναστών και της ζωής τους στη Γερμανία. Ο συγγραφέας τονίζει τη 

νοσταλγία των μεταναστών, μέσα από την βαθιά επιθυμία των τελευταίων να 

διατηρήσουν τα έθιμα και τις παραδόσεις τους, παρότι ζουν μακριά. Βασικότερο 

θεωρούν το να γνωρίζουν τα παιδιά τους την τουρκική γλώσσα και για το λόγο αυτό 

πληρώνουν  μορφωμένους συμπατριώτες τους, οι οποίοι σαν δάσκαλοι θα τους 

διδάξουν τη μητρική τους γλώσσα.<<..κοινότητες που θέλανε τα παιδιά τους να 

συναντήσουν έναν ποιητή που έγραφε στην τουρκική γλώσσα, άρχισαν να με καλούν να 

τους διαβάσω ποίηση (σελ.61)>>.  
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4.5 Επίλογος 

Η σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας χαρακτηρίζεται από σαρωτικές πολιτικές 

μεταβολές και από μια γρήγορη ανάπτυξη όλων των πλευρών της οικονομικής, 

κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Παρατηρούμε τρεις φάσεις: την πρώτη φάση της 

εμφάνισης της σύγχρονης Τουρκίας στον 19ο αι., όπου σημαντικότερη εξέλιξη 

θεωρείται η αυξανόμενη επιρροή της Ευρώπης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι 

αντιδράσεις που αυτή προκάλεσε στο οθωμανικό κράτος και την κοινωνία. H δεύτερη 

όπου κυρίαρχη θέση κατέχει η δραστηριότητα των Νεότουρκων
94

. Μάλιστα, φαίνεται 

πως στη δεύτερη φάση, όπου λαμβάνει χώρα κατά την περίοδο 1908-1950, λαμβάνει 

χώρα η διάλυση της Αυτοκρατορίας το 1918 και η εγκαθίδρυση της Τουρκικής 

Δημοκρατίας το 1923. Κατά τη διάρκεια της, κάνουν την εμφάνιση τους διάφορες 

πολιτικές, ιδεολογικές και οικονομικές συνιστώσες. Η τρίτη φάση σχετίζεται με τη 

δημοκρατία μετά το 1950, που χαρακτηρίζεται από την άνοδο στην εξουσία 

πολιτικών δυνάμεων διαφορετικών από τις μέχρι τότε κυρίαρχες κεμαλικές, καθώς 

και τις πραξικοπηματικές ή μη επεμβάσεις του Στρατού όποτε η ηγεσία του (ενίοτε 

και οι πολιτικές δυνάμεις που συνδέονταν με αυτόν) πίστευαν ότι απειλούνταν εκείνα 

τα κεμαλικά ή και κοσμικά χαρακτηριστικά που θεωρούνταν εκ των ων ουκ άνευ για 

την Τουρκική Δημοκρατία και κοινωνία. Χαρακτηριστική περίπτωση μη 

πραξικοπηματικής επέμβασης ήταν ο εξαναγκασμός σε παραίτηση του ισλαμιστή 

πρωθυπουργού Ερμπακάν και η ελεγχόμενη από τον Στρατό ανάληψη της εξουσίας 

από πιο "κοσμικές" πολιτικές δυνάμεις. Τέλος, σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη 

τουρκική ιστορία παίζει και η προσπάθεια της Τουρκίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, η οποία δε φαίνεται να τελεσφορεί ιδιαίτερα. 

Αντιλαμβανόμενοι το ιστορικό υπόβαθρο μπορούμε να πούμε ότι ο Ορχάν 

Παμούκ, στα βιβλία του πιστεύει σε συγκεκριμένες θρησκευτικές αξίες και κανόνες, 

και στο κομμάτι που πιστεύει σε κοσμικές αξίες και θεσμούς, αλλά κι αναφορές στη 

ιστορία της Τουρκίας του 20
ου

 αιώνα. Είναι γεγονός ότι όλα τα μυθιστορήματα του, 

αναφέρονται στην πόλη του, την Ιστανμπούλ των παιδικών και εφηβικών του χρόνων 

                                                             
94 Πρόκειται για μια ομάδα γραφειοκρατών και αξιωματούχων με σύγχρονη παιδεία, που οργάνωσαν τη 
συνταγματική επανάσταση του 1908, με στόχο να εκσυγχρονίσουν και να ενισχύσουν έτσι το κράτος και την 
κοινωνία σύμφωνα με μια θετικιστική και όλο και πιο εθνικιστική ιδεολογία (Ζürcher 2004) 
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και όπως ο ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά «η μοίρα της Ιστανμπούλ είναι και δική μου 

μοίρα, είμαι αφοσιωμένος στην πόλη, επειδή σ’ αυτήν οφείλω αυτό που είμαι »
95

.  

Ο Ορχάν Παμούκ έχει τη φήμη του κοινωνικού και πολιτικού σχολιαστή στην 

πατρίδα του, τη Τουρκία. Έχει δεχθεί πολλές κριτικές για την στάση του και τις 

απόψεις του, όμως αναμφισβήτητα εκφράζει την εκδυτικοποιημένη πλευρά ενός 

Τούρκου πολίτη. Την περίοδο που γεννήθηκε και περιγράφει στο βιβλίο του, η 

Τουρκία βιώνει σοβαρές κοινωνικές, πολιτικές και ιστορικές εξελίξεις. Το κυπριακό, 

η ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και το πογκρόμ του 1955 εναντίον των 

θρησκευτικών μειονοτήτων, διαμόρφωσαν τον «κύκλο εννοιών» του. Έτσι, με οδηγό 

το πολυτροπικό κείμενο του, μέσα από τα μάτια του Παμούκ «βλέπουμε» την Πόλη, 

ενώ μέσα από τις λέξεις του την «ακούμε». Ο ίδιος «ζωγραφίζει» με τα πιο ζοφερά 

χρώματα τον ουρανό και την Ιστανμπούλ του 1453, 1952 και 1955. Μεταφερόμαστε 

και οι ίδιοι στον τόπο και το χρόνο που περιγράφει ο συγγραφέας βιώνοντας την 

θλίψη, τη μελαγχολία και την παρακμή της «οθωμανικής» κοινωνίας.
96

. 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι ο Παμούκ ζώντας για χρόνια μακριά από την 

αυστηρή σε εθνικά και θρησκευτικά θέματα Τουρκία, παρατήρησε τα γεγονότα από 

μια άλλη σκοπιά. Οι απόψεις του βρήκαν απήχηση σε μεγάλη μερίδα του δυτικού 

κόσμου. Για αυτό άλλωστε χαρακτηρίστηκε ως ένας εξευρωπαϊσμένος Ανατολίτης 

λογοτέχνης και έχει τιμηθεί για τη συμβολή του με πολλά βραβεία καθώς και με 

Νόμπελ λογοτεχνίας. 

                                                             
95 Τσάλα: 4. 
96 Oπ. 5-6. 
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Ορχάν Παμούκ 

 

Ελληνικό εξώφυλλο                                  Τουρκικό εξώφυλλο 

                                     

Το Σπίτι της Σιωπής                                Sessiz Ev 
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