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Εισαγωγή της Διάστασης του Φύλου στη Διδασκαλία της Ιστορίας είναι ένα πρωτοπόρο βιβλίο, που
αφορά στην ενασχόληση με τη διάσταση του φύλου κατά τη διδασκαλία της σχολικής ιστορίας.
Είναι λεπτομερές, ποικίλο και προσιτό. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει μια ιστοριογραφία σχετικά
με την ιστορία των γυναικών και του φύλου, καθώς και μια επισκόπηση του τι έχει δημοσιευτεί
σχετικά με την ιστορία των γυναικών στην Κύπρο, καλύπτοντας τόσο την τουρκοκυπριακή όσο και
την ελληνοκυπριακή κοινότητα. Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει μια έρευνα η οποία έγινε από τις/
τους συγγραφείς ειδικά για αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με τη γλώσσα και το περιεχόμενο
των αναλυτικών προγραμμάτων, των σχολικών βιβλίων και άλλων εκπαιδευτικών υλικών. Το τρίτο και
τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει οκτώ ολοκληρωμένα σχέδια μαθήματος, τα οποία καλύπτουν θέματα
που άπτονται της ιστορίας των γυναικών και του φύλου, τα οποία αναπτύχθηκαν από τη συγγραφική
ομάδα σε συνεργασία με τον Δρα Dean Smart, Ανώτερο Λέκτορα στους τομείς της Ιστορίας και της
Αγωγής του Πολίτη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αγγλίας (University of the West of England).
Τη συγγραφή και την έρευνα για το συγκεκριμένο βιβλίο ανέλαβε μια ομάδα νεαρών Κυπρίων από
την ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή κοινότητα: η Tegiye Birey, η Τζωρτζίνα Χρήστου, η Faika
Deniz Pasha και ο Λοΐζος Λουκαΐδης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης με διόρισε ως εκπαιδευτική σύμβουλο
για τη δουλειά τους σχετικά με την ιστορία του φύλου. Το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται
από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό της Νορβηγίας (Norway Grants), ξεκίνησε το 2013 μέσω της
πρωτοβουλίας, αλλά και με την υποστήριξη, του Συμβουλίου της Ευρώπης (Τμήμα Ιστορίας) και τον
Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας (ΟΙΔΕ) στην Κύπρο. Και οι δύο αυτοί οργανισμοί επιθυμούν
να κάνουν τη διδασκαλία της ιστορίας σχετική με μοντέρνες, ειρηνικές και δημοκρατικές κοινωνίες
με κριτικά σκεπτόμενους/ες και υπεύθυνους/ες πολίτες/ιδες. Πιστεύουν ότι η διδακτική μεθοδολογία
πρέπει να είναι επικεντρωμένη στις/στους μαθήτριες/τές, με κέντρο βάρους τα ίδια τα άτομα και τη
διαφορετικότητα και όχι μια συλλογική, ενίοτε μονολιθική, προοπτική.
Η έρευνα που παρουσιάζεται στο βιβλίο δείχνει ότι το διδακτικό υλικό τόσο στην τουρκοκυπριακή
όσο και στην ελληνοκυπριακή κοινότητα είναι, σε μεγάλο βαθμό, γραμμένο μέσα από μια πολύ στενή
οπτική γωνία. Στα διδακτικά βιβλία κυριαρχούν οι άντρες στρατιωτικοί ή πολιτικοί παράγοντες. Αυτό
που χρειάζεται για βαθύτερη ιστορική κατανόηση είναι μια πιο πολυπρισματική οπτική χωρίς διακρίσεις,
καθώς και μια πιο αναλυτική προσέγγιση.
Η συμπερίληψη των γυναικών, των παιδιών και διαφόρων μειονοτήτων θα έχει ως αποτέλεσμα μια
πιο ρεαλιστική και σύνθετη κατανόηση. Θα κάνει επίσης την ιστορία πιο σχετική με τον οικείο χώρο,
εμπλέκοντας έτσι τους/τις μαθητές/τριες στην αξιοποίηση εμπειριών που συναντούν στις οικογένειές
τους και το τοπικό τους περιβάλλον.
Τα κορίτσια και οι νεαρές γυναίκες πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη ως άτομα των οποίων η ταυτότητα
χρειάζεται επιβεβαίωση, καθώς και ως νεαρά, υπεύθυνα μέλη της κοινωνίας. Έχουν τη δυνατότητα
να προσφέρουν στη δημοκρατική διαδικασία και να γίνουν ηγέτιδες στην πολιτική, την κοινωνία και
τον πολιτισμό, επί ίσοις όροις με τους άντρες. Προκειμένου να μπορέσουν να εκπληρώσουν αυτή τη
δυνατότητα, είναι βοηθητικό να μάθουν για τη θέση των γυναικών στο παρελθόν, αλλά και να μάθουν
το πώς οι γυναίκες έχουν προσφέρει και έχουν αφήσει τη σφραγίδα τους στην κοινωνία, συχνά υπό
δύσκολες συνθήκες. Η ανάγνωση της Εισαγωγής της Διάστασης του Φύλου στη Διδασκαλία της Ιστορίας
εμπνέει τους/τις αναγνώστες/τριες να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια.

Η Εισαγωγή της Διάστασης του Φύλου στη Διδασκαλία της Ιστορίας_3

Οι γυναίκες – όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη και, τελικά, σε ολόκληρο τον
κόσμο – μέχρι πρόσφατα παραγκωνίζονταν, σε μεγάλο βαθμό, σε επίσημα ιστορικά γραφόμενα.
Παρόλ’ αυτά, έγιναν αρκετά σε αυτό τον τομέα – και στην Κύπρο – όπως δείχνει αυτό το βιβλίο. Το να
δοθεί στις γυναίκες, στα παιδιά και σε διάφορες μειονότητες μια δίκαιη αντιπροσώπευση σε αναλυτικά
προγράμματα και σχολικά βιβλία είναι απολύτως εφικτό, εάν η θέληση για να γίνει αυτό υπάρχει.
Δρ Elisabeth Lønnå, Εκπαιδευτική Σύμβουλος, Νορβηγία
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το πλαίσιο της συζήτησης για τον ρόλο του φύλου στη διδασκαλία της ιστορίας, το πρότυπο μέχρι
τώρα ήταν ο διαχωρισμός και η περιθωριοποίηση της ιστορίας των γυναικών από την επίσημη ιστορία
που διδάσκεται στα σχολεία. Στις χειρότερες των περιπτώσεων, όπως είναι και αυτή που παρατηρούμε
στην Κύπρο, η υπερβολική απουσία των γυναικών από τη σχολική ιστορία οδηγεί στην αποσιώπηση
των πολλαπλών τρόπων με τους οποίους έχουν συμβάλει και έχουν συμμετάσχει στην κοινωνία. Την
ίδια στιγμή, η απουσία της διάστασης του φύλου τόσο στα αναλυτικά προγράμματα όσο και στα βιβλία
ιστορίας υποβιβάζει την πολυπλοκότητα των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Στην περίπτωση της Κύπρου,
τα βιβλία, των οποίων η παραγωγή χρειάζεται να ανατεθεί και να εγκριθεί από τις επίσημες εκπαιδευτικές
αρχές, εκλαμβάνονται ως η απόλυτη ιστορική αλήθεια – μια «αλήθεια» η οποία αποκλείει τη διάσταση
του φύλου από την εκμάθηση και την εξέταση της ιστορίας.
Φυσικά, οι πρακτικές αυτές έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη στάση των μαθητών/τριών, αφού η βάση
της ιστορικής τους γνώσης και των αναλυτικών τους δεξιοτήτων δεν βασίζεται στην πολυπρισματικότητα,
αλλά μάλλον σε μια μονολιθική κατανόηση του κόσμου, όπου η θέση και ο ρόλος των γυναικών στην
κοινωνία βρίσκονται πάντα στους παραδοσιακούς και οικογενειακούς τομείς της ζωής. Η πολιτική και
οικονομική συμβολή των γυναικών στην κοινωνία έχει υποβαθμιστεί, ενώ η διάσταση του φύλου στην
ιστορία είναι κάτι άγνωστο τόσο για τις/τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους/τις μαθητές/τριες. Αυτό
οδηγεί επομένως στη διαιώνιση και νομιμοποίηση ενός άνισου καθεστώτος, το οποίο θέτει τις γυναίκες
σε δευτερεύοντα ρόλο στην κοινωνία.
Στο πλαίσιο των προσπαθειών του Ομίλου Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας (ΟΙΔΕ) να προωθήσει
μια κριτική κατανόηση και μια πολυπρισματική προσέγγιση στη διδασκαλία της ιστορίας, η έκδοση
αυτή σκοπό έχει να υπογραμμίσει τη σημασία του να εξετάζεται η διδασκαλία της ιστορίας μέσα από
τον φακό του φύλου. Μετά από μια εισαγωγή στην ιστορία των γυναικών και την ιστορία του φύλου,
παρουσιάζουμε μια λεπτομερή ανάλυση των σχολικών βιβλίων ιστορίας μέσης εκπαίδευσης και από
τις δύο κοινότητες της Κύπρου. Εξετάζουμε την περίοδο από το 1878 (τη χρονιά που η Κύπρος έγινε
βρετανική αποικία) μέχρι σήμερα, προκειμένου να δείξουμε πώς οι γυναίκες εκπροσωπούνται (ή δεν
εκπροσωπούνται) στα σχολικά βιβλία ιστορίας. Στο τελευταίο μέρος αυτής της έκδοσης, προσφέρουμε
στις/στους εκπαιδευτικούς κατευθυντήριες γραμμές αλλά και συγκεκριμένα σχέδια μαθήματος που
μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο δικό τους εκπαιδευτικό περιβάλλον, προκειμένου να φωτίσουν
διαφορετικές πλευρές της ιστορίας των γυναικών, αλλά και να κοιτάξουν κριτικά τη διαδικασία
παραγωγής και διδασκαλίας της ιστορίας.
Η ανάπτυξη και δημοσίευση ενός οδηγού με θέμα την Εισαγωγή της Διάστασης του Φύλου στη Διδασκαλία
της Ιστορίας έγινε δυνατή μέσω του προγράμματος Σπίτι της Συνεργασίας, το οποίο χρηματοδοτήθηκε
από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό της Νορβηγίας (Norway Grants) 2009–2014, σε συνεργασία με το
Συμβούλιο της Ευρώπης. Ελπίζουμε ότι ο οδηγός αυτός θα αποτελέσει μια καινοτομία στον τομέα της
διδασκαλίας της ιστορίας, όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ο

ι εκπαιδευτικοί των κοινωνικών επιστημών έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης σε σχέση με το πώς
σχηματίζουν τις εμπειρίες εκμάθησης αλλά και τις δεξιότητες αναλυτικής σκέψης των μαθητών/
τριών τους, αν και μπορεί να μην είναι πάντοτε εφικτό γι’ αυτούς/ές να αναλογίζονται το περιεχόμενο
του διδακτικού υλικού. Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να εξασφαλίσουν ότι κανένα παιδί δεν νιώθει
αποκλεισμένο από οποιοδήποτε τομέα της ζωής; Πώς μπορεί κανείς να εξασφαλίσει ότι μονομερή
αφηγήματα δεν παρουσιάζονται στις/στους μαθήτριες/τές ως η καθολική αλήθεια; Πώς μπορεί κανείς
να εξασφαλίσει ότι οι μαθητές/τριες είναι εφοδιασμένοι/ες με τα απαραίτητα κριτικά και αναλυτικά
εργαλεία όταν μαθαίνουν για το παρελθόν, όταν ερμηνεύουν το παρόν και όταν καθορίζουν το μέλλον;
Η σχολική ιστορία είναι ένα από τα μαθήματα που – μέσω της προώθησης της κριτικής εξέτασης και της
κριτικής σκέψης – είναι απαραίτητο για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας,
του σεβασμού για τις/τους άλλες/ους και της συνειδητοποίησης τοπικών και παγκόσμιων προβλημάτων.
Οι έφηβοι/ες αποτελούν μια ηλικιακή ομάδα ζωτικής σημασίας στην οποία οι εκπαιδευτικοί παράγοντες
θα πρέπει να επενδύσουν, προκειμένου να καταπολεμήσουν προκαταλήψεις και να εξαλείψουν
στερεότυπα. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκμάθηση και διδασκαλία της ιστορίας πρέπει να κινηθεί πέρα από τη
βαθιά ριζωμένη διάκριση μεταξύ του «εμείς» και οι «Άλλοι/ες», όποιοι/ες και να είναι αυτοί/ές οι «Άλλοι/
ες», και να επανεξετάσει το ζήτημα της ταυτότητας (ή των ταυτοτήτων) με τρόπο ο οποίος να εκθέτει τη
μονολιθική αντίληψη της ιστορίας και τους τρόπους με τους οποίους καλλιεργείται σε εθνικά σχολικά
προγράμματα και εγχειρίδια.
Το ζήτημα του φύλου έχει παραγκωνιστεί στη διδασκαλία της ιστορίας στην Κύπρο. Η σύγχρονη σχολική
ιστορία της Κύπρου και στις δύο κοινότητες της Κύπρου βασίζεται κυρίως στην αφήγηση πολιτικών και
στρατιωτικών γεγονότων τα οποία συνδέονται, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, με το Κυπριακό Πρόβλημα.
Όπως θα δούμε πιο λεπτομερώς σε επόμενες ενότητες, η συγγραφή της ιστορίας ήταν ανέκαθεν
επηρεασμένη από την αντρική θεώρηση των πραγμάτων. Η επιστήμη της ιστορίας, όχι μόνο σχεδιάστηκε
έτσι ώστε να συγκεντρώνει πλήθος ιστορικών του ανδρικού φύλου, αλλά επίσης τα κυρίαρχα ιστορικά
αφηγήματα έχουν αποκλείσει – εκούσια ή ακούσια – πολλές ομάδες ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων
και των γυναικών.
Στο κεφάλαιο αυτό θα καταπιαστούμε αρχικά με μια σύντομη ιστορία της ιστορικής παραγωγής.
Στη συνέχεια, θα ερευνήσουμε τη θεωρία του φύλου ως παρέμβαση στην παραδοσιακή παραγωγή
ιστορικών αφηγημάτων. Τέλος, θα εξετάσουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η βιβλιογραφία
που σχετίζεται με το φύλο και την ιστορία στην Κύπρο.
Μια Σύντομη Αναφορά στην Παραγωγή Ιστορικών Αφηγημάτων

H

ιστοριογραφία ασχολείται με τους τρόπους με τους οποίους οι ιστορικοί καταπιάνονται με την
παραγωγή ιστορικής γνώσης. Ορισμένες από τις ερωτήσεις που θέτει η ιστοριογραφία είναι: Ποια
γεγονότα αξίζει να καταγραφούν; Τι μετρά ως ιστορική μαρτυρία; Ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται στη
συγγραφή της ιστορίας; Ποιες είναι οι λειτουργίες της ιστορικής πρακτικής; Μια ματιά στις συζητήσεις
για τέτοια ζητήματα αποκαλύπτει διάφορες τάσεις. Κάποιες/οι ειδικοί βλέπουν την παραγωγή
ιστορικής γνώσης ως συλλογή εμπειρικών αποδείξεων και αντικειμενική ανάλυση (Elton 1967). Άλλες/
οι ισχυρίζονται ότι δεν μπορεί κανείς/καμία να μιλήσει για ένα απλό ιστορικό «γεγονός» ή μια απλή
ιστορική «μαρτυρία», αφού γεγονότα από το παρελθόν μπορούν μόνο να ερμηνευτούν από τις/τους
ιστορικούς (Collingwood 1946). Υπάρχουν επίσης ειδικοί που ισχυρίζονται ότι η ιστορία είναι η συνεχής
διάδραση μεταξύ της/του ιστορικού και πηγών (Carr 1961). Γενικά, η διαδικασία συγγραφής της ιστορίας
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είναι αναπόφευκτα επιλεκτική και ερμηνευτική, αν και επίσημα ιστορικά αφηγήματα μπορεί να γίνονται
ευρέως αντιληπτά ως απλή αναπαράσταση του παρελθόντος όπως αυτό συνέβηκε.
Η συγγραφή της ιστορίας, που πιο παλιά γινόταν ιδιωτικά, έγινε επάγγελμα στον δυτικό κόσμο στα
τέλη του 19ου αιώνα (Partner and Foot 2013· Smith 1998). Η διαδικασία επαγγελματοποίησης και η
συνακόλουθη θεσμοθέτηση της ιστορίας ως επιστημονικού κλάδου ξεκίνησε με την ίδρυση τμημάτων
ιστορίας σε πανεπιστήμια, με σεμινάρια για μικρές ομάδες και με πρόσβαση σε πρωτογενείς πηγές σε
αρχεία. Τα μουσεία και οι ιστορικοί σύνδεσμοι επίσης αναπτύχθηκαν ως κέντρα παραγωγής γνώσης
για την ιστορία (ό.π.). Η επαγγελματοποίηση είχε ως αποτέλεσμα την υποτίμηση της προϋπάρχουσας
τάσης του ερασιτεχνισμού. Αυτό είχε σοβαρές επιπτώσεις στις γυναίκες οι οποίες καταπιάνονταν με τη
συγγραφή της ιστορίας, αφού δεν είχαν πρόσβαση στους δημόσιους χώρους όπου η «νομιμοποιημένη»
ιστορική γνώση είχε αρχίσει να παράγεται. Οι γυναίκες δεν μπήκαν απλώς στο περιθώριο οικονομικών και
πολιτικών πρακτικών που θεωρούνταν άξιες να τεθούν ως ιστορικά θέματα, αλλά επίσης αποκλείστηκαν
από την εκπαίδευση που λάμβαναν οι άντρες. Το τελευταίο αυτό ζήτημα κράτησε συστηματικά
την πλειονότητα των γυναικών μακριά από την ενεργό συμμετοχή σε κοινωνικές επιστήμες όπως η
φιλοσοφία και η ιστορία (Lerner 1975).
Μελετητές όπως η Davis (1979) και η Smith (1998) ισχυρίζονται ότι ο ρόλος των γυναικών συγγραφέων
ιστορίας ίσως υποτιμάται ακόμα και από τους/τις ιστορικούς που ασχολούνται με την ιστορία των
γυναικών. Όπως γράφει η Smith (1998), η Wanyan Tun Zhu εξέδωσε μια σειρά συγγραμμάτων σχετικών
με την ιστορία των μορφωμένων γυναικών στην Κίνα στις αρχές του 19ου αιώνα. Ομόλογές της από τη
Δύση όπως η Marie de Flavigny, η οποία έγραφε με το ψευδώνυμο Daniel Stern, παρήγαγαν ιστορικές
αναφορές διαφόρων περιστατικών στη Γαλλία κατά την ίδια περίοδο, οι οποίες διαβάζονταν ευρέως
και έχαιραν εκτίμησης στην εποχή τους. Το αφήγημα σχετικά με την πρόοδο της ιστορικής πρακτικής
στα τέλη του 19ου αιώνα δεν σχετιζόταν άμεσα με τις εμπειρίες των γυναικών ιστορικών. Αυτό που τότε
γινόταν αντιληπτό ως η καθολική πρόοδος μιας πρακτικής, στην πραγματικότητα είχε ως αποτέλεσμα τον
βαθμιαίο αλλά συστηματικό αποκλεισμό των γυναικών ιστορικών από την ιστοριογραφία (Maleckova
2008).
Ενώ η επαγγελματοποίηση της ιστορίας ήταν σε εξέλιξη, ο κλάδος αυτός άρχισε να δημιουργεί θεσμικές
και οικονομικές συμμαχίες με τα έθνη-κράτη. Τόσο οι κρατικές αρχές όσο και οι επαγγελματίες ιστορικοί
συμφωνούσαν ως προς την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης στην εθνική ιστορία, προκειμένου να
δημιουργηθούν εθνικές ταυτότητες αλλά και εθνική ενότητα (Berger and Lorenz 2008). Το να φαντάζεται
κανείς μια κοινότητα και το να εφευρίσκει μια κινητήρια αίσθηση ενότητας προϋπέθετε την επινόηση
του/της «Άλλου/ης». Οι εθνικές ιστορίες συνήθως προέβαλλαν υπερβολικές αντιλήψεις συγκλίσεων
αλλά και ανωτερότητας μιας ομάδας εις βάρος κάποιας άλλης – αυτής που γινόταν αντιληπτή ως απειλή
ή ως εχθρός (Anderson 1991). Μέσω των εθνικών ιστοριών ξεκίνησαν να διαμορφώνονται κυρίαρχα
αφηγήματα για το παρελθόν, προκειμένου να δικαιολογήσουν την υπάρχουσα κοινωνική οργάνωση.
Διαχρονικά, οι εθνικές ιστορίες δεν αποκλείουν ολοκληρωτικά την εκπροσώπηση των γυναικών. Αντί
αυτού, τις παρουσιάζουν σύμφωνα με τα ιδανικά της γυναικείας φύσης που έχει οραματιστεί το έθνοςκράτος (Maleckova 2008).
Όπως ισχυρίζεται η Nira Yuval-Davis (1997), οι ρόλοι που αποδίδονται στους άντρες και τις γυναίκες
είναι και συμβολικά, αλλά και πρακτικά κεντρικής σημασίας για την ίδρυση και διατήρηση του έθνους.
Η τεκνοποίηση είναι ζωτικής σημασίας για την αναπαραγωγή του έθνους, και οι αγώνες των αντρών
είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία του συναισθήματος ότι οι γυναίκες και άντρες υπήκοοι ενός
έθνους είναι υπό διαρκή απειλή και επομένως χρειάζονται τόσο την ενότητα όσο και την ετοιμότητα
των αντρών για να τις/τους προστατεύσουν. Σκηνές βιασμού συχνά επανεμφανίζονται στις εθνικές
ιστορίες για να συμβολίσουν τις πολεμικές νίκες ενός έθνους (Lorens 2008). Το έθνος που έχει ηττηθεί
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παρουσιάζεται ως θύμα βιασμού, ενώ η νικηφόρος πλευρά παρουσιάζεται ως ο βιαστής. Από την
άλλη, ο βιασμός γυναικών κατά τη διάρκεια συγκρούσεων αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες σιωπές σε
πολλές εθνικές ιστορίες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Κύπρου (Agathangelou 2000). Τέτοιες
περιπτώσεις παρουσιάζονται μόνο για να τεκμηριώσουν τον εθνικιστικό διάλογο περί νομιμότητας/
αθωότητας, χωρίς να προσφέρουν οποιαδήποτε υποστήριξη στις επιζούσες.
Κοινωνική Ιστορία

O

ι εθνικές ιστορίες υπήρξαν εργαλείο για την πρόκληση των παγκόσμιων πολέμων, αφού καλλιέργησαν
αισθήματα έχθρας. Η δημιουργία της κοινωνικής ιστορίας προκλήθηκε από τις ανάγκες που
παρουσιάστηκαν ως συνεπακόλουθο του γεγονότος αυτού. Λόγω των εξελίξεων στην κοινωνική ιστορία,
το κέντρο βάρους μετατοπίστηκε από τις ελίτ, τους λεγόμενους ήρωες και στρατιωτικά δρώμενα στις
τελετουργίες, τις συγγενικές σχέσεις, την αστική ζωή και τη λαϊκή κουλτούρα της εργατικής τάξης
(Green 1884). Επιπρόσθετα, η «ιστορία εκ των κάτω», η οποία αντισταθμίζει την ελιτιστική ιστορία και
προσφέρει «προοπτικές εκ των κάτω», παρουσιάζεται ως εναλλακτική και καινοτόμος. Όπως ισχυρίζεται
η Claire (1996: 9), «η ιστορία εκ των κάτω προσπαθεί να έχει πρόσβαση στις ζωές αυτών, των οποίων
τα τεκμήρια είναι συχνά ανεπίσημα, πιο δυσεύρετα, και αυτών που μπορεί να είναι οι ηττημένες/οι ή οι
αφανείς ήρωες/ηρωΐδες. Με αυτή την ιστορία συνδέεται το ενδιαφέρον στα έθιμα, τις στάσεις και τις
συνήθεις πρακτικές, που φέρνει την ιστορία πιο κοντά στην ανθρωπολογία ή την εθνογραφία παρά στην
πολιτική ιστορία κυβερνήσεων και διεθνών ελιγμών.»
Στο πλαίσιο της δεκαετίας του 1960, ο εκδημοκρατισμός των ιστορικών αφηγημάτων μέσω της
κοινωνικής ιστορίας δεν ασχολούνταν μόνο με το αντικείμενο αυτών των αφηγήσεων, αλλά και
με τη μεθοδολογία της ιστοριογραφίας. Η ιστορική πρακτική προσέλαβε μια πολυτομεακή φύση,
επωφελούμενη από άλλους κλάδους όπως την κοινωνιολογία. Παρόλ’ αυτά, οι ιστορικοί είχαν να
αντιμετωπίσουν επιπρόσθετες προκλήσεις. Ποια ιστορία απλών ανθρώπων είναι αντικείμενο έρευνας;
Τι συμβαίνει όταν οι περιγραφικές διαπιστώσεις της κοινωνικής ιστορίας διαμορφώνονται σε σχέσεις
εξουσίας; Η κοινωνική ιστορία γενικά, όπως και οι πρόγονοί της, προέβαλλε την οικουμενική αξίωση
ότι αντιπροσώπευε όλο «τον λαό» ή όλους «τους εργάτες», αλλά και πάλι οι λέξεις αυτές αναφέρονταν
πρωτίστως σε άντρες, οι οποίοι θεωρούνταν ως οι μοναδικοί συντελεστές της ιστορίας (Rose 2010·
Lerner 1975· Scott 1988). Όπως αναλογίζεται η Claire (1996: 9), «η ιστορία που έχει ως κέντρο της τους
άντρες έχει περιθωριοποιήσει ή αγνοήσει τη δουλειά και τις εμπειρίες των γυναικών και απέτυχε στο
να λάβει υπόψη το πώς το φύλο καθόρισε την εμπειρία ζωής στο παρελθόν, όπως πράγματι κάνει και
τώρα.»
Ιστορία των γυναικών
Δεν μπορώ να δείχνω ενδιαφέρον για την ιστορία, για την πραγματική, επίσημη ιστορία.
Διαβάζω λίγο από καθήκον, αλλά δεν μου λέει τίποτα που να μην με ενοχλεί ή να μην
με κουράζει. Οι αντιδικίες του κατά καιρούς πάπα και των βασιλιάδων, με πολέμους ή
επιδημίες σε κάθε σελίδα· οι άντρες όλοι τους τόσο ικανοί για τίποτα, και σχεδόν καμία
γυναίκα – είναι πολύ κουραστική.1

A

ναμφίβολα, αν και οι γυναίκες δεν παραλείφθηκαν εντελώς από τα ιστορικά αφηγήματα, κατά κύριο
λόγο οι γυναίκες και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτές είτε θεωρούνταν μη κεντρικές, μη
σχετικές και ανάξιες ιστορικής προσοχής, ή τύγχαναν αφήγησης από μια αντρική σκοπιά. Όπως το έθεσε
η Gerda Lerner (1986: 223), «Η ανδρική εκδοχή της ιστορίας, νομιμοποιημένη ως η ‘οικουμενική αλήθεια’,
Λόγια της Κάθριν Μόρλαντ (Catherine Morland) στο Αββαείο του Νορθάνγκερ της Τζέιν Όστιν (Jane Austen), που
πρωτοεκδόθηκε το 1817.

1
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έχει παρουσιάσει τις γυναίκες ως περιθωριακής σημασίας για τον πολιτισμό και ως θύματα της ιστορικής
διαδικασίας. Το να παρουσιάζεται κανείς έτσι αλλά και να το πιστεύει είναι σχεδόν χειρότερο από το
να ξεχαστεί τελείως.» Μητρώα της ιστορίας των γυναικών γραμμένα πριν από τον 20ό αιώνα κυρίως
περιλάμβαναν τις βιογραφίες βασιλισσών ή αγίων ως «άξιων γυναικών», παραλείποντας σημαντικότερες
προσπάθειες και πιο ποικιλόμορφες εμπειρίες γυναικών (Lerner 1975· Davis 1976· Rose 1998).
Γύρω στα 1960, ορισμένες ιστορικοί ξεκίνησαν να αντικρούουν τους στενούς ορισμούς σχετικά με το
τι αξίζει να καταγραφεί για το παρελθόν. Πρόσφεραν ένα πιο πλατύ πλαίσιο σχετικά με τις ιστορικές
εμπειρίες των γυναικών και έφεραν στο προσκήνιο σημαντικές γυναικείες μορφές που ήταν δραστήριες
στα πεδία που καλύπτονταν από τα ιστορικά αφηγήματα. Μέσω της θεωρίας της πατριαρχίας, οι ιστορικοί
προσπάθησαν να προσφέρουν ένα ιστορικό πλαίσιο για την υποτέλεια των γυναικών. Πατριαρχία
σημαίνει, κυριολεκτικά, «η αρχή [δηλ. η εξουσία του πατέρα». Αυτό το πλαίσιο έχει χρησιμοποιηθεί για
να καταδείξει την κυριαρχία των αντρών σε βάρος των γυναικών σε όλους τους τομείς της ζωής. Μέσα
σε αυτό το πλαίσιο, σχέσεις εξουσίας σχετικά με τη σεξουαλικότητα γίνονταν αντιληπτές ως κεντρικής
σημασίας για την καταπίεση των γυναικών. Για κάποιους/ες, η υποβόσκουσα αιτία για την πατριαρχία ήταν
η αναπαραγωγική δυνατότητα των γυναικών και η αποξένωση των αντρών από αυτήν (MacKinnon 1982).
Εξελίξεις όπως η ιδιοκτησία ιδιωτικής περιουσίας, η γεωργία με τη χρήση αρότρου, το γραφειοκρατικό
κράτος, η γραφή, οι κληρονομικές αριστοκρατίες και η ανάπτυξη της οργανωμένης θρησκείας και της
φιλοσοφίας – εξελίξεις οι οποίες λογαριάζονται ως ενδείξεις πολιτισμού στον δυτικό κόσμο – φαίνεται
να έχουν συμβάλει στην υποτέλεια των γυναικών, λόγω των νοημάτων που αποδόθηκαν στα σώματα
και τη σεξουαλικότητά τους (Wiesner-Hanks 2011).
Μαρξιστικές φεμινιστικές προσεγγίσεις έχουν τονίσει τη σημασία της διάδρασης μεταξύ πατριαρχίας
και καπιταλισμού, η οποία έχει ως αποτέλεσμα συγκεκριμένες ιστορικές εμπειρίες. Σύμφωνα με
φεμινίστριες από τον χώρο του Μαρξισμού, οι ρίζες της υποτέλειας των γυναικών βρίσκονται στα
συγκριτικά προνόμια που δόθηκαν στους άντρες της εργατικής τάξης από τους άντρες της άρχουσας
τάξης, προκειμένου να διασφαλίσουν την υποστήριξή τους για τη συνέχιση του οικονομικού
συστήματος από το οποίο επωφελούνται οι τελευταίοι. Αυτά τα προνόμια, τα οποία είναι αποτέλεσμα
των μεταβαλλόμενων τρόπων παραγωγής, τους παραχωρούνται στους τομείς της οικογένειας, του
νοικοκυριού και της σεξουαλικότητας. Ένα παράδειγμα ιστορικής υλιστικής εξήγησης σε σχέση με την
υποτέλεια των γυναικών είναι η δουλειά της φεμινίστριας οικονομολόγου Heidi Hartmann (1976) για
την ιστορική εξέλιξη του διαχωρισμού της εργασίας μεταξύ αντρών και γυναικών.
Όπως υπογραμμίζει η Berktay (2003), δεν είναι μόνο οι άντρες που διέγραψαν τις γυναίκες από την
ιστορία· κάποιες γυναίκες επίσης διέγραψαν ή διαστρέβλωσαν την εμπειρία άλλων γυναικών. Μαύρες
φεμινίστριες, κυρίως από τη Βόρεια Αμερική, ισχυρίζονται ότι οι γυναίκες ιστορικοί θεώρησαν τις λευκές
γυναίκες ως το αυτονόητο θέμα της ιστορίας των γυναικών και ότι διαμόρφωσαν τις αντιλήψεις για
θέματα όπως η οικογένεια, η πατριαρχία και η αναπαραγωγή αναλόγως (Carby 1982). Αυτό οδήγησε στον
αποκλεισμό κάποιων ιστοριών γυναικών από την ιστορία των γυναικών. Για παράδειγμα, ενώ ο θεσμός
της οικογένειας γίνεται αντιληπτός ως ένα μέρος καταπίεσης και εξάρτησης για τις λευκές γυναίκες,
μπορεί να λειτουργήσει ως ένα είδος ομαδικής αντίστασης για τις οικογένειες μαύρων. Επιπρόσθετα,
όταν το ποσοστό της ανεργίας των μαύρων αντρών συγκρίνεται με αυτό των λευκών αντρών, η υλική
εξάρτηση των μαύρων γυναικών από τους συζύγους τους αρχίζει να τίθεται υπό αμφισβήτηση.
Μεταποικιακές φεμινίστριες όπως η Uma Narayan (1997) έχουν διερευνήσει την αποικιακή στάση που
είναι ενσωματωμένη στο έργο κάποιων δυτικών φεμινιστριών. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η ανάλυση
της Mary Daly για την ινδική παράδοση των «Ινδών Suttee», χήρων που έπεφταν στην πυρά που έκαιγε
τους συζύγους τους κατά την κηδεία τους (1978). Η Narayan δείχνει ότι η αφήγηση αυτής της παράδοσης
από την Daly είναι πολύ προβληματική, αφού δεν αναφέρει ότι η παράδοση των Suttee έχει σχεδόν
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εκλείψει και ότι συμβαίνει μόνο σε ορισμένες κάστες και σε ορισμένες περιοχές. Η Daly συμπεριλαμβάνει
μόνο τη δική της κριτική αυτής της πρακτικής, αγνοώντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα των ντόπιων
γυναικών να διηγηθούν τις δικές τους ιστορίες. Μια τέτοια ανάλυση ενδυναμώνει την προκατειλημμένη
εικόνα κάποιων χωρών ως ανιστορικές, στατικές και βάρβαρες (Narayan 1997). Επομένως, οι
μεταποικιοκρατικές φεμινίστριες πρέπει τόσο να αντισταθούν στις οριενταλιστικές τάσεις της δυτικής
ιστοριογραφίας, όσο και να εδραιώσουν τις γυναίκες ως υποκείμενο της ιστορίας στην επανασυγγραφή
των ιστοριών των λαών τους (Spivak 1999).
Φύλο και Ιστορία
Η συνειδητοποίηση της ριζοσπαστικής δυνατότητας της ιστορίας των γυναικών
εμφανίζεται στη γραφή των ιστοριών που επικεντρώνονται στις εμπειρίες των γυναικών
και που αναλύουν τους τρόπους με τους οποίους η πολιτική δομεί το φύλο και το φύλο
δομεί την πολιτική. Η φεμινιστική ιστορία καθίσταται τότε όχι απαρίθμηση σπουδαίων
πράξεων τις οποίες έκαναν γυναίκες, αλλά έκθεση των συχνά ήσυχων και κρυμμένων
λειτουργιών του φύλου, που είναι όμως παρούσες και καθοριστικές δυνάμεις στην
οργάνωση των περισσότερων κοινωνιών. (Scott 1988: 27)

H

ιστορία των γυναικών υπήρξε εποικοδομητικό εφαλτήριο για τη συσσώρευση αρχείων με
νεοανακαλυφθείσες πληροφορίες σχετικά με το παρελθόν των γυναικών και έδωσε επίσης βήμα
στον αγώνα να εγκαθιδρυθούν οι γυναίκες ως ισάξιο αντικείμενο ιστορικής μελέτης. Παρόλ’ αυτά,
όπως υπογραμμίζεται στο πιο πάνω παράθεμα, το πλαίσιο των γυναικείων σπουδών δεν παρείχε
δομική πρόκληση στους λιγότερο φανερούς τρόπους με τους οποίους η έννοια του φύλου λειτουργεί
και κοινωνικά, αλλά και μέσα στον ίδιο τον κλάδο της ιστορίας. Όπως τονίζει η Berktay (2003), το να
κοιτάζει κανείς την ιστορία μέσα από τον φακό του φύλου προϋποθέτει τόσο το να αναλύει κριτικά και
να διαμορφώνει τις υπάρχουσες πρακτικές και έννοιες, όσο και το να δημιουργεί καινούριες.
Η έννοια του φύλου ως ένα σύνολο κοινωνικών προτύπων, διδαγμάτων και προσδοκιών έχει τις ρίζες
της σε παλαιότερες, σημαντικές πηγές. Στο βιβλίο της Το Δεύτερο Φύλο (1949), η Γαλλίδα φιλόσοφος
Σιμόν ντε Μποβουάρ είπε την περίφημη φράση «γυναίκα δεν γενιέσαι, γίνεσαι». Μπορεί κανείς να
γεννηθεί ως βιολογικά θηλυκό ή αρσενικό άτομο, αλλά τίθεται μετά σε ένα έμφυλο σύστημα που
ορίζεται, εφευρίσκεται και υιοθετείται οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά. Σε αυτό το σύστημα, οι άντρες
αναμένεται να δράσουν βάσει των απαιτήσεων του ανδρισμού, ενώ οι γυναίκες αναμένεται να δράσουν
βάσει των απαιτήσεων της θηλυκότητας. Αυτές οι απαιτήσεις σχετικά με το φύλο μεταβάλλονται χωρικά,
χρονικά και πολιτισμικά, κάτι που σημαίνει ότι είναι ανοιχτές σε αλλαγές. Η δουλειά ακαδημαϊκών που
ασχολούνται με τομείς όπως η ανθρωπολογία, η ιστορία και η κοινωνιολογία έχει αμφισβητήσει την
άποψη ότι οι έμφυλοι ρόλοι είναι φυσικοί, δίνοντας με τον τρόπο αυτό νομιμότητα στην έννοια της
έμφυλης κοινωνικοποίησης (Connell 1987· Rubin και Butler 1994).
Η έμφυλη κοινωνικοποίηση αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία κάποια/ος μαθαίνει για τις
κοινωνικές προσδοκίες και στάσεις που συνδέονται με το φύλο της/του. Τα σχολεία παίζουν σημαντικό
ρόλο στην έμφυλη κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών, η οποία επηρεάζεται από τις αντιλήψεις και
συμπεριφορές του/της εκπαιδευτικού, το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα, το σχολικό περιβάλλον, τις
δυναμικές μεταξύ συνομηλίκων και την προθυμία των εκπαιδευτικών να εξελίξουν τον εαυτό τους
(Stromquist 2008). Επομένως, όλα τα πιο πάνω μπορούν είτε να οδηγήσουν τις/τους μαθήτριες/τές στο να
κάνουν βίωμά τους τους κοινωνικά δομημένους έμφυλους ρόλους, είτε να τους δώσουν τη δυνατότητα
να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν τις προσωπικές τους δυνατότητες χωρίς περιορισμούς.
Η ιστορία του φύλου έχει δύο σκοπούς: να διερευνήσει τις ιστορικές εμπειρίες των αντρών και των
γυναικών με ένα συγκριτικό τρόπο και να χρησιμοποιήσει το φύλο ως «μία χρήσιμη κατηγορία ιστορικής
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ανάλυσης», έτσι ώστε να αμφισβητήσει τα κοινώς αποδεχτά θεμέλια των ιστορικών αναλύσεων καθεαυτά
(Scott 1985). Η Scott ισχυρίζεται ότι το φύλο είναι μια κοινωνική κατηγορία που επιβάλλεται στα
σεξουαλικοποιημένα σώματα, η οποία αποτελείται από πολιτισμικά σύμβολα, κανονιστικές έννοιες που
επωφελούνται αυτών των πολιτισμικών συμβόλων, κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς που βασίζονται
σε αυτές τις κανονιστικές έννοιες, καθώς και από τη διαμόρφωση της υποκειμενικής ταυτότητας στο
ατομικό επίπεδο.
Το φύλο είναι μια κατηγορία ιστορικής ανάλυσης που δίνει τη δυνατότητα εξέτασης των συνθηκών μέσα
στις οποίες διαμορφώνονται και υιοθετούνται ορισμένες εικασίες και βοηθά στο να τεθεί μια πλειάδα
ερωτήσεων. Για παράδειγμα: Πώς οι υποθέσεις για το φύλο διαμορφώνουν τη θρησκεία, την πολιτική
και τους σχετικούς θεσμούς; Πώς συντηρούνται και τυγχάνουν διαπραγμάτευσης τα συστήματα αυτά
από άτομα και συγκεκριμένες ομάδες; Θέτοντας τέτοιες ερωτήσεις, το φύλο προσφέρει στις/στους
ιστορικούς ένα εργαλείο το οποίο προχωρά πέρα από το να προσθέτει τις «χαμένες» γυναίκες στις
υπάρχουσες ιστορικές αναλύσεις. Δείχνει επίσης ότι μια επανεξέταση της ιστορίας μέσα από έναν φακό
φύλου χρειάζεται να κοιτάξει το πώς έμφυλοι ρόλοι ανατίθενται σε διαδικασίες και θεσμούς, αλλά και σε
άτομα, και πώς διαδικασίες, θεσμοί και άτομα τίθενται σε σχετικές ιεραρχίες.
Προβληματισμός περί Μεθόδων
... ένα ευρωκεντρικό και ανδροκεντρικό αναλυτικό πρόγραμμα δεν καταφέρνει να
προετοιμάσει τα παιδιά επαρκώς για τη ζωή στον ερχόμενο αιώνα ... ένα ευρωκεντρικό
και ανδροκεντρικό αναλυτικό πρόγραμμα είναι βασικά άδικο και προκατειλημμένο
έναντι της συμβολής και της ιστορίας των γυναικών και των μη ευρωπαϊκών λαών ...
ένα περιορισμένο αναλυτικό πρόγραμμα εξακολουθεί να υποστηρίζει τον σεξισμό, τον
ρατσισμό και την παρανόηση της [κοινωνικής] τάξης, διαιωνίζοντας απαρχαιωμένες
στάσεις. (Claire 1996: 7)

O

λοένα και περισσότερο οι φεμινιστικές σπουδές, ενώ χρησιμοποιούν παραδοσιακές μεθόδους
έρευνας, υιοθετούν ταυτόχρονα και μια κριτική στάση απέναντί τους. (Ramazanoglu και Holland
2002· Reinharz και Davidman 1992). Όπως ισχυρίζεται η Scott (1986: 1066), η χρήση του φύλου ως
κατηγορίας ανάλυσης δεν καθιστά απαραίτητη την πλήρη εγκατάλειψη παραδοσιακών μεθόδων
ιστορικής έρευνας. Γράφει: «Δεν νομίζω ότι πρέπει να παρατήσουμε τα αρχεία ή να εγκαταλείψουμε
τη σπουδή του παρελθόντος, αλλά πρέπει να αλλάξουμε κάποιους από τους τρόπους με τους οποίους
δουλεύουμε, κάποιες από τις ερωτήσεις που ρωτάμε» (ό.π.).
Για παράδειγμα, επιστήμονες/ισσες που ασχολούνται με την ιστορία των γυναικών έχουν ισχυριστεί ότι
η ιστορική περιοδολόγηση γίνεται με άξονα γεγονότα και διαδικασίες που ξεκίνησαν, διαμόρφωσαν
και βίωσαν κυρίως άντρες. Οι ίδιες περίοδοι πιθανόν να μην είχαν ως αποτέλεσμα αλλαγές παρόμοιου
τύπου ή παρόμοιας κλίμακας στις ζωές των γυναικών. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το ρηξικέλευθο –
και με προκλητικό τίτλο – βιβλίο της Joan Kelly Είχαν Αναγέννηση οι Γυναίκες; (1977). Σε αυτό, η Kelly
ισχυρίζεται ότι οι ιστορικές αναφορές της Αναγέννησης αφορούν στις πολιτισμικές και διανοητικές
αλλαγές και την πρόοδο που βίωσαν οι άντρες κατά την περίοδο αυτή στην Ευρώπη. Οι αναφορές αυτές
ορίζουν μια ολόκληρη περίοδο σύμφωνα με τις εμπειρίες των αντρών, παραβλέποντας την αυξανόμενη
εξάρτηση των γυναικών από τους άντρες κατά την περίοδο αυτή, αλλά και αρνούμενες την ιστορική
σημασία της εμπειρίας αυτής για τις ίδιες τις γυναίκες.
Επιπρόσθετα, ζητήματα αναστοχασμού – δηλαδή, η αντίληψη της σχέσης του/της ίδιου/ίδιας του/της
συγγραφέα με το θέμα/τους ανθρώπους που μελετά (reflexivity στα Αγγλικά) – και ζητήματα εξουσίας
σε σχέση με την παραγωγή γνώσης έχουν αρχίσει πια να συζητιούνται λεπτομερώς στον κλάδο των
σπουδών φύλου (Doucet και Mauthner 2006). Μερικές από τις πιο συγκεκριμένες εισηγήσεις που
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έγιναν για τη μεθοδολογία αφορούν στη σημασία του να λαμβάνονται υπόψη ατομικές εμπειρίες στο
πλαίσιο της κοινωνικής οργάνωσης, διαμορφώνοντας έτσι έννοιες όχι μόνο για δημόσιες αλλά και για
ιδιωτικές δραστηριότητες και την έμφυλή τους φύση, και εξετάζοντας τις βαθιές επιρροές του φύλου
ως καθοριστικού παράγοντα στη μορφοποίηση της ιδεολογικής οργάνωσης του λόγου (discourse) και
των πρακτικών του παρελθόντος και του παρόντος. Η προφορική ιστορία, για παράδειγμα, απέκτησε
σημαντικό ρόλο ως τρόπος αναγνώρισης της δημιουργικής δράσης των εμπειριών των γυναικών και
ως τρόπος καταγραφής των μη καταγεγραμμένων και συνήθως αγνοημένων συστατικών μερών της
ιστορίας (Reinharz και Davidman 1992).
Σε σχέση με την ιστορική εκπαίδευση που προωθεί την ιστορική σκέψη, είναι απαραίτητη μια προσέγγιση
που ακολουθεί μια «κριτική και αναστοχαστική κατανόηση της πολυπλοκότητας της ιστορίας μας και
αποφεύγει τις ουσιοκρατικές αναγνώσεις της ‘κουλτούρας’ και της ‘ταυτότητας’ μέσα από μονολιθικές
προσεγγίσεις» (ΟΙΔΕ 2013: §2.2). Εδώ χρειάζεται επίσης να τονίσουμε, κατά τη Hilary Claire, ότι «η ιστορία
δεν είναι ούτε ένα επίπεδο αφήγημα του ‘τι συνέβη’ ούτε ένας απλός πανηγυρισμός του παρελθόντος.
Εκδοχές του παρελθόντος τύπου θεματικό πάρκο, οι οποίες αγνοούν τα μειονεκτήματα και μπαλώνουν
πρόχειρα τις ασάφειες δεν αξίζει να ονομάζονται ιστορία. Δεν είναι παρά προπαγάνδα» (Claire 1996: 2).
Ανδρισμός
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μελέτη του ανδρισμού θέτει ερωτήματα σχετικά με τη σχέση των αντρών με την πατριαρχία και
την εξουσία. Έχουν όλοι οι άντρες ίση εξουσία; Ο ανδρισμός επιτελείται με τον ίδιο τρόπο σε όλες
τις κουλτούρες, διαχωρικά και διαχρονικά; Η θεωρητικοποίηση από τη R.W. Connell του ηγεμονικού
ανδρισμού (1987) σηματοδοτεί την απαρχή αυτού του ερευνητικού πεδίου, το οποίο επίσης
διαμορφώνεται από τα κινήματα λεσβίων, ομοφυλόφιλων, αμφισεξουαλικών και τρανσεξουαλικών
ατόμων. Δανειζόμενη την έννοια της ηγεμονίας από τον Gramsci – δηλαδή, το πώς μια κοινωνική ομάδα
διεκδικεί και συντηρεί την κυριαρχία της σε μια δεδομένη κοινωνία – η Connell εξέτασε τους τρόπους με
τους οποίους κάποιες μορφές ανδρισμού είναι ηγεμονικές, συγκρινόμενες τόσο με άλλες, υποδεέστερες
μορφές ανδρισμού, όσο και με όλες τις εκφάνσεις της θηλυκότητας.
Η ιστορική πρακτική επίσης επωφελήθηκε από τη μελέτη του ανδρισμού, η οποία παρείχε ένα
επαναστατικό πλαίσιο προκειμένου να αποκαλυφθούν αντρικές ιστορικές φιγούρες που διέφεραν από
τους «άντρες ως το πρότυπο της ανθρωπότητας» (Kent 2012: 66). Οι ηγεμονικοί ανδρισμοί αλλάζουν
ανάλογα με το περιεχόμενο στο οποίο υπάρχουν. Αυτό που παραμένει σταθερό είναι η λειτουργικότητά
τους, προκειμένου θεσμοί εξουσίας να πετύχουν τους πολιτικούς και οικονομικούς τους στόχους, καθώς
και να αποκτήσουν νομιμότητα για τις πράξεις τους (Tosh 2004). Για παράδειγμα, το να υποχρεώνεται
κανείς να συνάψει ετερόφυλο γάμο, το να κερδίζει το ψωμί της οικογένειας και το να πηγαίνει στον στρατό
είναι στοιχεία κεντρικής σημασίας για τον ηγεμονικό ανδρισμό των μοντέρνων, δυτικών αντρών στον
τελευταίο αιώνα. Τα κράτη νιώθουν την ανάγκη να συντηρήσουν τους θεσμούς του γάμου, της αγοράς
και του στρατού· επομένως, ο ηγεμονικός ανδρισμός ορίζεται αναλόγως. Σύμφωνα με τον Tosh (2004:
46), «Η αντίληψη ότι οι άντρες κατατάσσονται ανάλογα με τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό και το
ότι ο φόβος της ‘αποκλίνουσας’ σεξουαλικότητας χρησιμοποιείται συστηματικά για να πειθαρχήσει όχι
μόνο τους σεξουαλικώς αποκλίνοντες, αλλά και άλλους περιθωριακούς ανδρισμούς, είναι θεμελιώδης
για τον ηγεμονικό ανδρισμό. [Η φράση] ‘Ειρηνιστές και τοιούτοι’, μια από τις πολλές προσβολές κατά του
ανδρισμού των αντιρρησιών συνείδησης εν καιρώ πολέμου στη Βρετανία, το εκφράζει αυτό απόλυτα.»
Η διδασκαλία της ιστορίας πρέπει να έχει μια κριτική, κατανοητική, και πολυπρισματική προσέγγιση.
Όλα τα στερεότυπα και οι διακρίσεις που βασίζονται στο φύλο, τη σεξουαλικότητα, την εθνικότητα,
την κοινωνική τάξη και τη θρησκεία πρέπει να αναγνωρίζονται ρητά και να τυγχάνουν κριτικής
αμφισβήτησης (ΟΙΔΕ 2013). Με τον τρόπο αυτό, η θεωρία θα μεταφραστεί σε πράξη, όχι μόνο σε σχέση
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με την υλοποίηση πολιτικής και την αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων, αλλά επίσης σε σχέση με
καθημερινές πρακτικές στην τάξη και με αλλαγές στάσεων στο σχολείο, την οικογένεια και την ευρύτερη
κοινότητα. Κατά την Claire (1996: 2), «ένα αναλυτικό πρόγραμμα ιστορίας χωρίς αποκλεισμούς έχει
παιδαγωγικό νόημα. Η ιστορία η οποία έχει αποκλεισμούς χάνει την ηθική πολυπλοκότητα που βρίσκεται
στο επίκεντρο της ενασχόλησης με ιστορικές έννοιες.» Επομένως, η ερώτηση που μένει να τεθεί είναι η
εξής: Τι είδους άντρες αποτελούσαν μέχρι σήμερα αξιόλογα αντικείμενα ιστορικής μελέτης στην Κύπρο;
Θα μάθετε περισσότερα για αυτό στο Κεφάλαιο ΙΙ.
Γυναίκες και Ιστορία του Φύλου στην Κύπρο

Ό

πως ισχυρίζεται η Rebecca Bryant (2002), δεν είναι πάντα εφικτό να χρησιμοποιείται μία και μοναδική
προσέγγιση προκειμένου να γίνει κατανοητή η σχέση έθνους, φύλου και ιστορίας. Ανάλογα
με το κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο, ακόμα και παρόμοιες λέξεις ή εικόνες μπορεί να προσλαμβάνουν
διαφορετικό νόημα, και τα έμφυλα εθνικά αφηγήματα δεν παραμένουν πάντοτε σταθερά. Επομένως,
είναι σημαντικό να ασχοληθεί κανείς με τις ιδιαιτερότητες του τοπικού πλαισίου. Ο κυρίαρχος εθνικός
λόγος περί ιστορίας που έχει κεντρική θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου αποκλείει
συστηματικά την ιστορία των γυναικών και δεν χρησιμοποιεί το φύλο ως εργαλείο ιστορικής ανάλυσης.
Παρόλ’ αυτά, πρέπει να σημειωθούν πρόσφατες προσπάθειες να φωτιστούν τέτοιες απουσίες και σιωπές.
Πιο κάτω παρατίθεται όχι ένας εξαντλητικός κατάλογος όλων όσα έχουν γραφτεί για το θέμα αυτό στην
Κύπρο, αλλά μάλλον μια ενδεικτική επισκόπηση του πεδίου, που σκοπό έχει να πληροφορήσει τις/τους
εκπαιδευτικούς για κάποιες πρώτες πηγές.
Η Servet Sami Dedeçay, ιδρύτρια του πρώτου ιδιωτικού πανεπιστημίου στην Κύπρο, εξέδωσε
περισσότερα από 200 άρθρα και 24 βιβλία πάνω σε διάφορα θέματα – από κοινωνιολογία, νομικές
σπουδές, οικονομικά, μέχρι και τη λαογραφία της Κύπρου. Το βιβλίο της Dedeçay Το Παρθεναγωγείο
Βικτωρία και τα Δικαιώματα των Τουρκοκύπριων Γυναικών (1902 με 1985) εξετάζει την ίδρυση και
ανάπτυξη του Παρθεναγωγείου Βικτωρία (Victoria Girls’ School), καθώς και το πώς καθόρισε την πορεία
των δικαιωμάτων που απέκτησαν οι Τουρκοκύπριες γυναίκες. Σύμφωνα με την Dedeçay (1985), οι
Τουρκοκύπριες άργησαν να αντιληφθούν τα δικαιώματά τους, εξαιτίας της έλλειψης δικτύων επικοινωνίας
μεταξύ της Κύπρου και του εξωτερικού, αλλά και λόγω της πολιτικής αστάθειας στην Κύπρο.
Αναφορικά με τον τομέα της εκπαίδευσης, σημαντικό είναι το βιβλίο του Παναγιώτη Κ. Περσιάνη
Ιστορία της Εκπαίδευσης των Κοριτσιών στην Κύπρο (1998). Αυτό είναι ένα από τα πολύ λίγα βιβλία που
καταγράφουν την ιστορική διαδρομή της συμμετοχής των Ελληνοκύπριων κοριτσιών στον τομέα
της εκπαίδευσης στην Κύπρο, όπως επίσης και την κουλτούρα και οργάνωση των ελληνοκυπριακών
παρθεναγωγείων. Επιπρόσθετα, το βιβλίο εξηγεί το πλαίσιο της εκπαίδευσης των κοριτσιών μέσα σε
διαφορετικές ιστορικές περιόδους, ξεκινώντας από τον 19ο και φτάνοντας στα τέλη του 20ού αιώνα,
και παρέχει πληροφορίες για την κοινωνική θέση των γυναικών στην Κύπρο κατά εκείνη την εποχή.
Ο συγγραφέας χρησιμοποίησε διάφορες ιστορικές πηγές και μεθόδους για τη συγγραφή του βιβλίου,
τόσο πρωτογενείς πηγές – που περιλαμβάνουν κείμενα της αποικιοκρατικής περιόδου στην Κύπρο –
όσο και συνεντεύξεις με μαθήτριες αλλά και δασκάλες των παρθεναγωγείων.
Συλλογές έργων έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετά εκτεταμένα στη βιβλιογραφία που σχετίζεται με την
ιστορία των γυναικών, προκειμένου να βοηθήσουν ώστε να γίνουν κατανοητά έργα επιτυχημένων
γυναικών στην Κύπρο. Για παράδειγμα, η Fatma Azgın συγκέντρωσε τα γραφόμενα της Ulviye Mithat
(Tecelli). Αφότου γνώρισε και παντρεύτηκε έναν Τουρκοκύπριο δάσκαλο στην Τουρκία, η Ulviye
Mithat μετακόμισε στην Κύπρο και ξεκίνησε να καταγράφει τις ιδέες της σε σχέση με τα δικαιώματα
των γυναικών και το πώς οι Τουρκοκύπριες θα μπορούσαν να πάνε μπροστά (Azgın 1998). Στο βιβλίο
της, η Azgın συγκεντρώνει τα άρθρα της Ulviye Mithat, όπως επίσης και μια περιγραφή του αρραβώνα
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της με τον Mithat, αλλά και τα άρθρα της σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών, όπως ποσοστώσεις
προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική. Ομοίως, η Selma Yusuf συγκέντρωσε
τα ποιήματα της Pembe Marmara μαζί με μια εισαγωγή στη ζωή και το έργο της (1986).
Με έναν παρόμοιο τρόπο, ο Θεοδόσης Πυλαρινός και η Γιώτα Παρασκευά-Χατζηκώστα (2011)
δημοσίευσαν μια συλλογή έργων που έγραψε η Πολυξένη Λοϊζιάς, μια πρωτοπόρος εκπαιδευτικός,
λογοτέχνιδα και λαογράφος, η οποία δραστηριοποιήθηκε στην Κύπρο κατά τον 19ο και κατά τις αρχές
του 20ού αιώνα. Η Παρασκευά-Χατζηκώστα (2006) έγραψε επίσης εκτεταμένα για τα έργα μιας άλλης
πρωτοπόρου εκπαιδευτικού, της ποιήτριας και συγγραφέα Περσεφόνης Παπαδοπούλου, η οποία, μεταξύ
άλλων, ήταν η δημιουργός της πρώτης γυναικείας εφημερίδας στην Κύπρο, ονόματι Εστιάδες. Μέσα από
αυτή την εφημερίδα, η Παπαδοπούλου υποστήριξε το δικαίωμα των γυναικών στην εκπαίδευση και την
εργασία, γεγονός για το οποίο δέχτηκε σκληρή κριτική από συντηρητικούς, πατριαρχικούς κύκλους της
εποχής.
Ένα άλλο βιογραφικό έργο είναι αυτό το οποίο δημοσίευσε η Netice Yıldız (2003) για τη Mevhibe Şefik, την
πρώτη Τουρκοκύπρια δασκάλα τέχνης στο Παρθεναγωγείο Βικτωρία. Η Netice Yıldız πραγματοποίησε
επίσης έρευνα για τους τρόπους με τους οποίους οι Τουρκοκύπριες γενικά, και οι Τουρκοκύπριες
καλλιτέχνιδες των εικαστικών τεχνών ειδικότερα, καθόρισαν την μοντέρνα τέχνη στην κοινωνία τους
(2003α· 2003β).
Υπάρχουν επίσης δημοσιεύσεις που ασχολούνται με την ιστορία των κυπριακών γυναικείων οργανώσεων.
Το δίτομο έργο Οι Τουρκοκυπριακές Γυναικείες Οργανώσεις στην Αλλαγή και Εξέλιξη των Τουρκοκυπρίων
(Atalay and Uzman 1998) αποτελεί μια περιγραφική εξιστόρηση των τουρκοκυπριακών οργανώσεων
που δραστηριοποιούνταν μεταξύ 1931 και 1994. Τα βιβλία επίσης περιέχουν πληροφορίες σχετικά με
εξελίξεις στον τομέα αυτό μέχρι το 1997. Τα βιβλία χωρίζουν την ανάλυση σε τρεις χρονικές περιόδους:
τη Βρετανική Περίοδο (1878–1960), την Περίοδο της Κυπριακής Δημοκρατίας (1960–1974) και την
Περίοδο της Τουρκοκυπριακής Αυτοδιοίκησης (1974–1983). Σύμφωνα με τα δύο αυτά βιβλία, κατά τις
πρώτες δύο περιόδους οι οργανώσεις επικεντρώνονταν στην παροχή υπηρεσιών και σε φιλανθρωπικές
δραστηριότητες και ακολουθούσαν τις επικρατούσες εθνικιστικές και κεμαλικές ιδεολογίες. Κατά την
τρίτη περίοδο, ξεκίνησαν να εμφανίζονται γυναικείες οργανώσεις με διαφορετικές ιδεολογικές απόψεις,
των οποίων οι δραστηριότητες περιλάμβαναν τον αγώνα για ισότητα των φύλων και για τα δικαιώματα
των γυναικών. Τέλος, το έργο αυτό περιλαμβάνει επίσης μια ενότητα αφιερωμένη στις δικοινοτικές
γυναικείες οργανώσεις.
Η Doğuş Derya εξετάζει την ιστορία των γυναικείων οργανώσεων στην τουρκοκυπριακή κοινότητα
μέσα από τον φακό του φύλου. Σύμφωνα με την Derya (2011), οι γυναικείες οργανώσεις που είχαν
ιδρυθεί μέχρι το 1974 θα μπορούσαν να οριστούν ως φιλανθρωπικές οργανώσεις που σκοπό είχαν να
βοηθήσουν ορφανά και άλλες μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες. Υπήρχαν έντεκα τέτοιες οργανώσεις,
επιπρόσθετα με τις ομάδες γυναικών που αναπαρήγαγαν τον κυρίαρχο εθνικιστικό λόγο σχετικά με τους
ρόλους της μητέρας, της συζύγου κ.λπ. Μετά το 1974 ξεκίνησαν να ιδρύονται προοδευτικές γυναικείες
οργανώσεις, όμως η Derya δείχνει ότι ο ακτιβισμός σε σχέση με τα δικαιώματα των γυναικών δεν
ξεκίνησε παρά τη δεκαετία του 1990. Η Derya σχολιάζει την επιτέλεση του ανδρισμού από τους ελίτ
Τουρκοκύπριους άντρες, οι οποίοι διατείνονταν ότι δεν υπήρχε ανάγκη για αγώνα για τα δικαιώματα
των γυναικών, αφού η τουρκοκυπριακή κοινότητα ήταν ήδη εκμοντερνισμένη, λόγω του ότι ήταν μέρος
μιας πρότινος βρετανικής αποικίας, αλλά και λόγω του ότι ήταν υπό την επίδραση του κεμαλισμού.
Ένα άλλο έργο που αφορά στην ιστορία των γυναικείων οργανώσεων στην Κύπρο είναι αυτό που
βασίζεται στην τρέχουσα διδακτορική έρευνα της Θέκλας Κυρίτση. Η έρευνα της Κυρίτση σκοπό έχει
να παρουσιάσει την κοινωνική και πολιτική ιστορία των Κυπρίων γυναικών μέσα από την εξιστόρηση
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της πορείας των γυναικείων οργανώσεων και κινημάτων στο νησί, από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι το
πρώτο μισό του 20ού. Η έρευνα ασχολείται με διαφορετικές οργανώσεις όπου συνυπάρχουν το φύλο, η
κοινωνική τάξη, η εθνικότητα και η ιδεολογία, δημιουργώντας έτσι τα χαρακτηριστικά του γυναικείου
ακτιβισμού. Μεταξύ άλλων ζητημάτων, η έρευνα αυτή εξετάζει την ίδρυση των πρώτων γυναικείων
οργανώσεων από ένα μικρό αριθμό Ελληνοκύπριων γυναικών, προερχόμενων κυρίως από τη μεσαία
τάξη, ενώ εξετάζει επίσης την ιστορία των τουρκοκυπριακών οργανώσεων γυναικών. Επιπρόσθετα,
αυτή η έρευνα αναλύει τη συμμετοχή των γυναικών στο πρώτο κύμα κομμουνιστικού ακτιβισμού στο
νησί, καθώς και την ίδρυση των γυναικείων εργατικών οργανώσεων.
Σε σχέση με την εμπλοκή των Κυπρίων γυναικών στους εργατικούς αγώνες και το εργατικό κίνημα, το
οποίο ξεκίνησε να παίρνει σάρκα και οστά στην Κύπρο στις αρχές του 20ού αιώνα, έχει γίνει σχετικά
περιορισμένη ιστορική έρευνα μέχρι τώρα. Ένα βιβλιάριο που εκδόθηκε το 2010 από την Παγκύπρια
Γυναικεία Οργάνωση (ΠΟΓΟ) – απόγονο των πρώτων κυπριακών γυναικείων εργατικών οργανώσεων,
γνωστών ως Ενώσεις Εργαζομένων Γυναικών, που δραστηριοποιούνταν τη δεκαετία του 1930 –
προσφέρει μια επισκόπηση των αγώνων των γυναικών για εργατικά δικαιώματα σε διαφορετικούς τομείς
της βιομηχανίας, όπως για παράδειγμα τις βιομηχανίες υφασμάτων, κατασκευών και τα μεταλλεία. Το
βιβλιάριο αυτό επίσης περιλαμβάνει περιγραφή των απεργιών και διαδηλώσεων που διοργανώθηκαν
αποκλειστικά από γυναίκες, όπως επίσης και αυτές που διοργανώθηκαν σε συνεργασία με άντρες,
αλλά και τις μορφές συνεργασίας με τη μεγαλύτερη κίνηση της Αριστεράς στην Κύπρο. Σε πολλούς
από αυτούς τους αγώνες των εργατριών, ιδιαίτερα κατά την περίοδο 1930–1950, λάμβαναν μέρος
τόσο Ελληνοκύπριες όσο και Τουρκοκύπριες εργάτριες. Ο Ιωάννου (2008) παραθέτει μία ακόμα σχετικά
εκτενή ιστορική επισκόπηση των ευρύτερων αγώνων του εργατικού κινήματος στην Κύπρο, η οποία
περιλαμβάνει μια σύντομη αναφορά στη συμμετοχή των εργατριών και επιπρόσθετη βιβλιογραφία
για το εργατικό κίνημα. Πιο εκτενή αναφορά στις ιστορίες και τους αγώνες των Κυπρίων εργατριών
κάνει στις δημοσιεύσεις του ο Παντελής Βαρνάβας, ιδιαίτερα στο βιβλίο του Παλεύοντας για τη Ζωή:
Αναμνήσεις Βετεράνων (1990), το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από μαρτυρίες γυναικών που εργάζονταν
σε εργοστάσια κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα.
Από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα, οι Κύπριες γυναίκες έχουν αναλάβει δραστήριο ρόλο στον
ακτιβισμό για την ειρήνη στην Κύπρο. Μια επιφανής Τουρκοκύπρια ακτιβίστρια είναι η Sevgül Uludağ,
μια έμπειρη ερευνητική δημοσιογράφος, η οποία ασχολείται κυρίως με τα θέματα των αγνοουμένων,
μαζικούς τάφους και συγκαλυμμένες υποθέσεις βίας σε σχέση με τις πρόσφατες συγκρούσεις στην
Κύπρο, μέσω της προφορικής ιστορίας (2006). Η Uludağ είναι επίσης ένα από τα ιδρυτικά μέλη της
πρώτης δικοινοτικής οργάνωσης γυναικών, Hands Across the Divide, που ιδρύθηκε το 2002. Η οργάνωση
αναφέρει την ισότητα των φύλων, τις φεμινιστικές αξίες και τον αφοπλισμό ως μέρος της αποστολής της.
Η Cynthia Cockburn κατέγραψε τη δραστηριότητα και τις ιδέες της Hands Across the Divide, όπως επίσης
και μια ανάλυση του Κυπριακού Προβλήματος από την οπτική του φύλου, στο βιβλίο της Η Γραμμή:
Γυναίκες, Διχοτόμηση και η Φυλετική Τάξη στην Κύπρο (2004), μια σημαντική συμβολή στη βιβλιογραφία
του φύλου στην Κύπρο.
Η Μαρία Χατζηπαύλου, επίσης ιδρυτικό μέλος της Hands Across the Divide και ακαδημαϊκός που
ασχολείται με θέματα φύλου, έχει συμβάλει κατά πολύ στη βιβλιογραφία του φύλου και της ιστορίας
στην Κύπρο. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα της δουλειάς της είναι το Γυναίκες στις Κυπριακές Κοινότητες:
Ερμηνεύοντας τις Ζωές των Γυναικών (2004). Σε αυτή τη μελέτη, η Χατζηπαύλου παρατηρεί ότι «Για
δεκαετίες, οι γυναίκες σε όλες τις κυπριακές κοινότητες έχουν συμμετάσχει και συμβάλει στη δημιουργία
μιας κοινωνίας πολιτών, τόσο σε ιδιωτικούς όσο και σε δημόσιους χώρους, αλλά η παρουσία και τα
επιτεύγματά τους μέχρι σήμερα δεν έχουν αναγνωριστεί. Ακόμα περισσότερο, δεν έχει δοθεί χώρος στις
γυναίκες στην Κύπρο για να διατυπώσουν αυτά τα επιτεύγματα και τους έχουν δοθεί λιγότεροι πόροι
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για να τα καταγράψουν» (2004: 27). Μέσω της χρήσης ερευνών και ομάδων εστίασης (focus groups)
που πραγματοποιήθηκαν με γυναίκες από την ελληνοκυπριακή, την τουρκοκυπριακή, τη μαρωνιτική,
την αρμενική και τη λατινική κοινότητα στην Κύπρο, η μελέτη αυτή συμβάλλει στην καταγραφή των
διαφορετικών απόψεων των γυναικών για ζητήματα όπως ο γάμος, η πολιτική και πολλά άλλα. Το
βιβλίο της Χατζηπαύλου Γυναίκες και Αλλαγή στην Κύπρο: Φεμινισμοί και Φύλο σε Σύγκρουση (2010),
βγαλμένο μέσα από την παραπάνω έρευνα, αποτελεί μια σημαντική συμβολή στη βιβλιογραφία σχετικά
με τη διάσταση του φύλου στις εθνοτικές συγκρούσεις. Το βιβλίο δείχνει επίσης τη δυνατότητα των
πολυεθνοτικών γυναικείων οργανώσεων να άρουν τις πατριαρχικές δομές που ενδυναμώνονται μέσω
των συγκρούσεων.
Με έναν παρόμοιο τρόπο, η Οικονομίδου (2002) περιγράφει – από τη σκοπιά μιας ενεργού συμμετέχουσας
– τα πρώτα δέκα χρόνια των δικοινοτικών συναντήσεων γυναικών, τις προκλήσεις που αυτές οι γυναίκες
είχαν να αντιμετωπίσουν σε σχέση με την προώθηση της ειρήνης και την εμπλοκή τους στο κίνημα, αλλά
και τη σχέση αυτού του κυπριακού κινήματος με παρόμοια διεθνή κινήματα γυναικών για την ειρήνη.
Η Βασιλειάδου (2002) – που έχει επίσης ασχοληθεί με τις γυναίκες, τον εθνικισμό και τις πρωτοβουλίες
για την ειρήνη στην Κύπρο – διερευνά τη θέση των Κυπρίων γυναικών στις εθνικιστικές συζητήσεις και
αποπειράται να ρίξει φως στους παράγοντες που οδήγησαν στην απουσία ενός δυνατού φεμινιστικού
κινήματος στο νησί.
Πιο πρόσφατες συμβολές στη βιβλιογραφία της ιστορίας του φύλου στην Κύπρο ασχολούνται με τα
αφηγήματα των ίδιων των γυναικών σχετικά με το Κυπριακό Πρόβλημα και το κοινό παρελθόν στην
Κύπρο γενικότερα. Το άρθρο της Ömür Yılmaz και της Umut Özkaleli «Πώς μοιάζει ο πόλεμός μου;»
βασίζεται στις αναμνήσεις γυναικών από το χωριό Αγία Ειρήνη σε σχέση με τον πόλεμο στην Κύπρο
(2013). Οι εμπειρίες των ίδιων των γυναικών για τον πόλεμο, όπως οι ίδιες τις διηγούνται για τους σκοπούς
της μελέτης αυτής, «αψηφούν τις απεικονίσεις του εθνικού Ένδοξου Εαυτού, που προστατεύεται από
ηρωικούς και ενάρετους άντρες, και του Αχρείου Άλλου. Αναγνωρίζουν επίσης τύπους ανασφάλειας και
θυματοποίησης που έχουν αποκλειστεί από τους παραδοσιακούς, έμφυλους ορισμούς της ασφάλειας»,
όπως το θέτουν οι συγγραφείς (2003: 1). Η Άννα Μ. Αγαθαγγέλου (2000) επίσης πήρε συνεντεύξεις από
Κύπριες γυναίκες σχετικά με τις αναμνήσεις τους από τον πόλεμο γενικά. Η έρευνα της Αγαθαγγέλου
ασχολείται με τη χρήση του βιασμού ως όπλου πολέμου κατά τις συγκρούσεις στην Κύπρο και τη
Γιουγκοσλαβία, αλλά και με την καιροσκοπική χρήση τέτοιων εμπειριών από τα έθνη κράτη, προκειμένου
να προαγάγουν τις δικά τους εθνικιστικά προγράμματα στον διεθνή στίβο. Αυτό έγινε έτσι ώστε να
εγκαθιδρυθεί η άποψη ότι το μόνο κακό είναι ο εχθρός, χωρίς να δίνεται οποιαδήποτε στήριξη στις
επιζούσες.
Σύμφωνα με τον ΟΙΔΕ (2011), η προφορική ιστορία είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να συγκεντρωθούν
διαφορετικά είδη μαρτυριών (μερικές φορές αντιφατικών), προκειμένου να χρησιμοποιήσει η/ο
καθεμιά/καθένας την κρίση της/του για τη σύνθεση αξιόπιστων ιστορικών αναφορών. Ένα πρόσφατο
βιβλίο προφορικής ιστορίας με τίτλο Επωμιζόμενοι τις Αναμνήσεις στην Κύπρο, το οποίο βασίζεται σε ένα
μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα που περιέλαβε 200 ερωτώντες/ούσες και 200 ερωτώμενους/ες, επίσης
προσφέρει ένα βήμα μέσω του οποίου κυρίως γυναίκες, αλλά και άντρες, μπορούν να διηγηθούν παλιές
εμπειρίες από την καθημερινότητα, την αλληλεγγύη μεταξύ των κοινοτήτων και από τις περιόδους
συγκρούσεων που ακολούθησαν (Özen και Uludağ 2014).
Τέλος, μπορεί κανείς επίσης να βρει πληροφορίες για την καθημερινότητα και την κοινωνική θέση των
Κυπρίων γυναικών σε διάφορες ιστορικές περιόδους σε εθνογραφικές αναφορές ακαδημαϊκών και
άλλων συγγραφέων που διερεύνησαν τα έθιμα και τις παραδόσεις, στις οποίες οι γυναίκες συμμετείχαν
σε μεγάλο βαθμό. Ένα παράδειγμα ενός τέτοιου έργου είναι η συλλογική έκδοση των Πρωτοπαπά και
Ζέρβα (2012), η οποία περιλαμβάνει άρθρα που σχετίζονται με έθιμα μαντείας, με την Κύπρια παραμυθού,
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με δημοφιλή ρητά που αναφέρονται στις γυναίκες, αλλά και με την καθημερινότητα των αγροτισσών και
των υφαντριών.
Σε μια προσπάθεια να διερευνήσει το πέρασμα της Κύπρου σε αυτό που τοπικά ονομάζεται
«μοντερνισμός», ο Αργυρού (1996) επικεντρώνεται στον κυπριακό γάμο. Μεταξύ άλλων, αναλύει την
ιδιαίτερη σημασία που είχαν οι γάμοι για το κοινωνικό καθεστώς των γυναικών και των αντρών, αλλά και
τις ιεραρχικές σχέσεις που αναπαράγονταν ή ενδυναμώνονταν κατά τη διαδικασία αυτή.
Ευκαιρίες για το Μέλλον

T

ο να λαμβάνουμε υπόψη τη διάσταση του φύλου στη διδασκαλία της ιστορίας θέτει την ανάγκη
της ταυτόχρονης εμπλοκής βιβλιογραφίας από πολλές κατηγορίες. Οι σπουδές φύλου, η ιστορία
και η παιδαγωγική από μόνες τους αποτελούν λεπτομερείς κλάδους που έχουν αναπτυχθεί μέσα από
πολλές συζητήσεις και συνεργασίες. Η σημασία του οδηγού αυτού συνίσταται στο χτίσιμο γεφυρών
μεταξύ της θεωρίας και της πρακτικής. Ο οδηγός αποπειράται να διοχετεύσει τα αποτελέσματα αυτής
της διάδρασης μέσα στις σχολικές τάξεις ιστορίας από τη σκοπιά της ένταξης, της ισότητας και της
πολυπρισματικότητας. Όπως δηλώνει η Claire, «Ένα αναλυτικό πρόγραμμα χωρίς αποκλεισμούς θέτει
τα απαραίτητα ψυχολογικά θεμέλια για την εκμάθηση της ιστορίας. Η ιστορία θα ενδιαφέρει και θα
εμπλέξει τα παιδιά, θα τους επιτρέψει να χτίσουν προς το άγνωστο μέσα από αυτά που ήδη γνωρίζουν
και θα ικανοποιήσει ανάγκες που συνδέονται με την αυτοεκτίμηση και την εκτίμηση προς τους άλλους ...
ένα αναλυτικό πρόγραμμα με αποκλεισμούς σίγουρα θα απογοητεύσει ή θα φέρει σε μειονεκτική θέση
κάποια παιδιά, ίσως ακριβώς αυτά που θέλουμε περισσότερο να ενθαρρύνουμε» (1996: 9· έμφαση στο
πρωτότυπο).
Η ιστορία έχει τη δυνατότητα να γίνει εργαλείο που προωθεί την ισότητα. Όπως έχουν ισχυριστεί οι
Turner-Bisset και Beadle (2009: 145), «η φύση της ιστορίας που έχει ως βάση της την τοποθέτηση
ερωτημάτων δημιουργεί μια παιδαγωγική που ενθαρρύνει τα παιδιά να θέτουν υπό αμφισβήτηση,
να εξετάζουν και να ερμηνεύουν μαρτυρίες, και να ανιχνεύουν τη μεροληψία και τη χειραγώγηση.» Οι
μαθητές/τριες που ασχολούνται όχι μόνο με το περιεχόμενο της ιστορίας, αλλά και με τις μεθόδους
που χρησιμοποιούνται στην ιστοριογραφία αποκτούν εργαλεία για αναλυτική σκέψη και επιστημονική
εξέταση θεμάτων, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό τη συνολική ακαδημαϊκή και προσωπική τους πρόοδο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΛΟ:
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΡΟ
Εισαγωγή

T

όσο η τουρκοκυπριακή όσο και η ελληνοκυπριακή κοινότητα θεωρούν, σε μεγάλο βαθμό, την
εκπαίδευση σε θέματα ιστορίας ως ένα εργαλείο δημιουργίας εθνικής ταυτότητας. Το 1960, όταν
ιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, αποφασίστηκε ότι η παιδεία, ως τομέας κρατικής πολιτικής, θα
συνέχιζε να τυγχάνει ξεχωριστής διαχείρισης από την κάθε κοινότητα. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία
δύο Κοινοτικών Συνελεύσεων, μίας ελληνοκυπριακής και μίας τουρκοκυπριακής, με την κάθε μία από
αυτές να έχει τη δικαιοδοσία σχετικά με εκπαιδευτικά ζητήματα και πολιτικές της αντίστοιχης κοινότητας
(άρθρο 20 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας).2 Αυτός ο διαχωρισμός της εκπαιδευτικής
πολιτικής σε κυβερνητικό επίπεδο έγινε πιο έντονος ως αποτέλεσμα των διακοινοτικών ταραχών που
ακολούθησαν την ίδρυση της Δημοκρατίας, οδηγώντας σταδιακά στον αυστηρό διαχωρισμό των δύο
κοινοτήτων επί του εδάφους.
Το παρόν νομικό πλαίσιο για την εκπαίδευση στην τουρκοκυπριακή κοινότητα αποτελεί μέρος του
«Εθνικού Εκπαιδευτικού Νόμου»,3 όπου γίνονται γενικές πρόνοιες για μη διάκριση και ίσες ευκαιρίες.
Η μόνη πρόνοια που αναφέρεται στην εκπαίδευση σε θέματα ιστορίας είναι το Άρθρο 5(2), το οποίο
ρυθμίζει τους γενικούς σκοπούς του νόμου. Σύμφωνα με αυτό το Άρθρο, η ανατροφή πολιτών που έχουν
αντίληψη τόσο των πραγματικοτήτων που βρίσκονται στο επίκεντρο του αγώνα της τουρκοκυπριακής
κοινότητας για επιβίωση όσο και της εθνικής ιστορίας είναι ένας από τους στόχους της εθνικής
εκπαίδευσης. Αυτό αντανακλάται στην επίσημη εκπαίδευση σε θέματα ιστορίας, της οποίας σκοπός
είναι η δημιουργία εθνικής ταυτότητας, σύμφωνα με τα γεγονότα εκείνα τα οποία γίνονται αντιληπτά ως
εθνικά μεγαλεία, αλλά και σύμφωνα με άτομα (άντρες), που θεωρούνται εθνικοί ήρωες.
Η ιστορία της Κύπρου (η οποία αναφέρεται ως «Τουρκοκυπριακή Ιστορία») διδάσκεται στο γυμνάσιο
και το λύκειο (στην τελευταία περίπτωση, μόνο κατά τα πρώτα δύο χρόνια), δηλαδή μεταξύ των ηλικιών
12 και 16, σε περιόδους διάρκειας 40 λεπτών. Επιπρόσθετα με την Ιστορία της Κύπρου, στα σχολεία
στην τουρκοκυπριακή κοινότητα διδάσκεται επίσης η Ιστορία της Τουρκίας – της χώρας που το επίσημο
τουρκοκυπριακό εθνικό αφήγημα θεωρεί τη «μητέρα πατρίδα».
Ακόμα, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η εκπαίδευση σε θέματα ιστορίας γενικά – και τα βιβλία
διδασκαλίας ειδικά, το μόνο διδακτικό εργαλείο που προσφέρεται από τις εκπαιδευτικές αρχές στο
βόρειο τμήμα της Κύπρου – έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολιτικών συζητήσεων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια
προεκλογικών περιόδων. Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση σε θέματα ιστορίας έχει υποστεί σημαντικές
αλλαγές, ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες κοινωνικο-πολιτικές ανάγκες και αντιλήψεις των πολιτικών
αρχών που βρίσκονται στην εξουσία (Karahasan και Latif 2010). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η
κοινωνική ιστορία, ειδικά η ιστορία των γυναικών, δεν ήταν ποτέ στο επίκεντρο των κύριων συζητήσεων.

2

Ο διαχωρισμός της εκπαίδευσης στην Κύπρο μεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων έχει τις ρίζες του στην Οθωμανική
περίοδο της κυπριακής ιστορίας (1571–1878). Ο ίδιος διαχωρισμός υπήρχε επίσης κατά την περίοδο της βρετανικής
αποικιοκρατίας (1878–1960), όταν δόθηκε αρκετή αυτονομία στις δύο κοινότητες σε σχέση με θέματα εκπαίδευσης,
θρησκείας και πολιτισμού.

3

Νομοθεσία Αρ.: 17/1986.
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Οι αλλαγές στα σχολικά βιβλία ιστορίας και τα αναλυτικά προγράμματα υπήρξαν επίσης ζήτημα έντονων
πολιτικών συζητήσεων στην ελληνοκυπριακή κοινότητα. Αυτό γινόταν αντιληπτό ιδιαίτερα στις περιόδους
κατά τις οποίες γίνονταν προσπάθειες να αποστασιοποιηθεί η αφήγηση της εθνικής ιστορίας από την
ελληνοκεντρική προσέγγιση και να δοθεί έμφαση σε πιο πολύπλοκες και πολυσήμαντες αναπαραστάσεις
ιστορικών περιόδων και γεγονότων (Κυριακίδου 2008· Agathangelou 2000· Χασαπόπουλος 2009). Οι
κλασικές σπουδές που υπάρχουν στα ελληνοκυπριακά αναλυτικά προγράμματα, όπως η ιστορία και
η νέα ελληνική λογοτεχνία, επίσης τείνουν να προαγάγουν την εθνική υπερηφάνεια, όπως επίσης και
μονολιθικές αναπαραστάσεις ιστορικών γεγονότων.
Επιπρόσθετα, εκτός από τα αναλυτικά προγράμματα για την Ιστορία της Κύπρου, οι εκπαιδευτικές
αρχές στην ελληνοκυπριακή κοινότητα έχουν αναπτύξει εξειδικευμένο υλικό, σχολικά βιβλία και
αναλυτικά προγράμματα, κάτω από τον γενικό τίτλο «Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι». Αυτό στοχεύει
στο να πληροφορήσει τους μαθητές/τριες για τους/τις Ελληνοκύπριους/ες που θυματοποιήθηκαν
ως αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής του 1974, καθώς επίσης και για χωριά και πόλεις που οι
Ελληνοκύπριοι/ες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν. Το «Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι» έχει συμβάλει σε μια
προβληματική αναπαράσταση των Ελληνοκυπρίων ως των μόνων θυμάτων των πρόσφατων ταραχών
στο νησί. Το υλικό αυτό υπάρχει για να χρησιμοποιείται από τους/τις εκπαιδευτικούς όποτε αυτοί/αυτές
κρίνουν απαραίτητο· για παράδειγμα, στη διδασκαλία διαφορετικών σημείων της ιστορίας ή κατά τη
διάρκεια εθνικών εορτασμών.
Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι τα αναλυτικά προγράμματα κυπριακής ιστορίας που
χρησιμοποιούνται από την ελληνοκυπριακή κοινότητα αναπτύχθηκαν σε ένα πολιτικο-κοινωνικό
περιβάλλον το οποίο ήταν σε μεγάλο βαθμό επικεντρωμένο στο «εθνικό ζήτημα»· δηλαδή, στις
προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού Προβλήματος. Αυτό έχει συμβάλει στην περιθωριοποίηση πολλών
άλλων προβληματικών τομέων στην ελληνοκυπριακή κοινωνία που επίσης χρήζουν ίσης προσοχής,
όπως για παράδειγμα η ανισότητα σε θέματα φύλου και ο ρατσισμός, μεταξύ άλλων. Αυτή η υπερβολική
προσοχή στο «εθνικό ζήτημα» – η οποία συναντάται στον ίδιο βαθμό τόσο στην ελληνοκυπριακή όσο
και στην τουρκοκυπριακή κοινότητα – είναι ο λόγος για την αργοπορημένη εμφάνιση κινημάτων και
ομάδων της κοινωνίας των πολιτών στην Κύπρο. Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο κριτικές
απόψεις που απευθύνονται σε βασικά εθνικά αφηγήματα, συμπεριλαμβανομένης της πατριαρχίας,
είναι σχετικά πρόσφατο φαινόμενο στο νησί. Η κυπριακή κοινωνία παραμένει εξαιρετικά πατριαρχική
μέχρι τις μέρες μας, με τις γυναίκες εν πολλοίς να απουσιάζουν από τα κέντρα λήψης αποφάσεων και τις
κοινωνικο-πολιτικές θέσεις, ενώ η διάκριση με βάση το φύλο και ο εκφοβισμός συνεχίζουν να υπάρχουν
στα κυπριακά σχολεία (Christou και Kapsou 2015; Chirstou 2013). Την ίδια στιγμή, η βία εναντίον
των γυναικών παραμένει ένα φαινόμενο που ολοένα και αυξάνεται. Ιδιαίτερα προβληματικές πτυχές
του αποτελούν η ενδοοικογενειακή βία, το ψηλό ποσοστό της εμπορίας γυναικών για σεξουαλική
εκμετάλλευση, καθώς και η εκμετάλλευση ξένων εργατριών.
Είναι σε αυτό το κοινωνικo-πολιτικό πλαίσιο που έχουν αναπτυχθεί τα αναλυτικά προγράμματα και η
διδασκαλία της ιστορίας, τόσο στην τουρκοκυπριακή όσο και στην ελληνοκυπριακή κοινότητα. Στο
μέρος που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια κριτική ανάλυση αυτού του εκπαιδευτικού υλικού, μέσα από
την οπτική του φύλου.
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Μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των σχολικών βιβλίων Ιστορίας

Γ

ια τους σκοπούς της ανάλυσης των σχολικών βιβλίων ιστορίας, χρησιμοποιήσαμε τις κατηγορίες
ανάλυσης που αναπτύχθηκαν αρχικά από την Κογκίδου (2006) για την ανάλυση βιβλίων δημοτικού
σχολείου από τη σκοπιά του φύλου στην Ελλάδα.
Σεξισμός στη γλώσσα
Η χρήση της γλώσσας προκειμένου να μεταδώσει νοήματα και συναισθήματα σε ένα καθημερινό,
αλλά και σε ένα επίσημο, επίπεδο είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την εξέταση του πώς ορισμένες
ομάδες, όπως οι γυναίκες, έχουν καταστεί αόρατες στο λεξιλόγιό μας, με το να υπάγονται στο κυρίαρχο
αντρικό φύλο. Επειδή η γλώσσα είναι ένα καθημερινό εργαλείο έκφρασης, δημιουργείται η ανάγκη
για μια προσεκτική εξέταση γλωσσικών κανόνων/τύπων, προκειμένου να αποκαλυφθεί ο σεξισμός ο
οποίος έχει κανονικοποιηθεί μέσα σε διάφορους κώδικες (με την έννοια κανόνων) επικοινωνίας. Είναι
σημαντικό να σημειωθεί ότι στην τουρκική γλώσσα οι λέξεις δεν έχουν γραμματικό γένος, επειδή
τα Τουρκικά, σε αντίθεση με τα Ελληνικά, είναι ουδέτερη γλώσσα ως προς το γένος. Επομένως, οι
υποκατηγορίες 1 μέχρι 4 (βλ. πιο κάτω) δεν αφορούν στην ανάλυση των τουρκοκυπριακών σχολικών
βιβλίων, ενώ στις άλλες υποκατηγορίες μπορούν να βρεθούν μερικά παραδείγματα.
Υποκατηγορίες που θα εξεταστούν σε σχέση με τον σεξισμό στη γλώσσα είναι:
• Χρήση του αρσενικού γένους για να υποδηλώσει και τα δύο γένη: Όταν οι γυναίκες παραμένουν
αόρατες.
• Προσωποποίηση επαγγελμάτων: Είναι κοινή πρακτική να χρησιμοποιούνται στο αρσενικό
γραμματικό γένος λέξεις που αναφέρονται σε επαγγέλματα, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα από
αυτά τα επαγγέλματα, αν όχι όλα, μπορούν να τα κάνουν και γυναίκες. Είναι επίσης κοινή πρακτική
να χρησιμοποιείται το θηλυκό γραμματικό γένος μόνο για επαγγέλματα τα οποία παραδοσιακά
θεωρούνται ως «γυναικεία επαγγέλματα».
• Χρήση λέξεων όπως «άνθρωπος», «παιδί» κ.λπ.: Αυτές οι λέξεις δεν είναι ξεκάθαρες ως προς το φύλο
των ατόμων στα οποία αναφέρονται.4

• Όταν το αρσενικό όνομα μπαίνει πρώτο στα ζεύγη: Όταν οι άντρες έρχονται πρώτοι.
• Χρήση υποκοριστικών: Τα υποκοριστικά χρησιμοποιούνται συνήθως για να αναφερθούν σε γυναίκες
και κορίτσια και πιθανόν να δεικνύουν ελαχιστοποίηση της συμβολής και της αξίας τους.
• Χρήση αντωνυμιών και επιθέτων: Αυτή η κατηγορία εξετάζει ποιου είδους επίθετα και αντωνυμίες
χρησιμοποιούνται για να αναφερθούν στο κάθε φύλο, όπως επίσης και τις έμφυλες δυναμικές πίσω
από αυτές τις χρήσεις.
• Σημασιολογικά στερεότυπα: Συνήθως τα παράγωγα της λέξης «άντρας» έχουν θετικό νόημα, ενώ
τα παράγωγα της λέξης «γυναίκα» έχουν αρνητικό νόημα. Λέξεις ή φράσεις που περιέχουν τη λέξη
«άντρας» ή «πατέρας»: Τέτοιες λέξεις κρύβουν την παρουσία γυναικών.

4

Στα Ελληνικά η λέξη «άνθρωπος» υπάρχει μόνο στο αρσενικό γένος. Μπορεί επομένως να προκαλέσει σύγχυση όταν
χρησιμοποιείται για ανθρώπους διαφορετικού φύλου.
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Άλλες κατηγορίες ανάλυσης
• Επαγγέλματα: Σε αυτή την κατηγορία εξετάζουμε ποια επαγγέλματα παρουσιάζονται ως επαγγέλματα
αντρών ή γυναικών, την πιθανή αξία που αποδίδεται σε διαφορετικές κατηγορίες επαγγελμάτων,
τους τύπους των επαγγελμάτων που απαντώνται συνηθέστερα στο κείμενο και την εισοδηματική
διαφορά.
• Δραστηριότητες: Οικιακές δραστηριότητες, οικονομικές
δραστηριότητες, κοινωνικο-πολιτικές δραστηριότητες.

δραστηριότητες,

ψυχαγωγικές

• Διάσημα πρόσωπα: Ποιοι αναφέρονται στο κείμενο; Υπάρχει ικανοποιητική αντιπροσώπευση
διάσημων ατόμων και από τα δύο φύλα;
• Πρωταγωνιστικοί ρόλοι σε ιστορίες/αφηγήματα: Εδώ εξετάζεται το πόσο συχνά τα δύο φύλα
αποτελούν τους/τις πρωταγωνιστές/στριες ή τις κύριες προσωπικότητες στο περιεχόμενο και
την εικονογράφηση των σχολικών βιβλίων. Ως ένα βαθμό, η κατηγορία αυτή συμπίπτει με την
προηγούμενη.
• Στερεοτυπικά χαρακτηριστικά/συμπεριφορές των φύλων.
• Η εικόνα της οικογένειας: Οι ρόλοι των μελών της οικογένειας, όπως επίσης και η δομή και οι
λειτουργίες της οικογένειας.

Για τους σκοπούς του οδηγού αυτού, αναλύθηκαν τα ακόλουθα σχολικά βιβλία:
Για την ελληνοκυπριακή κοινότητα:
A. Ιστορία της Κύπρου για το Γυμνάσιο (Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων, Διεύθυνση Μέσης
Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 2013 [1994])
B. Ιστορία της Κύπρου, Μεσαιωνική – Νεότερη (Λύκειο) (Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων,
Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 2013 [1992])
Για τους σκοπούς της ανάλυσης που ακολουθεί, χρησιμοποιούμε το ακρωνύμιο ΙΚΓ για να αναφερθούμε
στο σχολικό βιβλίο Ιστορίας του Γυμνασίου, ακολουθούμενο από τον αριθμό της σελίδας στον οποίον
αναφερόμαστε (π.χ. ΙΚΓ: αριθμός σελίδας). Χρησιμοποιούμε το ακρωνύμιο ΙΚΛ για να αναφερθούμε στο
σχολικό βιβλίο Ιστορίας του Λυκείου.
Για την τουρκοκυπριακή κοινότητα:
A. Βιβλίο Τουρκοκυπριακής Ιστορίας 8ης Τάξης (Γυμνάσιο) (Τουρκοκυπριακό Γραφείο Παιδείας, 4η
έκδοση, 2012)
B. Βιβλίο Τουρκοκυπριακής Ιστορίας 9ης Τάξης (Λύκειο) (Τουρκοκυπριακό Γραφείο Παιδείας, 5η έκδοση,
2013)
Γ. Βιβλίο Τουρκοκυπριακής Ιστορίας 10ης Τάξης (Λύκειο) (Τουρκοκυπριακό Γραφείο Παιδείας, 5η έκδοση,
2013)
Για τους σκοπούς της ανάλυσης που ακολουθεί, χρησιμοποιούμε το ακρωνύμιο Ι8Τ για να αναφερθούμε
στο σχολικό βιβλίο ιστορίας για την 8η τάξη, ακολουθούμενο από τον αριθμό σελίδας στον οποίον
αναφερόμαστε (π.χ. Ι8Τ: αριθμός σελίδας). Χρησιμοποιούμε το ακρωνύμιο Ι9Τ για να αναφερθούμε στο
σχολικό βιβλίο ιστορίας για την 9η τάξη και το Ι10Τ για να αναφερθούμε στο σχολικό βιβλίο ιστορίας για
τη 10η τάξη.
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Αποτελέσματα Έρευνας και Ανάλυσης του Τουρκοκυπριακών Σχολικών Βιβλίων
I. Σεξισμός στη γλώσσα – υποκατηγορίες:
• Προσωποποίηση επαγγελμάτων
Αποτελέσματα έρευνας:
Βιβλίο ιστορίας 9ης τάξης
‘din adamı’, που σημαίνει «αιδεσιμότατος άντρας» (Ι9Τ: 78)
Σχόλια: Στα Τουρκικά, τα επαγγέλματα κατά κανόνα έχουν ένα γενικό όνομα, το οποίο χρησιμοποιείται
τόσο για άντρες όσο και για γυναίκες, με λίγες μόνο εξαιρέσεις. Η χρήση του όρου din adamı
αναφέρεται σε άντρες αιδεσιμότατους μόνο.
Εισήγηση: Το ουδέτερο ως προς το φύλο ‘din insanı’, δηλαδή «αιδεσιμότατος άνθρωπος», πρέπει να
χρησιμοποιηθεί.
• Χρήση των λέξεων «άνθρωπος», «παιδί»: Αυτές οι λέξεις δεν είναι ξεκάθαρες ως προς το φύλο
των ατόμων στα οποία αναφέρονται.
Αποτελέσματα έρευνας:
Βιβλίο ιστορίας 8ης τάξης
«... πήραν τους Τούρκους και τους Έλληνες στον στρατό» (Ι8Τ: 17)
Βιβλίο ιστορίας 9ης τάξης
«θεωρήθηκε ως μεροληπτικό από επιφανείς ανθρώπους της Τουρκίας ... ζητούσαν ισότητα» (Ι9Τ: 74)
Βιβλίο ιστορίας 10ης τάξης
«οι Τουρκοκύπριοι που ήταν φοιτητές στην Αγγλία και την Τουρκία έφτασαν στο νησί μέσω Κοκκίνων»
(Ι10Τ: 34)
Σχόλια: Θεωρείται ότι οι άντρες εκπροσωπούν ολόκληρη την κοινωνία. Αν και δεν επιτρεπόταν
στις γυναίκες να λάβουν μέρος στον στρατό, θεωρείται ότι οι πράξεις των αντρών εκπροσωπούν
ολόκληρη την κοινωνία, καθιστώντας έτσι τις πράξεις των γυναικών ανάξιες λόγου. Επιπρόσθετα,
η ισότητα χρησιμοποιείται ως εθνική ισότητα και η ισότητα μεταξύ αντρών εμφανίζεται ως η μόνη
μορφή ισότητας.
Εισήγηση: Σε περιπτώσεις όπου οι γυναίκες ήταν απούσες από ορισμένους τομείς, οι πράξεις των
αντρών δεν πρέπει να φαίνεται ότι αντιπροσωπεύουν τις πράξεις ολόκληρης της κοινότητας. Οι
έμφυλες σχέσεις εξουσίας και οι δυναμικές τους πρέπει να επεξηγούνται.
• Σημασιολογικά στερεότυπα
Αποτελέσματα έρευνας:
Βιβλίο ιστορίας 8ης τάξης
«... έχουν σφάξει πολλούς από τους συγγενείς μας, γυναίκες, άντρες, παιδιά, ηλικιωμένους αδιακρίτως»
(Ι8Τ: 77)
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Σχόλια: Ενώ ο θάνατος ή/και οι σκοτωμοί αντρών κανονικοποιούνται ως μέρος του πολέμου, στις
διακοινοτικές ταραχές δίνεται έμφαση στους σκοτωμούς γυναικών. Η θέση αυτή ενδυναμώνεται από
το γεγονός ότι άλλες, διαφορετικές εμπειρίες γυναικών σε μεγάλο βαθμό παραβλέπονται μέσα στα
βιβλία. Σημειώνουμε ότι η ίδια ακριβώς πρόταση επαναλαμβάνεται στην Ι10Τ: 65.
Εισηγήσεις: Στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά με τους ρόλους των φύλων δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται και υπάρχοντα στερεότυπα δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται.
II. Άλλες κατηγορίες
• Επαγγέλματα
Αποτελέσματα έρευνας:
Σε όλα τα κεφάλαια που αναλύθηκαν από τα τρία σχολικά βιβλία, αναφέρονται συνολικά εννιά τύποι
επαγγελμάτων, που σχετίζονται με: στρατό, θρησκεία, νόμους, πολιτική, εκπαίδευση, δημοσιογραφία,
προβολή ταινιών, συγγραφή φυλλαδίων και ιδιοκτησία εφημερίδας. Τα επαγγέλματα που εμφανίζονται
τόσο στο κείμενο όσο και στην εικονογράφηση των τουρκοκυπριακών σχολικών βιβλίων ιστορίας
εξασκούνται κυρίως από άντρες. Οι γυναίκες εξασκούν πολιτικά επαγγέλματα μόνο σε τρεις από
τις 148 φορές που αυτά αναφέρονται στο κείμενο· και στις τρεις περιπτώσεις, οι γυναίκες εξασκούν
εκπαιδευτικά επαγγέλματα, ενώ τέτοια επαγγέλματα αναφέρονται συνολικά οκτώ φορές στο κείμενο.
Σχόλια: Σε αντίθεση με τα ελληνοκυπριακά σχολικά βιβλία, τα τουρκοκυπριακά βιβλία ιστορίας
αναφέρονται σε επαγγέλματα μόνο στον βαθμό που αυτά είχαν κάποια θέση στην πολιτική και
στρατιωτική ιστορία.
Εισηγήσεις: Πρέπει να παρουσιάζονται στους/στις μαθητές/τριες περισσότερα παραδείγματα
γυναικών που κατέχουν πολιτικές θέσεις. Επιπλέον, τα εμπόδια που αποτρέπουν τις γυναίκες από το
να κατέχουν δημόσιες και πολιτικές θέσεις, αλλά και οι λόγοι ύπαρξης αυτών των εμποδίων, πρέπει
να αναγνωρίζονται και να αναλύονται. Επίσης, τα βιβλία πρέπει να περιλαμβάνουν και διάφορους
άλλους τομείς της οικονομίας στους οποίους συμμετείχαν γυναίκες, όπως η γεωργία και η βιομηχανία.
Αναφορές στην επαγγελματική ιδιότητα των γυναικών πρέπει να γίνονται συστηματικά και όχι
σποραδικά.
• Δραστηριότητες:
Οι δραστηριότητες των αντρών, των γυναικών, των αγοριών και των κοριτσιών εξετάζονται σε σχέση
με τις ακόλουθες υποκατηγορίες:
α) Οικιακές Δραστηριότητες
Αποτελέσματα έρευνας: Δεν παρουσιάζεται καμία γυναίκα/κανένα κορίτσι που να εμπλέκεται σε
οικιακές δραστηριότητες.
Σχόλια: Η περιθωριοποίηση και υποεκπροσώπηση των γυναικών σε τουρκοκυπριακά σχολικά βιβλία
ιστορίας είναι εμφανής από το γεγονός ότι ο οικιακός χώρος – όπου οι γυναίκες ήταν περιορισμένες
στις ιστορικές περιόδους που αναλύονται εδώ – ούτε αναφέρεται ούτε απεικονίζεται στα βιβλία.
Εισηγήσεις: Τα σχολικά βιβλία ιστορίας πρέπει να περιλαμβάνουν την οικιακή ζωή, μέσα από μια
κριτική και αναλυτική προσέγγιση, έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν τις εμπειρίες των γυναικών. Αυτό
θα μπορούσε να είναι επίσης ένα σημαντικό εργαλείο για να δείξει πώς οι σχέσεις των φύλων άλλαξαν
σε σχέση με το παρελθόν και πώς εξακολουθούν ακόμα να αλλάζουν.
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β) Οικονομικές Δραστηριότητες
Αποτελέσματα έρευνας: Δεν παρουσιάζεται καμία γυναίκα/κανένα κορίτσι που να εμπλέκεται σε
οικονομικές δραστηριότητες.
Σχόλια: Όπως και στα ελληνοκυπριακά σχολικά βιβλία ιστορίας, η δυσμενής οικονομική κατάσταση
των γυναικών ή η συμμετοχή τους στην οικονομική ζωή του νησιού παραμένει αόρατη. Οι γυναίκες
δεν αναφέρονται ούτε στο κείμενο ούτε στην εικονογράφηση, σε σχέση με την εμπλοκή τους σε
οικονομικές δραστηριότητες. Επίσης, τα δύο κύρια κεφάλαια που ασχολούνται με την οικονομική
κατάσταση της τουρκοκυπριακής κοινότητας δεν κάνουν καμία αναφορά σε γυναίκες.
Εισηγήσεις: Πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι οικονομικές δραστηριότητες των γυναικών. Επιπλέον,
πρέπει να αναλύονται τα εμπόδια που δεν επέτρεπαν στις γυναίκες να συμμετάσχουν στην οικονομική
ζωή του νησιού, καθώς και ο διαχωρισμός με βάση το φύλο, που υπάρχει σε διάφορους τομείς· οι
λόγοι για τους οποίους υπάρχουν αυτά τα εμπόδια πρέπει να επεξηγούνται.
γ) Ψυχαγωγία/Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες
Αποτελέσματα έρευνας:
Βιβλίο ιστορίας 9ης τάξης
Κεφάλαιο σχετικά με την «Αγγλική Αποικιοκρατική Διοίκηση στην Κύπρο»: Κάτω από μία υποενότητα
που τιτλοφορείται «Ο Πολιτισμός μας», σε κείμενα σχετικά με την ψυχαγωγία/καλλιτεχνικές
δραστηριότητες, αναφέρονται έξι άντρες (Ι9Τ: 77, 100, 101)· συμπεριλαμβάνεται μια απεικόνιση ενός
άντρα σεναριογράφου (Ι9Τ: 77, 100).
Βιβλίο ιστορίας 10ης τάξης
Στο κεφάλαιο με τίτλο «Πολιτικές Εξελίξεις κατά την Περίοδο 1963–1974 και η Κοινωνική Ζωή των
Τουρκοκυπρίων» βρίσκονται τρεις ξεχωριστές απεικονίσεις αντρών και μια απεικόνιση δύο συνόλων
αντρών, όλοι τους μουσικοί (Ι10Τ: 55). Στο κεφάλαιο με τίτλο «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου»
απεικονίζεται ένας άντρας καλλιτέχνης, ο σχεδιαστής της σημαίας της «ΤΔΒΚ» (Ι10Τ: 87).
Σχόλια: Τόσο το κείμενο όσο και η εικονογράφηση υπονοούν ότι οι γυναίκες δεν εμπλέκονταν σε
οποιεσδήποτε ψυχαγωγικές, καλλιτεχνικές ή άλλες πολιτισμικές δραστηριότητες
Εισηγήσεις: Οι πολιτισμικές, καλλιτεχνικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες των γυναικών πρέπει να
παρουσιάζονται σε ίση βάση με αυτές των αντρών. Τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν στις γυναίκες να
συμμετάσχουν σε τέτοιες δραστηριότητας και οι λόγοι για τους οποίους υπάρχουν αυτά τα εμπόδια
πρέπει να επεξηγούνται.
δ) Κοινωνικο-Πολιτικές Δραστηριότητες
Αποτελέσματα έρευνας:
Βιβλίο ιστορίας 8ης τάξης
Στο κείμενο παρουσιάζονται συνολικά 165 άντρες, οι οποίοι ασκούν κοινωνικο-πολιτικές
δραστηριότητες· για παράδειγμα, εισβολή σε μια επικράτεια, εκλογή ή κατοχή πολιτικού ή δημόσιου
αξιώματος, αντιπροσώπευση πολιτικού κόμματος, διαπραγμάτευση πολιτικών ζητημάτων, συμμετοχή
ή αρχηγεία σε μάχες κ.λπ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι μόνες δύο γυναίκες που εμφανίζονται
στο κείμενο είναι αυτές που δολοφονήθηκαν στον πόλεμο.
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Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει πέντε εικονογραφήσεις γυναικών οι οποίες παρουσιάζονται ως θύματα,
άτομα που υπέφεραν μαρτυρικό θάνατο ή εκτοπισμένα άτομα (Ι8Τ: 55, 57, 61, 65). Οι γυναίκες
απεικονίζονται ως μέρος μικτών συνόλων αντρών και γυναικών, ως μέλη οικογένειας αντρών
πολιτικών (Ι8Τ: 55, 47, 68, 77), ως απλές παρατηρήτριες πολιτικών γεγονότων (Ι8Τ: 68, 81) και ως
συμμετέχουσες σε πολιτικές διαδηλώσεις (Ι8Τ: 33, 58).
Βιβλίο ιστορίας 9ης τάξης
85 από τους 102 άντρες που παρουσιάζονται στο κείμενο εμπλέκονται σε κοινωνικο-πολιτικές
δραστηριότητες. Αντιθέτως, μόνο έξι γυναίκες αναφέρονται στο κείμενο. Παρόλ’ αυτά, είναι σημαντικό
να σημειωθεί ότι οι γυναίκες που εμφανίζονται σε αυτό το κεφάλαιο δεν θυματοποιούνται. Αντί αυτού,
παρουσιάζονται να διεκπεραιώνουν διάφορες κοινωνικο-πολιτικές δραστηριότητες: πέντε από τις
γυναίκες εμπλέκονται σε πολιτικό διάλογο (Ι9Τ: 88, 89), ενώ η μία που απομένει διδάσκει σχετικά με
το εθνικό αίσθημα (Ι9Τ: 101).
Υπάρχουν τρεις εικονογραφήσεις γυναικών που σχετίζονται με κοινωνικο-πολιτικές δραστηριότητες:
μια πολιτικός (Ι9Τ: 88), μια που υπέφερε μαρτυρικό θάνατο (Ι9Τ: 96) και μια δασκάλα (Ι9Τ: 101), σε
αντίθεση με 31 εικόνες αντρών που εμπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες.
Βιβλίo ιστορίας 10ης τάξης
Μόνο μια γυναίκα αναφέρεται εδώ, η Βασίλισσα της Βρετανίας που ανακοινώνει την ανεξαρτησία της
Κύπρου (Ι10Τ: 13). Αντιθέτως, 144 άντρες εμπλέκονται σε κοινωνικο-πολιτικές δραστηριότητες στο
κείμενο.
Σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν εφτά εικονογραφήσεις γυναικών οι οποίες απεικονίζονται ως θύματα,
άτομα που υπέφεραν μαρτυρικό θάνατο ή εκτοπισμένα άτομα (Ι10Τ: 27, 28, 29, 31, 33, 41, 50). Οι
γυναίκες επίσης απεικονίζονται ως μέλη μικτών ομάδων αντρών και γυναικών, ως μέλη οικογένειας
αντρών πολιτικών (Ι10Τ: 83), ως απλές παρατηρήτριες πολιτικών γεγονότων (Ι10Τ: 8, 53, 63) και ως
συμμετέχουσες σε πολιτικές διαδηλώσεις (Ι10Τ: 99).
Σχόλια: Ο αριθμός των αντρών, τόσο στο κείμενο όσο και στις εικονογραφήσεις που σχετίζονται με
κοινωνικο-πολιτικές δραστηριότητες, είναι ενδεικτικός του γεγονότος ότι τα βιβλία έχουν συγκροτηθεί
βάσει ενός αντροκεντρικού αφηγήματος το οποίο επικεντρώνεται αποκλειστικά στη διπλωματική
και πολιτική ιστορία και στις αλλαγές δυναστειών. Από την άλλη πλευρά, οι γυναίκες εμφανίζονται ως
απλές παρατηρήτριες της κοινωνίας ή όταν αναλαμβάνουν αντρικούς ρόλους. Λόγω του γεγονότος
ότι η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών δεν μπορούσε να λάβει μέρος στη δημόσια και πολιτική
ζωή του νησιού κατά τις περιόδους αυτές, οι γυναίκες απουσιάζουν παντελώς από τα σχολικά βιβλία.
Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι πολιτικο-ιστορικές στιγμές κεντρικής σημασίας που
επηρέασαν τις γυναίκες κατά τις περιόδους αυτές δεν αναφέρονται. Μερικά παραδείγματα είναι: η
ίδρυση του πρώτου δευτεροβάθμιου σχολείου για γυναίκες (Παρθεναγωγείο Βικτωρία· Victoria Girls’
School) το 1902· η πρώτη φορά που δόθηκε στις γυναίκες το δικαίωμα ψήφου, δηλαδή το 1960 με
την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας· η εισαγωγή του δικαιώματος ισομισθίας για ίση εργασία για
τους εκπαιδευτικούς το 1984· η εισαγωγή του δικαιώματος ίσης μεταχείρισης σύμφωνα με τον νόμο
περί ιθαγένειας του 1993.
Επιπλέον, οι συνέπειες των διπλωματικών ή/και πολιτικών εξελίξεων στη ζωή των γυναικών που ήταν
αποτέλεσμα των χειρισμών αντρών που κατείχαν την εξουσία δεν αναφέρονται· για παράδειγμα, το
ότι γυναίκες ήταν θύματα βιασμού, που χρησιμοποιήθηκε ως όπλο πολέμου κατά τις διακοινοτικές
ταραχές της δεκαετίας του 1960 (Pasha 2012: 64) και κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Άλλα
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παραδείγματα περιλαμβάνουν την είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας εξαιτίας της ανάγκης
για επιπρόσθετους εργάτες για να ξαναχτιστούν κοινότητες, μετά τη διχοτόμηση του νησιού το 1974
(Derya 2011).
Επίσης, ενώ οι οργανωτικές δραστηριότητες των αντρών είναι αντικείμενο λεπτομερούς
συζήτησης, σύμφωνα με το εθνοκεντρικό αφήγημα που χρησιμοποιείται στο σχολικό βιβλίο, οι
ίδιες δραστηριότητες αγνοούνται παντελώς όταν διεξάγονται από γυναίκες (για παράδειγμα, η
Τουρκοκυπριακή Συντεχνία Γυναικών, που ιδρύθηκε το 1953).
Εισηγήσεις: Οι κοινωνικο-πολιτικές δραστηριότητες των γυναικών πρέπει να παρουσιάζονται
σε ίση βάση με αυτές των αντίστοιχων αντρών. Τα εμπόδια που δεν επέτρεπαν στις γυναίκες να
συμμετάσχουν στη δημόσια και πολιτική ζωή του νησιού πρέπει να επεξηγούνται. Σημαντικά
πολιτικο-ιστορικά ορόσημα που επηρέασαν γυναίκες, αποτελέσματα πολιτικών εξελίξεων που
επηρεάζουν συγκεκριμένα το φύλο, καθώς και η κοινωνικο-πολιτική οργάνωση και οι αγώνες των
γυναικών πρέπει να αναφέρονται.
• Διάσημα Πρόσωπα
Αποτελέσματα έρευνας:
Σε όλα τα βιβλία που εξετάζονται εδώ, αναφέρονται μόνο δύο διάσημες γυναίκες: μια Τουρκάλα
πολιτικός (Ι9Τ: 88) και η Βασίλισσα της Αγγλίας (Ι10Τ: 13).
Σχόλια: Εκτός από αυτές τις δύο διάσημες γυναίκες, όλα σχεδόν τα βιβλία περιστρέφονται γύρω από
διάσημους άντρες, κυρίως πολιτικούς. Ο λόγος είναι ότι τα βιβλία επικεντρώνονται στους πολιτικούς
και στρατιωτικούς τομείς και την ιστορία τους, όπου κυριαρχούν οι άντρες, ενώ η κοινωνική και η
πολιτισμική ιστορία σε μεγάλο βαθμό αγνοούνται.
Εισηγήσεις: Πρέπει να γίνεται αναφορά σε διάσημες γυναίκες από όλους τους τομείς της ζωής.
Αν υπάρχουν τομείς όπου η εκπροσώπηση των γυναικών είναι μικρή, οι μαθήτριες/ές πρέπει να
ενθαρρύνονται να διερευνήσουν γιατί ισχύει αυτό.
• Πρωταγωνιστικοί Ρόλοι στις Ιστορίες/Αφηγήματα
Βιβλίο ιστορίας 8ης τάξης
Από τις 30 εικόνες που υπάρχουν στο βιβλίο, μόνο δύο απεικονίζουν γυναίκες. Και οι δύο αυτές
γυναίκες απεικονίζονται επειδή δολοφονήθηκαν στον πόλεμο (Ι8Τ: 57, 58).
Βιβλίο ιστορίας 9ης τάξης
Υπάρχουν πέντε ενότητες που επικεντρώνονται σε ατομικές ιστορίες, εκ των οποίων δύο είναι ιστορίες
γυναικών (Ι9Τ: 88, 101). Μόνο τρεις από τις 33 εικόνες ανήκουν σε γυναίκες· η πρώτη απεικονίζει μια
πολιτικό, η δεύτερη μια γυναίκα που έχει υποστεί μαρτυρικό θάνατο και η τρίτη μια δασκάλα (Ι9Τ: 88,
96, 101).
Βιβλίο ιστορίας 10ης τάξης
Υπάρχουν τέσσερις σύντομες ατομικές ιστορίες, εκ των οποίων όλες αφορούν άντρες. Μόνο δύο από
τις 68 εικόνες που περιλαμβάνονται ανήκουν σε γυναίκες· και οι δύο υπήρξαν γυναίκες που έχουν
υποστεί μαρτυρικό θάνατο (Ι10Τ:28, 29).
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Σχόλια: Οι άντρες καταλαμβάνουν όλους τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στο ιστορικό αφήγημα. Οι
ιστορίες αφορούν σπουδαίους άντρες και άντρες ήρωες. Οι ελάχιστοι άντρες που θεωρούνται ηγέτες
της κοινωνίας εμφανίζονται ξανά και ξανά.
Εισηγήσεις: Γυναίκες που είχαν πρωταγωνιστικούς ρόλους στην κοινωνία πρέπει να εκπροσωπούνται
εξίσου στα σχολικά βιβλία. Επίσης, η ιστορία πρέπει να επικεντρώνεται όχι μόνο στην ιστορία
σημαντικών προσωπικοτήτων και διάσημων αντρών, αλλά επίσης σε συνηθισμένα άτομα και την
καθημερινή τους ζωή, συμπεριλαμβανομένης και της ζωής των γυναικών.
• Στερεοτυπικά χαρακτηριστικά/συμπεριφορές των φύλων
Αποτελέσματα έρευνας:
Βιβλίο ιστορίας 8ης τάξης
«Οι Τούρκοι της Λεμεσού με κόστος τη ζωή τους υπερασπίστηκαν τη γη τους...» (Ι8Τ: 61)
Βιβλίo ιστορίας 10ης τάξης
«Μεταξύ του 1964 και του 1967 τα τουρκικά χωριά ... τα υπερασπίστηκαν οι mujahid [πολεμιστές]»
(Ι10Τ: 32)
Σχόλια: Οι άντρες παρουσιάζονται ως πολεμιστές και ήρωες, ενώ οι γυναίκες παρουσιάζονται ως
θύματα, τόσο στο κείμενο όσο και στην εικονογράφηση. Με τον τρόπο αυτό, η συμβολή των γυναικών
σε άλλους σημαντικούς ρόλους στην κοινωνία αποσιωπάται.
Εισηγήσεις: Η συμβολή των γυναικών στην κοινωνία πρέπει να αναγνωρίζεται, ενώ τα όσα υπέφεραν
οι άντρες κατά τις διακοινοτικές ταραχές επίσης πρέπει να συζητιούνται.
• Η εικόνα της οικογένειας
Αποτελέσματα έρευνας:
Δεν γίνεται καμία αναφορά στην οικογενειακή ζωή στα σχολικά βιβλία που αναλύονται εδώ. Οι μόνες
αναφορές που γίνονται είναι αυτές που αφορούν στα μέλη οικογένειας πολιτικών προσωπικοτήτων.
Αυτό είναι σύμφωνο με άλλες παρατηρήσεις που έχουν γίνει, δηλαδή το ότι τα σχολικά βιβλία
επικεντρώνονται κυρίως στη διπλωματική και την πολιτική ιστορία.

Αποτελέσματα Έρευνας και Ανάλυση των Ελληνοκυπριακών Σχολικών Βιβλίων
I. Σεξισμός στη γλώσσα
Τα τρία γένη της ελληνικής γλώσσας θα σημειώνονται εδώ ως θ (θηλυκό), α (αρσενικό) και ου
(ουδέτερο).
• Χρήση του αρσενικού γένους για να υποδηλώσει και τα δύο γένη: Όταν οι γυναίκες παραμένουν
αόρατες
Αποτελέσματα έρευνας:
Ιστορία της Κύπρου για το Γυμνάσιο
«Οι Κύπριοι (α) δέχτηκαν με αισθήματα χαράς τη μεταβίβαση της εξουσίας στην Αγγλία» (ΙΚΓ: 108)·
«Οι αγωνιστές (α) αντιμετώπισαν φρικτά βασανιστήρια» (ΙΚΓ: 112)· «Οι Ελληνοκύπριοι (α) κάτοικοι
Η Εισαγωγή της Διάστασης του Φύλου στη Διδασκαλία της Ιστορίας_27

των περιοχών αυτών κατέφυγαν στις ελεύθερες περιοχές του νησιού, πρόσφυγες (α) στην ίδιά τους
την πατρίδα» (ΙΚΓ: 116)· «Οι νεκροί (α) και οι αγνοούμενοι (α)» (ΙΚΓ: 116)
Ιστορία της Κύπρου, Μεσαιωνική – Νεότερη
«Πεσόντες (α) κατά τον απελευθερωτικό αγώνα 1955–59» (ΙΚΛ: 248)· «το δώμα χρησίμευε στους
χωρικούς (α) για το άπλωμα και την αποξήρανση διάφορων προϊόντων» (ΙΚΛ: 255)· «[η] οικονομική
άνεση των ιδιοκτητών (α)» (ΙΚΛ: 256)· «το δοτό σύνταγμα ... διασφάλιζε τις βασικές ελευθερίες
και τα δικαιώματα των πολιτών (α)» (ΙΚΛ: 272)· «εξελέγη από τους Ελληνοκυπρίους (α)» (ΙΚΛ: 274)·
«Αποχώρησαν επίσης οι δεκαπέντε Τουρκοκύπριοι βουλευτές (α) ... και όλοι οι Τουρκοκύπριοι
δημόσιοι υπάλληλοι (α) ...» (ΙΚΛ: 281)· «μαθητές (α) ... δασκάλους (α)» (ΙΚΛ: 299· υποσημ.)· «Οι Αρμένιοι
(α)... οι Λατίνοι (α) και οι Μαρωνίτες (α)» (ΙΚΛ: 307).
Σχόλια: Όταν χρησιμοποιείται το αρσενικό γραμματικό γένος για να υποδηλώσει όλα τα γένη, όχι
μόνο ενδυναμώνεται η κοινωνική ιεραρχία των φύλων (Κογκίδου 2006: 21), αλλά επίσης αποσιωπάται
ο ρόλος και η συμβολή των γυναικών στην κοινωνία. Αποσιωπούνται επίσης ο πόνος και τα τραύματα
των Κυπρίων γυναικών κατά τη διάρκεια της αποικιοκρατίας, των εθνικών αγώνων και εξεγέρσεων,
των διακοινοτικών ταραχών και των βίαιων γεγονότων του 1974 (πραξικόπημα και εισβολή). Αυτή η
μεταχείριση δημιουργεί επίσης μια συγκεχυμένη εκδοχή της κατάστασης σε σχέση με το κοινωνικοπολιτικό καθεστώς των γυναικών μετά το 1878, τη συμμετοχή ή μη συμμετοχή τους στην πολιτική
και το δικαίωμα ψήφου, αλλά και το καθεστώς τους ως πολίτισσες μιας νεοϊδρυθείσας ανεξάρτητης
Κύπρου.
Εισηγήσεις: Η Κογκίδου (2006: 21) προτείνει «Παράλληλη χρήση και του θηλυκού γένους και των
θηλυκών τύπων των λέξεων». Πιο συγκεκριμένα, μερικές από τις εισηγήσεις της Κογκίδου (ό.π.)
που βρίσκουμε χρήσιμες είναι: (α) να συμπεριλαμβάνεται ο θηλυκός τύπος των λέξεων δίπλα
από αρσενικούς τύπους λέξεων: π.χ., δάσκαλος, δασκάλα· (β) όταν δεν υπάρχει καθιερωμένος
θηλυκός τύπος, να χρησιμοποιούνται άρθρα πριν από λέξεις που υποδηλώνουν ότι η λέξη αφορά
ή χρησιμοποιείται τόσο για γυναίκες όσο και για άντρες: π.χ., ο/η κάτοικος· (γ) να χρησιμοποιούνται
διπλά άρθρα και διπλοί τύποι: π.χ., ο αγρότης/η αγρότισσα.

• Προσωποποίηση επαγγελμάτων: Όταν τα επαγγέλματα έχουν φύλο
Αποτελέσματα έρευνας:
Ιστορία της Κύπρου για το Γυμνάσιο
«τους (α) συγγραφείς του βιβλίου)», όταν τρεις από τους τέσσερις συγγραφείς είναι γυναίκες (ΙΚΛ:
Πρόλογος)· «μια ομάδα από ανώτερους Άγγλους διοικητικούς υπαλλήλους (α)» (ΙΚΛ: 108)· «Σε κάθε
τμήμα προΐστατο ένας Διευθυντής (α)» (ΙΚΛ: 108).
Ιστορία της Κύπρου, Μεσαιωνική – Νεότερη
«από τους αντιπροσώπους (α)» (ΙΚΛ: 244)· «τους αρχιτέκτονες (α)» (ΙΚΛ: 252)· «Κύπριοι ζωγράφοι
(α)» (ΙΚΛ: 258)· «οι καλλιτέχνες (α)» (ΙΚΛ: 258)· «συνταγματολόγοι (α) και νομικοί (α)» (ΙΚΛ: 272)·
«οι περισσότεροι μελετητές (α) της ιστορίας» (ΙΚΛ: 277)· «Η ειρηνευτική δύναμη... οπλίτες (α) και
αξιωματικούς (α)» (ΙΚΛ: 282).
Σχόλια: Η χρήση μόνο του αρσενικού γραμματικού γένους όταν γίνεται αναφορά σε επαγγέλματα
δίνει την εντύπωση ότι οι άντρες είναι οι κύριοι φορείς της επαγγελματικής και δημόσιας ζωής και
ότι γι’ αυτό τον λόγο δικαιούνται να έχουν μια πιο προνομιούχα θέση στην κοινωνία. Υπονοεί επίσης
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ότι οι γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα να ασκήσουν κάποια επαγγέλματα και αγνοεί τη συνεισφορά
των επαγγελματιών γυναικών στην κυπριακή αρχιτεκτονική, την τέχνη, την ιστορία, τους νόμους
και την πολιτική. Επιπλέον, δημιουργεί τη λανθασμένη εντύπωση ότι καμία γυναίκα δεν ήταν
αναμεμειγμένη στην πολιτική, είτε σε τοπικό επίπεδο (το 1963 υπήρχε μια Τουρκοκύπρια βουλευτής)
είτε σε παγκόσμιο επίπεδο (το 1964 υπήρχαν αρχηγοί κρατών που ήταν γυναίκες, για παράδειγμα στη
Σρι Λάνκα). Επίσης, συμβάλλει στην αποδυνάμωση των νεαρών μαθητριών ιστορίας· η διεκδίκηση
του δικαιώματός τους να επιλέξουν επάγγελμα πρέπει να βασίζεται στο τι ταιριάζει καλύτερα στους
στόχους και τις φιλοδοξίες τους και όχι στο φύλο τους.
Εισηγήσεις: Όπως και στην παραπάνω κατηγορία, πρέπει να υπάρχουν διπλοί τύποι άρθρων, αλλά
και χρήση του θηλυκού γένους δίπλα στο αρσενικό, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο (π.χ., δάσκαλος/
δασκάλα). Στις περιπτώσεις όπου καμία γυναίκα δεν εξασκεί κάποιους συγκεκριμένους τύπους
επαγγελμάτων σε μια δεδομένη ιστορική περίοδο, τόσο το σχολικό βιβλίο όσο και ο/η εκπαιδευτικός
πρέπει να επεξηγούν γιατί ίσχυε αυτό και να δίνουν πληροφορίες για την πατριαρχική οργάνωση της
κοινωνίας σε εκείνη τη χρονική περίοδο.
• Χρήση των λέξεων «άνθρωπος», «παιδί», «λαός/λαοί», «κοινότητα», «κάτοικος», «πληθυσμός»,
«μέλη», «άτομο/άτομα», «ακροατήριο», «κυπριακός Ελληνισμός», «πλευρά», «πλήθος»,
«θύματα», «πλειοψηφία» κ.λπ.
Οι λέξεις αυτές πιθανόν να δημιουργήσουν σύγχυση ως προς το φύλο των ατόμων στα οποία
αναφέρονται, επειδή κάποιες είναι ουδέτερες ως προς το γραμματικό γένος (π.χ., «κοινό») ή απαντώνται
μόνο στο αρσενικό γραμματικό γένος. Άλλες, αν και είναι στο αρσενικό γραμματικό γένος, όπως οι λέξεις
«λαός» ή «Ελληνισμός», δεικνύουν ένα σύνολο ανθρώπων χωρίς συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτό
μπορεί να οδηγήσει στη διαγραφή της εμπειρίας των γυναικών και αρκετών κοινωνικο-οικονομικών
ομάδων, των οποίων η παρουσία δεν αναγνωρίζεται μέσα σε αυτές τις γενικές κατηγορίες.
Αποτελέσματα έρευνας:
Ιστορία της Κύπρου για το Γυμνάσιο
«τα αιτήματα του λαού (α)» (ΙΚΓ: 108)· «του Νομοθετικού συμβουλίου, μερικά μέλη του οποίου
εκλέγονταν από το λαό (α)» (ΙΚΓ: 108)· «κατοίκους (α)» (ΙΚΓ: 115)· «Τα μέλη (ου) της ΕΟΚΑ Β’» (ΙΚΓ: 116)
Ιστορία της Κύπρου, Μεσαιωνική – Νεότερη
«ο κυπριακός λαός (α) αποδέχτηκε τις συμφωνίες με ανακούφιση» (ΙΚΛ: 245)· «των ευνοϊκών γι’
αυτούς (α)», «τουρκοκυπριακή προοδευτική φωνή (θ)» (ΙΚΛ: 276)· «εχθρικό πλήθος (ου)» (ΙΚΛ: 280)·
«μεγάλο αριθμό θυμάτων (ου)» (ΙΚΛ: 283)· «την πλειοψηφία του κυπριακού ελληνισμού (α), ο οποίος
επανεξέλεξε τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο» (ΙΚΛ: 289)· «η πλειοψηφία του λαού (α) ευημερούσε και
προόδευε» (ΙΚΛ: 290)· «θρησκευτική ομάδα»· αυτό ακολουθείται από τη χρήση αντωνυμιών στο
αρσενικό γένος για να περιγράψουν όλα τα μέλη της ομάδας (ΙΚΛ: 307)· «Τα μέλη (ου) της αρμενικής
κοινότητας έχουν αναπτύξει μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα» (ΙΚΛ: 307).
Σχόλια: Σε σχέση με τις εκλογές πριν από το 1960, το γεγονός ότι οι γυναίκες στην Κύπρο δεν είχαν
το δικαίωμα ψήφου δεν αναφέρεται. Χρησιμοποιώντας τον όρο «ο λαός», οι μαθήτριες/ές ίσως να
σχηματίσουν την εντύπωση ότι όλοι/όλες ψήφιζαν. Επίσης, χρησιμοποιώντας όρους όπως «ο λαός»,
«το πλήθος», «τα θύματα», «ο Ελληνισμός» και «μέλη», αποσιωπάται η θέση, ο ρόλος και η επιρροή
των γυναικών, αλλά και το πώς αυτές επηρεάστηκαν από διάφορα σημαντικά ιστορικά γεγονότα (π.χ.,
την εξέγερση του 1931, το ενωτικό δημοψήφισμα, την ανεξαρτησία κ.λπ.). Επιπλέον, η χρήση της
λέξης «άνθρωπος» στην περίπτωση των καλλιτεχνών/ιδων αγνοεί πλήρως τις μεγαλύτερες δυσκολίες
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που είχαν να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες καλλιτέχνιδες σε σχέση με τη δική τους αναγνώριση και το
επαγγελματικό τους εισόδημα. Όλοι οι καλλιτέχνες που αναφέρονται στο κείμενο είναι άντρες.
Εισηγήσεις: Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν λέξεις όπως «κορίτσια»/«αγόρια»,
«άντρες»/«γυναίκες», προκειμένου να είναι ξεκάθαρο σε ποιον/ποια αναφέρεται ο καθένας από τους
παραπάνω όρους. Επιπλέον, η διαφορετική εμπειρία των γυναικών σε σχέση με διάφορες κοινωνικοπολιτικές και άλλες συνθήκες πρέπει να γίνεται ξεκάθαρη, έτσι ώστε να φωτίζεται η διαφορετική
μεταχείριση και το διαφορετικό καθεστώς των γυναικών, αλλά και να αναγνωρίζεται η συμβολή και
οι αγώνες τους σε διάφορες ιστορικές περιόδους.
• Όταν ο αντρικός τύπος μπαίνει πρώτος, σε περιπτώσεις όπου αναφέρονται και οι δύο τύποι:
Όταν οι άντρες έρχονται πρώτοι
Αποτελέσματα έρευνας: Δεν υπάρχουν παραδείγματα για αυτή την υποκατηγορία σε κανένα από τα
δύο βιβλία που εξετάζονται εδώ.
• Χρήση υποκοριστικών
Αποτελέσματα έρευνας: Δεν υπάρχουν παραδείγματα για αυτή την υποκατηγορία σε κανένα από τα
δύο βιβλία που εξετάζονται εδώ.
• Χρήση αντωνυμιών και επιθέτων/μετοχών
Αποτελέσματα έρευνας:
Ιστορία της Κύπρου για το Γυμνάσιο
«Επικεφαλής (α)» (ΙΚΓ: 108)· «υψηλόσωμος Άγγλος στρατιώτης» (ΙΚΓ: 109)· «ο ραγιάς ο μέχρι
θρησκομανίας χριστιανός (α), ο ζαρωμένος (α) υπό το Τουρκικό μαστίγιον» (ΙΚΓ: 109)· «τελειόφοιτος
(α)» (ΙΚΓ: 111)· «Εξοχώτατε (α) (ΙΚΓ: 111)· «Ο σημαιοφόρος (α)» (ΙΚΓ: 111)· «παλικάρια» (προβληματική
λέξη, επειδή αναφέρεται μόνο σε άντρες), «ήρωες (α)» (ΙΚΓ: 113).
Ιστορία της Κύπρου, Μεσαιωνική – Νεότερη
«οι θρησκευτικοί ηγέτες (α) (ΙΚΛ: 186)· «ένας πανύψηλος (α) άνθρωπος» (ΙΚΛ: 197)· «ο περηφανέστερος
(α)» (ΙΚΛ: 209)· «κάθε Κύπριου πατριώτη (α)» (ΙΚΛ: 221)· «κατακτητές (α)» (ΙΚΛ: 223)· «προσωπικότητες
διεθνούς ακτινοβολίας» (ΙΚΛ: 226· το κείμενο αναφέρεται σε δύο άντρες)· «νέοι ... αυστηρά
προσηλωμένοι (α)» (ΙΚΛ: 232)· «στρατευμένος (α) και στην υπηρεσία των ιδεωδών της πατρίδας» (ΙΚΛ:
237)· «Άλλοι αξιόλογοι δημιουργοί (α)» (ΙΚΛ: 258)· «Το ... μεγάλο δημιουργό (α) και δάσκαλο (α)» (ΙΚΛ:
261)· «ηγετική φυσιογνωμία» (αναφέρεται σε άντρα) (ΙΚΛ: 290)· «εκλεγμένου (α)» (ΙΚΛ: 291)· «έγιναν
υπήκοοι (α)» (ΙΚΛ: 307)· «ο ανώτερος (α)» (ΙΚΛ: 313).
Σχόλια: Αρσενικές αντωνυμίες – ιδιαίτερα κτητικές – χρησιμοποιούνται ευρέως στο κείμενο.
Αυτό δίνει την εντύπωση ότι ο κόσμος ανήκει στους άντρες. Η χρήση επιθέτων και ουσιαστικών/
χαρακτηρισμών ενδυναμώνει τα στερεότυπα φύλου. Μερικές φορές αποδίδονται ευαίσθητα
χαρακτηριστικά σε Ελληνοκύπριους άντρες, αλλά αυτό συμβαίνει κυρίως όταν συγκρίνονται με τον
βασικό ιστορικό τους «Άλλο» (π.χ., Βρετανούς, Τούρκους). Επίσης, το τι γίνεται αμέσως εμφανές από
την παραπάνω λίστα είναι ότι δεν υπάρχουν γνωρίσματα ή χαρακτηριστικά τα οποία να αναφέρονται
σε γυναίκες, επειδή όλα τα επίθετα που χρησιμοποιούνται είναι στο αρσενικό γραμματικό γένος ή
επειδή έγινε επιλογή να συμπεριληφθούν μόνο ιστορικές πηγές που εξυμνούν άντρες. Επιπλέον, η
πλειονότητα αυτών των επιθέτων είναι στην ενεργητική μορφή, κάτι το οποίο υπονοεί ότι οι άντρες
συχνά αναλαμβάνουν ενεργούς ρόλους στην κοινωνία και είναι επιτυχημένοι ως ηγέτες: είναι
«ανώτεροι», «στρατευμένοι», «ηγέτες», «κατακτητές», «προσωπικότητες διεθνούς ακτινοβολίας» και
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πολλά άλλα. Ακόμα, αυτοί οι ρόλοι ενδυναμώνονται από επίθετα που δείχνουν ισχυρά συναισθήματα
αποφασιστικότητας και αφοσίωσης, όπως «περήφανος», «πατριώτης», «ήρωες», «αξιόλογοι». Μια
τέτοια παρουσίαση των αντρών, αλλά και η υπερβολική αναφορά σε επιτυχίες αντρών, προβάλλει
το μήνυμα ότι: (α) ο κόσμος δικαίως κυριαρχείται από άντρες, επειδή αυτοί χαρακτηρίζονται από
ηγετικά προσόντα, αφοσίωση, πατριωτισμό και μαχητικότητα, μεταξύ άλλων· την ίδια στιγμή, μια
τέτοια επιλογή δίνει αξία σε αυτά τα χαρακτηριστικά και όχι σε άλλα· και (β) οι άντρες είναι αυτοί
στους οποίους αξίζει να συμπεριλαμβάνονται σε σχολικά βιβλία ιστορίας, κάνοντας έτσι τη συμβολή
των γυναικών να φαντάζει ασήμαντη και, για ακόμα μια φορά, αόρατη.
Εισηγήσεις: Προτείνεται η εναλλακτική χρήση αντωνυμιών και επιθέτων. Προτείνεται επίσης να
αποφεύγεται η χρήση επιθέτων που ενδυναμώνουν τα στερεότυπα του φύλου ή που εκφράζουν
προπαγάνδα, όπως γίνεται μέσα από τα αποσπάσματα από ιστορικές πηγές που έχουν επιλεγεί για να
συμπεριληφθούν στα βιβλία ιστορίας. Είναι βασικό να ξαναγραφτεί το κείμενο και να συμπεριληφθεί
σε αυτό η συμβολή των γυναικών σε διαφορετικούς τομείς της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης
της οικονομίας και της πολιτικής ζωής. Ακόμα, είναι πολύ σημαντικό να συμπεριληφθεί μια πλειάδα
ανθρώπινων χαρακτηριστικών και να δοθεί ίση αξία σε χαρακτηριστικά όπως η φροντίδα, το να
είναι κάποιος ευάλωτος/η και η ειρηνικότητα. Επίσης είναι σημαντικό να μην επιλέγονται για να
συμπεριληφθούν στο σχολικό βιβλιο ιστορίας μόνο αποσπάσματα από ιστορικές πηγές που εξυμνούν
άντρες ή που αφορούν μόνο σε στρατιωτική και πολιτική ιστορία.
• Σημασιολογικά στερεότυπα
Αποτελέσματα έρευνας:
Ιστορία της Κύπρου για το Γυμνάσιο
«παλικάρια» (ΙΚΓ: 113).
Ιστορία της Κύπρου, Μεσαιωνική – Νεότερη
«ο χώρος είχε καταληφθεί από πλήθος λαού, όχι μόνον από άνδρες, αλλά και γυναίκες και παιδιά»
(ΙΚΛ: 188)· «Μαθήτριες του Παρθεναγωγείου» (ΙΚΛ: 203)· «επικεφαλής (α)» (ΙΚΛ: 298)· «βρίσκεται στο
πηδάλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας» (ΙΚΛ: 302).
Σχόλια: Η χρήση σημασιολογικών στερεοτύπων αντικατοπτρίζει τη διαφορετική κοινωνική θέση
των αντρών και των γυναικών στην κοινωνία και τη διαφορετική αξία που δίνεται στο κάθε φύλο
μέσα από τα στερεότυπα που του αποδίδονται. Για παράδειγμα, η λέξη «παλικάρι» δημιουργήθηκε
για να αναφέρεται μόνο στους άντρες· δεν υπάρχει αντίστοιχη λέξη που να δείχνει τη γενναιότητα
των γυναικών. Η λέξη «Παρθεναγωγείο» αναφέρεται στο κοινωνικό πρότυπο που θέλει τις γυναίκες
να παραμένουν παρθένες μέχρι τον γάμο. Αυτό αποτελούσε την πραγματικότητα για τις γυναίκες και
τα κορίτσια στην Κύπρο στο παρελθόν. Τέτοιου είδους πραγματικότητες πρέπει να γίνονται ορατές
στους/στις μαθητές/τριες, έτσι ώστε να μπορούν να αντιληφθούν τις διαφορετικές απαγορεύσεις
που επιβάλλονταν στις γυναίκες (σε σύγκριση με τους άντρες) σε σχέση με τη σεξουαλικότητά τους.
Τα σημασιολογικά στερεότυπα μπορούν επίσης να συμβάλουν στην παρουσίαση των γυναικών ως
κατώτερων και πιο ευάλωτων από τους άντρες.
Εισηγήσεις: Προτείνεται να τεθούν υπό αμφισβήτηση οι έννοιες της κατωτερότητας και του ότι οι
γυναίκες είναι πιο ευάλωτες, τις οποίες προωθούν τα σημασιολογικά στερεότυπα, ή να γίνει ξεκάθαρο
στις/στους μαθήτριες/ές γιατί οι γυναίκες είχαν εκείνη τη συγκεκριμένη κοινωνική θέση εκείνη την
εποχή. Προτείνεται επίσης να συζητιούνται τα κοινωνικά πρότυπα που υπήρχαν σε συγκεκριμένες
περιόδους σε σχέση με το φύλο και να επεξηγούνται οι συνέπειες που τα πρότυπα αυτά είχαν για την
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ελευθερία και την ποιότητα ζωής τόσο των γυναικών όσο και των αντρών.
II. Άλλες Κατηγορίες
• Επαγγέλματα
Αποτελέσματα έρευνας:
Ιστορία της Κύπρου για το Γυμνάσιο
«τον αρχιεπίσκοπο (α)», «ένας Διευθυντής (α), «οι δήμαρχοι (α)», «τον ... κυβερνήτη (α)», «τα μέλη (ου)
του Συμβουλίου» (ΙΚΓ: 108)· «ένας μαθητής (α)», «στον Πρόξενο», «ο αστυνομικός» (ΙΚΓ: 111)· «ενός
αντιπροσώπου (α) των Ηνωμένων Εθνών» (ΙΚΓ: 114).
Ιστορία της Κύπρου, Μεσαιωνική – Νεότερη
«ο ναύαρχος (α)» (ΙΚΛ: 186)· «γεωργικοί εργάτες (α)», «Παπουτσήδες (α)» (ΙΚΛ: 196)· «των πρακταινών
– υφαντρών (θ) (ΙΚΛ: 198)· «γεωργοί (α)», «δάσκαλοι (α)» (ΙΚΛ: 202)· «Μαθήτριες (θ)», «δασκάλα (θ)»
(ΙΚΛ: 203)· «της βασίλισσας (θ)» (ΙΚΛ: 246)· «αρχιτέκτονες (α)» (ΙΚΛ: 252)· «ζωγράφοι (α)» (ΙΚΛ: 258)·
«συνταγματολόγοι (α) και νομικοί (α)» (ΙΚΛ: 272)· «μελετητές (α) της ιστορίας» (ΙΚΛ: 277)· «δημόσιοι
υπάλληλοι (α)» (ΙΚΛ: 281)· «στους αρχηγούς (α) όλων των κρατών» (ΙΚΛ: 284)· «Βιογράφος (α)» (ΙΚΛ:
291)· «δημοσιογράφο (α)» (ΙΚΛ: 296)· «ιερωμένου διανοούμενου (α)» (ΙΚΛ: 308)· «μοναχές (θ)»,
«αδελφές του τάγματος του Αγ. Ιωσήφ» (ΙΚΛ: 315).
Σχόλια: Τα επαγγέλματα που αναφέρονται εδώ εξασκούνται σχεδόν αποκλειστικά από άντρες ή
αναφέρονται με τη χρήση του αρσενικού γραμματικού γένους. Αυτό για άλλη μια φορά δίνει την
εντύπωση ότι διάφοροι επαγγελματικοί τομείς κατέχονται αποκλειστικά από άντρες, παρά το γεγονός
ότι αυτό δεν ισχύει πάντα. Για παράδειγμα, ένας μεγάλος αριθμός γυναικών επίσης συμμετείχαν –
επίσημα ή ανεπίσημα – στους τομείς της γεωργίας και της βιομηχανίας· παρόλ’ αυτά, η εργασία τους
απορροφάται στις αρρενοποιημένες κατηγορίες επαγγελμάτων. Επίσης, το κείμενο δείχνει ότι οι
άντρες κατέχουν μια ποικιλία επαγγελμάτων (αναφέρονται περισσότερα από 350 επαγγέλματα που
εξασκούνται από άντρες ή που απαντώνται στο αρσενικό γραμματικό γένος, σε αντίθεση με δώδεκα
αναφορές σε επαγγέλματα γυναικών). Από την άλλη πλευρά, είναι περιορισμένες οι φορές που οι
γυναίκες αναφέρονται ως «επαγγελματίες»· οι εξαιρέσεις είναι η Βασίλισσα της Αγγλίας, οι Αδελφές του
Τάγματος του Αγ. Ιωσήφ, οι υφάντρες που πουλούσαν τα προϊόντα τους στο «Γυναικοπάζαρο» (ΙΚΛ:
198) και η δασκάλα που απεικονίζεται σε μια φωτογραφία έξω από το «Παρθεναγωγείο Φανερωμένης»
(ΙΚΛ: 203). Όπως φάνηκε και στα προηγούμενα παραδείγματα, οι γυναίκες επαγγελματίες αναφέρονται
μόνο σε στεροτυπικούς ρόλους, όπως «υφάντρες» και «μοναχές», ενώ όταν αναφέρονται ως
«δασκάλες», αυτό γίνεται μόνο στο πλαίσιο ενός πολύ πατριαρχικού ιδρύματος, όπως είναι το
«Παρθεναγωγείο». Παρόλ’ αυτά, αυτό το πατριαρχικό ίδρυμα δεν δέχεται κανένα επικριτικό σχόλιο
στο κείμενο. Μια τέτοια πιθανή κριτική συζήτηση θα μπορούσε να αποτελέσει σπουδαία ευκαιρία
για να συζητηθούν οι λόγοι που οδήγησαν στον διαχωρισμό αγοριών και κοριτσιών στα εκπαιδευτικά
ιδρύματα, όπως επίσης και να εξεταστούν τα διαφορετικά μαθήματα που διδάσκονταν εξαιτίας του
έμφυλου διαχωρισμού των κοινωνικών ρόλων. Τέλος, οι γυναίκες αναφέρονται μόνο σποραδικά και
στα δύο σχολικά βιβλία. Στις περιπτώσεις όπου γίνεται κατ’ εξαίρεση μνεία σε αυτές, αυτό γίνεται
αποσπασματικά, ως να είναι οι γυναίκες μια ειδική ομάδα της κοινωνίας και όχι μέρος του κοινωνικού
συνόλου.
Εισηγήσεις: Κατά τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζεται εδώ, γυναίκες με σημαντική συμβολή
στην κοινωνία ήταν αναμεμειγμένες στην κυπριακή και διεθνή πολιτική σκηνή. Τέτοια παραδείγματα
πρέπει να παρουσιάζονται στους/στις μαθητές/τριες, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να γίνεται συζήτηση
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σχετικά με την απουσία γυναικών από πολιτικές θέσεις και την πατριαρχική δομή της κυπριακής
κοινωνίας. Επιπλέον, η συμβολή των γυναικών σε διάφορους τομείς της οικονομίας, όπως η
βιομηχανία και η γεωργία, πρέπει να αναγνωρίζεται. Οι αναφορές στις γυναίκες δεν πρέπει να γίνονται
σποραδικά, αλλά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται συστηματικά σε όλη την έκταση των σχολικών
βιβλίων. Κατά αυτό τον τρόπο, οι μαθήτριες/ες μπορούν να αντιληφθούν ότι οι γυναίκες είχαν, και
εξακολουθούν να έχουν, ίση σπουδαιότητα στην κοινωνία, με την παρουσίασή τους στα σχολικά
βιβλία να καταλαμβάνει ισότιμο μέρος.

• Δραστηριότητες
α) Οικιακές Δραστηριότητες
Αποτελέσματα έρευνας:
Ιστορία της Κύπρου για το Γυμνάσιο
Κανένα παράδειγμα
Ιστορία της Κύπρου, Μεσαιωνική – Νεότερη
«Οι Έλληνες (α) της Κύπρου ... [μ]ε το σχήμα και τους χώρους του σπιτιού τους μπορούσαν όχι μόνο
να εξυπηρετήσουν τις άμεσες ανάγκες τους αλλά και τη διάρθρωση της οικογένειάς τους» (ΙΚΛ: 254).
Σχόλια: Οι άντρες παρουσιάζονται ως υπεύθυνοι για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων σχετικά
με την αρχιτεκτονική του σπιτιού, τις ανάγκες και τη δομή της οικογένειάς τους. Γενικά, υπάρχουν
περιορισμένες αναφορές σε αυτού του τύπου τις δραστηριότητες στα σχολικά βιβλία.
β) Οικονομικές Δραστηριότητες
Αποτελέσματα έρευνας:
Ιστορία της Κύπρου για το Γυμνάσιο
Μόνο μια γυναίκα αναφέρεται σε αυτό το βιβλίο, η Βασίλισσα Βικτωρία («Ζήτω η Βικτώρια»· ΙΚΓ:
109). Η πλειονότητα των αντρών που παρουσιάζονται κατέχουν ψηλές θέσεις στην κυβέρνηση
ή την Εκκλησία (τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό), κάτι που σημαίνει ότι είναι οικονομικά
εύρωστοι. Παρόλ’ αυτά, αυτό δεν αντιπροσωπεύει την οικονομική κατάσταση όλων των Κυπρίων
κατά τη διάρκεια της ιστορικής περιόδου που εξετάζεται εδώ. Για παράδειγμα, η πρώτη άσκηση στη
σελίδα 108, ζητά από τις/τους μαθήτριες/ες να συγκρίνουν «την οικονομική κατάσταση των Κυπρίων
την εποχή της Τουρκοκρατίας ... με την οικονομική κατάσταση την εποχή της Αγγλοκρατίας»,5 αν
και το βιβλίο δεν δίνει καμία πληροφορία για την οικονομική κατάσταση των γυναικών σε αυτές τις
δύο περιόδους. Με τον τρόπο αυτό δεν διαχωρίζει τις διαφορετικές κοινωνικές ομάδες που υπήρχαν
ανάμεσα στον γενικότερο πληθυσμό (ΙΚΓ: 108).
Ιστορία της Κύπρου, Μεσαιωνική – Νεότερη
Στο κεφάλαιο του βιβλίου με τίτλο «Οικονομία – Κοινωνία – Συνδικαλισμός» (ΙΚΛ: 196), η συμμετοχή
των γυναικών παραμένει σε μεγάλο βαθμό αόρατη. Αυτό γίνεται είτε αναφέροντας επαγγέλματα
5

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι λανθασμένα η οθωμανική περίοδος/κυριαρχία αναφέρεται ως «Τουρκοκρατία» στο υπό
εξέταση βιβλίο. Με τον τρόπο αυτό το βιβλίο χρησιμοποιεί μια ταυτότητα που δημιουργήθηκε πολύ αργότερα – στις αρχές
του 20ού αιώνα – για να αναφερθεί σε ιστορικά υποκείμενα του 16ου, 17ου και 18ου αιώνα.
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στο αρσενικό γραμματικό γένος, όπως «γεωργικοί εργάτες» (α) (ΙΚΛ: 196) ή «ο φτωχός αγρότης» (α)
(ΙΚΛ: 196), ή χρησιμοποιώντας λέξεις όπως «πληθυσμός», οι οποίες δεν δηλώνουν ξεκάθαρα το φύλο
των ανθρώπων που εξασκούν το επάγγελμα/τα επαγγέλματα υπό συζήτηση. (Βλ., για παράδειγμα,
την πρόταση «Η γεωργία αποτελούσε την κυριότερη οικονομική πηγή και απασχολούσε το 80% του
ενεργού πληθυσμού» [ΙΚΛ: 196].) Επιπλέον, ένα μέρος έκτασης δύο σελίδων είναι αφιερωμένο στα
διάφορα παζάρια που υπήρχαν τότε στην Κύπρο. Σε αυτό το μέρος, γίνεται λεπτομερής αναφορά
όλων των χειροτεχνιών στις οποίες απασχολούνταν άντρες· μια ξεχωριστή, μικρότερη παράγραφος
αφιερώνεται στο Γυναικοπάζαρο. Αυτή είναι μία από τις λίγες μόνο περιπτώσεις στις οποίες οι
γυναίκες αναφέρονται ως έμποροι και συνοδεύεται από μια φωτογραφία που δείχνει τις γυναίκες σε
ενεργό ρόλο, να πουλάνε την πραμάτεια τους στο παζάρι. Ανεξάρτητα από αυτό, οι γυναίκες γενικά
εμφανίζονται μόνο σε μικρότερα μέρη του κεφαλαίου, πράγμα που σημαίνει ότι οι αναφορές σε αυτές
είναι σποραδικές και μη συστηματικές. Αυτό γίνεται πιο εμφανές όταν το κεφάλαιο αναφέρεται στην
εργατική τάξη, αναφέροντας εργατικά επαγγέλματα μόνο στο αρσενικό γραμματικό γένος. Αυτό που
μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους/στις μαθητές/τριες είναι ότι η αναφορά αυτή συνοδεύεται
από μια φωτογραφία που δείχνει και άντρες και γυναίκες να κάθονται σε εξωτερικό χώρο, μάλλον
στην αυλή ενός αγροτικού σπιτιού. Οι γυναίκες, δηλαδή, είναι εμφανείς στις φωτογραφίες, αλλά
απουσιάζουν από την ιστορική αφήγηση.
Επιπλέον, όπως συμβαίνει και στο βιβλίο ιστορίας του Γυμνασίου, η μόνη γυναίκα που αναφέρεται
και που έχει τη δική της περιουσία είναι η Βασίλισσα της Αγγλίας («της βασίλισσας Ελισάβετ»· ΙΚΛ:
246). Σε άλλες περιπτώσεις, η δυσμενής οικονομική κατάσταση των γυναικών ή η συμμετοχή τους
στις οικονομικές δραστηριότητες του νησιού αποσιωπάται μέσα από γενικά σχόλια του τύπου «Τι
σήμαινε η τουρκική εισβολή για την οικονομία...» (ΙΚΛ: 300) ή «Τα μέλη της αρμενικής κοινότητας
έχουν αναπτύξει μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα...» (ΙΚΛ: 307), κ.λπ.
Σχόλια: Γενικά, όλα σχεδόν τα επαγγέλματα που αναφέρονται στο βιβλίο εξασκούνται από άντρες.
Αυτό δίνει την εντύπωση ότι οι άντρες ήταν οι μόνοι οι οποίοι δούλευαν και συνέβαλλαν στη
συντήρηση της οικογένειάς τους και στην οικονομία της χώρας τους. Οι οικονομικές δραστηριότητες
ή η οικονομική κατάσταση των γυναικών δεν εξετάζονται καθόλου, αφήνοντας έτσι ένα κενό στην
ιστορία της Κύπρου κατά την περίοδο αυτή. Επίσης, η πλειονότητα των αντρών που αναφέρονται στο
βιβλίο είναι κυβερνητικοί αξιωματούχοι ή άντρες σε θέσεις εξουσίας, είτε θρησκευτικές είτε πολιτικές.
Η μειονεκτική θέση των γυναικών σε σχέση με αυτούς τους τομείς δεν καταγράφεται καθόλου.
Εισηγήσεις: Η συμβολή των γυναικών στην οικονομία, όπως και οι οικονομικές τους δραστηριότητες
πρέπει να έχουν ίσο μέρος στην παρουσίαση των οικονομικών δραστηριοτήτων στα βιβλία. Στις
περιπτώσεις όπου οι γυναίκες δεν συμμετείχαν σε ορισμένους τομείς της οικονομίας λόγω της
μειονεκτικής τους θέσης στην κοινωνία, αυτό πρέπει να γίνεται ξεκάθαρο στους/στις μαθητές/τριες.
γ) Ψυχαγωγία/Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες
Αποτελέσματα έρευνας:
Ιστορία της Κύπρου για το Γυμνάσιο
Κανένα παράδειγμα
Ιστορία της Κύπρου, Μεσαιωνική – Νεότερη
«Οι Κύπριοι ποιητές (α)» (ΙΚΛ: 218)· «ο εθνικός ποιητής (α)» (ΙΚΛ: 219)· «Μερικοί ζωγράφοι (α)» (ΙΚΛ:
258). Οι έντεκα καλλιτέχνες (ζωγράφοι) και ο ένας κριτικός τέχνης που αναφέρονται σε αυτές τις
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σελίδες είναι άντρες. «Τα μέλη (ου) της αρμενικής κοινότητας ... έχουν διαπρέψει στον επιστημονικό
και καλλιτεχνικό τομέα» (ΙΚΛ: 307).
Σχόλια: Σε σχέση με τους/τις καλλιτέχνες/ιδες, αυτό που υπονοείται εδώ είναι ότι οι Κύπριες γυναίκες
δεν ασχολήθηκαν καθόλου με οποιαδήποτε καλλιτεχνική παραγωγή, αφού όλοι οι καλλιτέχνες της
περιόδου που αναφέρονται είναι άντρες. Επίσης, όλοι οι πίνακες που παρουσιάζονται στις σελίδες
αυτές είναι καμωμένοι από άντρες ζωγράφους. Επιπλέον, στο μέρος του βιβλίου υπό τον τίτλο
«Πνευματική ζωή» (σ. 218), μόνο μία ποιήτρια αναφέρεται· οι υπόλοιποι ποιητές και λογοτέχνες που
αναφέρονται είναι άντρες. Ακόμα, το κεφάλαιο αυτό αφιερώνει δύο ολόκληρες σελίδες σε δύο άντρες
ποιητές, τον Βασίλη Μιχαηλίδη και τον Δημήτρη Λιπέρτη.
Εισηγήσεις: Η πολιτισμική παραγωγή των Κυπρίων γυναικών πρέπει να παρουσιάζεται και οι λόγοι
για τους οποίους δεν έχει τύχει αναγνώρισης πρέπει να επεξηγούνται.
γ) Κοινωνικο-Πολιτικές Δραστηριότητες
Αποτελέσματα έρευνας:
Ιστορία της Κύπρου για το Γυμνάσιο
«οι δήμαρχοι των οποίων εκλέγονταν από τους δημότες» (ΙΚΓ: 108)· «ο Ραγιάς» (ΙΚΓ: 109)· «Οι ...
βουλευτές» (ΙΚΓ: 110)· «στον Πρόξενο» (ΙΚΓ: 111)· «Ο μητροπολίτης ... έδωσε διαταγή» (ΙΚΓ: 111).
Ιστορία της Κύπρου, Μεσαιωνική – Νεότερη
«τους Άγγλους αποικιοκράτες (α)» (ΙΚΛ: 184)· «Πατέρας του κυπριακού συνεργατισμού», «από
τους θεμελιωτές (α) των κυπριολογικών σπουδών» (ΙΚΛ: 209)· «Περίπου 200 Κύπριες υπηρέτησαν
στη Βοηθητική Στρατιωτική Υπηρεσία» (ΙΚΛ: 228)· «τα δικαιώματα των πολιτών» (ΙΚΛ: 272)· «εφτά
Ελληνοκύπριους και τρεις Τουρκοκύπριους υπουργούς» (ΙΚΛ: 274)· «σχέδιο Άτσεσον» (ΙΚΛ: 284)· «οι
δύο κυβερνήσεις, του Γ. Παπανδρέου και του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου» (ΙΚΛ: 285)· «θρησκευτικοί
αξιωματούχοι (α)» (ΙΚΛ: 312).
Σχόλια: Για άλλη μια φορά όλες οι κοινωνικο-πολιτικές θέσεις που αναφέρονται είναι στο αρσενικό
γραμματικό γένος. Οι γυναίκες δεν παρουσιάζονται να λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων και το καθεστώς των δικαιωμάτων τους παραμένει αμφιλεγόμενο στο κείμενο. Με το
να μην γίνεται αναφορά στο πολιτικό καθεστώς τους, αυτό που υπονοείται εδώ είναι ότι ήταν, και
παραμένουν, πολίτες δεύτερης κατηγορίες. Επίσης, λόγω της ευρέως γνωστής μειονεκτικής θέσης
των γυναικών σε κοινωνικο-πολιτικές δραστηριότητες, ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στους λόγους
για τους οποίους φαίνεται να απουσιάζουν οι γυναίκες από τέτοιες δραστηριότητες, αφού ακόμα και
ολόκληρες κυβερνήσεις ή ειρηνευτικά σχέδια παίρνουν το όνομά τους από άντρες πολιτικούς.
Εισηγήσεις: Πρέπει να δοθεί έμφαση στις ιστορίες των γυναικών που κατάφεραν να ανελιχθούν σε
σημαντικές θέσεις στα κέντρα λήψης αποφάσεων, όπως τα υπουργεία και η βουλή, και οι οποίες
αρίστευσαν στους επαγγελματικούς τους τομείς. Για παράδειγμα, η πρώτη γυναίκα βουλευτής στην
κυπριακή βουλή ήταν η Τουρκοκύπρια Αϋλά Χαλίτ Κιαζίμ (Ayla Halit Kâzim· 1963). Έχουν εκλεγεί
αρκετές γυναίκες βουλεύτριες από τότε (αν και σε δυσανάλογη βάση συγκρινόμενες με τους άντρες),
των οποίων οι ιστορίες παραμένουν άγνωστες. Πολλοί άντρες αναφέρονται ονομαστικά σε αυτό το
κείμενο. Αυτό πρέπει να γίνεται και για γυναίκες, έτσι ώστε να δίνεται ίση αναγνώριση στην ύπαρξή
τους και το έργο ζωής τους.
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• Διάσημα Πρόσωπα
Αποτελέσματα έρευνας:
Ιστορία της Κύπρου για το Γυμνάσιο
«Βικτώρια» (ΙΚΓ: 109)· «μητροπολίτη Κιτίου Νικόδημο Μυλωνά» (ΙΚΓ: 110)· «του Ελ. Βενιζέλου» (ΙΚΓ: 111)·
«στον Άγγλο κυβερνήτη Χάρντιγκ» (ΙΚΓ: 112)· «τον Αρχιεπίσκοπο» (ΙΚΓ: 112)· «Γρηγόρης Αυξεντίου»,
«Κυριάκος Μάτσης», «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» (ΙΚΓ: 113)· «του προέδρου Μακαρίου» (ΙΚΓ: 116).
Ιστορία της Κύπρου, Μεσαιωνική – Νεότερη
«του Βενιζέλου» (ΙΚΛ: 222)· «Νικόδημος Μυλωνάς» (ΙΚΛ: 207–9· 223–24)· «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος
(ΙΚΛ: 208, 229, 234, 241, 242)· «Ουίνστων Τσώρτσιλ» (ΙΚΛ: 227)· «Γ. Παπανδρέου» (ΙΚΛ: 227–28)·
«Γεώργιος Γρίβας Διγενής» (ΙΚΛ: 232, 234, 237, 244)· «της βασίλισσας Ελισάβετ» (ΙΚΛ: 246)· «τον κ.
Ντενκτάς και τον κ. Κουτσούκ» (ΙΚΛ: 246)· «Μιχαήλ Κάσιαλος» (ΙΚΛ: 262)· «του δικτάτορα Γεώργιου
Παπαδόπουλου» (ΙΚΛ: 271)· «σερ Άρθουρ Κλαρκ» (ΙΚΛ: 277)· «Κληρίδης» (ΙΚΛ: 280)· «Μπουλέντ
Ετζεβίτ» (ΙΚΛ: 297)· «Παναγία» (ΙΚΛ: 309).
Σχόλια: Υπάρχει μια ατέλειωτη λίστα διάσημων αντρών σε αυτό το βιβλίο. Αυτό συμβαίνει επειδή
και τα δύο σχολικά βιβλία που εξετάζονται εδώ επικεντρώνονται πρωτίστως στην πολιτική και
στρατιωτική ιστορία της Κύπρου, αγνοώντας, σε μεγάλο βαθμό, την κοινωνική και πολιτισμική ιστορία.
Η συνέπεια αυτής της επιλεκτικής παρουσίασης της ιστορίας είναι ότι τα άτομα που παρουσιάζονται
και συζητιούνται εδώ είναι αυτά που κατείχαν θέσεις εξουσίας σε διάφορες ιστορικές περιόδους, από
τα οποία οι περισσότεροι είναι άντρες.
Εισηγήσεις: Πρέπει επίσης να γίνονται αναφορές σε διάσημες γυναίκες από διάφορους τομείς.
Αν σε ορισμένους τομείς η αντιπροσώπευση των γυναικών είναι μικρή, οι μαθήτριες/ές πρέπει να
ενθαρρύνονται να εξετάσουν γιατί ισχύει αυτό. Γενικά, όμως, πρέπει να υπάρχει λιγότερη ενασχόληση
με διάσημα άτομα και περισσότερη ενασχόληση με την καθημερινή ζωή διάφορων κοινωνικών
ομάδων.
• Πρωταγωνιστικοί Ρόλοι
Αποτελέσματα έρευνας:
Ιστορία της Κύπρου για το Γυμνάσιο
«τον αρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο» (ΙΚΓ: 108)· «με επικεφαλής το μητροπολίτη Κιτίου Νικόδημο Μυλωνά»
(ΙΚΓ: 110)· «οι Κύπριοι (α) ... εξεγέρθηκαν» (ΙΚΓ: 110)· «οι διαδηλωτές (α) λιθοβόλησαν και έκαψαν»
(ΙΚΓ: 110)· «οι Άγγλοι (α) επέβαλαν στην Κύπρο δικτατορία» (ΙΚΓ: 110)· «Οι απόψεις του Ελ. Βενιζέλου»
(ΙΚΓ: 111)· «στον Άγγλο κυβερνήτη Χάρντιγκ» (ΙΚΓ: 112)· «τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο» (ΙΚΓ: 112)· «του
προέδρου Μακαρίου» (ΙΚΓ: 116).
Ιστορία της Κύπρου, Μεσαιωνική – Νεότερη
«Ο Μακάριος ανέλαβε την υποχρέωση να αγωνιστεί» (ΙΚΛ: 245)· «Πρόεδρος ... Σ. Λόυντ, υπουργός
Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας» (ΙΚΛ: 247–48)· «την κυβέρνηση Καραμανλή» (ΙΚΛ: 277)· «Την
ηγεσία της [Εθνικής Φρουράς] ανέλαβε ο στρατηγός Γεώργιος Γρίβας» (ΙΚΛ: 282)· «Πολλοί άνδρες ...
έπεσαν πολεμώντας ηρωικά» (ΙΚΛ: 298)· «στο πηδάλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας» (ΙΚΛ: 302)· «υπό
την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ» (ΙΚΛ: 302)· «Ο ιδρυτής του μαρωνιτικού έθνους» (ΙΚΛ:
310).
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Σχόλια: Κοιτάζοντας την ενδεικτική λίστα παραδειγμάτων πιο πάνω, μπορεί κανείς εύκολα να
διαπιστώσει ότι οι άντρες κατέχουν όλους τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στην ιστορική αφήγηση
που περιλαμβάνεται στα κείμενα. Στην αφήγηση έχουν πρωταγωνιστικούς ρόλους πάνω από 400
άντρες, μερικοί από τους οποίους αναφέρονται ονομαστικά, ενώ άλλοι αναφέρονται με βάση το
επάγγελμά τους· γυναίκες που έχουν πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται μόνο εννιά περίπου
φορές. Επίσης, τα σχολικά βιβλία συχνά επικεντρώνονται στις ιδιωτικές και δημόσιες συζητήσεις
που είχαν διάφοροι άντρες πρωταγωνιστές σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους (παραδείγματα
υπάρχουν στα ΙΚΓ: 110, ΙΚΓ: 111, ΙΚΓ: 112, ΙΚΛ: 193, ΙΚΛ: 223, ΙΚΛ: 207, ΙΚΛ: 226–27). Σε αρκετές
περιπτώσεις, ολόκληρες σελίδες αφιερώνονται σε συζητήσεις μεταξύ αντρών σε θέσεις εξουσίας,
αλλά και στην περιγραφή και τον εκθειασμό των κατορθωμάτων και των αγώνων διαφόρων μελών
του στρατού, αγωνιστών και μελών του κλήρου. Αυτός ο χωρίς κριτική διάθεση εκθειασμός του
τι παρουσιάζεται ως ηρωισμός είναι διαμετρικά αντίθετος με τις ακαδημαϊκές εξελίξεις που έχουν
γίνει στην ανάλυση και τη διδασκαλία της ιστορίας, που ζητούν να υπάρχει μια πιο πολυδιάστατη
και κριτική προσέγγιση της ιστορίας. Ταυτόχρονα, δίνονται μαθήματα ηθικής στους/στις μαθητές/
τριες· δίνεται έμφαση στη σημαντικότητα του να ακολουθεί κανείς τη χριστιανική πίστη, όπως και
στο να είναι συνετός προκειμένου να πετύχει (παραδείγματα υπάρχουν στα ΙΚΛ: 207–9, ΙΚΛ: 235–39).
Τέτοιες συζητήσεις μεταξύ «σπουδαίων αντρών» συνοδεύονται εικονογραφικά από τα πορτρέτα
τους. Αντιθέτως, δεν υπάρχει ούτε ένα πορτρέτο που να απεικονίζει γυναίκα (βλ., για παράδειγμα,
ΙΚΛ: 186, ΙΚΛ: 191, ΙΚΛ: 207, ΙΚΛ: 219, ΙΚΛ: 220, ΙΚΛ: 230, ΙΚΛ: 239). Όλα αυτά συμβάλλουν στο να
παρουσιάζονται οι άντρες – και ιδιαίτερα οι άντρες μιας συγκεκριμένης κοινωνικής τάξης – ως οι
βασικοί διαμορφωτές της ιστορίας, αυτοί που κατέχουν τους περισσότερους, αν όχι όλους, τους
ενεργούς ρόλους μέσα σε ένα δεδομένο ιστορικό αφήγημα. Επομένως, η συμβολή των γυναικών ή
τα πιθανά τους επιτεύγματα αποσιωπούνται, ενώ γενικά οι γυναίκες απουσιάζουν από τις ιστορικές
εξελίξεις. Οι γυναίκες παρουσιάζονται μόνο σε πολύ συγκεκριμένα σημεία στην αφήγηση, ωσάν να
μην αποτελούν βασικό μέρος του κοινωνικού συνόλου. Αυτού του είδους η παρουσίαση μπορεί να
αποδυναμώνει σε μεγάλο βαθμό τις μαθήτριες, αφού ενισχύει, αντί να αμφισβητεί, την πατριαρχία.
Εισηγήσεις: Η ιστορία πρέπει να επικεντρώνεται όχι μόνο στην ιστορία σημαντικών προσωπικοτήτων
και διάσημων αντρών, αλλά επίσης στην καθημερινή ζωή, τις συνήθειες, την κουλτούρα κ.λπ. των
συνηθισμένων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων και των γυναικών. Επιπρόσθετα, γυναίκες που
είχαν πρωταγωνιστικούς ρόλους σε διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής πρέπει να παρουσιάζονται
ισότιμα στα σχολικά βιβλία.
• Στερεοτυπικά χαρακτηριστικά/συμπεριφορές των φύλων
Αποτελέσματα έρευνας:
Ιστορία της Κύπρου για το Γυμνάσιο
«ο ραγιάς ο μέχρι θρησκομανίας χριστιανός (α)» (ΙΚΓ: 109)· «οι Κύπριοι (α) ... εξεγέρθηκαν» (ΙΚΓ: 110)·
«ταπεινά, προσφέροντάς του ένα κόκκινο τριαντάφυλλο» (ΙΚΓ: 111)· «Οι ήρωες (α) ... προτίμησαν το
θάνατο παρά να παραδοθούν», «διδάσκοντάς τους και πώς να πεθαίνουν» (ΙΚΓ: 113).
Ιστορία της Κύπρου, Μεσαιωνική – Νεότερη
«Συμφωνία κυρίων» (ΙΚΛ: 244)· «ανέλαβε ρόλο ‘μεσολαβητή’ (α)» (ΙΚΛ: 283)· «Πολλοί άνδρες της ΕΛΔΥΚ
και της Εθνικής Φρουράς έπεσαν πολεμώντας ηρωικά» (ΙΚΛ: 298).
Σχόλια: Το ηθικό δίδαγμα αυτών των στερεοτύπων είναι ότι οι άντρες πολεμούν και πεθαίνουν σαν
ήρωες, αλλά είναι επίσης ταπεινοί και άξιοι αναφοράς.
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Εισηγήσεις: Η ηθική κατήχηση των μαθητών/τριών μέσω των στερεοτύπων του φύλου πρέπει να
αποφεύγεται. Οι άντρες και οι γυναίκες πρέπει να παρουσιάζονται πέρα από στερεότυπα, μέσα από
όλες τις πτυχές και εκδηλώσεις των έμφυλων προσωπικοτήτων τους.
• Η Εικόνα της Οικογένειας
Αποτελέσματα έρευνας:
Ιστορία της Κύπρου για το Γυμνάσιο
Κανένα παράδειγμα
Ιστορία της Κύπρου, Μεσαιωνική – Νεότερη
«Η δομή της οικογένειας ήταν αυστηρά πατριαρχική, κυρίως στα πρώτα χρόνια, όταν δεν υπήρχε για
τα παιδιά το πλεονέκτημα μιας υποφερτής μόρφωσης ή τεχνικής κατάρτισης· ήταν η εποχή που ‘ο
πατέρας ήξερε καλύτερα’, γι’ αυτό και πολλές φορές εκμεταλλευόταν τον κόπο των αρσενικών παιδιών
για τις ανάγκες της οικογένειας, αλλά προπάντων για να εξασφαλιστεί η προίκα της αδελφής.» (ΙΚΛ:
202)· «της οικογένειάς τους» (ΙΚΛ: 254)· «Μακάριος» (ΙΚΛ: 302).
Σχόλια: Οι άντρες παρουσιάζονται ως αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις σχετικά
με την αρχιτεκτονική του σπιτιού, τις ανάγκες και τη δομή της οικογένειας. Επιπλέον, στο εκτενές
απόσπασμα που αναγράφεται πιο πάνω, γίνεται αναφορά στην έννοια της «πατριαρχίας», χωρίς όμως
να δίνεται ικανοποιητική εξήγηση για το τι συνεπάγεται αυτή η έννοια. Αντί αυτού, οι μαθητές/τριες
αφήνονται να κάνουν υποθέσεις σχετικά με το τι μπορεί να περιλαμβάνει ο όρος. Επιπλέον, αυτό
που υπονοείται εδώ είναι ότι η πατριαρχία σχετιζόταν μόνο με την πιθανή καταπίεση των αρσενικών
παιδιών από τον πατέρα τους (κάτι το οποίο παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα έλλειψης εκπαίδευσης)·
τίποτα, όμως, δεν αναφέρεται για την καταπίεση των γυναικών ως αποτέλεσμα της πατριαρχίας.
Την ίδια στιγμή, το κείμενο δεν εξηγεί γιατί πρέπει να εξασφαλιστεί η προίκα της κόρης και έτσι δεν
αναγνωρίζει την ίδια την προίκα ως πατριαρχικό θεσμό. Με αυτή την έννοια, το κείμενο σε αυτό
το σημείο αναφέρεται μόνο επιφανειακά σε πατριαρχικούς θεσμούς της κοινωνίας, αντί να εξηγεί
λεπτομερώς πώς η πατριαρχία επηρέαζε όχι μόνο τον θεσμό της οικογένειας, αλλά και όλους τους
τομείς της κοινωνίας. Τέλος, πολιτικοί όπως ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος δεν πρέπει να παρουσιάζονται
ως πατρικές φιγούρες του έθνους, αλλά να γίνονται αντικείμενο συζήτησης με μια κριτική προσέγγιση.
Εισηγήσεις: Πρέπει να αναφέρονται όλες οι μορφές οικογενειακής οργάνωσης. Οι γυναίκες και οι
άντρες πρέπει να παρουσιάζονται σε ρόλους που σχετίζονται τόσο με τον ιδιωτικό όσο και με τον
δημόσιο τομέα, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να αποδομούν τα στερεότυπα φύλου στο σπίτι και
την οικογένεια. Η δημοκρατική διαχείριση οικογενειακών ζητημάτων πρέπει να παρουσιάζεται ως
εναλλακτική επιλογή. Επίσης, οι αναφορές στην πατριαρχία και τις επιπτώσεις της στην κοινωνία
πρέπει να γίνονται σε σχέση με διάφορους κοινωνικο-πολιτικούς θεσμούς και όχι μόνο σποραδικά.
Επιπρόσθετα, πρέπει να δίνεται ένας ολοκληρωμένος ορισμός της πατριαρχίας στις/στους μαθήτριες/
ές, που δεν πρέπει να αφήνονται να κάνουν υποθέσεις σχετικά με βασικές έννοιες όπως αυτή.
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Αναλυτικά προγράμματα, επετειακοί εορτασμοί και επισκέψεις σε μουσεία
Ανάλυση αναλυτικών προγραμμάτων, επετειακών εορτασμών και επισκέψεων σε μουσεία για την
τουρκοκυπριακή κοινότητα
Αναλυτικά Προγράμματα
Κατά κανόνα, τα αναλυτικά προγράμματα για τα διδασκόμενα μαθήματα αναπτύσσονται από το
Τουρκοκυπριακό Γραφείο Παιδείας, Τμήμα Ανάπτυξης Αναλυτικών Προγραμμάτων.6 Παρόλ’ αυτά, τα
αναλυτικά προγράμματα για ορισμένα μαθήματα, όπως το μάθημα της Ιστορίας της Τουρκίας (το οποίο
αναπτύσσεται στην Τουρκία), τίθενται σε εφαρμογή και στο τουρκοκυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα.
Στους νόμους και τους κανονισμούς του Γραφείου, δεν γίνεται καμία πρόνοια σχετικά με την ισότητα
των φύλων. Ένας οδηγός που ετοιμάζεται από το Γραφείο αναφέρει τη σημασία της μαθητοκεντρικής
εκπαίδευσης, των ίσων ευκαιριών για όλες/όλους και της ισότητας των φύλων, αλλά και μεταξύ
διαφορετικών κοινωνικών στρωμάτων.
Το 2004, τα σχολικά βιβλία που χρησιμοποιούνταν μεταξύ 1971 και 2003 αντικαταστάθηκαν από τον
συνασπισμό του Τουρκικού Ρεμπουπλικανικού Κόμματος (CTP) και του Δημοκρατικού Κόμματος, λόγω
του ότι τα προηγούμενα βιβλία κρίθηκε ότι ήταν σοβινιστικά και περιείχαν μεροληπτικά αφηγήματα.
Το 2009, το Κόμμα Εθνικής Ενότητας (UBP), το οποίο τότε ήταν στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής
κοινότητας, εισήγαγε νέα σχολικά βιβλία, ισχυριζόμενο ότι τα προηγούμενα απέφευγαν ζητήματα
εθνικής ταυτότητας. Αυτά τα σχολικά βιβλία χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα (Karahasan και Latif 2010).
Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας, ήταν φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους δεν είχαν
αρκετή πληροφόρηση σχετικά με την ύπαρξη αναλυτικών προγραμμάτων για την 6η, 7η, 8η, 9η και 10η
τάξη. Επιπρόσθετα, έγινε ξεκάθαρο ότι υπήρχε πολύ περιορισμένη εποπτεία ή/και καθοδήγηση για
τους/τις εκπαιδευτικούς, εξαιτίας της έλλειψης επιθεωρητών/τριών και εποπτών/τριών ιστορίας στο
Εθνικό Τμήμα Επιθεώρησης και τη Μονάδα Αξιολόγησης. Σε σχέση με τη γυμνασιακή εκπαίδευση,
διατίθεται ηλεκτρονικά ένα αναλυτικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από τον συνασπισμό του οποίου
ηγείτο το CTP.7 Αυτό έχει μια πιο διεπιστημονική προσέγγιση. Υπάρχει αναφορά στο ότι πρέπει να γίνεται
πιο ορατή η ζωή των γυναικών, μέσα από μια δραστηριότητα προφορικής ιστορίας σχετικά με τον ρόλο
των γυναικών στην κοινωνία και την ανάπτυξη των δικαιωμάτων των γυναικών κατά τη διάρκεια της
οθωμανικής περιόδου. Αυτό το αναλυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει, όμως, και μια μελέτη του γάμου,
που ενδεχομένως να ενδυναμώνει τους έμφυλους ρόλους και τα στερεότυπα.
Σχετικά με την ιστορική περίοδο που εξετάζεται σε αυτή τη δημοσίευση, το κέντρο βάρους είναι
στην πολιτική και στρατιωτική ιστορία, όπου οι πρωταγωνιστές είναι άντρες, ενώ οι πολιτιστικές και
κοινωνικές πλευρές της ιστορίας εμφανώς παραβλέπονται. Περιλαμβάνονται μόνο δύο ενότητες για την
κοινωνική ζωή, εκ των οποίων η δεύτερη αναφέρεται στον γάμο. Το κείμενο προτείνει διαφορετικούς
τρόπους αξιολόγησης, που σκοπό έχουν να ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη και την ανεκτικότητα των
μαθητών/τριών· περιλαμβάνει επίσης παραδείγματα που σχετίζονται με καθημερινές καταστάσεις. Αυτά
τα θετικά στοιχεία υπονομεύονται, όμως, από την απουσία της ιστορίας των γυναικών, αλλά και από την
περιορισμένη αναφορά στην κοινωνική ιστορία.
Στο αναλυτικό πρόγραμμα για την πρώτη τάξη του λυκείου (9η τάξη), το οποίο ετοιμάζεται από την Ειδική
Επιτροπή για το Αναλυτικό Πρόγραμμα Ιστορίας που υπάγεται στη Μονάδα Ανάπτυξης Αναλυτικών
Προγραμμάτων της Τουρκικής Δημοκρατίας, δεν γίνεται καμία αναφορά στις γυναίκες και τον ρόλο
6
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Βλ. Programı Calışma Taslağı (6., 7., 8. Sınıflar) [Προσχέδιο Αναλυτικού Προγράμματος (6η, 7η, 8η Τάξη)], 2008. Διαθέσιμο από:
http://talimterbiye.mebnet.net/Ogretim%20Programlari/ortaokul/ana.html. [Πρόσβαση στις 23.12.2015].
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τους στην κοινωνία, παρά την περιεκτικότητα του αναλυτικού προγράμματος. Το σχολικό βιβλίο για
τους/τις μαθητές/τριες της 9ης τάξης δείχνει ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στη συμβολή των αντρών και
των γυναικών στην ανάπτυξη του πολιτισμού και της κουλτούρας. Στο ίδιο βιβλίο, τέσσερις από τις 44
ενότητες περιλαμβάνουν τις εμπειρίες γυναικών, στο πλαίσιο της ιστορίας των γυναικών. Ο αριθμός
αυτός είναι τέσσερις από 64 για την ιστορία της 10ης τάξης και εφτά από 33 για την ιστορία της 11ης τάξης.
Η ανάλυση αυτή δείχνει ότι το αναλυτικό πρόγραμμα υιοθετεί μια προσέγγιση που θεωρεί τις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες ως ένα τρόπο για να αποδοθεί ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, αλλά και
ως εργαλείο για να επιδιωχθούν προαποφασισμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι. Είναι φανερό ότι αυτοί δεν
περιλαμβάνουν την ιστορία των γυναικών ή την υιοθέτηση του φακού του φύλου.
Επετειακοί Εορτασμοί και Επισκέψεις σε Μουσεία
Οι εκπαιδευτικοί εορτασμοί στα σχολεία προγραμματίζονται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο. Αυτοί
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ημερομηνίες: 5 Οκτωβρίου (Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών), 10
Νοεμβρίου (Μνήμη Ατατούρκ),8 24 Νοεμβρίου (Μέρα Εκπαιδευτικών), Εβδομάδα 21ης Δεκεμβρίου
(Μνήμη Εθνικού Αγώνα και Μαρτύρων), 13 Ιανουαρίου (Μνήμη Δρος Φαζίλ Κουτσούκ),9 και 15
Ιανουαρίου (Μνήμη Ραούφ Ντενκτάς).10
Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η Μέρα Εκπαιδευτικών (24 Νοεμβρίου) είναι η μέρα κατά την οποία
ο Ατατούρκ κηρύχθηκε ως ο Πρώτος Εκπαιδευτικός της Τουρκικής Δημοκρατίας, αφού υιοθέτησε το
νέο αλφάβητο της τουρκικής γλώσσας.
Το υλικό που χρησιμοποιείται στους εκπαιδευτικούς εορτασμούς δεν προετοιμάζεται από το «Υπουργείο
Παιδείας», αλλά από τη «Διεύθυνση Τύπου και Πληροφοριών», το οποίο υπάγεται στο «Υπουργείο
Εξωτερικών».
Οι εορτασμοί επικεντρώνονται σε θυσίες και σε άντρες εθνικούς ήρωες. Αυτό αντικατοπτρίζει τη στάση
που υπάρχει και στα βιβλία ιστορίας που συζητήθηκαν πιο πάνω. Οι γυναίκες και η συμβολή τους
στην κοινωνία παραμελούνται παντελώς. Απεικονίζονται μόνο σε δευτερεύοντες ρόλους δίπλα από
επιτυχημένους, ηγετικούς αντρικούς χαρακτήρες ή ως θύματα των διακοινοτικών ταραχών. Αυτό σημαίνει
όχι μόνο ότι δεν διδάσκεται η συμβολή των γυναικών, αλλά και ότι οι μαθήτριες αποδυναμώνονται.
Οι σχολικές επισκέψεις σε μουσεία δεν σχεδιάζονται κεντρικά. Αντί αυτού, οργανώνονται και
πραγματοποιούνται σύμφωνα με την πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών, με την έγκριση των διευθυντών.

Ανάλυση αναλυτικών προγραμμάτων, επετειακών εορτασμών και επισκέψεων σε μουσεία για την
ελληνοκυπριακή κοινότητα
Αναλυτικά Προγράμματα
Ένα από τα πρώτα βήματα που έγιναν για την αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων στην
ελληνοκυπριακή κοινότητα το 2008 ήταν η ίδρυση της Επιτροπής Διαμόρφωσης Αναλυτικών
8

Ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ (1881–1938) ήταν Τούρκος στρατιωτικός, πολιτικός και ο ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος
της Τουρκικής Δημοκρατίας.

9

Ο Δρ Φαζίλ Κουτσούκ (1906–1984) ήταν Τουρκοκύπριος πολιτικός που κατείχε ηγετικές θέσεις σε τουρκοκυπριακές
εθνικιστικές πολιτικές ομάδες, πριν γίνει ο πρώτος αντιπρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
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Ο Ραούφ Ραΐφ Ντενκτάς (1924–2012) ήταν Τουρκοκύπριος πολιτικός που κατείχε ηγετικές θέσεις σε τουρκοκυπριακές
εθνικιστικές πολιτικές ομάδες, πριν γίνει ο δεύτερος αντιπρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο πρώτος πρόεδρος
της λεγόμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου».
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Προγραμμάτων. Η Επιτροπή αυτή υπογραμμίζει ότι η αποστολή της εκπαίδευσης στον 21ο αιώνα είναι
να συμβάλει στη δημιουργία ανθρώπων που – μεταξύ άλλων – «Διαμορφώνουν και βιώνουν συνθήκες
ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα» (ΥΠΠ 2008: 19). Αυτό επίσης δηλώνεται στην Εισαγωγή της έκδοσης
για τα νέα αναλυτικά προγράμματα, όπου αναφέρεται ότι τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών
περιλαμβάνουν «συνθήκες ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα» (ΥΠΠ 2010α: 5). Επιπρόσθετα, στο
πλαίσιο της ανάπτυξης των νέων αναλυτικών προγραμμάτων, το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής
Δημοκρατίας διόρισε μια Επιτροπή για το Φύλο και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Όμως, παρά το
ότι η Επιτροπή υπογραμμίζει τη «Διαμόρφωση εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής ταυτότητας
αυτόνομα και με αυτοπεποίθηση» (ΥΠΠ 2008: 3), η έμφυλη ταυτότητα δεν συμπεριλαμβάνεται. Την
ίδια στιγμή, αν και υπάρχει πρόνοια για την πρόληψη κατά των στερεοτύπων, δεν υπάρχει πρόνοια για
την πρόληψη των αρνητικών συνεπειών που βασίζονται στις διακρίσεις λόγω φύλου.
Τα σημερινά αναλυτικά προγράμματα θεωρούνται πιο προοδευτικά και μαθητοκεντρικά από
προηγούμενα προγράμματα. Παρόλ’ αυτά, τα βιβλία ιστορίας λυκείου δεν έχουν αλλάξει ακόμα.
Επομένως, αυτά δεν είναι ευθυγραμμισμένα με τις οδηγίες που έχουν διατυπωθεί ως μέρος της
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και το περιεχόμενό τους είναι ασύμβατο με το όραμα για ένα πιο
δημοκρατικό και ανθρώπινο εκπαιδευτικό σύστημα.
Στα Αναλυτικά Προγράμματα Ιστορίας για τη Μέση Εκπαίδευση, η πολυπρισματικότητα τονίζεται ως
ένας από τους βασικούς στόχους της διδασκαλίας της ιστορίας. Παρόλ’ αυτά, εφόσον η διάσταση
του φύλου απουσιάζει από τα παρόντα βιβλία ιστορίας, οποιαδήποτε ιστορική ανάλυση θα είναι
ανεπαρκής, αφού η πολυπρισματικότητα συμπεριλαμβάνει και την ιστορία του φύλου. Επομένως,
οποιαδήποτε προσπάθεια να εξηγηθούν ιστορικά φαινόμενα θα είναι επίσης ανεπαρκής. Η
επικέντρωση αποκλειστικά σε μια στρατιωτική και πολιτική προσέγγιση της μελέτης της ιστορίας είναι
όχι μόνο παραπλανητική, αλλά και επικίνδυνη για την ανάπτυξη δημοκρατικής πολιτότητας· η κριτική
σκέψη παραμελείται εις βάρος της απλής εξιστόρησης μιας συγκεκριμένης οπτικής των ιστορικών
γεγονότων. Επίσης, ακόμα και όταν συζητιούνται οι απαιτούμενες δεξιότητες, θα μπορούσε κανείς
να ισχυριστεί ότι η ανάπτυξή τους παρεμποδίζεται από την παντελή απουσία της διάστασης του
φύλου στα σχολικά βιβλία. Σε σχέση με την ιστορική περίοδο που εξετάζεται στην παρούσα έκδοση,
η ιστορία των γυναικών απουσιάζει.
Στο μέρος της Μεθοδολογίας του Αναλυτικού Προγράμματος Ιστορίας, δίνεται μια σχετική ελευθερία
και αυτονομία στους εκπαιδευτικούς. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι κάποιοι/ες εκπαιδευτικοί θα
μπορούσαν να εισαγάγουν τη διάσταση του φύλου στη διδασκαλία της ιστορίας. Βλέποντας, όμως,
την έλλειψη σχετικής ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης σε σχέση με αυτό τον τομέα και την έλλειψη
προτεινόμενων πηγών, αμφιβάλλει κανείς κατά πόσον θα μπορούσαν να γίνουν οποιεσδήποτε
καινοτομίες. Σχετικά με την αξιολόγηση, δηλώνεται ότι «Εφόσον ένας από τους βασικούς σκοπούς του
μαθήματος είναι η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης και σταδιακά ιστορικής συνείδησης, οι προφορικές
ή γραπτές ερωτήσεις θα πρέπει να στοχεύουν όχι μόνο στον έλεγχο των γνώσεων, αλλά και στην
κινητοποίηση της κρίσης, της φαντασίας και της επινοητικότητας των μαθητών/τριών και όχι στην
αποστήθιση λεπτομερειών και γενικά στην άσκοπη και παραθετική γεγονοτολογία» (ΥΠΠ 2010β: 199).
Αυτό δηλώνεται επίσης στο Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού.
Σχετικά με τη χρήση εικόνων στα βιβλία ιστορίας, αν και το Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού χρησιμοποιεί
μια ολοκληρωμένη και κριτική προσέγγιση στην ανάλυση των οπτικών πηγών, στα σχολικά βιβλία που
εξετάζονται εδώ, εικόνες όπως φωτογραφίες, ζωγραφικοί πίνακες, αφίσες κ.λπ. χρησιμοποιούνται με
σκοπό να ενδυναμώσουν το κείμενο. Έτσι, αποτυγχάνουν να συμβάλουν στην «πολυπρισματικότητα»
(ΥΠΠ 2011, 41) που υποστηρίζει το νέο αναλυτικό πρόγραμμα. Οι «Διαθεματικές και διεπιστημονικές
προσεγγίσεις στο μάθημα [της ιστορίας]» (ΥΠΠ 2011: 45) υπονομεύονται από τα σχολικά βιβλία που
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χρησιμοποιούνται στο παρόν στάδιο· δεν αποτυγχάνουν απλώς να βοηθήσουν τις/τους μαθήτριες/ές
να εξετάσουν την ιστορία μέσα από τον φακό του φύλου, αλλά επίσης αποτυγχάνουν – όπως και το
Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού – ακόμα και να συζητήσουν τη διάσταση του φύλου.
Επετειακοί Εορτασμοί και Επισκέψεις σε Μουσεία

T

ο αναλυτικό πρόγραμμα που χρησιμοποιείται στην ελληνοκυπριακή κοινότητα αναφέρει ότι οι
επετειακοί εορτασμοί για εθνικές και ιστορικές επετείους πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο που
να αποτελούν συνέχιση του μαθήματος της ιστορίας και να δίνουν την ευκαιρία για μια πιο εμπειρική
προσέγγιση (ΥΠΠ 2010: 160). Επίσης, μια εγκύκλιος που στάληκε σε όλα τα δημόσια σχολεία από το
Υπουργείο περιλαμβάνει την εξής δήλωση:
Οι εκδηλώσεις δε γίνονται για να εντυπωσιάσουν κανένα, αλλά γίνονται, πρωτίστως,
για να διευρυνθεί το γνωσιολογικό υπόβαθρο των μαθητών μέσα από την παρουσίαση
ιστορικών, θρησκευτικών, περιβαλλοντικών ή άλλων θεμάτων ή γεγονότων και να
καλλιεργηθούν ορθές στάσεις (συνεργασίας, αλληλοβοήθειας, αλληλοεκτίμησης,
αυτοπεποίθησης). Γι’ αυτό, οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις πρέπει να είναι σύντομες, με
ποιοτικό περιεχόμενο, ανάλογες προς την ηλικία των μαθητών και σχετικές με θέματα
που συνάδουν με τους στόχους του σχολείου και την πολιτιστική μας κληρονομιά. (ΥΠΠ
2004)

Παρόλ’ αυτά, η σχολική πραγματικότητα διαψεύδει τις αξίες που περιλαμβάνονται στα αναλυτικά
προγράμματα και τις εγκυκλίους. Σε αρκετές περιπτώσεις που σχετίζονται με εθνικές επετείους, οι
παραδοσιακοί ρόλοι του φύλου ενδυναμώνονται, οι γυναίκες παρουσιάζονται σε δευτερεύοντες
ρόλους και η συμβολή τους στην ανάπτυξη της κοινωνίας περιθωριοποιείται. Αυτό επίσης εμποδίζει την
ολοκληρωμένη ανάπτυξη των κοριτσιών στα δημόσια σχολεία και τα αποδυναμώνει από το να μπορούν
να πάρουν πρωτοβουλίες για να αλλάξουν το καθεστώς της ισότητας στην κοινωνία.
Τα μουσεία και αξιοθέατα που επισκέπτονται τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης (και που σχετίζονται με
την υπό εξέταση ιστορική περίοδο) σχετίζονται γενικά με στρατιωτική και πολιτική ιστορία, καθώς και
με τον ρόλο σπουδαίων αντρών ή ηρώων. Επομένως, αν και το Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού δηλώνει ότι
τέτοιες επισκέψεις «παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ιστορικής σκέψης και συνείδησης, στην
καλλιέργεια ιστορικών δεξιοτήτων και στην κατανόηση του παρελθόντος» (ΥΠΠ 2011: 52), σε αυτό
αντιτίθενται καθημερινές σχολικές πρακτικές.
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Συμπέρασμα

Ό

πως διαφάνηκε από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τους σκοπούς αυτής της έκδοσης,
η διδασκαλία της ιστορίας στην Κύπρο χρειάζεται βαθιές δομικές αλλαγές προκειμένου να
συμπεριλάβει τις γυναίκες και άλλες ομάδες που έχουν σε μεγάλο βαθμό μείνει εκτός των αναλυτικών
προγραμμάτων. Η υπερβολική αναφορά στην πολιτική και τη στρατιωτική ιστορία, όπως και η δόμηση
των σχολικών βιβλίων με τρόπο που αντικατοπτρίζει κυρίως τα επιτεύγματα «σπουδαίων αντρών»,
αφήνει περιορισμένο χώρο για μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των ιστοριών γυναικών. Τέτοιες ιστορίες
περιλαμβάνουν την καθημερινή τους ζωή, τον αγώνα τους για αναγνώριση σε διάφορους τομείς και τα
επιτεύγματά τους στις τέχνες και τη λογοτεχνία. Υπάρχει επίσης η ανάγκη να συμπεριληφθεί περισσότερη
κοινωνική και πολιτισμική ιστορία στα σχολικά βιβλία, έτσι ώστε να αντιπροσωπεύονται καλύτερα οι
διαφορετικές πραγματικότητες της πλειονότητας τόσο των γυναικών όσο και των αντρών και όχι μόνο
των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων.
Επιπλέον, η παρουσία των γυναικών πρέπει να συστηματοποιηθεί μέσα στα σχολικά βιβλία, καθώς η
σποραδική ή αποσπασματική αναφορά στις γυναίκες τις παρουσιάζει ως προσθήκη στην κυρίως ιστορική
αφήγηση και όχι ως ενεργά συμμετέχουσες σε αυτήν. Κατά αυτό τον τρόπο, η/ο μαθήτρια/μαθητής θα
μπορεί να αντιληφθεί ότι οι γυναίκες είχαν, και εξακολουθούν να έχουν, ίση σπουδαιότητα στην κοινωνία,
με την παρουσίασή τους στα σχολικά βιβλία να καταλαμβάνει ισότιμο μέρος. Επιπρόσθετα, οι γυναίκες
πρέπει να παρουσιάζονται σε ενεργούς ρόλους, αλλά και σε μια ποικιλία επαγγελμάτων και ασχολιών,
όπως γίνεται και με τους άντρες, έτσι ώστε να προβάλλεται αντίσταση στις μονολιθικές, παθητικές ή
εκρομαντισμένες εκδοχές των γυναικείων χαρακτήρων. Τέλος, οι γυναίκες πρέπει να είναι ορατές στα
σχολικά βιβλία, με το να μην είναι κρυμμένες πίσω από γραμματικά αρρενοποιημένες κατηγορίες,
όπως συμβαίνει στα ελληνοκυπριακά σχολικά βιβλία, ή κάτω από γενικές και ανώνυμες κατηγορίες που
περιλαμβάνουν όρους όπως «πληθυσμός». Οι επισκέψεις σε μουσεία και άλλες πρακτικές του «κρυφού»
αναλυτικού προγράμματος της ιστορίας πρέπει επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο προβληματισμού
για τις εκπαιδευτικές αρχές καθώς πρέπει να συμπεριλάβουν στην ατζέντα τους επισκέψεις σε μέρη
που δείχνουν την κοινωνική και πολιτισμική ιστορία των Κυπρίων, αλλά και να ενθαρρύνουν τους/τις
μαθητές/τριες να θέτουν υπό αμφισβήτηση τους πιθανούς περιορισμούς που θέτουν τέτοιοι χώροι στην
εκπαίδευση της ιστορίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Σ

ε αυτό το μέρος του οδηγού, θα βρείτε οκτώ σχέδια μαθήματος για τη διδασκαλία της ιστορίας μέσα
από την προοπτική του φύλου. Το κάθε σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει Σημειώσεις Εκπαιδευτικού με
Βασικές Ερωτήσεις, Υπόβαθρο, Διάρκεια, Μαθησιακούς Στόχους, Περιγραφή Δραστηριοτήτων, Σημειώσεις
και Προτάσεις για συνέχεια. Περιλαμβάνονται επίσης Φυλλάδια για τους/τις μαθητές/τριες για τις
προτεινόμενες Δραστηριότητες. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι η εμπειρία των γυναικών ποικίλλει· επομένως,
θα ήταν αδύνατο να καλύψουμε τα πάντα σε αυτά τα σχέδια μαθήματος. Τα σχέδια αυτά προσφέρουν
απλώς ιδέες και παραδείγματα, τα οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσαρμόσουν ανάλογα με τις
ανάγκες της τάξης τους, τους χρονικούς περιορισμούς και την ηλικία των μαθητών/τριών τους.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΝΩΣΗ
• Εκμάθηση βασικών εννοιών
όπως: αλλαγή, συνέχεια,
ομοιότητα, διαφορά, πρόοδος,
οπισθοδρόμιση, στασιμότητα,
αιτία και αποτέλεσμα,
δικαιώματα, κοινωνική
δικαιοσύνη και ισότητα
• Ο ρόλος των γυναικών στη
διαμόρφωση της κυπριακής
κοινωνίας
• Σημαντικοί σταθμοί στην
ιστορία των γυναικών στην
Κύπρο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

• Κριτική σκέψη

Οι μαθήτριες/ητές να μπορέσουν:

• Επίλυση προβλημάτων

• Να αναπτύξουν ιστορική
σκέψη και κατανόηση

• Επικοινωνία
• Συνεργασία
• Δημιουργικότητα
• Καινοτομία
• Ανάλυση πρωτογενών πηγών
• Κατανόηση αιτίας και
αποτελέσματος
• Κατανόηση περιεχομένου
(εφαρμογή μάθησης σε
διαφορετικά συγκείμενα)

• Να κατανοήσουν τον κόσμο
καλύτερα
• Να αποκτήσουν ιστορικό
αλφαβητισμό
• Να ζήσουν τη ζωή τους με
ενημερωμένο και κριτικό
τρόπο
• Να αποκτήσουν μια
ενδυναμωμένη αίσθηση των
δυνατοτήτων και της κριτικής
τους σκέψης

Θεματική Οργάνωση
1. Το Φύλο ως (Απών) Φακός: Γινόμαστε Ερευνητές/τριες (Σχ. Μαθ. 1)
2. Αντιμετωπίζοντας το Κενό στην Ιστορία
α.

Μια Θέση στην Πολιτική (Σχ. Μαθ. 2)

β.

Η Πολιτισμική Παραγωγή των Γυναικών (Σχ. Μαθ. 3)

γ.

Οι Γυναίκες ως Μοντέρνες Ειρηνοποιοί (Σχ. Μαθ. 4)

δ.

Η Πρόσβαση των Γυναικών στην Εκπαίδευση μέσα στα Χρόνια (Σχ. Μαθ. 5)

ε. Παρέχοντας Χώρο και Φωνή μέσα στην Ιστορία: Η Εργασία των Κυπρίων Γυναικών στις Αρχές του
20ού Αιώνα (Σχ. Μαθ. 6)
3. Εξερευνώντας τις Ιστορίες της Κοινότητας: Η Ζωή των Γυναικών στον 20ό Αιώνα (Σχ. Μαθ. 7)
4. Αλλαγή και Συνέχεια: Η Ζωή των Γυναικών από το 1878 (Σχ. Μαθ. 8)
Η ιστορία του φύλου έχει διττό στόχο: να διερευνήσει τις εμπειρίες των αντρών και των γυναικών στην
ιστορία με ένα συγκριτικό τρόπο και να χρησιμοποιήσει το φύλο ως μια «χρήσιμη κατηγορία ιστορικής
ανάλυσης», προκειμένου να αμφισβητήσει τα ίδια τα βασικά θεμέλια των ιστορικών αναλύσεων.
(Scott 1985)
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Σχέδιο Μαθήματος 1: Το Φύλο ως (Απών) Φακός: Γινόμαστε Ερευνητές/τριες
Για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας, τα Ανώνυμα πρόσωπα ήταν οι γυναίκες
Virginia Woolf

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Βασική ερώτηση: Πώς εκπροσωπούνται οι γυναίκες και οι άντρες στα σχολικά βιβλία ιστορίας; Σε τι
είδους γεγονότα επικεντρώνονται τα βιβλία;
Υπόβαθρο: Η άσκηση αυτή εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς: (α) φέρνει στο προσκήνιο τις ομάδες
και τους τύπους των ανθρώπων που εκπροσωπούνται ή δεν εκπροσωπούνται αρκετά στα σχολικά
βιβλία ιστορίας· (β) δίνει στις/στους μαθήτριες/ητές την ευκαιρία και τις δεξιότητες να διερευνήσουν
τις δυναμικές εξουσίας που υπάρχουν σε ένα σχολικό βιβλίο· εξερευνά ζητήματα κατανομής χώρου
στα βιβλία και τη συρρίκνωση των γυναικών μέσω της πολιτικής κατανομής χώρου στα βιβλία· (γ)
ενδυναμώνει τις αναλυτικές και κριτικές δεξιότητες των μαθητών/τριών μέσω της ανάλυσης των
σχολικών βιβλίων από την οπτική του φύλου· και (δ) ευαισθητοποιεί ως προς τις κυρίαρχες αντιλήψεις
περί ανδρισμού και ως προς την επιλεξιμότητα της ιστορίας και των αναλυτικών προγραμμάτων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

2 λεπτά

Να προβληματιστούν για
τις υπάρχουσες ιδέες τους
σχετικά με την ιστορία
(δραστηριότητα
ιδεοθύελλας).

Δίνονται στους/στις μαθητές/
τριες μερικά λεπτά να σκεφτούν
για το τι είδους γεγονότα,
άτομα ή σκέψεις έρχονται στο
μυαλό τους όταν ακούν τη λέξη
«ιστορία»: Τι είναι η ιστορία, τι
έρχεται στο μυαλό σας όταν
σκέφτεστε την ιστορία;

Σημειώστε τις απαντήσεις τους
στον πίνακα. Μπορείτε επίσης
να ετοιμάσετε γυαλιά ή φακούς
από χαρτί και να τα δώσετε στις/
στους μαθήτριες/ητές, λέγοντάς
τους να βάλουν «τα γυαλιά του
φύλου» σήμερα.

15 λεπτά

Να αναπτύξουν
αναλυτικές και κριτικές
δεξιότητες για την
ανάλυση των σχολικών
βιβλίων μέσα από την
οπτική του φύλου.

Οι μαθητές/τριες ξεφυλλίζουν
τα βιβλία ξεκινώντας από
το 1878 μέχρι το τέλος και
καταγράφουν τα ονόματα
και τα χαρακτηριστικά των
ατόμων που εκπροσωπούνται
συχνότερα, όπως και το είδος
των γεγονότων και των ατόμων
στα οποία δίνεται πιο πολύς
φυσικός χώρος στα βιβλία.

Χωρίστε τις/τους μαθήτριες/ητές
σε ομάδες και δώστε σε κάθε
ομάδα ένα κεφάλαιο. Δώστε μια
Κάρτα Μαθητών/τριών σε κάθε
ομάδα. Κάθε ομάδα πρέπει να
έχει ένα/μία μαθητή/τρια που
παίρνει σημειώσεις και μία/ένα
ή δύο που θα παρουσιάσουν τα
αποτελέσματα της έρευνας. Θα
χρειαστείτε ψαλίδι για να κόψετε
την Κάρτα Μαθητών/τριών.

12 λεπτά

Να ενδυναμώσουν τις
δεξιότητες παρουσίασης
και ομαδικής δουλειάς.

Σύντομες παρουσιάσεις, των 3
λεπτών η καθεμία, από την κάθε
ομάδα.

Θα χρειαστείτε χαρτοπίνακα
(flipchart) και μαρκαδόρους.

15 λεπτά

Να σκεφτούν κριτικά για
τους τρόπους με τους
οποίους λειτουργεί και
προωθείται στην ιστορία
και την κουλτούρα μας
η μεροληψία με βάση το
φύλο.
Να ενδυναμώσουν τις
δεξιότητες συζήτησής τους.

Συζήτηση αποτελεσμάτων
στην ολομέλεια: Μαζέψτε
όλους/όλες τους/τις μαθητές/
τριες μαζί για να συζητήσουν
τη δραστηριότητα,
χρησιμοποιώντας τις ερωτήσεις
στην κάρτα συζήτησης
αποτελεσμάτων ως οδηγό.
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Προτάσεις για συνέχεια: Ενθαρρύνετε τους/τις μαθητές/τριες να κοιτάξουν μέσα από τον φακό του
φύλου και άλλα κεφάλαια στα σχολικά βιβλία ιστορίας ή σε άλλα σχολικά βιβλία, όπως αυτά των Γλωσσών
ή των Κοινωνικών Επιστημών, και να σκεφτούν πώς απεικονίζονται και αντιπροσωπεύονται σε αυτά οι
άντρες και οι γυναίκες. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μια επιτόπια επίσκεψη και να σκεφτείτε
με ποιο τρόπο η τέχνη σε δημόσιους χώρους – π.χ., αυτή που αναπαρίσταται σε μνημεία και αγάλματα –
απεικονίζει ή εκπροσωπεί τις ζωές των γυναικών και των αντρών.
Συμβουλή για εκπαιδευτικούς: Οι μαθητές/τριες πιθανόν να πουν ότι, λόγω της ανισότητας των
φύλων, οι άντρες ήταν οι πρωταγωνιστές ιστορικών γεγονότων. Αυτό μπορεί να αληθεύει εν μέρει, αν
η συζήτηση αφορά σε υψηλές πολιτικές ή στρατιωτικές θέσεις. Υπάρχουν, όμως, πολλοί άλλοι τομείς
στους οποίους δραστηριοποιούνταν και γυναίκες και άντρες και αυτοί θα πρέπει να εκπροσωπούνται
με δίκαιο και ισότιμο τρόπο στα σχολικά βιβλία. Το να δίνεται προνομιακή θέση στη στρατιωτική και
την πολιτική ιστορία μπορεί να ιδωθεί ως αποτέλεσμα μιας πατριαρχικής άποψης του πώς γράφεται η
ιστορία. Για έναν ορισμό της πατριαρχίας, βλ. το Γλωσσάρι που βρίσκεται στο τέλος αυτού του βιβλίου.
Ομαδική Συζήτηση Αποτελεσμάτων
• Ποια άτομα παρουσιάζονται συχνότερα στο κείμενο και γιατί;
• Τι είδους γεγονότα αναφέρονται κυρίως στο κείμενο; Δώστε παραδείγματα.
• Τι είδους γεγονότα λείπουν από το κείμενο (π.χ., καθημερινά γεγονότα, κοινωνική ιστορία); Με ποιους
τρόπους νομίζετε ότι αυτό συμβάλλει στην ανισότητα;
• Ποια θα μπορούσε να είναι η αιτία της απουσίας των γυναικών από τα σχολικά βιβλία; Μέσα στο
κείμενο οι γυναίκες αναφέρονται σποραδικά ή είναι η παρουσία τους συστηματική;
• Τι δείχνει αυτό για το πώς λειτουργούν η πατριαρχία και τα προνόμια; Δίνεται ίσος χώρος μέσα στα
βιβλία σε όλους/όλες; Υπάρχει κάποια ανισορροπία που θα πρέπει ίσως να επανορθώσουμε;
&
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ/ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ/ΗΤΕΣ

Κάρτα μαθητών/τριών:
Μερικές συμβουλές για το τι μπορείτε να αναζητήσετε στα σχολικά βιβλία:
• Ποια άτομα παρουσιάζονται πιο συχνά, και αναφέρονται με πιο πολλές λεπτομέρειες, στο βιβλίο;
• Τι χαρακτηριστικά έχουν; Είναι πλούσια; Έχουν στρατιωτική ή άλλου τύπου δύναμη; Τι δουλειά
κάνουν; Βρίσκονται σε θέση εξουσίας; Είναι καθημερινοί άνθρωποι;
• Είναι άντρες; Είναι γυναίκες;
• Πότε αναφέρονται οι γυναίκες στο κείμενο; Τους δίνεται ίσος χώρος με τους άντρες ή παρουσιάζονται
σποραδικά στο βιβλίο;
• Τι επαγγέλματα παρουσιάζονται συνήθως οι άντρες να κάνουν; Και τι κάνουν οι γυναίκες; Υπάρχουν
επαγγέλματα που δεν είναι ξεκάθαρο αν τα εξασκούν γυναίκες ή άντρες;
• Σε ποιο γραμματικό γένος είναι τα επαγγέλματα που αναφέρονται στο βιβλίο; Αυτό επηρεάζει την
ορατότητα των γυναικών στην ιστορία;

Σχέδιο Μαθήματος 2: Μια Θέση στην Πολιτική
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Βασική Ερώτηση: Γιατί υπάρχουν τόσο λίγες γυναίκες στην πολιτική;
Υπόβαθρο: Κατά τη διάρκεια της βρετανικής αποικιοκρατίας, η αποικιοκρατική κυβέρνηση
δημιούργησε μια τοπική ομάδα, γνωστή ως Νομοθετικό Συμβούλιο, για να βοηθήσει στη διοίκηση
διαφόρων ζητημάτων. Το Νομοθετικό Συμβούλιο είχε εννιά εκλελεγμένα μέλη από την ελληνοκυπριακή
κοινότητα, τρία εκλελεγμένα μέλη από την τουρκοκυπριακή κοινότητα και έξι διορισμένα μέλη
βρετανικής υπηκοότητας, που αντιπροσώπευαν αυτούς που κατείχαν γη και πλήρωναν φόρους. Στην
πραγματικότητα, η ομάδα αυτή είχε ελάχιστη εξουσία. Μόνο οι άντρες μπορούσαν να ψηφίσουν και
πολλοί άντρες δεν ήξεραν να διαβάσουν ή να γράψουν, ή δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν τις μακρινές
αποστάσεις που χρειαζόταν να ταξιδέψουν για να ψηφίσουν, όταν υπήρχαν εκλογές για το Συμβούλιο.
Σε μια πρόταση του 1906 συμφωνήθηκε να επιτραπεί σε κάποιες γυναίκες να ψηφίζουν στις εκλογές για
εκπαιδευτικές επιτροπές, αλλά μετά από μία μόνο εκλογή οι Κύπριοι εναντιώθηκαν στην ιδέα της ψήφου
για τις γυναίκες. Το 1930 η ιδέα να επιτρέπεται στις γυναίκες να ψηφίζουν ξαναήρθε στο προσκήνιο, αυτή
τη φορά από έναν Ελληνοκύπριο – μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου, τον Κυριάκο Ρωσσίδη, αλλά και
πάλι οι ντόπιοι την απέρριψαν. Η ένταση που προκλήθηκε μεταξύ διαφορετικών ομάδων στην Κύπρο
ήταν η αιτία να αναβάλουν οι Βρετανοί τις εκλογές από τη δεκαετία του 1930 μέχρι το 1960· οι τοπικές
εκλογές επανήρχισαν το 1943. Οι Κύπριες μπόρεσαν να λάβουν μέρος στις εκλογές πλήρως μόλις το 1960
(όταν ιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία). Ορισμένες γυναίκες συνέχισαν, φυσικά, να θέτουν το θέμα
των δικαιωμάτων των γυναικών καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα, αλλά πιο δραστήριες ήταν κυρίως
κάποιες αρκετά μορφωμένες γυναίκες. Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας υπήρχαν δυνατές γυναίκες που
προσπαθούσαν ενεργά να φέρουν την αλλαγή. Δυστυχώς οι ιστορικές πηγές δεν διασώζουν πολλά
ονόματα ή πολλές λεπτομέρειες για αυτές.
Ένας συνδυασμός κοινωνικής τάξης, φύλου, έλλειψης οργανωμένου γυναικείου κινήματος και
της αποικιοκρατίας στην Κύπρο διαμόρφωσαν ένα πλαίσιο που καθυστέρησε την αναγνώριση
των πολιτικών δικαιωμάτων των γυναικών στην Κύπρο. Αυτό συνεχίζει να επηρεάζει την πολιτική
πραγματικότητα της συμμετοχής των Κυπρίων γυναικών στην πολιτική μέχρι σήμερα.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΝΑ
ΜΠΟΡΟΥΝ:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

2 λεπτά

Να επιδείξουν γνώση του ότι οι
γυναίκες δεν αναμένονταν να παίξουν
ρόλο στην πολιτική και να μπορούν να
εξηγήσουν τους λόγους για αυτό.

Δραστηριότητα αφόρμησης: Εκλογές
στην τάξη.
Δώστε σοκολάτες σε κάποιους/
κάποιες μαθητές/τριες στην τάξη.
Πείτε στο σύνολο των παιδιών ότι
μόνο όσοι/όσες έχουν σοκολάτα
μπορούν να είναι υποψήφιοι/ιες ή
έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν για
τις/τους αντιπροσώπους της τάξης.

Υλικά:
Σοκολάτες

1,5 λεπτά

Να εξηγήσουν τη φύση της ανισότητας
του φύλου και το τι μπορεί να δείχνει
αυτό για άλλες μορφές διακρίσεων.

Ακολουθεί συζήτηση. Οι μαθήτριες/
ητές που δεν έχουν σοκολάτα
ερωτούνται πώς τους κάνει να
νιώθουν το γεγονός ότι δεν μπορούν
να λάβουν μέρος στη διαδικασία.
Ποιος μπορεί να είναι ο λόγος πίσω
από την ανισότητα στις ευκαιρίες; (Αν
και είναι όλες/όλοι μέρος της ίδιας
«κοινότητας» της τάξης, η ανισότητα
υπήρχε.) Γράψτε τα σημαντικότερα
σημεία που προκύπτουν.

Υλικά:
Πίνακας,
μαρκαδόρος

1 λεπτό

Να καταλάβουν το ζήτημα του
δικαιώματος ψήφου για τις γυναίκες
στην Κύπρο.

Πηγή A: Ερώτηση για να ξεκινήσει
συζήτηση για το ζήτημα.

Υλικά:
Φυλλάδια

15 λεπτά

Να δουλεύουν ομαδικά με ιστορικές
πηγές.

Πηγή B1/B2: Δίνονται στους/
στις μαθητές/τριες παραθέματα
από τα άρθρα των Περσεφόνης
Παπαδοπούλου και Ulviye Mithat.
Συμφωνούν;
Πηγή Γ1/Γ2: Αντίδραση 1 και
Αντίδραση 2. Γιατί νομίζουν ότι
απέτυχαν να εξασφαλίσουν την
αλλαγή; Συζήτηση (debate).

Υλικά:
Φυλλάδια

5 λεπτά

Να καταλάβουν το πλαίσιο της
διεκδίκησης του δικαιώματος ψήφου
για τις γυναίκες στην Κύπρο/στον
κόσμο.

Κάρτες γεγονότων: Γιατί χρειάστηκε
τόσος καιρός; Δώστε στις/στους
μαθήτριες/ητές τις κάρτες γεγονότων
και ζητήστε τους να τις βάλουν σε
χρονολογική σειρά.

Υλικά:
Κάρτες γεγονότων

5 λεπτά

Να λάβουν υπόψη αιτία, αποτέλεσμα
και πρόοδο.

Συζητήστε στην ολομέλεια την
τωρινή κατάσταση και δημιουργήστε
την προσδοκία να αλλάξουν οι ίδιοι/
ίδιες οι μαθητές/τριες αυτή την
ανισότητα. Δώστε γλυκά σε αυτούς/
αυτές που δεν πήραν σοκολάτα
προηγουμένως, καθώς βγαίνουν από
την τάξη.

Υλικά:
Σοκολάτες

Προτάσεις για συνέχεια: Σκεφτείτε άλλες σημαντικές ημερομηνίες/γεγονότα/ζητήματα που έχουν
επηρεάσει τη ζωή των γυναικών και έχουν βελτιώσει τα δικαιώματα των γυναικών και τα οποία δεν
περιλαμβάνονται στα σχολικά βιβλία. Βρείτε μία ακόμα ιστορική πηγή, κάντε έρευνα και γράψτε
μια μονοσέλιδη έκθεση για το θέμα της. Συμβουλές για πηγές: Κρατική βιβλιοθήκη, τοπικά αρχεία
(εφημερίδων, περιοδικών κ.λπ.), συνεντεύξεις με γονείς/παππούδες κ.λπ.
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΠΗΓΗ A:
Δεν είναι ικανές οι γυναίκες να λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις;

ΠΗΓΗ B1:
Περσεφόνη Παπαδοπούλου:* «Γιατί εξαιρέθηκαν τα εθνικά
αισθήματα των γυναικών από μια τόσο σοβαρή προσπάθεια;»
Σχετικά με την απαγόρευση των γυναικών να ψηφίσουν σε δημοψήφισμα
που οργανώθηκε το 1914 για την ανεξαρτησία της Κύπρου από τη Βρετανία.

* Η Περσεφόνη Παπαδοπούλου ήταν η διευθύντρια, ιδιοκτήτρια και αρχισυντάκτρια
του γυναικείου δεκαπενθήμερου περιοδικού Εστιάδες, το οποίο δημοσιευόταν
στην Κύπρο μεταξύ Νοεμβρίου 1913 και Μαΐου 1915. Το παραπάνω παράθεμα
εμπεριέχεται σε ένα άρθρο με τίτλο «Τα δημοψηφίσματα», το οποίο δημοσιεύτηκε
στο τεύχος 16 των Εστιάδων (1914). Το παράθεμα πάρθηκε από αναφορά που έγινε
στο άρθρο της Αγαπίου-Ιωσηφίδου 2012: 461.

ΠΗΓΗ B2:
Ulviye Tecelli:* «[Οι άντρες] συναντιούνταν σε περιόδους
άμυνας ή επίθεσης για να δημιουργήσουν κάτι σαν
συμβούλιο πολέμου και εξέλεγαν αρχηγό. Αυτές οι
συναντήσεις εν καιρώ πολέμου δημιούργησαν το μοντέλο
για τη σημερινή βουλή και αυτοί οι αρχηγοί δημιούργησαν
το μοντέλο για τους σημερινούς κυβερνώντες. … Αυτή η
καταδίκη των γυναικών ξεκίνησε αιώνες πριν, στερώντας
από τις γυναίκες κάθε κοινωνικό δικαίωμα.»
* Η Ulviye Tecelli ήταν δημοσιογράφος για διάφορες εφημερίδες στην Κύπρο μεταξύ 1935 και 1940 και έγραφε για θέματα
που αφορούσαν στα δικαιώματα των Τουρκοκύπριων γυναικών. Το παραπάνω παράθεμα προέρχεται από το άρθρο της με
τίτλο «Γιατί οι γυναίκες έμειναν πίσω από τους άντρες;», που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ses (Ήχος), στις 17 Οκτωβρίου
1935· στο Azgın 1998: 20–21.

Πηγή Γ1 - M. Hakkı:
«Ο λόγος για τον οποίον οι γυναίκες
έμειναν πίσω από τους άντρες είναι ότι
τα μυαλά τους είναι μικρότερα και είναι
λιγότερο ικανές και δυνατές από τους
άντρες.»
Δοσμένο ως απάντηση στο ερώτημα της Ulviye Tecelli
(βλ. Πηγή B2). Πηγή: Εφημερίδα Ses, 24 Οκτωβρίου
1935· στο Azgın 1998: 54.

Πηγή Γ2 - Επίσκοπος Νικόδημος:
«Οι γυναίκες δεν απαιτούν το δικαίωμα
της ψήφου·· γιατί να τους δώσουμε ένα
δικαίωμα που δεν απαιτούν;»
Επιχείρημα που ειπώθηκε όταν γινόταν συζήτηση του
δικαιώματος ψήφου για τις γυναίκες στο Νομοθετικό
Συμβούλιο το 1930. Το παράθεμα πάρθηκε από το
άρθρο της Αγαπίου-Ιωσηφίδου 2012: 460.

ΚΑΡΤΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ!

Η Ινδία έδωσε
δικαίωμα ψήφου και
στους άντρες και στις
γυναίκες τρία χρόνια
μετά την ανεξαρτησία
της από τη Βρετανία το
1947.

Η Φινλανδία ήταν
η πρώτη χώρα που
έδωσε το δικαίωμα
του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι σε όλα
τα ενήλικα άτομα,
ανεξαρτήτως πλούτου,
εθνικής καταγωγής ή
κοινωνικής τάξης το
1906.

Τη χρονιά που
ξεκίνησε η βρετανική
αποικιοκρατία
στην Κύπρο
(1878), ιδρύθηκε
το Νομοθετικό
Συμβούλιο με μέλη
9 Ελληνοκύπριους,
3 Τουρκοκύπριους
και 6 διορισμένους
Βρετανούς.

Στις μέρες μας, η
συμμετοχή των
γυναικών στην
πολιτική στην
Κύπρο είναι μεταξύ
των χαμηλότερων
στην Ευρώπη. Είναι
επίσης χαμηλότερη
από πολλές
αναπτυσσόμενες
χώρες του κόσμου.

Το 1930, ο
Ελληνοκύπριος
Κυριάκος
Ρωσσίδης, μέλος
του Νομοθετικού
Συμβουλίου,
εισηγήθηκε να δοθεί
στις γυναίκες το
δικαίωμα ψήφου
στο Νομοθετικό
Συμβούλιο. Η πρότασή
του απορρίφθηκε.

Το δικαίωμα ψήφου
για όλους τους πολίτες,
υμπεριλαμβανομένων
των γυναικών, γίνεται
πραγματικότητα με την
ίδρυση της Κυπριακής
Δημοκρατίας το 1960.

Όλες οι πολιτείες
των ΗΠΑ έδωσαν
το δικαίωμα ψήφου
στις γυναίκες με
Ομοσπονδιακό Νόμο
που εγκρίθηκε το 1920,
μετά από δεκαετίες
αγώνων από γυναικείες
οργανώσεις.

Μεταξύ του 1931
και του 1960 δεν
πραγματοποιήθηκαν
εκλογές για το
Νομοθετικό
Συμβούλιο, λόγω
εξέγερσης των
Κυπρίων που ζητούσαν
ανεξαρτησία από τη
Βρετανία. Οι τοπικές
εκλογές επανήρχισαν
το 1943, αλλά οι
γυναίκες δεν είχαν το
δικαίωμα ψήφου.

Το δικαίωμα ψήφου
των φορολογούμενων
γυναικών για την
Εκπαιδευτική Επιτροπή
εγκρίθηκε από τις
βρετανικές αρχές το
1906. Καταργήθηκε
μετά τις πρώτες
εκλογές λόγω
αντιπαράθεσης.

Σχέδιο Μαθήματος 3: Η Πολιτισμική Παραγωγή των Γυναικών
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Βασική ερώτηση: Τι μπορεί να μας πει η μελέτη της τέχνης για τους ρόλους των φύλων στην Κύπρο;
Υπόβαθρο: Οι γυναίκες ήταν ανέκαθεν δραστήριες στην πολιτισμική παραγωγή – στη ζωγραφική, τη
μουσική, το θέατρο, την ποίηση – αλλά συχνά η ιστορική ανάλυση δίνει περισσότερη σημασία στη
συμβολή των αντρών. Χρειάζεται να γίνει περαιτέρω έρευνα έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η δουλειά των
γυναικών, αλλά και για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των
γυναικών στο παρελθόν. Εκτός του ότι φέρνει τις/τους καλλιτέχνιδες/ες στο προσκήνιο, το καλλιτεχνικό
περιεχόμενο είναι από μόνο του σημαντικό ως ιστορική πηγή. Απεικονίσεις γυναικών/αντρών που
ασχολούνται με την τέχνη μπορούν να τύχουν κριτικής ανάλυσης, αλλά και να θέσουν ερωτήματα
σχετικά με τη φύση των ιστορικών πηγών και τη χρησιμότητα/αξιοπιστία των πηγών αυτών. Η απεικόνιση
συμφωνεί πάντα με τις πραγματικές εμπειρίες που βιώνει κανείς; Έχει σημασία ποιος/α αναθέτει ένα
έργο σε έναν/μία καλλιτέχνη/ιδα;

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Υλικά:
Φυλλάδιο με πίνακα
στη μέση και τέσσερις
ερωτήσεις γύρω του
(Πηγή Α).

10 λεπτά

Να εξαγάγουν ιστορικές
πληροφορίες από μια
οπτική πηγή.

Οι μαθητές/τριες μπαίνουν σε ζευγάρια. Τους
δίνεται η Πηγή Α και τους ζητείται να σκεφτούν
(ξεχωριστά) τα ακόλουθα:
1. Τι βλέπω να κάνουν οι γυναίκες και τι οι άντρες
σε αυτό τον πίνακα;
2. Τι μπορώ να συμπεράνω για τη ζωή των
Κυπρίων αντρών και γυναικών;
3. Τι θα ήθελα να ρωτήσω τον ζωγράφο;
4. Τι θα ήθελα να ρωτήσω κάποια/κάποιον
ιστορικό φύλου για αυτό το έργο;

10 λεπτά

Να παρουσιάσουν τα
πορίσματά τους σχετικά
με μια ιστορική έρευνα.

Οι μαθήτριες/ητές ζητούνται να μοιραστούν τα
ευρήματά τους.

5 λεπτά

Να αναλύσουν κριτικά
τη φύση μιας ιστορικής
πηγής.

Συζήτηση:
• Μπορεί η απεικόνιση του τι έκαναν οι
άνθρωποι και το τι όντως έκαναν στο παρελθόν
να διαφέρει;
• Το τι παράγεται είναι αυτό που μπορεί να
πουλήσει ή αυτό το οποίο είχε ανατεθεί κ.λπ.
• Η τέχνη ως μορφή προπαγάνδας και εξουσίας.
• Αυτός ο πίνακας είναι έργο άντρα. Έχει σημασία
αυτό;

15 λεπτά

Να αναγνωρίσουν την
παρουσία/τη συμβολή
γυναικών καλλιτεχνών.

Φτιάχνοντας μια γκαλερί γυναικών
καλλιτεχνών: Οι εκπαιδευτικοί βάζουν στον
τοίχο παραδείγματα έργων τέχνης (τα οποία
έχουν εκτυπώσει πριν από το μάθημα) που
έγιναν από γυναίκες που έζησαν στην Κύπρο,
μαζί με βιογραφικές πληροφορίες για αυτές.
Ακολούθως ζητούν από τους/τις μαθητές/τριες
να περπατήσουν γύρω από την αίθουσα έχοντας
στα χέρια τους την Πηγή Β και παίρνοντας τις
απαραίτητες σημειώσεις στο φυλλάδιο. Στο τέλος
μοιράζονται τα ευρήματά τους σχετικά με την
τέχνη γυναικών καλλιτεχνών.

Υλικά:
6 παραδείγματα
τέχνης γυναικών,
καμωμένης στην
Κύπρο, σε έντυπη
μορφή, για να μπουν
στους τοίχους
της τάξης μαζί με
σχετικές βιογραφικές
πληροφορίες·
φυλλάδια Πηγής Β.
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Προτάσεις για συνέχεια: Ως ομαδική δραστηριότητα/κατ’ οίκον εργασία, οι μαθητές/τριες μπορούν
να δημιουργήσουν λευκώματα με έργα γυναικών καλλιτεχνών από την Κύπρο ή που ζουν στην Κύπρο.
Η κάθε ομάδα μπορεί να αναλάβει μια μορφή τέχνης (ποίηση, ζωγραφική, μουσική κ.λπ.) ή οι ίδιες οι
ομάδες μπορούν να αποφασίσουν ποιο θα είναι το περιεχόμενο και η οργάνωση του λευκώματος.
&

Τι θα ήθελα να ρωτήσω
κάποια/κάποιονιστορικό φύλου για αυτό το έργο;
Τι θα ήθελα να ρωτήσω τον ζωγράφο;

Τι βλέπω να κάνουν οι γυναίκες και τι οι άντρες
σε αυτό τον πίνακα;

ΠΗΓΗ A:

Τι μπορώ να συμπεράνω για τη ζωή των
Κυπρίων αντρών και γυναικών;

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ/ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ/ΗΤΕΣ

ΠΗΓΗ B:
ΟΝΟΜΑ

A

B

Γ

Δ

E

ΣΤ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ
ΕΡΓΟ ΤΗΣ

Σχέδιο Μαθήματος 4: Οι Γυναίκες ως Μοντέρνες Ειρηνοποιοί
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Βασικές ερωτήσεις: Είναι ο ρόλος των γυναικών στην ειρηνευτική διαδικασία στην Κύπρο «κρυμμένη
ιστορία»; Εδώ και πόσο καιρό πραγματοποιείται η διαδικασία διαπραγματεύσεων στην Κύπρο; Ποιος/ά
έχει συμμετάσχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις μέχρι τώρα και γιατί; Σε ποιο βαθμό έχουν αποκλειστεί
οι γυναίκες από τη διαδικασία διαπραγματεύσεων; Για ποιο λόγο οι γυναίκες δημιουργούν ομάδες –
στον κόσμο και, ειδικότερα, στην Κύπρο – για την προώθηση της ειρήνης;
Υπόβαθρο: Η διαπραγματευτική διαδικασία για την εξεύρεση πολιτικής λύσης στο Κυπριακό Πρόβλημα
έχει κυρίως πραγματοποιηθεί από άντρες των δύο μεγαλύτερων κοινοτήτων. Οι γυναίκες, όπως και
ομάδες μειονοτήτων, έχουν αποκλειστεί από τη διαδικασία. Παρόλ’ αυτά, γυναίκες και από τις δύο
πλευρές της πράσινης γραμμής συναντιούνται εδώ και αρκετά χρόνια, σε μια προσπάθεια να επέμβουν
στις διαπραγματεύσεις και να προωθήσουν την ειρήνη στην Κύπρο.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΝΑ
ΜΠΟΡΟΥΝ:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

5 λεπτά

Να έχουν χρονολογική
αντίληψη του
βασικού πλαισίου της
διαπραγματευτικής
διαδικασίας μεταξύ των δύο
κοινοτήτων.

Χρησιμοποιώντας τις κάρτες
της Πηγής Α, οι μαθήτριες/
ητές δημιουργούν χρονολόγιο
σχετικά με τη διαπραγματευτική
διαδικασία στην Κύπρο από το
1963 και εξής.

Για μαθήματα στην
τουρκοκυπριακή
κοινότητα, αυτό μπορεί
να γίνει χρησιμοποιώντας
το τελευταίο μέρος των
βιβλίων ιστορίας της 8ης
και της 10ης τάξης. Ο/η
εκπαιδευτικός ζητά από
τους/τις μαθητές/τριες να
πουν ποια μοτίβα μπορούν
να διακρίνουν στη λίστα των
διαπραγματευτών.

10 λεπτά

Να προβληματιστούν
για το γεγονός ότι οι
διαπραγματεύσεις έχουν
πραγματοποιηθεί σχεδόν
αποκλειστικά μεταξύ αντρών
από τις δύο μεγαλύτερες
κοινότητες του νησιού.

Οι μαθητές/τριες βλέπουν τις
φωτογραφίες στην Πηγή Β, οι
οποίες πάρθηκαν σε διαφορετικές
φάσεις της διαπραγματευτικής
διαδικασίας από το 1963 και εξής.

Ρωτήστε τις/τους
μαθήτριες/ητές αν μπορούν
να ονομάσουν κοινωνικές
ομάδες που λείπουν από τη
διαδικασία.

5 λεπτά

Να δείξουν ότι έχουν
αντίληψη των κυριότερων
πρωτοβουλιών για την ειρήνη
που έγιναν από γυναίκες
παγκόσμια.

Ο/η εκπαιδευτικός φτιάχνει το
χρονολόγιο των κυριότερων
πρωτοβουλιών για την ειρήνη που
έγιναν από γυναίκες παγκόσμια
και διαβάζει τη σύντομη εισαγωγή
που βρίσκεται στην Πηγή Γ.

Ρωτήστε τους/τις μαθητές/
τριες γιατί οι γυναίκες σε
διάφορα μέρη του κόσμου
έχουν νιώσει την ανάγκη
να δημιουργήσουν τέτοιες
πρωτοβουλίες.

10 λεπτά

Να δείξουν ότι έχουν
αντίληψη των κυριότερων
πρωτοβουλιών για την ειρήνη
που έγιναν από γυναίκες στην
Κύπρο.

Οι μαθήτριες/ητές βάζουν στη
σωστή χρονολογική σειρά
τις Γυναικείες Πρωτοβουλίες
για την Ειρήνη στην Κύπρο,
χρησιμοποιώντας την Πηγή Δ (το
κάθε κουτάκι έχει ήδη κοπεί και
δοθεί ως κάρτα γεγονότων).

Ρωτήστε τους/τις μαθητές/
τριες γιατί οι γυναίκες στην
Κύπρο έχουν νιώσει την
ανάγκη να δημιουργήσουν
τέτοιες πρωτοβουλίες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
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10 λεπτά

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΝΑ
ΜΠΟΡΟΥΝ:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Συζήτηση στην ολομέλεια για
κρυμμένες ιστορίες, προνομιούχα
αφηγήματα, μεροληψίες/κίνητρα/
έλεγχο των επίσημων πηγών/
άνεση στην κατανόηση των
αφηγημάτων και της έννοιας της
πολυπρισματικότητας.

Εξηγήστε ότι κάποια άτομα
βρίσκουν τη σύγκρουση και
τη συμφιλίωση επώδυνη,
αλλά παρόλ’ αυτά είναι
πρόθυμα να εξετάσουν την
πιθανότητα συμφιλίωσης
για το καλό της ευρύτερης
κοινωνίας.

Να επιδείξουν κατανόηση
της πολυπρισματικότητας
σε σχέση με την ειρηνευτική
διαδικασία, αλλά και σε
σχέση με διαφορετικών ειδών
συμβολή σε αυτή.

Προτάσεις για συνέχεια: Μέσα από διαδικτυακή έρευνα, οι μαθητές/τριες αναλαμβάνουν να ετοιμάσουν
μια παρουσίαση για μια δραστηριότητα που οργανώθηκε από ομάδα γυναικών στην Κύπρο.

&
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΠΗΓΗ A
Κάρτες για δημιουργία χρονολογίου της διαπραγματευτικής διαδικασίας από το 1963 μέχρι το
2015:
&
1. 1964–74: Ραούφ
Ντενκτάς
– Γλαύκος
Κληρίδης

2. 1975: Ραούφ
Ντενκτάς
– Γλαύκος
Κληρίδης

3. 1977: Ραούφ
Ντενκτάς –
Αρχιεπίσκοπος
Μακάριος Γ’

4. 1978–79: Ραούφ
Ντενκτάς
– Σπύρος
Κυπριανού

5. 1980–85: Ραούφ
Ντενκτάς
– Σπύρος
Κυπριανού

6. 1988–90: Ραούφ
Ντενκτάς
– Γιώργος
Βασιλείου

7. 1992–94: Ραούφ
Ντενκτάς –
Γλαύκος Κληρίδης

8. 1997–2003:
Ραούφ Ντενκτάς
– Γλαύκος
Κληρίδης

9. 2003–2004:
Ραούφ Ντενκτάς
– Τάσσος
Παπαδόπουλος

10. 2006–2008:
Μεχμέτ Αλί
Ταλάτ – Τάσσος
Παπαδόπουλος

11. 2008–2010:
Μεχμέτ Αλί Ταλάτ
– Δημήτρης
Χριστόφιας

12. 2010–2013:
Ντερβίς
Έρογλου –
Δημήτρης
Χριστόφιας

13. 2014: Ντερβίς
Έρογλου – Νίκος
Αναστασιάδης

14. 2015– :
Μουσταφά
Ακιντζί – Νίκος
Αναστασιάδης

ΠΗΓΗ B
Φωτογραφίες των διαπραγματευτών στον τύπο, 1963 με 2015:

25 Ιουνίου 1968, Μποζκούρτ

27 Ιουνίου 1977, Χαλκίν Σεσί

19 Μαΐου 1979, Cyprus Mail

10 Μαρτίου 1993, Χαλκίν Σεσί

28 Μαρτίου 2008, Χαλκίν Σεσί

12 Σεπτεμβρίου 2011, Χαλκίν Σεσί

ΠΗΓΗ Γ
Χρονολόγιο σημαντικών γυναικείων πρωτοβουλιών για την ειρήνη από διάφορα μέρη
του κόσμου:
•

Shoals of Peace Women: Ομάδα γυναικών από τη Βρετανία. Ο κύριος στόχος της ομάδας
ήταν να βάλει τέλος στον εμφύλιο πόλεμο. Έκαναν κατάληψη της βρετανικής βουλής
φορώντας άσπρες κορδέλες τον 17ο αιώνα.

•

International Woman Suffrage Alliance: Ομάδα γυναικών από την Ευρώπη και τη
Βόρεια Αμερική. Είχαν οργανωθεί πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με σκοπό να
αποτρέψουν τον πόλεμο.

•

The Women’s International League for Peace and Freedom: Ομάδα γυναικών από την
Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Ιδρύθηκε από το Διεθνές Συνέδριο Γυναικών (International
Congress of Women) στη Χάγη, τον Απρίλιο του 1915. Στόχος του ήταν να σταματήσει τον
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

•

Women’s Strike for Peace: Ομάδα γυναικών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δημιουργήθηκε
το 1961. Η ομάδα αυτή πήρε θέση εναντίον της κούρσας για τους εξοπλισμούς, τα πυρηνικά
όπλα και τον πόλεμο στο Βιετνάμ.

•

Women in Black: Αποτελείται από ένα παγκόσμιο δίκτυο γυναικών. Η πρώτη ομάδα
δημιουργήθηκε από Ισραηλινές γυναίκες στο Ισραήλ το 1988, μετά την έναρξη της Πρώτης
Ιντιφάντα, μιας παλαιστινιακής εξέγερσης ενάντια στην ισραηλινή κατοχή παλαιστινιακών
εδαφών (Δεκέμβρης 1987 με 1991). Ο κύριος στόχος της είναι να θέσει υπό αμφισβήτηση τις
μιλιταριστικές πολιτικές διαφορετικών κυβερνήσεων.

•

Women’s Initiative for Peace: Αποτελείται από γυναίκες από την Ελλάδα και την Τουρκία. Η
ομάδα δημιουργήθηκε το 1988. Ο στόχος της είναι να προωθήσει την ειρήνη μεταξύ Ελλάδας
και Τουρκίας από μια γυναικεία οπτική.

ΠΗΓΗ Δ
Χρονολόγιο σημαντικών γυναικείων πρωτοβουλιών για την ειρήνη στην Κύπρο:

Women’s Civic Initiative for Peace:
Αποτελείται από Τουρκοκύπριες
γυναίκες. Η ομάδα δημιουργήθηκε
από διάφορες γυναικείες ομάδες
το 1999. Η ομάδα είχε σκοπό να
βοηθήσει στη δημιουργία μιας
κουλτούρας ειρήνης στην Κύπρο,
αλλά και να ενδυναμώσει τις
γυναίκες.

Hands Across the Divide: Ομάδα
γυναικών από διαφορετικές
κοινότητες στην Κύπρο και από τις
δύο πλευρές της πράσινης γραμμής.
Δημιουργήθηκε το 2002. Σκοπό έχει
να προωθήσει τη συμφιλίωση και την
ειρηνική συμβίωση για όλα τα άτομα
που ζουν στην Κύπρο.

Women Walk Home: Ομάδα
Ελληνοκύπριων γυναικών.
Ξεκινώντας το 1987, η ομάδα
οργάνωσε πορείες, με σκοπό οι
γυναίκες να προσπαθήσουν να
περάσουν στην άλλη πλευράς
της πράσινης γραμμής. Οι στόχοι
της ομάδας περιλάμβαναν την
επανένωση της Κύπρου και την
ειρηνική συμβίωση των δύο
κοινοτήτων στην Κύπρο, χωρίς
έξωθεν επεμβάσεις ή τεχνητά
εμπόδια.

The Gender Advisory Team
(Συμβουλευτική Ομάδα για το Φύλο):
Ομάδα γυναικών από διαφορετικές
κοινότητες στην Κύπρο και από τις
δύο πλευρές της πράσινης γραμμής.
Δημιουργήθηκε το 2009. Σκοπό έχει
να συμπεριλάβει την ισότητα του
φύλου στις διαπραγματεύσεις για την
ειρήνη στην Κύπρο, αλλά και γενικά
στις ειρηνευτικές διαδικασίες μετά
από σύγκρουση.

Σχέδιο Μαθήματος 5:
Η Πρόσβαση των Γυναικών στην Εκπαίδευση μέσα στα Χρόνια
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Βασικές ερωτήσεις: Τι μας λένε τα τεκμήρια που έχουμε σχετικά με το φύλο στην κυπριακή κοινωνία
και τα κυπριακά σχολεία το 1913; Έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε;
Υπόβαθρο: Η πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση στην Κύπρο έχει αλλάξει με τα χρόνια, ως
αποτέλεσμα της αλλαγής στο καθεστώς των γυναικών, αλλά και αλλαγών και εξελίξεων στα πρότυπα
και τις αξίες της κοινωνίας. Το μάθημα αυτό προσφέρει την ευκαιρία διερεύνησης αυτού του θέματος,
χρησιμοποιώντας σχολικά μοντέλα του 20ού αιώνα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Δίνει επίσης την
ευκαιρία στις/στους μαθήτριες/ητές να μάθουν (ή να διερευνήσουν) για την αλλαγή και τη συνέχεια.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΝΑ
ΜΠΟΡΟΥΝ:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

10 λεπτά

Να αντιληφθούν τις εξελίξεις
στη μόρφωση των κοριτσιών
στην Κύπρο.

Η/ο εκπαιδευτικός κάνει
μια σύντομη εισαγωγή,
χρησιμοποιώντας την Πηγή Α.

15 λεπτά

Να συγκρίνουν φωτογραφίες·
να σκεφτούν τα θέματα της
αλλαγής και της συνέχειας·
να λάβουν υπόψη τη
διαφορετικότητα της εμπειρίας.

Σύγκριση διαφορών μεταξύ
φωτογραφιών που πάρθηκαν
μεταξύ 1913 και 1960 σε
διαφορετικά σχολεία.

Οι αλλαγές στις διαφορές
μεταξύ των φύλων μέσα
στα χρόνια πρέπει να
υπογραμμιστούν.

15 λεπτά

Να σκεφτούν τη σημασία της
αλλαγής και της συνέχειας· να
κάνουν παρατηρήσεις σχετικά
με μεταβαλλόμενες αξίες και
προσδοκίες μέσα στα χρόνια.

Ομαδική συζήτηση για τις
χρονολογικές αλλαγές στην
πρόσβαση των γυναικών στην
εκπαίδευση και την κοινωνική
αντίληψη για τις γυναίκες
ιστορικά.

Οδηγήστε τη συζήτηση
να επικεντρωθεί στο
κατά πόσον οι αλλαγές
επηρέασαν τις ζωές των
γυναικών, αλλά και την
αντίληψη της κοινωνίας για
τις γυναίκες. Συζητήστε τη
φύση των βραχυπρόθεσμων
και μακροπρόθεσμων
αιτίων και συνεπειών της
αλλαγής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Προτάσεις για συνέχεια: Μιλήστε σε γονείς/παππούδες/γιαγιάδες για τις εμπειρίες τους. Γράψτε μια
σύντομη αναφορά και φέρτε μαζί σας φωτογραφίες, αν υπάρχουν. Στις/στους μαθήτριες/ητές μπορούν
να δοθούν βασικές ερωτήσεις ως παράδειγμα, έτσι ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν τον διάλογο· π.χ.:
«Έχεις πάει σχολείο; Μέχρι ποια τάξη πήγες; Τι μαθήματα διδασκόσουν στο σχολείο; Γιατί συνέχισες/δεν
συνέχισες το σχολείο; Ποιου/ας απόφαση ήταν;»
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ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΠΗΓΗ A
Καθοδηγώντας τη συζήτηση:
• Η μόρφωση των κοριτσιών δεν ήταν τόσο σημαντική για τους γονείς όσο η μόρφωση
των αγοριών, επειδή το σχολείο μπορούσε να αυξήσει τη δυνατότητα των αγοριών να
κερδίσουν χρήματα με πιο αισθητό τρόπο (Weir 1952: 62).
• Το 1925 αναφέρθηκε ότι το αν τα κορίτσια έπρεπε να μορφώνονται ή όχι ήταν θέμα
συζήτησης σε μια συνεδρία προσωπικού σε σχολείο μέσης εκπαίδευσης (Ελευθερία, 11
Απριλίου 1925· Weir 1952: 64).
• Μια επίσημη έκθεση αναφέρθηκε στο γεγονός ότι σε πολλά σχολεία τα κορίτσια έπαιρναν
την ίδια μόρφωση με τα αγόρια. Το 1951 οι βρετανικές αρχές εισήγαγαν το ράψιμο και τη
μαγειρική ως υποχρεωτικά μαθήματα για κορίτσια σε όλα τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης
(Weir 1952: 296–97).
• Το 1928 υπήρχαν περίπου 64,000 παιδιά μεταξύ 6 και 12 χρονών στην Κύπρο. Μόνο
48,000 από αυτά ήταν γραμμένα σε σχολείο, εκ των οποίων τα 12,000 ήταν κορίτσια
(Weir 1952: 62).
• Το 1938 υπήρχαν 25,891 αγόρια και 19,929 κορίτσια σε δημοτικά σχολεία (Weir 1952:
62). Το 1945–46 υπήρχαν 29,574 αγόρια και 24,944 κορίτσια σε δημοτικά σχολεία
(Colonial Reports Annual, 1946· Weir 1952: 63). Η αριθμητική ισότητα μεταξύ των φύλων
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση επιτεύχθηκε μόνο μετά το 1960, όταν η πρωτοβάθμια
εκπαίδευση έγινε υποχρεωτική για όλους/όλες.
• Τα πρώτα δημοτικά σχολεία για κορίτσια άνοιξαν το 1856 (ελληνοκυπριακή κοινότητα),
το 1888 (τουρκοκυπριακή κοινότητα) και το 1902 (αρμενική κοινότητα· Hadjilyra 2009).
• Το πρώτο γυμνάσιο για κορίτσια ιδρύθηκε στη Λάρνακα από τη Miss Fluhart το 1878
(Weir 1952: 63). Η γλώσσα διδασκαλίας ήταν τα Αγγλικά. Λειτούργησε από το 1878 μέχρι
το 1882 και μετά ξανά από το 1887 μέχρι το 1891 (Weir 1952: 63).
• Το δεύτερο γυμνάσιο για κορίτσια ιδρύθηκε στη Λευκωσία το 1901. Αυτό ήταν το
Παρθεναγωγείο Βικτωρία (Victoria Girls’ School), στο οποίο πήγαιναν κορίτσια από
την τουρκοκυπριακή κοινότητα (Weir 1952: 63). Αν και εκείνη τη χρονική περίοδο δεν
υπήρχαν γυμνάσια για κορίτσια από την ελληνοκυπριακή κοινότητα, είχαν γίνει κάποιες
από τις απαραίτητες πρόνοιες σε δημοτικά τριών μεγάλων πόλεων (Λευκωσία, Λάρνακα
και Λεμεσό), έτσι ώστε να διδάσκονται πιο προχωρημένα μαθήματα (Sleght 1949–50·
Weir 1952: 64). Το τρίτο γυμνάσιο για κορίτσια άνοιξε στη Λεμεσό το 1912 (Ελευθερία, 22
Ιανουαρίου 1912· Weir 1952: 64).
• Μέχρι το 1945 υπήρχαν συνολικά 43 σχολεία μέσης εκπαίδευσης στην Κύπρο, εκ των
οποίων 14 ήταν για αγόρια, εννέα ήταν για κορίτσια και 20 ήταν μικτά. Από αυτά, 27
ήταν ελληνορθόδοξα, έξι ήταν μουσουλμανικά, τρία ήταν αρμενικά και εφτά ήταν για
μαθητές/τριες όλων των δογμάτων (A Ten-Year Programme of Development for Cyprus, 51·
Weir 1952: 33).

ΠΗΓΗ B
Φωτογραφίες Δημοτικών Σχολείων, δεκαετίες 1900 με 1950:

Δημοτικό Σχολείο Σαμάρας, Πάφος (1920)

Δημοτικό Σχολείο Κώμης Κεπήρ, μαθήτριες και δασκάλα (1930)

Δημοτικό Σχολείο Αγίας Σοφίας (1916–17)

ΠΗΓΗ Γ
Φωτογραφίες Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, δεκαετίες 1900 με 1950:

Γυμνάσιο Λευκωσίας (1907)

Παρθεναγωγείο Βικτωρία (1920)

Παρθεναγωγείο Βικτωρία (1931–34)

Γυμνάσιο Χαϊντάρ Πασά, Λευκωσία (1945)

Παρθεναγωγείο Βικτωρία (1954)

Γυμνάσιο Μόρφου (1926)

Σχέδιο Μαθήματος 6: Παρέχοντας Χώρο και Φωνή μέσα στην Ιστορία: Η
Εργασία των Κυπρίων Γυναικών στις Αρχές του 20ού Αιώνα
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Βασική ερώτηση: Ποιοι ήταν οι πολλαπλοί ρόλοι των γυναικών στην κυπριακή κοινωνία και ποια ήταν
η συμβολή τους σε διάφορους κοινωνικο-οικονομικούς τομείς στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα;
Υπόβαθρο: Η δραστηριότητα αυτή σκοπό έχει να διερευνήσει τους ρόλους και τη συμβολή των
γυναικών σε διάφορους εργασιακούς τομείς κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Στοχεύει επίσης στο: (α)
να αποδομήσει προκαταλήψεις για το φύλο που αφορούν στους ρόλους των γυναικών στην οικονομία
και το νοικοκυριό (για παράδειγμα, την άποψη ότι οι γυναίκες φρόντιζαν μόνο την οικογένειά τους
και δεν είχαν άλλες ασχολίες)· (β) να κάνει ορατή την «κρυμμένη» και απλήρωτη εργασία των Κυπρίων
γυναικών· και (γ) να φέρει στο προσκήνιο την καθημερινότητα και την εργασιακή ζωή των εργατριών
που δούλευαν σε εργοστάσια και στη γεωργία, καθώς και τους αγώνες τους για εργατικά δικαιώματα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/
ΤΡΙΕΣ ΝΑ
ΜΠΟΡΟΥΝ:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

5 λεπτά

Να αναλογιστούν
την προηγούμενη
γνώση τους σχετικά
με τις γυναίκες
στην ιστορία
(δραστηριότητα
ιδεοθύελλας).

Ερώτηση για τις/τους μαθήτριες/
ητές: Πώς νομίζουν ότι ήταν η ζωή
των γυναικών στο πρώτο μισό του
20ού αιώνα;

Γράψτε στον πίνακα 3-4 από
τα κύρια χαρακτηριστικά που
αναφέρονται από τους/τις μαθητές/
τριες.

15 λεπτά

Να δουλέψουν
με πολλαπλές
πηγές και να
διερευνήσουν τους
πολλαπλούς ρόλους
και τη συμβολή
των γυναικών στην
εργασιακή ζωή του
τόπου.

Χωρίστε τους/τις μαθητές/τριες σε
ζυγό αριθμό ομάδων και δώστε
σε όλες τις ομάδες ένα αντίτυπο
της Κάρτας Μαθητών/τριών (βλ.
παρακάτω). Δώστε τα Φυλλάδια
1 και 3 στις μισές ομάδες και το
Φυλλάδιο 2 (τις μαρτυρίες Πανάου
και Μηλιώτη) στις άλλες μισές.
Μετά από περίπου 7 λεπτά, ζητήστε
από τις ομάδες να ανταλλάξουν τα
Φυλλάδιά τους, έτσι ώστε να έχουν
όλοι οι μαθητές/τριες την ευκαιρία
να κοιτάξουν όλο το υλικό.

Ζητήστε από τις/τους μαθήτριες/
ητές να σκέφτονται τις ερωτήσεις
που αναγράφονται στην Κάρτα
Μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια
που κοιτάζουν το υλικό και
συμβουλέψτε τους/τις να κρατάνε
σημειώσεις ενώ απαντούν τις
ερωτήσεις.

Να αναπτύξουν
τις δεξιότητες
παρουσίασής τους,
τη δημοκρατική
συμμετοχή και
τις δεξιότητες
ομαδικής δουλειάς.

Ζητήστε από τις ομάδες να
προετοιμάσουν σύντομες, τρίλεπτες
παρουσιάσεις, απαντώντας τις
ερωτήσεις που βρίσκονται στην
Κάρτα Μαθητών/τριών. Όταν όλες/
όλοι συμφωνήσουν για το τι θα
γραφτεί, θα πρέπει να γράψουν
τις απαντήσεις τους σε χαρτί
χαρτοπίνακα (flipchart). Η κάθε
ομάδα ακολούθως θα πρέπει
να αναθέσει σε 1-2 άτομα να
παρουσιάσουν τα ευρήματά τους
στην ολομέλεια.

Υλικά:

15 λεπτά

Υλικά:
Ψαλίδι για να κόψετε τις Κάρτες
Μαθητών/τριών από τα Φυλλάδια.

Χαρτοπίνακας (flipchart) και
μαρκαδόροι.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ

10 λεπτά

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/
ΤΡΙΕΣ ΝΑ
ΜΠΟΡΟΥΝ:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Συζήτηση αποτελεσμάτων στην
ολομέλεια: Συγκεντρώστε όλους/
όλες τους/τις μαθητές/τριες για να
συζητήσουν μαζί τη δραστηριότητα.

Ερωτήσεις για τις/τους μαθήτριες/
ητές: Τι τις/τους εντυπωσίασε
περισσότερο; Τι έμαθαν για την
ιστορία ως κλάδο και, ειδικότερα,
για την ιστορία των Κυπρίων
γυναικών;

Να σκεφτούν
κριτικά σχετικά με
το πώς λειτουργούν
οι έμφυλες
προκαταλήψεις,
αλλά και το πώς
προωθούνται μέσα
από την ιστορία
και την κουλτούρα
μας· να αναπτύξουν
δεξιότητες
συζήτησης.

&
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Κάρτες Μαθητών/τριών: Προσπαθήστε να διερευνήσετε τις πιο κάτω ερωτήσεις μέσα
από το υλικό που σας δίνεται:
•

Ποιους ρόλους φαίνεται να είχαν οι γυναίκες στην Κύπρο κατά το πρώτο μισό του 20ού
αιώνα;

•

Τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε για την καθημερινή τους ζωή από τις
διαθέσιμες πηγές; Φαίνεται να είχαν διπλό εργασιακό ρόλο οι γυναίκες – για παράδειγμα,
σε αγροτικές δουλειές και στο σπίτι;

•

Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτές είναι αξιόπιστες ιστορικές πηγές; Γιατί νομίζετε ότι
το υλικό για την εργασία των γυναικών το βρίσκουμε κυρίως σε οπτικές ιστορικές πηγές
και σε πηγές από την προφορική ιστορία;

•

Ποιες ήταν οι κύριες απαιτήσεις των γυναικών σε σχέση με τα εργατικά δικαιώματα;

Φύλλο εργασίας 1: Φωτογραφίες και πίνακες που σχετίζονται με την εργασία των
γυναικών στην Κύπρο

1

2

3

4

1. Εργάτριες σε λατομείο στην Πάφο σπάζουν πέτρες υπό την επίβλεψη επιστάτη. Φωτογραφία του 1924 (ΠΕΟ
1991).
2. «Φούρνισμα ψωμιού», του Γιάννη Πελεκάνου (2007).
3. Εργάτριες σε εργοστάσιο καπνού ξεχωρίζουν τον καπνό. Φωτογραφία του 1906 (ΠΕΟ 1991).
4. «Συνάουν δεμάτια», του Μιχαήλ Κάσιαλου.

Φύλλο εργασίας 2
Μαρτυρία Χρυσταλλένης Μηλιώτη (γεννημένης στο Βαρώσι, 1924), εργάτριας στο
Νηματουργείο Π. Ιωάννου*
«Το νηματουργείο του Π. Ιωάννου, ιδρύθηκε το 1906 στην Αμμόχωστο και λειτουργούσε μέχρι το
1948. Απασχολούσε καμιά εβδομηνταριά πρόσωπα, τα περισσότερα εργάτριες. ... Όπως έλεγαν
οι πιο παλιές εργάτριες, οι συνθήκες εργασίας ήταν πολύ ανθυγιεινές, οι ώρες δουλειάς 10-12
την ημέρα, και τα μεροκάματα από τα 6-12 γρόσια ανάλογα. Η συμπεριφορά των υπεύθυνων
ήταν απαράδεκτη. Υπήρχαν περιπτώσεις που οι επιστάτριες έδερναν εργάτριες, που ήταν κυρίως
κορούδες των δέκα και δεκαπέντε χρονών.
Από το βαμβάκι έπρεπε να βγαίννει [sic] το κοκκόνι. Μετά το βαμβάκι το έπαιρναν στους μύλους
να καθαρίσει και να γίνει φυτίλλι [sic]: Πρώτα χοντρό, μετά πιο λεπτό, πιο λεπτό μέχρι που να
γίνει κλωστή. Οι κορούδες έβαλλαν μέσα στις κοφίνες τα μασούρια με τις κλωστές, τα έφερναν
στους πυρωμένους φούρνους, μετά τα έβαλλαν πάνω σε ανέμες για να γίνουν οι θηλιές. Ήταν
δουλειά πολύ εντατική και δύσκολη, ιδιαίτερα για κορούδες των δώδεκα χρόνων. ...
Η δουλειά και οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες γι’ αυτό έγιναν στο νηματουργείο απεργίες
το 1938, το 1942, και το 1947. Θυμούμαι την απεργία του 1938. Οι εργάτριες μη αντέχοντας
την καταπίεση ζήτησαν 8ωρο, αύξηση στα μεροκάματα και καλύτερη συμπεριφορά από τους
υπεύθυνους. Ο εργοδότης δε δέκτηκε [sic] τα αιτήματα και έγινε απεργία. Οι εργάτριες με την
ενθάρρυνση και την καθοδήγηση των αδελφών και των γονιών τους κατέβηκαν στην απεργία,
οι άνδρες όμως όχι. Έτσι υπήρχε διάσπαση, με αποτέλεσμα η απεργία να συνεχιστεί για διόμισυ
[sic] μήνες και να αποτύχει. ...
Το 1942, όταν το προσωπικό του νηματουργείου οργανώθηκε καλύτερα (όπως έγινε και με
την εργατική τάξη Παγκύπρια) υπέβαλε πάλι αιτήματα με τα οποία ζητούσε οκτάωρη εργασία,
αύξηση των μεροκάματων κατά 30% – 40%[,] δικαίωμα για πρόγευμα κατά την διάρκεια της
εργασίας και καλή συμπεριφορά. Τα αιτήματα πάλι απορρίφτηκαν και πάλι έγινε απεργία. Τούτη
τη φορά πήραν μέρος όλοι και άνδρες και γυναίκες και κέρδισαν.»

* Απόσπασμα παρμένο από το βιβλίο Παλεύοντας για τη Ζωή: Αναμνήσεις Βετεράνων, του Παντελή
Βαρνάβα (1990: 149–50).

Απόσπασμα συνέντευξης με τη Δέσποινα Πανάου, γεννημένη το 1931 σε αγροτική
οικογένεια στην Άσσια*
«Που ήμαστεν νεαρές ήταν άλλη ζωή. Ήμασταν τέσσερα παιδιά, τρεις κόρες τζ’ ένας γιος. Ο
πατέρας μου, που ήμασταν μικροί εμείς, ήταν αγροφύλακας, ξέρεις που ’γύριζεν τζ’ επρόσεχεν τα
χωράφκια που τα πρόβατα, τούτα ούλλα, αλλά είσιεν τζαι ποτούντα χτήματα τζαι εδίαν τα κάποιου
άλλου τζαι έκαμνεν τα. Ύστερα που ’μεγάλωσεν ο αρφός μου έκαμνεν τα τζείνος, εβοηθούσαμεν
τον τζ’ εμείς. Επηαίνναμεν έξω στα χτήματα, εβοηθούσαμεν τζ’ εμείς. Ήταν γεωργός ο αρφός
μας, επάαιννεν μόνος του έξω να οργώσει τα χωράφκια με τα άλογα, εμείς εμεινίσκαμεν σπίτιν,
εκάμναμεν τες δουλειές του σπιθκιού. Άλλες εκεντούσασιν ως το καλοτζαίριν που ήταν να
φκουν έξω να θερίσουσιν. Ύστερα το καλοτζαίριν που ήταν να θερίσουμεν τα κριθθάρκα, τα
σιτάρκα ... εμείς [οι γυναίκες] εδήνναμεν τα δεμάτια, τα ’θέριζαν [οι άντρες] με το δρεπάνιν
τζαι εμείς εδήνναμεν τα δεμάτια. Ήταν δύσκολη ζωή, ήταν δύσκολη, να πηαίννει η γεναίκα
έξω άμα είσιες τζαι μωρά μικρά, είσιεν που επαίρναν τζαι τα μωρά τους έξω στα χωράφκια.
Επηαίνναμεν με τον αρφόν μου, εφορτώνναμεν τα δεμάτια στο αμάξιν τζ’ επηαίνναμεν έξω σε
έναν τόπον τζαι αλωνεύκαμεν τα, τζαι το αλώνεμαν ίνταλως ήταν: εξητυλίαμεν τα δεμάτια, τα
κάτσαρα που ’φέρναμεν, τζαι είσιεν τζαι μιαν βουκάνην την ελαλούσαμεν που είσιεν σαν τα
αθκιακούθκια που κάτω τζ’ εζέ[γ]ναμεν τα άλογα τζαι εδιούσαν γυρόν, εκαθούμαστεν πάνω τζ’
εδιούσαν γυρόν ώσπου να λιώσουν τα στάχια, η βουκάνη ήταν έναν ξύλον τζαι είσιεν πάνω
πετρούες τζαι έλιωννεν τα, τζαι εβάλλαν το που πάνω που τα δεμάτια τζαι εστέκουνταν πάνω
τζαι τα άλογα σαν επερνούσαν ελιώνναν το τζαι εγένετουν άσιερον. Ανεμίζαν το άσιερον στον
αέραν για να χωρίσεις το άσιερον που το σιτάριν, το κριθθάριν, είσιεν πολλήν φασαρίαν. Σκοπός
ήταν να παράγεις το κριθθάριν τζαι το σιτάριν, που τζείνον εζούσεν ο κόσμος τότε, το σιτάριν
επαίρναμεν το στον μύλον – στο χωρκόν μας είχαμεν θκυο μύλους – να το κάμουμεν αλεύριν,
ούλλες εζυμώνναμεν, είχαμεν φούρνους σπίτιν μας, ήταν δουλειά των γεναικών.
Είσιεν πολλές που ’δυσκολεύκουνταν ... πρώτα εν είσιεν να πάεις να δουλέψεις αλλού, εδούλευκες
στην οικογένειαν. Είσιεν οικογένειες που εν είχαν δικά τους χωράφκια τζαι επηαίνναν σε ξένα.
Εμείς είχαμεν θείους που ήταν γεωργοί τζαι εσμίαμεν το καλοτζαίριν που ήταν να θερίσουμεν
τζαι επηαίνναμεν μιαν μέραν στου ενός τζαι μιαν μέραν στου άλλου … είσιες να κάμεις τζαι το
νοικοκυριόν σου, άλλες εκεντούσασιν, άλλες εφανίσκασιν στην βούφαν, τούτες ήταν οι δουλειές
των κοπέλλων, τα ρούχα της οικογένειας σαν σεντόνια κ.λπ. είσιεν που τα ’φανίσκαμεν… Την
προίκαν των γεναικών εκάμναν την οι ίδιες, να υφάνουν, να ράψουν, τούτα ούλλα. Είχαμεν
τζαι ζώα, κότες, κουνέλια, πεζούνια, είχαμεν τα μες τα κλουβκιά μα είχαμεν αυλάες πολλές τζαι
ασχολούμαστιν να νεώσουμεν πουλιά, ποτούτα ούλλα, ήταν γεναίτζες που τα νεώννασιν, ήταν
δουλειά των γεναικών.»
* Συνέντευξη που διεξήχθη από την Τζωρτζίνα Χρήστου, 11 Ιουλίου 2015.

Φύλλο εργασίας 3

Κείμενο: «Ζήτω το Παγκύπριον Συλλαλητήριον των Εργατριών της Κύπρου. Στις 25 του Σεπτέμβρη συνέρχεται
στην Λευκωσία στο Κινηματοθέατρον ‘ΡΟΓΙΑΛ’ το Παγκύπριο Συλλαλητήριο των εργατριών. Ένα από τα θέματα
που θα συζητήσει το Συλλαλητήριο είναι και το ζήτημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι εργάτριες θα ζητήσουν
από την Κυβέρνηση Κοινωνικές Ασφαλίσεις για να τους παρέχονται επιδόματα, ιατρική εξέταση και φάρμακα
όταν αρρωστούν, για να προστατεύονται με σύνταξη οι χήρες και τα ορφανά των εργατών και των εργατριών.
Από το Συλλαλητήριο αυτό δεν πρέπει ν’ απουσιάζει καμιά εργάτρια.»
Στη λεζάντα κάτω από τη φωτογραφία αναγράφονται τα εξής: «Χήρα από το Καλό Χωριό της Λεύκας και τα 2
από τα 5 ορφανά της. Ο άνδρας της σκοτώθηκε στα μεταλλεία. Σαν αυτή την χήρα και σαν αυτά τα ορφανά, είναι
δεκάδες, είναι εκατοντάδες στην Κύπρον που είναι χωρίς προστασία. Είναι γι’ αυτό που η Κυβέρνηση έχει καθήκον
να θεσπίσει Κοινωνικές Ασφαλίσεις για την προστασία τους.»
Φυλλάδιο παρμένο από το βιβλίο Κοινοί Εργατικοί Αγώνες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων: Γεγονότα μέσα από
την Ιστορία, του Παντελή Βαρνάβα (1997: 82).

Σχέδιο Μαθήματος 7: Εξερευνώντας τις Ιστορίες της Κοινότητας:
Η Ζωή των Γυναικών στον 20ό Αιώνα
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Βασικές ερωτήσεις: Τι μας λέει για την Κύπρο η εμπειρία των γυναικών κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα;
Ποιος ήταν ο ρόλος των γυναικών στην ανάπτυξη της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας;
Υπόβαθρο: Όταν μελετάμε το πρόσφατο παρελθόν μιας κοινότητας, είναι πάντα χρήσιμο να
συμβουλευόμαστε τις ιστορίες ανθρώπων που βρίσκονται εν ζωή. Σύμφωνα με τον ΟΙΔΕ, «Η
προφορική ιστορία επικεντρώνεται κυρίως στις προφορικές πηγές και δημιουργεί ιστορίες με τη
συστηματική καταγραφή, διατήρηση και ερμηνεία ιστοριών, αναμνήσεων και μαρτυριών ανθρώπων
εν ζωή» (2011: 7). Με τον τρόπο αυτό, συγκεντρώνουμε τεκμήρια διαφόρων ειδών, δημιουργώντας
έτσι μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της ιστορίας. Σε αυτό το σχέδιο μαθήματος στόχος μας είναι
να διευκολύνουμε την κατανόηση του πώς μπορούμε να αποδομήσουμε πατριαρχικές ή ηγεμονικές
σχέσεις εξουσίας και του πώς οι ιστορίες των γυναικών μπορούν να ρίξουν νέο φως στην ιστορία.
Όταν αποφασίσετε να ασχοληθείτε με ερευνητικό πρόγραμμα (project) προφορικής ιστορίας,
παρακαλούμε συμβουλευτείτε την έκδοση του ΟΙΔΕ Μια Εισαγωγή στην Προφορική Ιστορία: Όταν
οι Εμπειρίες των εν Ζωή Ανθρώπων Γίνονται Ιστορία (2011). Η έκδοση αυτή είναι διαθέσιμη τόσο
διαδικτυακά (στο www.ahdr.info) όσο και σε έντυπη μορφή από το γραφείο του ΟΙΔΕ στο Σπίτι της
Συνεργασίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
5 λεπτά

7 λεπτά

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΝΑ
ΜΠΟΡΟΥΝ:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Να καταλάβουν τη
σημαντικότητα της
προφορικής ιστορίας/των
προφορικών ιστοριών στο
πλαίσιο του αναλυτικού
προγράμματος Ιστορίας.

Οι μαθητές/τριες συζητούν το
ακόλουθο σε ομάδες: «Γιατί νομίζετε
ότι οι προφορικές ιστορίες των απλών
ανθρώπων είναι σημαντικές για την
κατασκευή της Ιστορίας;»

Υλικά:
Σημειωματάρια
μαθητών/τριών.

Να καταλάβουν ποια
βήματα είναι απαραίτητο
να ακολουθήσουν όταν
σχεδιάζουν συνέντευξη για
ένα ερευνητικό πρόγραμμα
(project) προφορικής
ιστορίας.

Παρουσίαση Power Point από την/τον
εκπαιδευτικό:

Συζήτηση στην ολομέλεια.

• Τι πρέπει να σκεφτούμε πριν από τη
συνέντευξη
• Θέματα ηθικής
• Τι πρέπει να κάνουμε πριν από τη
συνέντευξη
• Η ίδια η συνέντευξη
• Μετά τη συνέντευξη
Συζήτηση.

Υλικό για την
ετοιμασία της
παρουσίασης
μπορείτε να βρείτε
στην έκδοση του
ΟΙΔΕ Μια Εισαγωγή
στην Προφορική
Ιστορία: Όταν οι
Εμπειρίες των εν Ζωή
Ανθρώπων Γίνονται
Ιστορία (2011).
Άλλα υλικά:
Προβολέας και
υπολογιστής.
Φυλλάδια για την
παρουσίαση/βήματα.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΝΑ
ΜΠΟΡΟΥΝ:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

15 λεπτά

Να δουλεύουν ομαδικά και
σε συνεργασία και να κάνουν
κριτική συζήτηση σχετικά με
την επιλογή ιστορικών πηγών
και την ιστορική σημασία.

Οι μαθήτριες/ητές χωρίζονται σε ομάδες
των 3 ή 4 (ανάλογα με το μέγεθος της
τάξης) και κάνουν καταιγισμό ιδεών σε
σχέση με πιθανά θέματα από τη ζωή
των γυναικών που είναι ενδιαφέροντα
και που μπορούν επίσης να τύχουν
εξέτασης μέσω της προφορικής
ιστορίας.
Ακολούθως αποφασίζουν ποιο άτομο
θα ήταν ενδιαφέρον, προσιτό και
αξιόπιστο για να πλησιάσουν, για να
πραγματοποιήσουν συνέντευξη στο
θέμα που έχουν επιλέξει. Σκέφτονται
επίσης το πώς θα μπορούσαν να
προσεγγίσουν αυτό το άτομο.

Αυτή η διαδικασία
μπορεί να γίνει και
ανάποδα.

11 λεπτά

Να επιλέγουν και να
ιεραρχούν τις σωστές
ερωτήσεις για μια συνέντευξη
προφορικής ιστορίας.

Πώς γίνεται μια καλή ερώτηση; Αυτές οι
ερωτήσεις σας βοηθούν να θέσετε το
θέμα της συμβολής των γυναικών στην
κοινωνία; Οι μαθητές/τριες ιεραρχούν τις
ερωτήσεις που δίνονται ως παράδειγμα
στη λίστα τους, πριν να γράψουν οι
ίδιοι/ίδιες τις δικές τους ερωτήσεις
για τη συνέντευξή τους (Φυλλάδιο –
Δραστηριότητα 2).

Η/ο εκπαιδευτικός
περπατά στην τάξη
προσφέροντας τη
βοήθειά της/του σε
διαφορετικές ομάδες.
Χρειάζεται επίσης
να ξεκαθαρίσει το τι
εννοούμε με τον όρο
«συμβολή».

2 λεπτά

Κλείσιμο

Τίθεται ένα χρονοδιάγραμμα/μια
προθεσμία για τη συμπλήρωση του
στόχου προφορικής ιστορίας. Στις/στους
μαθήτριες/ητές δίνεται ο απαραίτητος
εξοπλισμός.

Προτάσεις για συνέχεια: Οι μαθητές/τριες πραγματοποιούν τις συνεντεύξεις τους και στέλνουν
ευχαριστήρια επιστολή στο άτομο από το οποίο πήραν συνέντευξη. Παρουσιάζουν τα αποτελέσματά
τους στην ολομέλεια της τάξης και σχεδιάζουν ένα ερευνητικό πρόγραμμα (project) πολυμέσων ή μέσων
επικοινωνίας για να παρουσιάσουν στο σχολείο.
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

1. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς να διεξαγάγετε
συνέντευξη για ερευνητικό πρόγραμμα (project) Προφορικής
Ιστορίας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την έκδοση του ΟΙΔΕ Μια
Εισαγωγή στην Προφορική Ιστορία: Όταν οι Εμπειρίες των εν Ζωή
Ανθρώπων Γίνονται Ιστορία (2011) (διαθέσιμη στο www.ahdr.info).

2. Κόψτε τις ακόλουθες κάρτες ερωτήσεων. Σε ομάδα,
αποφασίστε πόσο σημαντική είναι η καθεμία από
αυτές τις κάρτες για την πραγματοποίηση συνέντευξης
προφορικής ιστορίας. Αν η ερώτηση είναι πολύ
σημαντική, βάλτε τη στο κέντρο του στόχου, πιο έξω αν
δεν είναι τόσο σημαντική και εκτός στόχου αν δεν είναι
καθόλου σημαντική!
Παράδειγμα ερωτήσεων για το ακόλουθο θέμα:
«Πώς άλλαξαν οι ρόλοι των γυναικών στην κοινωνία της
Κύπρου κατά τη διάρκεια της ζωής σου;»

&

Πού γεννήθηκες;

Πού μεγάλωσες;

Τι δουλειά έκαναν οι γονείς σου;

Θα έλεγες ότι η οικογένειά σου ήταν
συνηθισμένη; Γιατί; Γιατί όχι;

Πού πήγες σχολείο;

Τι φορούσες στο σχολείο;

Τι φορούσες στο σπίτι;

Τι φορούσες έξω από το σπίτι/σε ειδικές
περιστάσεις;

Ποιος σχεδίαζε/έφτιαχνε/αγόραζε τα ρούχα
σου;

Θα ήθελες να μοιραστείς φωτογραφίες της
παιδικής σου ηλικίας/των νεανικών σου
χρόνων/του γάμου σου μαζί μας;

Νομίζεις ότι το πώς ντύνονταν οι γυναίκες
στο παρελθόν αντικατόπτριζε τα κοινωνικά
πρότυπα της εποχής;

Νομίζεις ότι το ντύσιμο των γυναικών
αντικατοπτρίζει τη θέση των γυναικών στην
κοινωνία;

Υπάρχει κάτι άλλο που θεωρείς σημαντικό για
το πώς ντύνονταν οι γυναίκες στο παρελθόν
στην Κύπρο;

Όταν ήσουν πολύ νέος/νέα, ήταν διαφορετικές
οι στάσεις έναντι των γυναικών σε σχέση με
σήμερα; Αν ναι, πώς; Γιατί έχουν αλλάξει;

Θέλεις να μοιραστείς κάτι άλλο μαζί μας;

3. Προτάσεις για συνέχεια – Δραστηριότητα ηλεκτρονικών υπολογιστών: Για πηγές, επιπρόσθετη
βιβλιογραφία για προφορική ιστορία και παραδείγματα συνεντεύξεων, μπορείτε να επισκεφθείτε:
Οδηγός Προφορικής Ιστορίας, βήμα προς βήμα:
http://dohistory.org/on_your_own/toolkit/oralHistory.html
Συνεντεύξεις μαθητών/τριών από ηλικιωμένους/νες που βίωσαν σημαντικές
ιστορικές στιγμές στον 20ό αιώνα
http://www.tellingstories.org

Να θυμάστε: Το να έχετε στον
νου σας ηθικά ζητήματα που
εγείρονται είναι εγγύηση
για τη διεξαγωγή υπεύθυνης
έρευνας και ικανότητα να
προστατέψετε τόσο τις/τους
ερευνήτριες/τές, όσο και τα
άτομα που αφηγούνται τις
εμπειρίες τους!

Σχέδιο Μαθήματος 8: Αλλαγή και Συνέχεια: Η Ζωή των Γυναικών από το 1878
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Βασικές ερωτήσεις: Έχει αλλάξει η ζωή των γυναικών τα τελευταία 100 χρόνια (από τότε που γεννήθηκε
η γιαγιά σας μέχρι σήμερα); Με ποιους τρόπους έχει μείνει ίδια η ζωή των γυναικών σε αυτή την περίοδο;
Νομίζετε ότι η ιστορική αλλαγή και συνέχεια ήταν οι ίδιες για όλες τις γυναίκες στην Κύπρο; Γιατί; Γιατί όχι;
Υπόβαθρο: Αλλαγή και συνέχεια: Οι μαθήτριες/ητές αποκτούν διαφορετική κατανόηση του παρελθόντος
όταν σταματήσουν να το βλέπουν σαν μια σειρά ή λίστα γεγονότων. Αυτή η απλοϊκή θεώρηση – ή
παρεξήγηση – του παρελθόντος δίνει τη θέση της σε μια πιο πολύπλοκη και ολοκληρωμένη θεώρηση της
ιστορίας ως συνδυασμό συνέχειας και αλλαγής. Μέσα από τις έννοιες της ομοιότητας και της διαφοράς,
οι εκπαιδευτικοί ζητούνται να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/τριές τους να καταλάβουν ότι τα ιστορικά
γεγονότα είχαν/έχουν διαφορετικές επιπτώσεις σε διαφορετικά μέρη του πληθυσμού ή της κοινωνίας.
Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγουμε γενικεύσεις αλλά και μια λανθασμένη αίσθηση ομοιογένειας, ενώ οι
μαθητές/τριες ξεκινούν επίσης να εξοικειώνονται με την έννοια της πολυμορφίας.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΝΑ
ΜΠΟΡΟΥΝ:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

7 λεπτά

Να εξοικειωθούν με ορισμούς
διαφορετικών σημαντικών
ιστορικών όρων.

Δραστηριότητα
1: Αντιστοίχιση
διαφόρων ιστορικών
όρων με τους
ορισμούς τους.

Οι μαθήτριες/ητές χωρίζονται σε ομάδες.
Ο/η εκπαιδευτικός περπατά ανάμεσά τους,
βοηθώντας τες/τους να ταιριάξουν τους
όρους με τους ορισμούς τους.

7 λεπτά

Να μάθουν να δουλεύουν
συνεργατικά. Να καταλάβουν
τη φύση της αλλαγής και της
συνέχειας. Να καταλάβουν
ότι η αλλαγή δεν γίνεται
ομοιόμορφα.

Δραστηριότητα 2:
Αλλαγή και συνέχεια
μέσω της μελέτης
γραφικών.

Η/ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τα
γραφικά και εξηγεί τη φύση της αλλαγής
και της συνέχειας στην ιστορία.

6 λεπτά

Να μάθουν πώς να υπολογίζουν
την αλλαγή στην ιστορία των
γυναικών και να αναπτύξουν
αναλυτικές δεξιότητες.

Δραστηριότητα
3: Συζήτηση στην
ολομέλεια.

Ο/η εκπαιδευτικός βοηθά τις/τους
μαθήτριες/ητές να ταιριάξουν τους όρους
που βρίσκονται στις δύο στήλες της
Δραστηριότητας 1 και να συζητήσουν τα
γραφικά της Δραστηριότητας 2 σε σχέση
με την ιστορία των γυναικών (στην Κύπρο
και αλλού). Ζητά παραδείγματα από την
ιστορία της Κύπρου, από το 1878 μέχρι
σήμερα.

10 λεπτά

Να καταλάβουν πώς οι αλλαγές
στην κυπριακή κοινωνία έχουν
επηρεάσει διαφορετικές ομάδες
γυναικών με διαφορετικούς
τρόπους. Να καταλάβουν την
αλλαγή και τη συνέχεια, την
ομοιότητα και τη διαφορά.

Δραστηριότητα 4:
Ανθρώπινο Γραφικό:
Βάλτε τις δηλώσεις
για τις αλλαγές στη
ζωή των γυναικών σε
χρονολογική σειρά.
Συζητήστε ομοιότητες
και διαφορές.

Ένα κομμάτι σχοινί ή σελοτέιπ
τοποθετείται είτε στο έδαφος είτε
στον τοίχο της τάξης. Οι μαθητές/τριες
προσκαλούνται να βάλουν τις δηλώσεις
της Δραστηριότητας 4 σε χρονολογική
σειρά. Ακολουθεί συζήτηση για το πώς
τα γεγονότα αυτά έχουν επηρεάσει
διαφορετικές γυναίκες.

2 λεπτά

Κλείσιμο

Οι εκπαιδευτικοί συμβουλεύονται
να χρησιμοποιήσουν τα άλλα σχέδια
μαθήματος που υπάρχουν σε αυτή την
έκδοση, για να δουν τους συσχετισμούς
και να προσφέρουν ιδέες στους/στις
μαθητές/τριες για τη συμπλήρωση αυτής
της άσκησης.
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ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
1. Κατανοώντας βασικούς όρους. Ταιριάξτε τις λέξεις με τον ορισμό τους:
α. Αλλαγή σημαίνει...

i. ότι τα πράγματα μένουν στάσιμα ή κολλούν και δεν βελτιώνονται.

β. Συνέχεια σημαίνει…

ii. ότι τα πράγματα δείχνουν να είναι τα ίδια ή πολύ παρόμοια
μεταξύ τους.

γ. Ομοιότητα σημαίνει…

iii. ότι κάποιος έχει ή εκφράζει μια προσωπική άποψη ή κρίση.

δ. Διαφορά σημαίνει…

iv. ότι μελετούμε κάτι προκειμένου να καταλάβουμε τα
χαρακτηριστικά του και τις πιθανές σχέσεις μεταξύ πραγμάτων

ε. Πρόοδος σημαίνει…

v. ότι τα πράγματα αλλάζουν ή μεταμορφώνονται.

στ. Οπισθοδρόμηση σημαίνει…

vi. ότι τα πράγματα δεν μοιάζουν ίδια, διαφέρουν ή ξεχωρίζουν
μεταξύ τους.

ζ. Στασιμότητα σημαίνει…

vii. ότι καταλήγουμε σε κάποια άποψη, βασισμένοι/ες σε αποδείξεις.

η. Ανάλυση σημαίνει…

viii. ότι τα πράγματα μένουν τα ίδια.

θ. Γνώμη σημαίνει…

ix. ότι τα πράγματα πάνε πίσω σε μια προγενέστερη κατάσταση· ότι
υπάρχει επιστροφή ή επαναστροφή.

ι. Συμπέρασμα σημαίνει…

x. ότι τα πράγματα προχωρούν μπροστά ή βελτιώνονται.

2. Συζητήστε τα πιο κάτω γραφικά στις ομάδες σας και δώστε παραδείγματα από την ιστορία των
γυναικών στην Κύπρο και αλλού.
Οι ιστορικοί μάς λένε ότι η αλλαγή δεν συμβαίνει ομοιόμορφα...
Τα ιστορικά γεγονότα δεν είναι έτσι…

ΠΑΡΕΛΘΟΝ

…αλλά μάλλον έτσι

ΠΑΡΟΝ

ΠΑΡΕΛΘΟΝ

ΠΑΡΟΝ

3. Στην ολομέλεια της τάξης, συζητήστε πώς οι όροι που συναντήσαμε στη Δραστηριότητα 1 και
τα γραφικά που συναντήσαμε στη Δραστηριότητα 2 σχετίζονται με την ιστορία των γυναικών
στην Κύπρο. Πώς υπολογίζουμε την αλλαγή στην ιστορία των γυναικών;

4. Ανθρώπινο Γραφικό: Στο σχοινάκι που βλέπετε πιο κάτω, βάλτε σε χρονολογική σειρά τις
ακόλουθες δηλώσεις για την ΑΛΛΑΓΗ στη ζωή των γυναικών στην Κύπρο από το 1878 μέχρι
σήμερα.

&

1960 – Οι γυναίκες της Κύπρου κερδίζουν το
δικαίωμα της ψήφου.

1878 – Αρχή της βρετανικής αποικιοκρατίας
στην Κύπρο.

1963 – Η Αϋλά Χαλίτ Κιαζίμ γίνεται η πρώτη
βουλεύτρια στη Βουλή των Αντιπροσώπων της
Κυπριακής Δημοκρατίας.

2004 (Μάιος) – Η Κύπρος γίνεται μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2004 (Απρίλιος) – Πραγματοποιείται το
δημοψήφισμα για το Σχέδιο Ανάν.

Τέλη της δεκαετίας του 1930 –
Δημιουργούνται οι πρώτες Γυναικείες Εργατικές
Οργανώσεις.

1974 – Ξεκινά η τουρκική εισβολή στην
Κύπρου.

2014 – Η Ανδρούλλα Βασιλείου διορίζεται
Ευρωπαία Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού,
Πολυγλωσσίας και Νεολαίας.

1948–49 – Ιδρύονται οι πρώτες Προοδευτικές
Γυναικείες Οργανώσεις. Σταδιακά, αυτές
οδηγούν στην ίδρυση της Παγκύπριας
Οργάνωσης Δημοκρατικών Γυναικών, που
συνδέεται με την Αριστερά.

1998 – Η ομοφυλοφιλία αποποινικοποιείται
στην Κυπριακή Δημοκρατία.

2014 – Η ομοφυλοφιλία αποποινικοποιείται
στην τουρκοκυπριακή κοινότητα.

1955 – Η EOKA ξεκινά ένοπλη δράση εναντίον
της βρετανικής κυριαρχίας.

Αφού συμπληρώσετε αυτή την άσκηση, συζητήστε ΔΙΑΦΟΡΕΣ και ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ σε σχέση με
βασικούς όρους που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τώρα σε αυτό το φυλλάδιο. Οι αλλαγές αυτές έχουν
επηρεάσει τις γυναίκες στην Κύπρο με τον ίδιο τρόπο; Ποιες ήταν οι επιπτώσεις τέτοιων αλλαγών
σε γυναίκες προερχόμενες από διαφορετικά υπόβαθρα;

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Βιολογικό φύλο: Βιολογικά χαρακτηριστικά με τα οποία γεννιέται κανείς, που καθορίζονται από τα
γεννητικά όργανα, τις ορμόνες και τα χρωματοσώματα. Ένα άτομο μπορεί να γεννηθεί ως θηλυκό,
αρσενικό ή μεσοφυλικό (δηλαδή να έχει ένα μείγμα ανατομικών χαρακτηριστικών που αποδίδονται σε
αρσενικά και θηλυκά άτομα).
Κοινωνικό φύλο: Κοινωνικά δομημένοι ρόλοι και προσδοκίες για γυναίκες και άντρες, τόσο στην ιδιωτική
όσο και στη δημόσια ζωή τους, ανάλογα με το βιολογικό φύλο που τους αποδίδεται στη γέννηση. Οι
έμφυλοι ρόλοι αλλάζουν ανάλογα με την κουλτούρα και με το πέρασμα του χρόνου, επομένως δεν
είναι στατικοί. Το κοινωνικό φύλο είναι σχεσιακό· αυτό σημαίνει ότι για να καταλάβουμε τους έμφυλους
ρόλους που αποδίδονται στις γυναίκες, πρέπει επίσης να καταλάβουμε τους έμφυλους ρόλους που
αποδίδονται στους άντρες, αφού θεωρείται συνήθως ότι οι έμφυλοι ρόλοι είναι συμπληρωματικοί (οι
γυναίκες αναμένεται ότι πρέπει να είναι και να κάνουν ό,τι οι άντρες δεν πρέπει να είναι ή να κάνουν).
Λεσβιακά, ομοφυλοφιλικά, αμφισεξουαλικά, διεμφυλικά, queer, μεσοφυλικά και ασεξουαλικά
άτομα (LGBTQIA+): Η λέξη λεσβία αναφέρεται σε γυναίκα που ελκύεται σεξουαλικά ή ρομαντικά από μια
άλλη γυναίκα· η λέξη ομοφυλόφιλος (gay) αναφέρεται σε άντρα που ελκύεται σεξουαλικά ή ρομαντικά
από έναν άλλον άντρα· η λέξη αμφισεξουαλικό αναφέρεται σε άτομο που μπορεί να ελκύεται από
άλλο άτομο ανεξαρτήτως του φύλου του· η λέξη ασεξουαλικό αναφέρεται σε άτομο που ελκύεται από
άλλα άτομα μόνο ρομαντικά αλλά όχι σεξουαλικά· η λέξη διεμφυλικό αναφέρεται σε άτομο του οποίου
το βιολογικό/κοινωνικό φύλο που του αποδόθηκε στη γέννηση δεν ταιριάζει με τη δική του έμφυλη
ταυτότητα και έκφραση· η λέξη μεσοφυλικό αναφέρεται σε άτομο που έχει ένα μείγμα ανατομικών
χαρακτηριστικών που αποδίδονται σε αρσενικά και θηλυκά άτομα στη γέννηση· η λέξη queer αναφέρεται
σε άτομο που απορρίπτει όλες τις πιο πάνω ταυτότητες, συμπεριλαμβανομένων του δυαδικού φύλου
και της αναγκαστικής ετεροσεξουαλικότητας, και βιώνει το φύλο και τη σεξουαλικότητά του ως ρευστά
και μεταβαλλόμενα, χωρίς προκαθορισμένους ορισμούς.
Πατριαρχία: Κυριολεκτικά σημαίνει «η αρχή [διοίκηση/εξουσία] του πατέρα» και έχει χρησιμοποιηθεί
για να δηλώσει την κυριαρχία των αντρών πάνω στις γυναίκες σε όλους τους τομείς της ζωής. Είναι ένα
κυβερνητικό και κοινωνικό σύστημα, δομημένο με τρόπο που να προωθεί την αντρική εξουσία και να
αποκλείει τις γυναίκες από διάφορους τομείς, όπως τα κέντρα λήψης αποφάσεων και ψηλές θέσεις σε
επιχειρήσεις. Η έννοια αυτή απαντάται επίσης σε πιο ιδιωτικούς τομείς της ζωής, για παράδειγμα στην
ιδέα ότι οι πατέρες είναι οι αρχηγοί της οικογένειας και τα άτομα που λαμβάνουν τις αποφάσεις σε σχέση
με την προίκα και την κληρονομιά της οικογένειας. Σε πολλές κοινωνίες η παρουσία της πατριαρχίας
ήταν εις βάρος των γυναικών. Αυτό αντικατοπτριζόταν, για παράδειγμα, στα βοηθήματα που λάμβαναν
οι μονογονεϊκές οικογένειες (οι περισσότερες από τις οποίες αποτελούνται από μόνες μητέρες) και στη
ντροπή και τη σιωπή που περιβάλλει τη βία στην οικογένεια, μεταξύ άλλων. Όλα αυτά τα ζητήματα
μπορούν να περιληφθούν στην έννοια της πατριαρχίας, όμως χρειάζεται κανείς να έχει υπόψη ότι η
πατριαρχία, όπως και το φύλο, αλλάζει μέσα στα χρόνια και μπορεί να πάρει διαφορετικές μορφές,
ανάλογα με το πολιτισμικό συγκείμενο κάθε κοινωνίας.
Για μια πληρέστερη λίστα ορισμών που σχετίζονται με το φύλο, επισκεφθείτε το Γλωσσάρι που
ετοιμάστηκε από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (Mediterranean Institute
of Gender Studies) στο:
http://www.medinstgenderstudies.org/wp-content/uploads/Gender-Glossary-updated_final.pdf
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