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Εισαγωγή
Το βιβλιάριο με τον τίτλο: «Η Οθωμανική περίοδος στην Κύπρο: Μαθαίνουμε να διερευνούμε την αλλαγή, τη συνέχεια και την ποικιλομορφία», έχει
γραφτεί για να χρησιμοποιηθεί στο μάθημα της Ιστορίας ως συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό και έχει λάβει υπόψη του τα ήδη υπάρχοντα
αναλυτικά προγράμματα Ιστορίας στην Κύπρο. Αποτελεί μέρος μιας σειράς βιβλιαρίων συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού, που εκδόθησαν
από τον Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Πολυπρισματικότητα και Διαπολιτισμικός Διάλογος στην
Εκπαίδευση (ΜΙDE).
Η ανάπτυξη συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευτικούς και νέους αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες του Ομίλου
Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας. Από τον Οκτώβριο του 2010, συγγραφείς και εκπαιδευτικοί συνεργάτες εργάστηκαν φιλόπονα σε θεματικές
περιοχές-κλειδιά, με αποτέλεσμα τη συγγραφή βιβλιαρίων στις τρεις γλώσσες, ελληνική, τούρκικη και αγγλική, με τους εξής τίτλους: Η Οθωμανική
περίοδος στην Κύπρο, Σκέφτομαι ιστορικά για το ζήτημα των αγνοούμενων προσώπων, Μαθαίνω να εξερευνώ την Ιστορία της Κύπρου μέσα από
τα κυπριακά τεχνουργήματα, Τα παιδιά μας-τα παιχνίδια μας, Το Σπίτι της Συνεργασίας και Εισαγωγή στην Προφορική Ιστορία.
Ο Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας, ο οποίος ιδρύθηκε το 2003 με τη διάνοιξη των οδοφραγμάτων, είναι μια μη κυβερνητική, μη
κερδοσκοπική και πολυ-κοινοτική οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών. Το συμβούλιο του Ομίλου αποτελείται από Ελληνοκύπριους και
Τουρκοκύπριους εκπαιδευτικούς και ιστορικούς. Με τις δραστηριότητές του, οι οποίες βασίζονται στο όραμά του όπως είχε διατυπωθεί από την
ίδρυσή του, ο Όμιλος αποτελεί ζωντανό παράδειγμα του πώς μπορούν να καρποφορήσουν η παραγωγική συνεργασία, οι δημιουργικές ιδέες, ο
εθελοντισμός και ο σεβασμός σε ολόκληρο το νησί μας, μεταξύ των δύο πλευρών της διαχωριστικής γραμμής.
Από την αρχή, το όραμα του Ομίλου Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας προσανατολιζόταν προς μια μεταρρύθμιση της διδασκαλίας της ιστορίας με
τρόπο που να μετασχηματίζει την αντίληψη των μαθητών για τον κόσμο, μέσα από την εκμάθηση του πώς να μελετούν το παρελθόν και να
σκέφτονται ιστορικά. Η κατανόηση της ιστορίας ως επιστήμης παρέχει στους μαθητές έναν τρόπο θέασης του κόσμου, προσδίδει νόημα στο παρόν
τους και τους βοηθά να προσανατολίζονται προς το μέλλον. Για να επιτευχθεί αυτό, ο ερευνητής της διδασκαλίας της ιστορίας, Lee (2011:65),
υποστηρίζει ότι οι μαθητές πρέπει «να αποκτήσουν τον εννοιολογικό εξοπλισμό που θα τους επιτρέπει να κατανοούν τα διάφορα είδη των
ισχυρισμών που διατυπώνει η ιστορία, αλλά και το πώς αυτοί μπορούν να ελεγχθούν...». Χρειάζεται οι μαθητές να καλλιεργήσουν «την προδιάθεση
να παράγουν τα καλύτερα δυνατά επιχειρήματα για την οποιανδήποτε ιστορία αφηγούνται, που να σχετίζονται με τα δικά τους ερωτήματα» (2011:65).
Χρειάζεται να καλλιεργήσουν την έννοια των ιστορικών αποδείξεων αλλά και το σεβασμό προς τις ιστορικές αποδείξεις. Χρειάζεται επίσης οι
μαθητές να αναπτύξουν την ετοιμότητα να θέτουν νέα ερωτήματα, να διερευνούν ποικίλες οπτικές γωνίες και να κατασκευάζουν ή να αμφισβητούν
αφηγήσεις, υπό το φως των πηγών που εξετάζουν και των ερωτημάτων που θέτουν. Χωρίς αυτά, οι μαθητές θα παραμένουν ανίσχυροι ενώπιον
των νέων καταστάσεων που θα καλούνται να αντιμετωπίσουν. Η Κύπρος αποτελεί ένα καλό παράδειγμα γι’ αυτή την άποψη. Οι γενιές των Κυπρίων,
ένθεν και ένθεν της διαχωριστικής γραμμής, που είχαν διδαχθεί την ιστορία ως την προώθηση της επίσημης αφήγησης της κάθε πλευράς, η οποία
συνήθως αναπαριστούσε την οικεία ομάδα ως το θύμα και τους «άλλους» ως την πηγή των προβλημάτων της, σήμερα πολλές φορές αισθάνονται
δυσφορία όταν επικοινωνούν με αυτούς τους «άλλους» ή όταν τους «ανακαλύπτουν». Αυτές οι γενιές συχνά δυσκολεύονται να αποδεχτούν την
ιδέα της συμφιλίωσης και της συνεργασίας.
Η διδασκαλία της ιστορίας, θα πρέπει να βοηθά τους μαθητές να αναπτύσσουν τόσο τις ιστορικές τους γνώσεις όσο και τα διανοητικά εργαλεία
που είναι απαραίτητα για την κατανόηση του σύγχρονου αλλά και του μελλοντικού κόσμου, στον οποίο θα ζήσουν ως ενήλικες. Όταν η ιστορία
διδάσκεται ως επιστημονική πρακτική, τότε οι νέοι θα καλούνται να αναλαμβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη να αναστοχάζονται για την ποιότητα των
επιχειρημάτων τους, να εξετάζουν τις ιστορικές αποδείξεις, να δίνουν νέες κατευθύνσεις στα ερωτήματά τους και να σέβονται τις εναλλακτικές
ιστορικές προοπτικές, όταν προκύπτει ένας διάλογος σχετικά με διάφορες πιθανές ερμηνείες. Με αυτόν τον τρόπο, η συγκεκριμένη προσέγγιση
συνδέει άρρηκτα την ειρήνη, τη σταθερότητα, τη δημοκρατία και την κριτική σκέψη. Η ανάδυση της ιδέας για αυτό το Πρόγραμμα
Συμπληρωματικού Εκπαιδευτικού Υλικού αντλεί απ’ αυτό ακριβώς το σκεπτικό.
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Εξετάζοντας από κοινού την ιστορία και την ιστοριογραφία της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο
Η Οθωμανική περίοδος στην Κύπρο σήμερα διδάσκεται και στις δύο κοινότητες της Κύπρου, αλλά με τρόπο αντιθετικό. Η συγγραφική ομάδα του
Ομίλου, αποτελούμενη από δύο Τουρκοκύπριους και δύο Ελληνοκύπριους ερευνητές, γνώριζε ότι και οι δύο κοινότητες θεωρούν αυτή την περίοδο
εξαιρετικά σημαντική, αλλά για διαφορετικούς λόγους η κάθε μια. Γι’ αυτό το λόγο, θεωρήσαμε αυτή την περίοδο ως ιδανική περίπτωση, ικανή
να βοηθήσει τους νέους να εξερευνήσουν κάποιες από τις συναρπαστικότερες προκλήσεις της διαδικασίας κατασκευής έγκυρων ιστορικών
αφηγήσεων, αλλά και κάποιους από τους λόγους για τους οποίους οι διάφορες ιστορικές αφηγήσεις φαίνεται να συγκλίνουν και να αποκλίνουν
ταυτόχρονα.
Ο σκοπός της συγγραφικής ομάδας δεν ήταν να δημιουργήσει ένα σχολικό εγχειρίδιο για την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο που να αντικαθιστά
τα ήδη υπάρχοντα εγχειρίδια, αλλά να κατασκευάσει συμπληρωματικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμπλουτίσει και να διευρύνει
τη διδασκαλία της ιστορίας και στις δύο πλευρές. Χρησιμοποιώντας μεθόδους διδασκαλίας της ιστορίας οι οποίες σε πολλούς εκπαιδευτικούς θα
φανούν καινούριες ή διαφορετικές, το υλικό υποδεικνύει στο διδάσκοντα ποικίλους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να ενδυναμωθεί η
καλλιέργεια αναλυτικής και κριτικής σκέψης, μέσα από πολλαπλές οπτικές γωνίες. Το παρόν υλικό διαγράφει μια προσέγγιση την οποία οι
εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές τους να διατυπώνουν ερωτήματα, να κατασκευάζουν ιστορικές
αφηγήσεις αλλά και να ελέγχουν κριτικά τις δικές τους αφηγήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ιδέες της αλλαγής, της συνέχειας και της
ποικιλομορφίας. Για το σκοπό αυτό, επιλέξαμε κείμενα από ένα μεγάλο φάσμα πηγών, με πρόθεση όχι να καταρτίσουμε μια εξαντλητική ή
ολοκληρωμένη συλλογή πηγών, αλλά περισσότερο με στόχο να δείξουμε στους νέους τις δυσκολίες που εμπεριέχει η πρόκληση της εξέτασης ενός
ποικιλόμορφου, πολύπλοκου και συχνά ατελούς ιστορικού υλικού, που προέρχεται από τα αρχεία και τα διάφορα απομεινάρια του παρελθόντος.
Τα μαθήματα και οι δραστηριότητες που περιγράφονται σ΄αυτό το βιβλιάριο μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλες πηγές που σχετίζονται με
την Οθωμανική περίοδο, με τις οποίες μπορούν να εργαστούν οι εκπαιδευτικοί. Βασικά οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να αναζητούν νέο υλικό
και πηγές καθώς και υλικό που προέρχεται και από τις δύο πλευρές της διαχωριστικής γραμμής και να το εντάσσουν στις δραστηριότητές τους.
Η εμπειρία του να δουλεύουμε με αυτό το υλικό από κοινού και να αναστοχαζόμαστε γύρω από τις ασυνείδητες πεποιθήσεις και υποθέσεις εργασίας
που ο καθένας από μας κουβαλούσε από τη δική του κοινότητα, υπήρξε και για μας μια συγκλονιστική εμπειρία μάθησης. Αυτή ήταν η πρώτη
φορά που Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι συμμετείχαν σ’ ένα πρόγραμμα τέτοιας μορφής και γι’ αυτό, χρειάστηκε να μάθουμε τον τρόπο να
ανακαλύπτουμε τις αφετηρίες των απόψεων, των αντιλήψεων και των ανησυχιών του καθενός από μας. Είχαμε πολλές και έντονες συζητήσεις
για τις πηγές που θα περιλαμβάναμε, για το στόχο αυτών των μαθημάτων, ακόμα και για τον τίτλο αυτού του βιβλιαρίου. Κατορθώσαμε όμως να
ξεπεράσουμε όλες τις πιθανές δυσκολίες μέσα από την οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης, σεβόμενοι ο ένας τον
άλλον ως επιστήμονες, εκπαιδευτικοί και ερευνητές του τρόπου με τον οποίο τα παιδιά μπορούν να μάθουν να σκέφτονται ιστορικά. Αναλαμβάνουμε
την ευθύνη για πιθανές αβλεψίες, λάθη ή παραλείψεις που ίσως εντοπισθούν σ΄αυτό το βιβιλιάριο. Επίσης συνεργαστήκαμε στενά με την Christine
Counsell, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Cambridge που ειδικεύεται στη διδασκαλία της ιστορίας και τις Mary Partridge και Rachel
Foster, δύο εκπαιδευτικούς ιστορίας στο Comberton Village College, ένα σχολείο στο Cambridge της Αγγλίας, οι οποίες μας καθοδήγησαν αντλώντας
από την εμπειρία τους στο σχεδιασμό μαθημάτων ιστορίας για νέους, τα οποία προωθούν την εποικοδομητική κριτική σκέψη, το ζωντανό διάλογο,
την περιέργεια αλλά και την απόλαυση της διαδικασίας.
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Το σκεπτικό της διερεύνησης στην τάξη: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να αφηγηθεί κάποιος την
ιστορία της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο;
Αυτή η σειρά μαθημάτων σχεδιάστηκε ώστε να στηρίζεται στις γνώσεις που ήδη κατέχουν οι μαθητές για την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο.
Θεωρήσαμε ότι οι μαθητές ήδη γνωρίζουν τουλάχιστον το διάγραμμα της ιστορίας της περιόδου, το οποίο ίσως εστιάζει περισσότερο σε πολιτικά,
διοικητικά και στρατιωτικά γεγονότα. Η συγκεκριμένη σειρά μαθημάτων βοηθά τους μαθητές να επαναφέρουν στη μνήμη τους και να εμπεδώσουν
καλύτερα τις ήδη οικείες γνώσεις και κατόπιν να σκεφτούν άλλους τρόπους με τους οποίους είναι δυνατόν να κατασκευάσουμε και να αποδώσουμε
τη γνώση αυτής της περιόδου.Επομένως, η ακολουθία των μαθημάτων εστιάζει στις πολλές και διαφορετικές αφηγήσεις με τις οποίες μπορεί
κάποιος να συλλάβει και να αποδώσει τις εμπειρίες, τις εξελίξεις ή τη σημασία της περιόδου. Οι αφηγήσεις που επιλέξαμε εστιάζουν στην
καθημερινή ζωή και στις κοινωνικές συναναστροφές των ανθρώπων ή είναι αφηγήσεις που αντλούν συχνά από αντιφατικές πηγές, ανάμεσα στις
οποίες και η υλική κληρονομιά των διαφόρων κτηρίων ή, τέλος, επιχειρούν να συλλάβουν τα μοτίβα των ομοιοτήτων και των διαφορών, της
αλλαγής και της συνέχειας στην ανθρώπινη εμπειρία (Bradshaw 2009; Counsell 2011). Επιπλέον, κατά τη διάρκεια αυτής της ακολουθίας
μαθημάτων, οι μαθητές θα εξετάσουν τις κοινές εμπειρίες που μοιράζονταν οι άνθρωποι στην Κύπρο, αλλά και τα ζητήματα που ενδεχομένως να
τους χώριζαν. Αυτές οι εμπειρίες κυμαίνονται σε ένα πεδίο που περιλαμβάνει από έντονες δυσκολίες και προκλήσεις μέχρι πολιτισμικά και
τεχνολογικά επιτεύγματα, πάντοτε ποικίλες, πλούσιες και συναρπαστικές.
Όπως συμβαίνει πάντοτε με το παρελθόν, είναι εξαιρετικά δύσκολο να συνοψίσει κανείς επαρκώς τέτοιες εμπειρίες σε μια και μοναδική «ιστορία».
Για το λόγο αυτό, αυτή η ακολουθία μαθημάτων προσπαθεί να θέσει προβληματισμούς ως προς την ιδέα της μιας και μόνης ιστορικής αφήγησης
και, μ΄ αυτό τον τρόπο, να βοηθήσει τους μαθητές, όχι μόνο να στοχάζονται με τρόπο δημιουργικό και κριτικό για την Οθωμανική περίοδο στην
Κύπρο, αλλά και να αναπτύξουν την ιστορική τους σκέψη με την ευρύτερη έννοια. Πέρα από τη δυνατότητα κατασκευής αφηγήσεων του
παρελθόντος μέσα από την κριτική διερεύνηση των πηγών, τα συγκεκριμένα μαθήματα υπενθυμίζουν επίσης στους μαθητές ότι οι αφηγήσεις
που κατασκευάζουμε διαφέρουν ανάλογα με τα ευρύτερα ερωτήματα που προσπαθούμε κάθε φορά να απαντήσουμε, τις πηγές που έχουμε στη
διάθεσή μας, τις πηγές που τελικά επιλέγουμε να εξετάσουμε και τα σημεία όπου επιλέγουμε να εστιάσουμε στην κάθε πηγή. Συνεπώς, αυτή η
προσέγγιση ορίζει την ιστορία ως μια ανθρώπινη πρακτική και αντιλαμβάνεται τα προϊόντα της – τις αφηγήσεις που κατασκευάζουν οι ιστορικοί
και οι μαθητές που διδάσκονται ιστορία – ως διαρκώς μεταβαλλόμενα. Υπενθυμίζουμε στους μαθητές ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο
εργάζονται οι ιστορικοί και ότι όλα τα μέλη μιας κοινωνίας έχουν την ευθύνη να ακολουθούν αυτές τις πρακτικές. Ο καθένας από μας οφείλει να
κατανοήσει τη βάση επί της οποίας μπορούμε να στηρίξουμε ισχυρισμούς για το παρελθόν, έτσι ώστε να μπορούμε να συμμετέχουμε οι ίδιοι στη
διαδικασία ανάπτυξης ιστορικών ισχυρισμών, αλλά και να εξετάζουμε κριτικά τους ισχυρισμούς που διατυπώνουν οι άλλοι.
Επιπλέον, τα μαθήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι ενδιαφέροντα, συναρπαστικά, διασκεδαστικά και να θέτουν προκλήσεις στους
έφηβους μαθητές. Οικοδομούνται γύρω από ένα μεγάλο παζλ, το οποίο περιστρέφεται γύρω από ένα μοναδικό «ερώτημα προς διερεύνηση»
(Riley 2000): «Γιατί είναι τόσο δύσκολο να αφηγηθεί κάποιος την ιστορία της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο;» Ο σχεδιασμός του υλικού
υπενθυμίζει αυτό το ερώτημα στο κάθε μάθημα. Επίσης προτρέπει τους μαθητές να μην αποθαρρύνονται στην προσπάθειά τους να κατασκευάσουν
αφηγήσεις της περιόδου, αλλά να κατανοούν και να απολαμβάνουν την πρόκληση που θέτει η κατασκευή πολλαπλών ιστοριών, ικανών να
αποδώσουν επαρκέστερα την ιστορική πολυπλοκότητα και πάντοτε ανοικτών σε καινούριες αναθεωρήσεις. Σε κάθε μάθημα η πολυπλοκότητα
αυτής της πρόκλησης και ο πλούτος του παζλ αποκαλύπτονται περισσότερο. Μέχρι το τέλος των μαθημάτων αυτών, οι μαθητές είναι σε θέση να
επιχειρούν μόνοι τους να κατασκευάζουν τη δική τους «μεγάλη ιστορική αφήγηση», αλλά και να εξηγούν γιατί είναι τόσο δύσκολο να κατασκευαστεί
μια, μοναδική και ενιαία αφήγηση.
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Το τελικό μάθημα: μια επιστολή κι ένα καλειδοσκόπιο
Στην τελική τους δοκιμασία, στο τέλος αυτής της ακολουθίας μαθημάτων, οι μαθητές καλούνται να εξηγήσουν σ’ έναν «ανεπαρκή ιστορικό» γιατί
η Οθωμανική περίοδος στην Κύπρο δεν μπορεί να συνοψιστεί σε μια και μοναδική εικόνα. Οι μαθητές γράφουν μια επιστολή στον ιστορικό
εξηγώντας του αυτή τη δυσκολία. Σ΄ αυτή την επιστολή αντλούν από όλες τις εμπειρίες μάθησης που είχαν στα προηγούμενα μαθήματα,
αιτιολογώντας τις ποικίλες πιθανές ιστορίες οι οποίες θα μπορούσαν να νομιμοποιηθούν και εξηγώντας γιατί οι πηγές δεν μιλούν από μόνες τους,
αλλά χρειάζεται να τους τίθενται ερωτήματα για να παρέχουν αποδείξεις που είτε υποστηρίζουν είτε καταρρίπτουν μιαν υπόθεση εργασίας.
Έπειτα, οι μαθητές καλούνται να αναστοχαστούν κατά πόσον η μεταφορά ενός καλειδοσκοπίου θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη στην κατανόηση
αυτής της πρόκλησης που θέτει η ιστοριογραφία της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο. Στο τέλος, οι μαθητές σχεδιάζουν το δικό τους
καλειδοσκόπιο, αντλώντας από τις γνώσεις που απέκτησαν από τα προηγούμενα μαθήματα.
Αυτές οι δύο δραστηριότητες, η συγγραφή της επιστολής και ο σχεδιασμός του καλειδοσκοπίου, μαζί με διάφορες άλλες, μικρότερες υποστηρικτικές
δραστηριότητες και συζητήσεις στο τελευταίο μάθημα, θα επιτρέψουν στο διδάσκοντα να αξιολογήσει την ποιότητα του ιστορικού στοχασμού
των μαθητών στο τέλος αυτής της ακολουθίας των μαθημάτων.

Αναζητώντας την πρόοδο στην ιστορική σκέψη των μαθητών
Οι εκπαιδευτικοί θα γνωρίζουν κατά πόσον οι μαθητές τους σημείωσαν πρόοδο, εάν, στο τέλος αυτής της ακολουθίας μαθημάτων, οι μαθητές
είναι σε θέση:
• να συζητούν για τα διαφορετικά μοτίβα τα οποία μπορούν να διαμορφώσουν μια αφήγηση – ομοιότητα και διαφορά, αλλαγή και συνέχεια
• να κατακτήσουν βασικές έννοιες όπως η ομοιότητα και η διαφορά, η αλλαγή και η συνέχεια, γράφοντας παραδείγματα «μικρότερων»
αφηγήσεων και αναφερόμενοι στη δυνατότητα ορισμένων πηγών να λειτουργήσουν ως ιστορικές αποδείξεις
• να συζητούν τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να θέτει ερωτήματα και να ερμηνεύει ιστορικές πηγές, ώστε να αντλήσει
αποδείξεις για τις διάφορες όψεις της ζωής κατά την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο.
• να εισηγούνται νέους τρόπους σύνθεσης «μικρότερων» αφηγήσεων με σκοπό τη δημιουργία σοβαρών και έγκυρων «μεγαλύτερων» αφηγήσεων
για το παρελθόν,.
• να εκφράζουν ενθουσιασμό, περιέργεια και πάθος για τη διατύπωση καινούριων ερωτημάτων, για την ενασχόληση με τις δύσκολες προκλήσεις
της ιστορίας και για την κατασκευή, υποστήριξη ή κατάρριψη νέων αφηγήσεων για το παρελθόν.
Πιο συγκεκριμένοι μαθησιακοί στόχοι παρατίθενται για κάθε μάθημα χωριστά. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιούν αυτούς τους στόχους
για να αξιολογούν την ποιότητα της σκέψης και το βαθμό κατανόησης των μαθητών τους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Οι στόχοι
αντιπροσωπεύουν αυτά που οι μαθητές θα είναι σε θέση να κάνουν με το πέρας των μαθημάτων, όχι αυτά που θα διδάξουν οι εκπαιδευτικοί στην
τάξη. Με άλλα λόγια, οι στόχοι αντιπροσωπεύουν τα αποτελέσματα. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες και συζητήσεις σε κάθε μάθημα παρέχουν
στους μαθητές άφθονες ευκαιρίες να εξασκηθούν στον τρόπο σκέψης που υπαγορεύει ο κάθε στόχος. Ανάλογα και με την απόδοση των μαθητών
τους στις προτεινόμενες συζητήσεις και δραστηριότητες, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ανατρέχουν στη στοχοθεσία των μαθημάτων για να
διαπιστώνουν κατά πόσον οι στόχοι έχουν επιτευχθεί και οι μαθητές τους είναι έτοιμοι να προχωρήσουν. Κάποιες φορές είναι πιθανόν οι μαθητές
να χρειάζονται περισσότερες επεξηγήσεις ως ενίσχυση στις βασικές ιδέες των μαθημάτων, επιπρόσθετο χρόνο για να επεξεργαστούν τις νέες
ιδέες και να προβληματιστούν πάνω σ’ αυτές ή επιπλέον εμπέδωση των γνώσεών τους σχετικά με το ιστορικό συγκείμενο της περιόδου. Σ’ αυτές
τις περιπτώσεις, ενδεχομένως να κριθεί αναγκαίο να προσαρμοστούν τα μαθήματα ανάλογα ή να προστεθεί ένα εμβόλιμο μάθημα με περισσότερες
επεξηγήσεις, δραστηριότητες και συζητήσεις, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού.
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Επισκόπηση της ακολουθίας μαθημάτων
Για να επιμερίσουμε την πρόκληση που θέτει το κεντρικό ερώτημα προς διερεύνηση, το κάθε μάθημα καταπιάνεται με ένα ειδικότερο σημείο
εστίασης, σχετικό με το κεντρικό ερώτημα. Το κάθε μάθημα ξετυλίγεται κλιμακωτά προς τον τελικό στόχο, που δεν είναι άλλος από την απάντηση
στο ερώτημα προς διερεύνηση στο τελευταίο μάθημα της ακολουθίας. Με μια ματιά, η ακολουθία των μαθημάτων που προτείνουμε είναι η
ακόλουθη:
Ερώτημα προς διερεύνηση: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να αφηγηθεί κάποιος την ιστορία της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο;
Μάθημα 1: Τι είδους αφηγήσεις μπορούμε να κατασκευάσουμε για την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο;
Μάθημα 2: Τι είδους αφηγήσεις μπορούμε να κατασκευάσουμε για την καθημερινή ζωή κατά την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο, εστιάζοντας
στα μοτίβα της αλλαγής και της συνέχειας;
Μάθημα 3: Τι είδους κοινωνικές συναναστροφές υπήρχαν κατά την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο;
Μάθημα 4: Τι μπορούν να μας πουν τα κτήρια για τους ανθρώπους και τις σχέσεις μεταξύ τους;
Μάθημα 5: Πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε μια ιστορική αφήγηση για την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο; Γιατί είναι τόσο δύσκολο να
αφηγηθούμε μια τέτοια ιστορία;
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Μάθημα 1: Τι είδους αφηγήσεις μπορούμε να κατασκευάσουμε
για την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο;
ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να αφηγηθεί κάποιος την ιστορία της
Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο;
Εστίαση του μαθήματος: Τι είδους αφηγήσεις μπορούμε να κατασκευάσουμε για την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο;
Εισαγωγή
Αυτό το μάθημα βοηθά τους μαθητές να προβληματιστούν σχετικά με τη δυνατότητα οποιασδήποτε γενίκευσης για μια συγκεκριμένη ιστορική
περίοδο σε ορισμένο γεωγραφικό χώρο. Το μάθημα δομείται γύρω από την πρόκληση που ενέχει κάθε προσπάθεια να «συνοψίσει» κανείς μια
ιστορική περίοδο. Την ίδια στιγμή, το μάθημα σκόπιμα αποφεύγει τον κίνδυνο να αφήσει τους μαθητές με την εντύπωση ότι δεν έχει νόημα να
προσπαθεί κανείς να συνοψίσει ή ότι οποιαδήποτε σύνοψη είναι εκ προοιμίου αδύνατη. Αντίθετα, το μάθημα προσφέρει διέξοδο απ’ αυτή την
αίσθηση αδυναμίας, εισάγοντας την ιδέα ότι υπάρχουν διαφορετικά ΕΙΔΗ γενικεύσεων και ότι η κάθε γενίκευση κατασκευάζεται ως απάντηση σε
ένα συγκεκριμένο τύπο ερωτήματος για το παρελθόν. Το μάθημα εστιάζει ειδικότερα στην ιδέα ότι η πολιτική ιστορία είναι μόνο ένα είδος ιστορίας.
Δείχνει στους μαθητές πως, πέρα από τις ιστορικές αφηγήσεις για τις διάφορες πολιτικές εξελίξεις, θα μπορούσαμε, ενδεχομένως, να εξετάσουμε
μια περίοδο και ένα χώρο με διαφορετικούς τρόπους, θέτοντας διαφορετικά ερωτήματα και χρησιμοποιώντας (και) άλλες ιστορικές πηγές. Μ’
αυτό τον τρόπο, θα ήμασταν ίσως σε θέση να εφεύρουμε άλλους τρόπους περιγραφής του παρελθόντος, που να βασίζονται σε ιστορικές αποδείξεις
και μας φανερώνουν κάτι καινούριο.
Στόχοι του μαθήματος
Με το πέρας αυτού του μαθήματος οι μαθητές θα είναι σε θέση:
• να ανακαλούν μια παραδοσιακή πολιτική αφήγηση της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο
• να διακρίνουν τα διαφορετικά είδη αφηγήσεων που μπορούν να κατασκευαστούν για την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο
• να αναστοχάζονται για τη δυνατότητα γενικεύσεων σχετικά με την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο.
Πηγές διδασκαλίας
Πέντε αντικείμενα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να μιλήσει ο εκπαιδευτικός για τον εαυτό του στην τάξη του (π.χ. διαβατήριο,
άδεια οδήγησης, φωτογραφία, πτυχία, ένα αγαπημένο βιβλίο, κάτι σχετικό με τα χόμπι του).
Πηγή 1.1. Πολιτική ιστορία της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο – δραστηριότητα τύπου «συμπληρώστε τα κενά».
Λέξεις σε χάρτινες καρτέλες που αναρτώνται στους τοίχους της αίθουσας διδασκαλίας. Αναγράψτε τις ακόλουθες λέξεις σε μεγάλα κομμάτια χαρτιού
και με μεγάλα γράμματα: πολιτική, θρησκευτική, κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική, τεχνολογική.
Πηγή 1.2 (φύλλο με διάφορα κείμενα-γραπτές πηγές).
Πηγή 1.3: (φύλλο συλλογής δεδομένων με τους τίτλους των αφηγήσεων).
Φύλλα σημειώσεων τύπου post-it.
Το σκεπτικό της επιλογής των πηγών
Τα πέντε αντικείμενα εισάγουν την ιδέα ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα προσωπικά έγγραφα ή άλλα πολιτισμικά προϊόντα, ώστε,
θέτοντας ερωτήματα και εξάγοντας συμπεράσματα, μέσω των αντικειμένων αυτών, να ανακαλύψουμε πράγματα πέρα από τα στενά όρια του
εαυτού μας– σ’ αυτή την περίπτωση για την ευρύτερη κοινωνική ζωή του εκπαιδευτικού. Επίσης εισάγει την ιδέα ότι υπάρχουν όρια στο τι μπορεί
να μάθει κανείς από τέτοια αντικείμενα και ότι αυτά που μαθαίνουμε εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ερωτήματα που θέτουμε.
Η δραστηριότητα 1.1. δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ανακαλέσουν στη μνήμη τους, μια παραδοσιακή πολιτική αφήγηση για την
Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο. Ίσως να κρίνετε αναγκαίο να προσαρμόσετε αυτή τη συγκεκριμένη αφήγηση με τρόπο ώστε να μοιάζει με την
εκδοχή της πολιτικής ιστορικής αφήγησης που έχουν ήδη διδαχθεί οι μαθητές σας.
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Οι λέξεις που θα αναγράφονται στις καρτέλες θα βοηθήσουν τους μαθητές να προβληματιστούν ως προς τα είδη των ιστορικών αφηγήσεων που
μπορεί η ιστορία να κατασκευάσει. Αυτές οι καρτέλες μπορούν να παραμείνουν αναρτημένες στους τοίχους της αίθουσας καθ’ όλη τη διάρκεια
αυτών των μαθημάτων. Είναι πιθανόν σταδιακά να θέλετε να προσθέσετε και άλλες καρτέλες, καθώς και άλλες λέξεις για την ταξινόμηση των
ειδών της ιστορίας, που θα προκύπτουν από αυτή την ακολουθία μαθημάτων.
Οι δραστηριότητες 1.2 και 1.3 βοηθούν τους μαθητές να προβληματιστούν για τα είδη των αφηγήσεων που οι ιστορικοί ενδεχομένως να
κατασκευάζουν για την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο. Η δραστηριότητα 1.3 βοηθά τους μαθητές να καταγράψουν τις ιδέες τους σχετικά με τα
είδη των ιστορικών αφηγήσεων που μπορούν να κατασκευαστούν μέσ’ από τη χρήση συγκεκριμένων πηγών.
Τα μικρά σημειώματα τύπου post-it θα βοηθήσουν τους μαθητές να κάνουν γενικεύσεις για την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο και ταυτόχρονα
να προβληματιστούν γύρω από την πολυπλοκότητα της ιστορίας του νησιού και το βαθμό στον οποίο μπορούν να γίνονται γενικεύσεις.
Αφόρμηση
Τοποθετήστε τα πέντε αντικείμενα σε μια τσάντα. Ζητήστε από τους μαθητές να πλησιάσουν και να επιλέξουν ένα αντικείμενο από την τσάντα.
Ερώτημα: Χρησιμοποιώντας αυτό το αντικείμενο, τι θα μπορούσατε να πείτε με βεβαιότητα για μένα; Προσπαθήστε να αντλήσετε διάφορες
ιδέες, για παράδειγμα ότι το διαβατήριο θα μπορούσε να δείξει πόσο πολυταξιδεμένος είστε, πού γεννηθήκατε κτλ.
Ερώτημα: Χρησιμοποιώντας αυτό το αντικείμενο, τι θα μπορούσατε να υποθέσετε ότι πιθανόν να ισχύει για μένα; Προσπαθήστε να αντλήσετε
διάφορες ιδέες, για παράδειγμα ότι ένα διαβατήριο που δείχνει ότι κάποιος επισκέφτηκε πολλές και διαφορετικές χώρες μπορεί να
δηλώνει ότι τον/την ενδιαφέρει να γνωρίζει διάφορες κουλτούρες, ή ότι του/της αρέσει να ταξιδεύει. Υπογραμμίστε στους μαθητές σας
ότι οι σκέψεις αυτές αποτελούν απλώς δικές τους εικασίες. Βεβαιωθείτε ότι ο τρόπος που διατυπώνουν τις ιδέες τους υποδηλώνει δισταγμό
και όχι βεβαιότητα. Ενθαρρύνετε τους να χρησιμοποιήσουν εκφράσεις όπως: «Χρησιμοποιώντας το διαβατήριο σας, θα μπορούσα να
υποθέσω ότι πιθανόν...».
Ερώτημα: Χρησιμοποιώντας αυτό το αντικείμενο, τι δεν μπορούμε να μάθουμε για μένα; Προσπαθήστε να αντλήσετε διάφορες ιδέες, για
παράδειγμα, οι μαθητές δεν μπορούν να μάθουν από το διαβατήριο σας ποια είναι η αγαπημένη σας χώρα. Αυτή η δραστηριότητα
είναι εξαιρετικά διασκεδαστική. Προσπαθήστε να αντλήσετε αρκετές απαντήσεις από τους μαθητές, άλλες σοβαρές και άλλες αστείες,
όπως για παράδειγμα, «Δεν μπορώ να μάθω μόνο από το διαβατήριο σας αν ταξιδέψατε σ’ αυτές τις χώρες με αεροπλάνο ή πλοίο».
Ερώτημα: Εξετάζοντας και τα πέντε αντικείμενα μαζί, ποιες παρατηρήσεις θα μπορούσαμε να κάνουμε γενικά για μένα; Τι είδους άτομο είμαι;
Ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να σκεφτούν τι περισσότερο προσφέρει η εξέταση μιας συλλογής αντικειμένων σε σύγκριση με την
εξέταση μόνο μεμονωμένων αντικειμένων. Με το να εξετάζουμε περισσότερα από ένα αντικείμενα και να δημιουργούμε σχέσεις μεταξύ
τους, καθιστούμε τη συλλογή ευρύτερη από το σύνολο των μερών της. Αφιερώστε λίγο χρόνο ώστε να καταλάβουν οι μαθητές ότι
μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα αντικείμενο για να διατυπώσουν ένα ερώτημα κι ένα άλλο για να απαντήσουν αυτό το ερώτημα.Μ΄αυτό
τον τρόπο μπορούν να χρησιμοποιήσουν δύο ή περισσότερα αντικείμενα μαζί. Για παράδειγμα, το διαβατήριο μπορεί να δείχνει ότι
κάποιος επισκέφτηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κάτι που μπορεί να οδηγήσει στο ερώτημα: «Γιατί επισκέφτηκες τις ΗΠΑ;», «Τι
είδες στις ΗΠΑ;». Κάποιο άλλο αντικείμενο ίσως να παρέχει ένα κλειδί για την απάντηση αυτού του ερωτήματος.
Ερώτημα: Μπορείτε να επιλέξετε ένα αντικείμενο το οποίο συνοψίζει το ποιος είμαι; Οι μαθητές θα δυσκολευτούν αρκετά με αυτό το ερώτημα,
και επιβάλλεται να δυσκολευτούν. Η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί ώστε να τους προβληματίσει και να τους κάνει να αναστοχαστούν
για τους λόγους για τους οποίους αυτό δεν είναι δυνατόν. Γιατί είναι δύσκολο να συνοψίσουμε ένα άτομο με ένα και μόνο αντικείμενο;
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ΣΗΜ:

Αν δεν επιθυμείτε να επικεντρωθείτε στον εαυτό σας, ζητήστε από τους μαθητές σας να φέρουν πέντε αντικείμενα σχετικά με τον εαυτό
τους. Μετά επιλέξτε ένα μαθητή και πραγματοποιήστε τη δραστηριότητα με την υπόλοιπη τάξη.

Μετάβαση
Εξηγήστε: Στη διάρκεια των επόμενων πέντε μαθημάτων, θα προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε την ιστορία της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο,
εξετάζοντας τους διάφορους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε μια ιστορική αφήγηση αυτής της περιόδου στην
Κύπρο. Αρχικά, ας θυμηθούμε τις ιστορικές γνώσεις που έχετε ήδη για την Οθωμανική Αυτοκρατορία και την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο.
Οδηγίες δραστηριότητας
Μοιράστε το φύλλο Υλικό για το μαθητή 1.1. Ζητήστε από τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τις υφιστάμενες γνώσεις τους ή/και ένα κατάλληλο
βιβλίο αναφοράς ή σχολικό εγχειρίδιο ή/και να βασιστούν στη λογική της ίδιας της αφήγησης για να συμπληρώσουν τα κενά από τον κατάλογο με
όρους που παρατίθενται.
Συζήτηση στην ολομέλεια
Δείξτε στους μαθητές τις ακόλουθες λέξεις γραμμένες σε χάρτινες καρτέλες που έχετε αναρτήσει στους τοίχους της αίθουσας: πολιτική (εξουσία),
κοινωνική (οι ζωές των ανθρώπων), οικονομική (εργασία, βιομηχανία και χρήμα), πολιτισμική (τέχνες, λογοτεχνία), τεχνολογική (επιστήμες και
τεχνολογία). Εξηγήστε στους μαθητές ότι αυτά είναι διαφορετικά είδη αφηγήσεων που μπορούμε να κατασκευάσουμε για την Οθωμανική περίοδο
στην Κύπρο.
Ερώτημα: Τι είδος αφήγησης πιστεύετε ότι ήταν αυτό που μόλις διαβάσατε; Ζητήστε από τους μαθητές να επιλέξουν μια από τις λέξεις που
βρίσκονται αναρτημένες στην αίθουσα. Γιατί; Ζητήστε τους να αιτιολογήσουν την άποψή τους.
Ερώτημα: Με βάση αυτή την αφήγηση και μόνο, ποιες τρεις λέξεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να συνοψίσουμε την ιστορία της
Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο;
Για να βοηθήσουμε τους μαθητές μ’ αυτή την τελευταία ερώτηση, ειδικά στην περίπτωση μικρότερων ηλικιών ή μαθητών με χαμηλότερη αυτοπεποίθηση,
μπορείτε να επιλέξετε να δώσετε μια πιο εκτεταμένη λίστα λέξεων από τις οποίες να επιλέξουν. Αυτες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν λέξεις όπως:
ισχυρή, αδύναμη, ευρεία, σημαντική, ασήμαντη, αμετάβλητη, μεταβαλλόμενη, στατική, καινοτόμος, αναμορφωτική, πολύπλοκη, νέα, παλιά,
μετασχηματιστική, ίδια, διαφορετική. Δείξτε ενδιαφέρον για τις απαντήσεις των μαθητών σας, οι οποίες προβλέπεται να ποικίλλουν. Ενθαρρύνετε
τους να υπερασπίζονται τη δική τους επιλογή λέξεων και να θέτουν ερωτήσεις όσον αφορά τις επιλογές των συμμαθητών τους. Μετά από 2-3 λεπτά
συζήτησης, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν ήδη βρει συναρπαστικούς τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επιλέξουν να συνοψίσουν
την ουσία της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο με λίγες μόνο λέξεις. Ο δικός σας ενθουσιασμός με τις προσπάθειες των μαθητών είναι εξαιρετικά
σημαντικός στην επιτυχία της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
Μετάβαση
Εξηγήστε: Η πολιτική ιστορία της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο είναι μόνο ένα είδος ιστορικής αφήγησης που μπορούμε να κατασκευάσουμε
γι’ αυτή την περίοδο. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε κάποιες πηγές ώστε να σκεφτούμε κάποια άλλα είδη αφηγήσεων που θα μπορούσαμε να
αφηγηθούμε.
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Δραστηριότητα
Μοιράστε στους μαθητές σας αντίγραφα του φύλλου Υλικό για το μαθητή 1.2.
Εξηγήστε: Τώρα θα χρησιμοποιήσετε τις πηγές στο φύλλο Υλικό για το μαθητή 1.2. για να συμπληρώσετε τον πίνακα στο φύλλο Υλικό για το
μαθητή 1.3. Θα χρειαστεί να σκεφτείτε για τα είδη των ζητημάτων που ενδεχομένως να θέτει κάθε μια από τις πηγές – πολιτικά, κοινωνικά,
οικονομικά κτλ.
Δείξτε στους μαθητές πώς να εργαστούν, δίνοντας ένα παράδειγμα και εξηγώντας το δικό σας τρόπο σκέψης για το συγκεκριμένο πρόβλημα, ώστε να
κατανοήσουν ότι η δραστηριότητα απαιτεί αρκετή σκέψη. Οι μαθητές θα πρέπει να αναλογιστούν τα διάφορα είδη ερωτήσεων που θα μπορούσαν να
θέσουν στην καθε πηγή. Για παράδειγμα:
Για να σκεφτώ! Αν έπρεπε να μελετήσω αυτό το κτήριο, θα μάθαινα κάτι σχετικά με την τεχνολογία και τα υλικά που ήταν διαθέσιμα εκείνη την
εποχή. Θα μπορούσα να εξετάσω πώς κόβονταν οι πέτρες ή να υπολογίσω τα μαθηματικά που θα ήξεραν οι άνθρωποι της περιόδου ώστε να
κατορθώσουν να κατασκευάσουν αυτό το κτήριο. Χρησιμοποιώντας τις υπόλοιπές μου γνώσεις γι’ αυτή την περίοδο, ίσως κατάφερνα να υπολογίσω
και το κόστος αυτού του κτηρίου και ίσως αυτό με βοηθούσε να εξακριβώσω την οικονομική κατάσταση και την κοινωνική θέση του ιδιοκτήτη του.
Μήπως αυτό θα με βοηθούσε να κατασκευάσω μια ιστορική αφήγηση για την εργασία; Για την οικονομία; Για την τεχνολογία; Για το εμπόριο;... κτλ.
Μετά την παράθεση αυτού του παραδείγματος, θα μπορούσατε να αναθέσετε σε ένα-δυο μαθητές να κάνουν το ίδιο μεγαλόφωνα μπροστά στην
υπόλοιπη τάξη. Μετά συζητήστε. Όταν βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές έχουν κατανοήσει τί είδους συλλογισμούς απαιτεί αυτή η δραστηριότητα και έχουν
πάρει τα απαραίτητα κίνητρα για να ξεκινήσουν, οργανώστε την τάξη ώστε να εργαστεί με τις υπόλοιπες πηγές της δραστηριότητας. Για να ενθαρρύνετε
τη συζήτηση και τον αναστοχασμό, βάλτε τους μαθητές να εργαστούν σε ζευγάρια. Θα μπορούσατε επίσης να προσθέσετε και τις δικές σας πηγές στην
συλλογή που παρέχει το φύλλο 1.2, ενδεχομένως περιλαμβάνοντας και κάποια κτήρια της Οθωμανικής περιόδου που βρίσκονται στη δική σας περιοχή
της Κύπρου.
Συζήτηση στην ολομέλεια
Ερώτημα: Τι είδη αφηγήσεων θα μπορούσε να μας βοηθήσει να κατασκευάσουμε η κάθε πηγή;
Αναφερθείτε ξανά στις λέξεις που χρησιμοποιήσατε νωρίτερα – πολιτική, κοινωνική, θρησκευτική, οικονομική κτλ. Ενθαρρύνετε τους μαθητές να
κρατούν το ύφος των απαντήσεων τους υποθετικό και επιφυλακτικό χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως «ίσως», «πιθανόν»,«θα μπορούσε» κτλ.
Ενθαρρύνετε τους να κατασκευάζουν ολοκληρωμένες προτάσεις αρχίζοντας ως εξής: «Αυτή η πηγή θα μπορούσε να με βοηθήσει να...», «Αυτή η πηγή
θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη αν προσπαθούσα να αφηγηθώ...». Για παράδειγμα, οι μαθητές θα μπορούσαν να πουν «αυτή η πηγή θα μπορούσε να
μου φανεί χρήσιμη αν προσπαθούσα να κατασκευάσω μια κοινωνική ιστορική αφήγηση». «Αυτή η πηγή θα μπορούσε να μου χρησιμεύσει αν
προσπαθούσα να αφηγηθώ τη θρησκευτική ιστορία της περιόδου». Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές δεν μπερδεύουν την πηγή με την ιστορική αφήγηση.
Η ιστορική αφήγηση είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια πηγή. Οι μαθητές απλά κάνουν υποθέσεις για τα ΕΙΔΗ των αφηγήσεων για τα οποία οι
συγκεκριμένες πηγές θα μπορούσαν να παρέχουν ιστορικές αποδείξεις αν χρησιμοποιούνταν γι’ αυτό το σκοπό.
Ερώτημα: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια πηγή για να μας βοηθήσει να κατασκευάσουμε περισσότερα από ένα είδη ιστορικής αφήγησης;
Αυτό μπορεί να φαίνεται αυτονόητο. Είναι ξεκάθαρο πως η απάντηση σ’ αυτή την ερώτηση είναι Ναι! Αλλα μην το αφήσετε μέχρι εκεί. Αυτή είναι η
ευκαιρία σας να τονίσετε το γεγονός ότι η πηγή είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιεί ο ιστορικός ή ο μαθητής της ιστορίας, αλλά μπορεί να μας φανεί
χρήσιμη μόνο όταν αρχίσουμε να της θέτουμε ερωτήματα. Έτσι, αν θέσουμε ερωτήματα έχοντας κατά νου μια πιθανή υπόθεση εργασίας ή ένα
ζήτημα που σχετίζεται με τις πολιτικές εξελίξεις, η πηγή αυτή ίσως μας παρέχει αποδείξεις για να κατασκευάσουμε μια πολιτική ιστορική αφήγηση.
Αν όμως, αντίθετα, αρχίσουμε να της θέτουμε ερωτήματα έχοντας κατά νου μια υπόθεση εργασίας ή ένα ζήτημα που αφορά στις κοινωνικές ή στις
θρησκευτικές εξελίξεις της συγκεκριμένης περιόδου, η ίδια πηγή μπορεί να παρέχει αποδείξεις για ένα διαφορετικό είδος ιστορικής αφήγησης. Για
ακόμα μια φορά, αφήστε τους μαθητές να σας ακούσουν να σκέφτεστε μεγαλόφωνα. Μ’ αυτό τον τρόπο, θα τους κινητοποιήσετε ώστε να θέλουν να
λύσουν και οι ίδιοι παρόμοιους γρίφους.
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Συμπέρασμα
Δώστε στον κάθε μαθητή τρία φύλλα σημειώσεων τύπου post-it.
Ερώτημα: Πηγαίνετε πίσω στον κατάλογο με τις τρεις λέξεις που επιλέξατε. Μετά απ’ αυτά που μάθατε σήμερα, πώς θα άλλαζε τώρα η επιλογή
των τριών λέξεων που κάνατε για να συνοψίσετε την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο; Γράψτε μια λέξη σε κάθε φύλλο post-it και
ελάτε να τα κολλήσετε στον πίνακα.
Ερώτημα: Κοιτάξτε όλες αυτές τις διαφορετικές λέξεις που έχουμε στον πίνακα. Μπορούμε τώρα ως τάξη να επιλέξουμε τρεις λέξεις για να
συνοψίσουμε την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο;
Ερώτημα: Γιατί πιστεύετε ήταν τόσο δύσκολο για μας να συνοψίσουμε την ιστορία της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο με τρεις μόνο λέξεις;
Ενθαρρύνετε τους μαθητές να συζητήσουν γιατί αυτό είναι δύσκολο. Αυτή είναι μια ευκαιρία να ανοίξετε μπροστά τους ενδεχόμενα που θα κινήσουν
την περιέργειά τους για τα ακόλουθα μαθήματα, τα οποία θα φανερώσουν νέες διαστάσεις της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο υπό νέο φως.
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Μάθημα 1: Υλικό για το μαθητή
Υλικό για το μαθητή 1.1
Οδηγίες: Χρησιμοποίησε τις λέξεις στα κουτιά για να συμπληρώσεις τα κενά στην αφήγηση πιο κάτω.

1. Εθνάρχης

2. Δραγομάνος

3. Μουσουλμανική

4. Βρεττανική
Αυτοκρατορία

5. 1571

6. Δέκατος τρίτος αιώνας

7. Κουτσιούκ Μεχμέτ

8. Εγιαλέτι
(διοικητική περιφέρεια)

9. 1489

10. Βεράτι
(σουλτανικό διάταγμα)

11. Επανάσταση του
Γκιαούρ Ιμάμ

12. ιδεολογικός

13. Νοτιοδυτική Ανατολία

14. Μαχμούντ ο Β’

15. Βραγαδίνος

16. 1831

17. Τανζιμάτ

18. Βενετοί

Μέσ’ από την ιστορία, το νησί της Κύπρου κίνησε το ενδιαφέρον σε λαούς και Αυτοκρατορίες που ιδρύθηκαν στη Μεσόγειο και την Εγγύς Ανατολή.
Μια απ΄αυτές ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το Οθωμανικό κράτος, που ιδρύθηκε από τον Οσμάν Μπέη στην περιοχή της (α)...........................,
κατά το τέλος του (β) ..........................., εξελίχθηκε σε μια αχανή αυτοκρατορία που κυριάρχησε σε τρεις ηπείρους και που αντικατέστησε τη
Βυζαντινή αυτοκρατορία. Μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1453 και τις καταλήψεις των Βαλκανίων και της Ευρώπης κατά το 16ο
αιώνα, οι Οθωμανοί προσάρτησαν και τη Συρία και την Αίγυπτο στην επικράτειά τους. Μετά απ’ αυτό, οι Οθωμανοί μετατράπηκαν και σε Μεσογειακή
δύναμη. Για να εδραιώσουν την κυριαρχία τους στην Ανατολική Μεσόγειο, οι Οθωμανοί θεώρησαν απαραίτητο να καταλάβουν την Κύπρο, η οποία
από το έτος (γ) ........................... τελούσε υπό την κυριαρχία των (δ)........................... .

Η οθωμανική στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη της Κύπρου άρχισε το 1570 και έληξε το έτος (ε) ..........................., όταν η Αμμόχωστος
έπεσε, παρά την ισχυρή της άμυνα με επικεφαλής τον (στ’)..........................., τον Ιταλό διοικητή της πόλης. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της
κατάληψης, το νησί οργανώθηκε ως ένα ξεχωριστό (ζ)........................... που περιλάμβανε τα περιφεριακά διαμερίσματα (σαντζάκια) της Κερύνειας,
της Αμμοχώστου και της Πάφου. Επίσης, τέσσερα διαμερίσματα που ήταν παλαιότερα προσαρτημένα σε διαφορετικές διοικητικές περιφέρειες της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προσαρτήθηκαν στην Κύπρο.

Κατά την οθωμανική κυριαρχία, εκτός από τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, που αποτελούσαν τη μεγαλύτερη θρησκευτική κοινότητα, και τις διάφορες
άλλες μειονότητες όπως οι Μαρωνίτες, οι Αρμένιοι, οι Λατίνοι και οι Εβραίοι, δημιουργήθηκε και μια (η)........................... κοινότητα στην Κύπρο.
Σύμφωνα με μια οθωμανική απογραφή πληθυσμού το έτος (θ)........................... περίπου 35% του πληθυσμού ήταν Μουσουλμάνοι και 65% μη
Μουσουλμάνοι. Μέχρι το τέλος της Οθωμανικής περιόδου αυτή η αναλογία άλλαξε υπέρ των Ορθοδόξων Χριστιανών.
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Κάτω από την κυριαρχία των Οθωμανών, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου η οποία τελούσε υπό καταπίεση κατά την περίοδο της Λατινικής
κυριαρχίας, αποκαταστάθηκε. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, με ορισμένους περιορισμούς, είχαν ελευθερία όσον αφορά στα θρησκευτικά ζητήματα. Ο
Αρχιεπίσκοπος και οι τρεις επίσκοποι εκλέγονταν από την Ορθόδοξη Εκκλησία και από την κοινότητα την ίδια, και στο τέλος διορίζονταν από το
Σουλτάνο με ένα (ι)........................... . Με τον καιρό, οι Αρχιεπίσκοποι μετατράπηκαν σε θρησκευτικούς αλλά και πολιτικούς αρχηγούς, με άλλα
λόγια σε (κ)........................... της Ορθόδοξης Χριστιανικής κοινότητας. Άλλη μια σημαντική προσωπικότητα της Ορθόδοξης Χριστιανικής κοινότητας
που αναλάμβανε σημαντικές διοικητικές λειτουργίες ήταν ο (λ)..........................., ο επίσημος διερμηνέας στην τοπική κυβέρνηση της Κύπρου. Τα
προνόμια όμως και η πολιτική εξουσία που ο Αρχιεπίσκοπος και οι Δραγομάνοι διατηρούσαν στον οθωμανικό κρατικό μηχανισμό της Κύπρου δεν
αντιπροσώπευαν τη γενικότερη κοινωνική θέση των μη μουσουλμανικών πληθυσμών που, στην ουσία, παρέμεναν πολίτες δεύτερης κατηγορίας
υποτελείς στο Σουλτάνο.

Κατά καιρούς, διάφοροι παράγοντες όπως η κακοδιοίκηση, η βαριά φορολογία, οι επιθέσεις ακρίδων και οι διάφορες επιδημίες έπαιζαν σημαντικό
ρόλο στην επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης και στην πρόκληση γενικότερης δυσφορίας και δεινών στις κοινότητες της Κύπρου. Πράγματι, η
έναρξη της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο συνέπεσε με τη γενική παρακμή αυτής της Αυτοκρατορίας. Αυτή την περίοδο σημειώθηκαν πολλά
γεγονότα. Κάποια από τα πιο γνωστά είναι οι εξεγέρσεις του Μπογατζίογλου Μεχμέτ Αγά (1680), του Τζηλ Οσμάν (1764), του Δισδάρη Χαλίλ (17651766), του Κορ Μπακί Αγά (1750-1783), καθώς και τα γεγονότα του 1821 και (μ)........................... (1833).

Τα γεγονότα του 1821 διέφεραν από τις υπόλοιπες εξεγέρσεις ως προς τις ισχυρές επιδράσεις από πολιτικά και (ν)........................... κινήματα. Με
το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης στην ηπειρωτική Ελλάδα το 1821, που αποτέλεσε και την απαρχή του αγώνα για ανεξαρτησία ενάντια
στους Οθωμανούς, ο (ο)..........................., κυβερνήτης της Κύπρου, λαμβάνοντας μέτρα ενάντια σε μια πιθανή εξέγερση των Ορθόδοξων Χριστιανών
της Κύπρου, κατόρθωσε να εξασφαλίσει αυτοκρατορικό διάταγμα από το Σουλτάνο (π)..........................., το οποίο του επέτρεπε να θανατώσει τον
Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, τρεις επισκόπους και κάποιες ηγετικές φυσιογνωμίες της Ορθόδοξης Χριστιανικής κοινότητας. Παρ’ όλ’ αυτά, λόγω των
μεταρρυθμίσεων του (ρ)........................... (1839-1878) και την ένταξη της οθωμανικής πολιτικής και οικονομίας στο ευρωπαϊκό σύστημα κατά το
δεύτερο μισό του δεκάτου ενάτου αιώνα, οι σχέσεις μεταξύ της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της οθωμανικής κυβέρνησης και των μη μουσουλμανικών
κοινοτήτων διατηρήθηκαν γενικά ειρηνικές, παρά τις παροδικές εντάσεις. Αν και οι μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ δεν έφεραν ισότητα μεταξύ των
μουσουλμανικών και των μη μουσουλμανικών πληθυσμών, βελτίωσαν σημαντικά το κοινωνικό και νομικό καθεστώς των μη μουσουλμανικών
κοινοτήτων στην κοινωνία της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο. Η παραχώρηση της Κύπρου στη (σ)........................... το 1878 υπήρξε από μόνη
της μια ένδειξη της αδυναμίας και της αποτυχίας του μεταρρυθμιστικού προγράμματος του Τανζιμάτ, το οποίο είχε δημιουργηθεί με σκοπό να
ανακόψει την αποσύνθεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
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Υλικό για το μαθητή 1.2
Πηγή Α
Αυτό το έγγραφο είναι απόσπασμα από ένα Αυτοκρατορικό Διάταγμα του Σουλτάνου Σελίμ Β’. Εκδόθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του
1572 και απευθυνόταν σε όλους τους καδήδες (δικαστές) των περιφερειών της Καραμανίας, του Ντουλκαντίρ, της Ρουμ και της
Ανατολίας. Σ’ αυτό το διάταγμα, ο Σουλτάνος Σουλτάν Σελίμ Β’ δίνει εντολές για καταναγκαστική μεταφορά πληθυσμού από την
Ανατολία στην Κύπρο.
«Θα επιλεγούν από το λαό· όσοι κατέχουν άγονη γη και πετρώδες έδαφος θα επιλεγούν πρώτοι. Έπειτα, προτεραιότητα έχουν οι ληστές και άλλοι
παρανομούντες, εκείνων των οποίων τα ονόματα δεν περιλαμβάνονται στην πιο πρόσφατη περιφερειακή απογραφή (και των υιών τους), όσοι
μετανάστευσαν πρόσφατα από άλλα μέρη και οι υποτελείς που δεν έχουν τις δικές τους αγροτικές εκτάσεις, αλλά τις ενοικιάζουν. Περιλαμβάνονται
επίσης όσοι εδώ και αρκετό καιρό διεκδικούν νομικά την πλήρη ιδιοκτησία βοσκοτόπων, αμπελιών, περιβολιών ή κάμπων, για τα οποία οι δικαστικοί
αγώνες δεν έχουν ακόμα διευθετηθεί· χωρικοί οι οποίοι, αφού εγκατέλειψαν τα χωριά τους, εγκαταστάθηκαν σε πόλεις και κωμοπόλεις· και όσοι
παραμένουν άνεργοι στις κωμοπόλεις, τα χωριά και τις πόλεις και ζουν ως περιπλανώμενοι αλήτες. Τέλος, απαιτούνται επίσης ορισμένοι μάστορες
και ειδικευμένοι εργάτες: παπουτσήδες, ειδικοί τεχνίτες για σκληρά παπούτσια, ράφτες, κατασκευαστές καπέλων, υφαντουργοί, νηματουργοί
κατσικίσιου μαλλιού, λαναράδες*, μεταξουργοί, μάγειρες, ειδικοί μάγειρες για κεφάλια αρνιών, κατασκευαστές κεριών, σαμαράδες, πεταλωτές,
μπακάληδες, ταμπάκοι**, σιδεράδες, ξυλουργοί, λιθοξόοι και λιθοδόμοι, χρυσοχόοι και αργυροχόοι, χαλκωματάδες κ.ά.
Πρέπει να επιστρατεύσετε μια στις δέκα οικογένειες, και ειδικά όσους χωρικούς είναι γνωστοί για τα εγκλήματα και την κακοήθειά τους, όσους
δεν είναι καταχωρημένοι στο κτηματολόγιο και όσους δεν έχουν ούτε σπιτικό ούτε μόνιμη δουλειά, αλλά παίρνουν γη με μίσθωση... πρέπει επίσης
να εξασφαλίσετε ένα στους δέκα από τους προαναφερθέντες τεχνίτες και εργάτες· πρέπει να είναι εύρωστοι και ικανοί να δουλέψουν...»
Για την αγγλική μετάφραση αυτού του εγγράφου παραπέμπεσθε στο βιβλίο του Jennings, R. (1993) Christians and Muslims in Ottoman Cyprus and the Mediterranean World,
1571-1640, [Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι στην Οθωμανική Κύπρο και τον Μουσουλμανικό Κόσμο, 1571-1640], New York: New York University Press, σσ. 218-219.
*Λαναράδες: οι εργάτες που έγνεθαν το μαλλί
** Ταμπάκοι: επεξεργαστές δερμάτων

Πηγή Β

Εικόνα 1: Το Μεγάλο Χάνι (Μπουγιούκ Χαν).
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Αυτό το κτήριο είναι το Μεγάλο Χάνι (Μπουγιούκ Χαν) στη Λευκωσία. Τα χάνια ήταν πανδοχεία, όπου έμεναν τόσο Κύπριοι όσο και
ξένοι έμποροι/ταξιδιώτες. Το Μεγάλο Χάνι κτίστηκε το 1572 και έχει δύο ορόφους: το ισόγειο που είχε σχεδιαστεί ως αποθήκες
και εμπορικά γραφεία και τον όροφο που προοριζόταν ως κατάλυμα για τους ταξιδιώτες.
Πηγή Γ
Η ακόλουθη περιγραφή γράφτηκε από τον Κορνήλιο Βαν Μπρούιν, έναν Ολλανδό περιηγητή που έφτασε στη Λάρνακα το 1683.
Για σαράντα μέρες περιπλανήθηκε σε αρκετά μέρη της Κύπρου και μετά συνέχισε το ταξίδι του σε άλλους προορισμούς. Η
περιγραφή των ταξιδιών του εκδόθηκε για πρώτη φορά στα Ολλανδικά και αργότερα μεταφράστηκε στα Αγγλικά το 1702.
«Το έτος 1668, σε όλο το νησί, αλλά ιδιαίτερα στην Αμμόχωστο, υπήρχαν τεράστιες ποσότητες ακρίδων που όταν πετούσαν έμοιαζαν με σκοτεινό
νέφος το οποίο οι ακτίνες του ήλιου δύσκολα κατάφερναν να διαπεράσουν... Ο πασάς έδωσε διαταγή σε όλους τους κατοίκους της υπαίθρου να
φέρνουν δοχεία γεμάτα με τέτοια έντομα στο παλάτι του στη Λευκωσία, και μετά διευθέτησε να σκαφτούν λάκκοι έξω από την πόλη όπου τα έντομα
ρίχνονταν και καλύπτονταν με χώμα, μην τυχόν και η αποσύνθεσή τους μολύνει τον αέρα. Για δέκα μέρες, οι Έλληνες έκαναν λιτανείες και προσευχές
για να απαλλαγούν απ΄αυτή την τόσο καταστροφική κατάρα για τον τόπο. Σε μια λιτανεία, έκαναν περιφορά μια συγκεκριμένη εικόνα της Παναγίας
με το νήπιο Χριστό στα χέρια της, η οποία λέγεται ότι φιλοτεχνήθηκε από τον Όσιο Λουκά. Αυτή η εικόνα κανονικά φυλάγεται σ’ ένα μονοστήρι που
ονομάζουν Κύκκο, το οποίο αριθμεί περίπου τετρακόσιους καλόγερους, ορισμένους από τους οποίους το μοναστήρι αποστέλλει στη Μόσχα και
αλλού για διάφορες υποχρεώσεις. Το συγκεκριμένο μοναστήρι είναι χτισμένο στην οροσειρά του Ολύμπου, του ψηλότερου βουνού του νησιού. Σε
περιόδους ξηρασίας η συγκεκριμένη εικόνα βγαίνει από το μοναστήρι με μια μεγαλοπρεπή τελετή... Τώρα έτυχε να διοργανώσουν την ίδια τελετή
για την περίπτωση των ακρίδων, και από την ώρα που η εικόνα εκτέθηκε στο κοινό, την ίδια στιγμή εμφανίστηκαν κάποια πουλιά, κατά πάσα
πιθανότητα βροχοπούλια, τα οποία χίμηξαν πάνω στις ακρίδες και καταβρόχθισαν τεράστιες ποσότητες... αρκετά άτομα με διαβεβαίωσαν ότι κατά
καιρούς ορισμένα πουλιά, που ενδημούν στην Αίγυπτο και στα αραβικά τα ονομάζουν Γκορ, επισκέπτονται το νησί. Πιθανότατα να πρόκειται για
πάπιες, αλλά με μυτερό ράμφος. Τρώνε ακρίδες και έτσι μειώνουν την καταστροφή. Το ίδιο λένε και για τα λελέκια»
Αυτή η μαρτυρία προέρχεται από το βιβλίο του Cobham, C. D. (1969) Excerpta Cypria: Materials for a History of Cyprus, [Κυπριακά αποσπάσματα: Υλικό για μια ιστορία της Κύπρου,]
Νέα Υόρκη: Kraus Reprint, σσ. 241-242.

Πηγή Δ
Ένα απόσπασμα από την αφήγηση ενός σύγχρονου ιστορικού, του Χασάν Σαμανί. Ο Σαμανί μελέτησε τις πηγές από την περίοδο
της Οθωμανικής Μεταρρύθμισης (Τανζιμάτ) στην Κύπρο. Στην έρευνα του ανέλυσε επίσης τις επιπτώσεις του συστήματος
φορολόγησης των αγροτών* στο νησί.
«Μέχρι το τέλος της περιόδου του Τανζιμάτ**..., όπως και σε άλλα μέρη της αυτοκρατορίας, το φορολογικό σύστημα για τη γεωργία και τη
κτηνοτροφία, συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στους αγρότες της Κύπρου. Ένα από τα προβλήματα τα οποία ο αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος
ζήτησε από την Υψηλή Πύλη να επιλύσει στην επίσημα διατυπωμένη παράκλησή του το 1872, ήταν αυτό του συστήματος φορολόγησης των
αγροτών. Για τον Αρχιεπίσκοπο, από τη στιγμή που η φορολογία της δεκάτης υπόκειτο και η ίδια στην αγροτική φορολογία, οι αγρότες δεν θα
μπορούσαν να αποφύγουν την εκμετάλλευσή τους από αυτούς στους οποίους κατέβαλλαν το φόρο. Για το λόγο αυτό, θα έπρεπε να είχε εξευρεθεί
άλλη μέθοδος φορολόγησης προς όφελος και του κράτους και των αγροτών...»
Samani, H. (2006) Tanzimat Devrinde Kıbrıs, Basılmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [H Kύπρος την περίοδο του Τανζιμάτ, Αδημοσίευτη
Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Hacettepe, Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών], Άγκυρα, σσ. 234.
*Σύστημα φορολογίας των αγροτών: παραχώρηση του δικαιώματος συλλογής των φόρων από το κράτος-με ενοικίαση ή πώληση-σε ιδιώτες.
**Τανζιμάτ: περίοδος αναδιοργάνωσης/μεταρρυθμίσεων για εκσυγχρονισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1839-1876).
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Πηγή E
Το ακόλουθο κείμενο είναι απόσπασμα από το Αυτοκρατορικό Διάταγμα του Τανζιμάτ, που εκδόθηκε στις 3 Νοεμβρίου 1839. Το
διάταγμα αυτό θεωρείται ως κρίσιμη καμπή στις προσπάθειες για εκσυγχρονισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
«...Από την πρώτη μέρα της αναρρίχησής μας στο θρόνο, αφιερώσαμε τις σκέψεις μας αποκλειστικά στην ανάπτυξη της Αυτοκρατορίας και την
προώθηση της ευημερίας των ανθρώπων. Επομένως, αν λάβει κανείς υπ’ όψη τη γεωγραφική θέση των Οθωμανικών περιφερειών, τη γονιμότητα
του εδάφους και την επιδεξιότητα και ευφυΐα των κατοίκων, γίνεται φανερό ότι, αν προσπαθήσουμε να βρούμε τα κατάλληλα μέσα, με τη βοήθεια
του Θεού, θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα μέσα σε πέντε ή δέκα χρόνια. Επομένως, με πίστη στη βοήθεια του Ύψίστου και βέβαιοι για τη
συνδρομή του Προφήτη μας, στο εξής κρίνουμε απαραίτητη και μεγάλης σημασίας την εισαγωγή καινούριας νομοθεσίας για την αποτελεσματική
διοίκηση της Οθωμανικής κυβέρνησης και των περιφερειών της. Επομένως, οι βασικές αρχές της απαιτούμενης νομοθεσίας είναι οι ακόλουθες:
1. Εγγυήσεις που υπόσχονται στους υποτελείς της αυτοκρατορίας συνθήκες τέλειας ασφάλειας, όσον αφορά στη ζωή τους, την τιμή τους και
την περιουσία τους.
2. Ένα σταθερό σύστημα αξιολόγησης της φορολογίας.
3. Ένα εξίσου σταθερό σύστημα για την επιστράτευση των απαιτούμενων στρατιωτικών δυνάμεων και τη διάρκεια της υπηρεσίας τους.
...Οι Μουσουλμάνοι και οι μη Μουσουλμάνοι υποτελείς του ευγενούς μας Σουλτανάτου, χωρίς εξαίρεση, θα απολαμβάνουν τις αυτοκρατορικές
μας παραχωρήσεις. Συνεπώς, εγγυούμαστε την απόλυτη ασφάλεια όλων των πληθυσμών της Αυτοκρατορίας μας ως προς τη ζωή τους, την τιμή
τους, και την περιουσία τους, σύμφωνα με τον ιερό νόμο...».
Για την αγγλική μετάφραση του διατάγματος παραπέμπεσθε στο βιβλίο του Edward, D.G., Forty Years in the Turkish Empire: Memoirs of William Goodell, New York: Carter, 187,
σσ. 426-430.

Πηγή ΣΤ
Ο Αρχιδούκας Λουίς Σαλβαδόρ της Αυστρίας έζησε από το 1847 μέχρι το 1915. Ήταν ένας ευγενής που ταξίδεψε πολύ, κυρίως
στη Μεσόγειο. Έγραψε ένα βιβλίο για τη Λευκωσία υπό Οθωμανική κυριαρχία. Τυπώθηκε για πρώτη φορά στην Πράγα το 1873.
Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο του.
«Στη Λευκωσία όπως και σε όλες τις Τούρκικες πόλεις, τα Παζάρια αποτελούν κέντρα της κοινωνικής ζωής στην πόλη: εκτείνονται μεταξύ της
πύλης Αμμοχώστου και της πύλης Πάφου, μοιράζοντας, έτσι, την πόλη περίπου στα δύο....
Υπάρχουν συνολικά είκοσι τρία Παζάρια 1. Διάφοροι κατασκευαστές, 2. Ράφτες, 3. Υφάσματα, χαλιά, δέρματα 4. Ευρωπαϊκά παπούτσια 5. Ντόπιοι
υποδηματοποιοί, 6. Τούρκικα παπούτσια, 7. Νήματα, 8. Κατασκευαστές ερμαριών, 9. Άμαξες, 10. Χάλκινα αντικείμενα, 11. Αργυροχόοι, 12.
Σιδερικά, 13. Είδη κεραμεικής, 14. Ψιλικά, 15. Ταβέρνες, 16. Λαχανικά και κρέας, 17. Ψάρι, 18. Χαλβάς (Γλυκά)19. Γυναίκες, 20. Βαμβάκι, 21.
Αλεύρι, 22. Σιτάρι και κριθάρι, 23. Μουλάρια ...
Σ’ αυτά τα μέρη πηγαινοέρχεται το πιο ετερόκλητο πλήθος στον κόσμο, ειδικά πριν το μεσημέρι· χωρικοί με φανταχτερά ενδύματα, Τουρκάλες με
φερετζέ, αγόρια με ορθάνοικτα τα μάτια τους. Εδώ συναντούμε και ένα κινητό κατάστημα που παρασκευάζει σαλέπι (ένα είδος τσαγιού που
πίνουν οι ντόπιοι τα χειμωνιάτικα πρωϊνα)· εκεί απέναντι από πλανώδιους πωλητές λαδιού, αλατιού ή νερού, φουρνάρηδες που μετέφεραν καστανά
ψωμιά σε ξύλινους δίσκους, γυρολόγους με γλυκίσματα, τύπους που προσφέρουν νόστιμους κρεατομεζέδες σε μερακλήδες αγοραστές... Εδώ κι
εκεί βλέπεις μια πετσέτα κρεμασμένη από μια βέργα, χαρακτηριστικό σημάδι όλων των μπαρμπέρηδων, οι πιο πολλοί από τους οποίους είναι
Έλληνες· όλοι οι ιδιοκτήτες καφενείων (καφετζήδες) είναι Τούρκοι, που αράζουν τεμπέλικα στους πάγκους τους περιμένοντας πελάτες...»
Salvator, L., LEVKOSIA. The Capital of Cyprus [ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Η πρωτεύουσα της Κύπρου], Λονδίνο: Trigraph, 1983, σσ. 50, 52, 55.
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Υλικό για το μαθητή 1. 3
Χρησιμοποίησε την κάθε πηγή στο φύλλο Υλικό για το Μαθητή 1. 2 για να συμπληρώσεις τις σειρές στον πίνακά σου. Στην τελευταία στήλη,
σκέψου αν αυτή η πηγή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να σε βοηθήσει να κατασκευάσεις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, θρησκευτικές,
πολιτισμικές ή τεχνολογικές ιστορικές αφηγήσεις. Σκέψου προσεκτικά: μια πηγή μπορεί να βοηθήσει στην κατασκευή περισσότερων από ένα
ειδών ιστορικής αφήγησης.

Πηγή

Τι μπορώ να μάθω για την Οθωμανική περίοδο στην
Κύπρο από αυτή την πηγή;

Τι είδη ιστορικών αφηγήσεων μπορεί να με βοηθήσει
να κατασκευάσω;

A

B

C

D

E

F
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Μάθημα 2: Τι είδους αφηγήσεις μπορούμε να κατασκευάσουμε για την
καθημερινή ζωή κατά την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο, εστιάζοντας
στις έννοιες της αλλαγής και της συνέχειας;
ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να αφηγηθεί κάποιος την ιστορία της
Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο;
Εστίαση του μαθήματος: Τι είδους αφηγήσεις μπορούμε να κατασκευάσουμε για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων κατά την
Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο εστιάζοντας στις έννοιες της αλλαγής και της συνέχειας;
Εισαγωγή
Αυτό το μάθημα εισάγει μια συγκεκριμένη εννοιολογική διάσταση – την ιδέα της αλλαγής και της συνέχειας. Δείχνει στους μαθητές ότι οι έννοιες
της αλλαγής και της συνέχειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αναλυτικά εργαλεία που μας βοηθούν να συλλογιζόμαστε γύρω από μια ιστορική
περίοδο.
Στόχοι του μαθήματος
Με το πέρας αυτού του μαθήματος οι μαθητές θα είναι σε θέση:
•
•
•

Να εντοπίζουν διάφορους τρόπους με τους οποίους οι εμπειρίες των απλών ανθρώπων άλλαξαν αλλά και παρέμειναν ίδιες κατά την περίοδο
της Οθωμανικής κυριαρχίας·
Να διατυπώσουν τις δικές τους εκτιμήσεις για την έκταση της αλλαγής στις καθημερινές εμπειρίες των ανθρώπων κατά την περίοδο της
Οθωμανικής κυριαρχίας·
Να δικαιολογούν τους ισχυρισμούς τους αναφορικά με την έκταση της αλλαγής και της συνέχειας στην καθημερινότητα των απλών ανθρώπων
κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, χρησιμοποιώντας συλλογισμούς βασισμένους σε ιστορικές αποδείξεις.

Πηγές διδασκαλίας
Υλικό για το μαθητή 2.1α και 2.1β (δύο κάρτες στον καθένα, οι οποίες περιγράφουν την Οθωμανική κατάκτηση της Κύπρου από διαφορετική
οπτική γωνία.
Υλικό για το μαθητή 2.2α και 2.2β (δύο σετ πηγών, από τα οποία, το ένα αναφέρεται στην αρχή της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο και το
άλλο στο δέκατο ένατο αιώνα στην Κύπρο.)
Υλικό για το μαθητή 2.3 (φύλλο εργασίας που περιλαμβάνει «συννεφάκια» σκέψεων, στα οποία οι μαθητές θα καταγράψουν ελπίδες και φόβους)
Το σκεπτικό της επιλογής των πηγών
Οι 2.1α και 2.1β βοηθούν τους μαθητές να αναγνωρίσουν ότι υπήρχε μεγάλη ποικιλομορφία στον τρόπο που οι άνθρωποι της εποχής βίωσαν την
άφιξη των Οθωμανών στην Κύπρο.
Οι 2.2α, 2.2β και 2. 3 επιτρέπουν στους μαθητές να αναλογιστούν πιθανές κοινές εμπειρίες ανάμεσα στους απλούς ανθρώπους της Κύπρου. Η
ταυτόχρονη εξέταση αυτών των πηγών επιτρέπει ακόμα στους μαθητές να αρχίσουν να σκέφτονται και να εισηγούνται πιθανά μοτίβα αλλαγής
και/ή συνέχειας σε αυτές τις κοινές εμπειρίες των απλών ανθρώπων. Οι συγκεκριμένες πηγές μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους μαθητές να
προβληματιστούν κατά πόσο κάποιες από τις εμπειρίες που περιγράφονται μπορούν να θεωρηθούν τυπικές για την εποχή και να αναστοχαστούν
σχετικά με την πρόκληση της διατύπωσης γενικεύσεων για μεγάλες ομάδες ανθρώπων. Επιπλέον, μ’ αυτό τον τρόπο οι πηγές βοηθούν τους μαθητές
να προβληματιστούν και για τη δυνατότητα των πηγών να χρησιμοποιούνται ως ιστορικές αποδείξεις για να απαντήσουν συγκεκριμένα ερωτήματα
σχετικά με το παρελθόν.
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Αφόρμηση
Χωρίστε τους μαθητές σε ζευγάρια. Δώστε σε κάθε ζευγάρι αντίγραφα των φύλλων Υλικό για το μαθητή 2.1α και 2.1β, δίνοντας οδηγίες να πάρει
ο ένας μαθητής το 2.1α και ο άλλος το 2.1β. Τονίστε στους μαθητές ότι δεν πρέπει να δείξουν στο σύντροφό τους τι αναγράφεται στην κάρτα τους.
Πέστε στους μαθητές να διαβάσουν τις κάρτες τους προσεκτικά και να σκεφτούν τι θα μπορούσε να υπαινίσσεται η περιγραφή στην κάθε κάρτα
για την ανάληψη της κυρίαρχίας της Κύπρου από τους Οθωμανούς. Εξηγήστε ότι η κάθε κάρτα περιέχει μια αφήγηση από έναν ιστορικό, ο
οποίος την κατασκεύασε μετά από τη μελέτη διαφόρων πηγών. Πρέπει να βασιστούν αποκλειστικά στην αφήγηση που πήρε ο καθένας για τους σκοπούς
αυτής της δραστηριότητας.
Αντλώντας μόνο από τις πληροφορίες που αναγράφονται στην κάρτα του, ο κάθε μαθητής θα πρέπει να αντιγράψει και να συμπληρώσει την ακόλουθη
πρόταση στο πίσω μέρος της κάρτας του:
Όταν οι Οθωμανοί ήρθαν στην Κύπρο, ήταν μια περίοδος...........
Αφού συμπληρώσουν τις προτάσεις τους, οι μαθητές μπορούν να τις διαβάσουν στους συντρόφους τους. Όταν το κάθε ζευγάρι ακούσει και τις δύο
προτάσεις, ζητήστε από τα ζευγάρια να συζητήσουν τις ακόλουθες ερωτήσεις:
Ερώτημα: Πόσο μοιάζουν οι προτάσεις σας;
Ερώτημα: Γιατί συμβαίνει αυτό κατά τη γνώμη σας;
Ερώτημα: Υπάρχει περίπτωση να είναι και οι δύο προτάσεις ορθές; Γιατί το πιστεύετε αυτό;
Εξηγήστε ότι αυτό που έκαναν οι μαθητές ήταν να γράψουν μια γενίκευση. Προσπαθήστε να κάνετε τους μαθητές να κατανοήσουν ότι και οι δύο
γενικεύσεις θα μπορούσαν να είναι ορθές, αν και φαίνεται ότι περιγράφουν δύο αντίθετες καταστάσεις. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι αναφέρονται
σε διαφορετικές ιστορικές στιγμές, σε διαφορετικά μέρη ή σε διαφορετικές ομάδες ανθρώπων που είχαν αντίθετες εμπειρίες. Χρησιμοποιήστε αυτή
τη δραστηριότητα για να καλλιεργήσετε την ιδέα ότι οι μαθητές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν με προσοχή κάθε γενίκευση όσον αφορά στη ζωή των
ανθρώπων στην Κύπρο την περίοδο της άφιξης των Οθωμανών. Υπήρχαν πολλές και ποικίλες εμπειρίες. Επομένως, κάθε προσπάθεια γενίκευσης για
το πώς ήταν η Κύπρος αυτή την περίοδο απαιτεί εκτενή και κριτική εξέταση πολλών ακόμα πηγών και, στη συνέχεια μπορεί να γίνει μια προσεκτική,
καλά υπολογισμένη και τεκμηριωμένη γενίκευση, η οποία θα λαμβάνει υπ’ όψη ένα ευρύ φάσμα παραγόντων.
Να θυμάστε: ΔΕΝ προσπαθείτε να καθοδηγήσετε τους μαθητές ώστε να καταλήξουν στην «ορθή» ιστορική αφήγηση. Προσπαθείτε να ενθαρρύνετε
μια συζήτηση γύρω από το γιατί είναι τόσο δύσκολο να κατασκευάσει κανείς γενικεύσεις για καταστάσεις του παρελθόντος. Ακόμα και όταν ο
ιστορικός έχει χρησιμοποιήσει μια μεγάλη ποικιλία πηγών με προσεκτικό και συνετό τρόπο, ακόμα και τότε η ιστορική αφήγησή του γι’ αυτές τις
καταστάσεις πιθανόν να παραμένει ένα μικρό κομμάτι της γενικότερης εικόνας. Τέτοιες ιστορικές αφηγήσεις μπορεί να παραμορφώνουν τη γενικότερη
εικόνα λόγω των παραλείψεών τους.
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Μετάβαση
Εξηγήστε: Οι ιστορικοί πρέπει να προσπαθούν να αποδίδουν με τις αφηγήσεις τους τη γενικότερη εικόνα του παρελθόντος. Κάποιες γενικεύσεις
είναι απαραίτητες όταν προσπαθούμε να συνοψίσουμε τα πράγματα. Κι όμως, αυτό είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα, γιατί η ανθρώπινη κοινωνία
είναι τόσο περίπλοκη και γιατί τόσα διαφορετικά πράγματα συμβαίνουν την ίδια στιγμή σε τόσο διαφορετικές ομάδες ανθρώπων. Ως μαθητές
ιστορίας πρέπει να εξοικειωθούμε με τις διάφορες προκλήσεις που συναντά κανείς στην προσπάθειά του να κατασκευάσει μια ιστορική αφήγηση
που να αποδίδει τη γενικότερη εικόνα ενός ιστορικού ζητήματος – το είδος των αφηγήσεων που συναντούμε στα βιβλία ιστορίας – και πρέπει να
πάρουμε κι εμείς οι ίδιοι μια γεύση αυτής της διαδικασίας.
Μια από τις προκλήσεις είναι η ακόλουθη. Μπορούμε να κατασκευάσουμε τέτοιες ιστορικές αφηγήσεις μόνο αν θέτουμε ερωτήματα στις πηγές
μας, αλλά, μερικές φορές, διαφορετικές πηγές μας οδηγούν στη διαπίστωση ότι μπορούμε να κατασκευάσουμε διαφορετικά είδη ιστορικών
αφηγήσεων! Επιπλέον, όταν συγκρίνουμε συγκεκριμένες πηγές, μπορούμε να δούμε ότι μπορούν να μας οδηγήσουν όχι μόνο σε διαφορετικά είδη
αφηγήσεων, αλλά ακόμα και σε αλληλοσυγκρουόμενες αφηγήσεις.
Σήμερα, θα ασχοληθούμε μόνο με τις αφηγήσεις που θα μπορούσαμε ενδεχομένως να κατασκευάσουμε για τους απλούς ανθρώπους κατά την
Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο. Θα εστιάσουμε ειδικότερα στην ευρύτερη ιδέα της «αλλαγής». Σε ποιο βαθμό άλλαξαν τα πράγματα και σε ποιο
βαθμό παρέμειναν τα ίδια με την έλευση των Οθωμανών; Θα προβληματιστείτε οι ίδιοι κατά πόσον αξίζει τον κόπο να εξετάσουμε τα φαινόμενα
της αλλαγής και της συνέχειας, ως έναν τρόπο κατασκευής μιας ευρύτερης ιστορικής αφήγησης σχετικά με τις ζωές των καθημερινών ανθρώπων.
Δραστηριότητα
Χωρίστε τους μαθητές σε ζευγάρια. Δώστε στο κάθε ζευγάρι ένα αντίγραφο του φύλλου Υλικό για το μαθητή 2.2α και 2.2β (το 2.2α στον ένα
μαθητή και το 2.2β στον άλλο) και επιπλέον το φύλλο Υλικό για το μαθητή 2.3.
Εξηγήστε: Θα χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό από «κάρτες κλειδιά» με σκοπό να προσπαθήσετε να βρείτε ποιες εμπειρίες πιθανόν να μοιράζονταν
οι απλοί άνθρωποι της Κύπρου κατά την Οθωμανική περιόδο. Για να το κατορθώσετε αυτό, θέλω να σκεφτείτε τις κοινές ελπίδες και φόβους
που πιθανόν να μοιράζονταν οι Κύπριοι της εποχής. Κάθε μια απ’ αυτές τις «κάρτες κλειδιά» είναι είτε ένα απόσπασμα από μια ιστορική αφήγηση
γραμμένη αργότερα από κάποιον ιστορικό, είτε μια πηγή γραμμένη εκείνη την περίοδο, είτε μια επιλογή από γεγονότα σχετικά με τη συγκεκριμένη
περίοδο. Αυτό είναι ένα πλούσιο μείγμα ποικιλόμορφου και αποσπασματικού υλικού, με το οποίο θα ξεκινούσε την έρευνά του ένας ιστορικός.
Κάθε μια από τις κάρτες αποτελεί μια μόνο ένδειξη για να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε να σκέφτεστε για το τι μπορεί να άλλαξε και τι μπορεί να
έμεινε το ίδιο στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας.
Ένας από κάθε ζευγάρι θα αρχίσει να σκέφτεται για τις ελπίδες και τους φόβους των απλών Κυπρίων κατά τα πρώτα χρόνια της οθωμανικής
κυριαρχίας, χρησιμοποιώντας το φύλλο Υλικό για το μαθητή 2.2α. και ο άλλος θα κάνει το ίδιο για τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιώντας το
φύλλο Υλικό για το μαθητή 2.2β. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε όλα τα «κλειδιά» που περιλαμβάνονται στις πηγές που θα σας δοθούν.
Όταν τελειώσετε μ’ αυτό, ο καθένας από σας θα γράψει ποιες πιστεύετε ότι ήταν οι ελπίδες και οι φόβοι τους (για τις αρχές ή τα τέλη της Οθωμανικής
περιόδου στην Κύπρο, ανάλογα με το ποιες πηγές σας έχουν δοθεί) στο φύλλο Υλικό για το μαθητή 2.3.
Δώστε στους μαθητές άφθονο χρόνο για να ολοκληρώσουν αυτή την εργασία. Θα χρειαστεί να διαβάσουν και να συγκρίνουν πολύ προσεκτικά το ένα
«κλειδί» με το άλλο. Όταν οι ιδέες τους αρχίσουν να παίρνουν μορφή, πιθανόν να χρειαστεί να κρατήσουν κάποιες σημειώσεις με πληροφορίες που θα
τους βοηθήσουν να αποφασίσουν για τις ελπίδες και τους φόβους που θα καταγράψουν. Περιστασιακά μπορείτε να διακόπτετε την εργασία τους και
να ζητάτε την προσοχή της τάξης για να μοιραστείτε μαζί τους κάποιους αποτελεσματικούς τρόπους εργασίας που παρατηρήσατε σε κάποια ζευγάρια.
Μοιραστείτε μαζί τους τον ενθουσιασμό σας για την πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν, προσπαθήστε να δημιουργείτε διαρκώς κριτικούς
προβληματισμούς (ώστε να μην πιστέψουν ότι ψάχνουν τη μια και μοναδική «ορθή» απάντηση) και δείχνετε συχνά την ικανοποίησή σας ακόμα και
για τα πιο μικρά σημάδια προόδου ως προς τον εντοπισμό και την καταγραφή «ελπίδων και φόβων» που προέκυψαν από τις ενδείξεις που παρείχαν
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οι ιστορικές πηγές στα δύο φύλλα. Είναι στο χέρι σας να τους βοηθήσετε να προχωρήσουν με προσεκτικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, με
περιέργεια και ενθουσιασμό, αντί να βιαστούν (χωρίς πολλή σκέψη) ή να χασομερήσουν (και να χαθεί η ορμή τους).
Συζήτηση σε ζευγάρια
Αφού και οι δύο μαθητές συμπληρώσουν τα δικά τους συννεφάκια σκέψεων (Υλικό για το μαθητή 2.3.) που δείχνουν τις ελπίδες και τους φόβους των
ανθρώπων είτε στις αρχές είτε στα τέλη της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο, ζητήστε τους να συγκρίνουν το συμπληρωμένο φύλλο τους με αυτό
του συντρόφου τους. Δουλεύοντας μαζί, το κάθε ζευγάρι τώρα σχηματίζει δύο στήλες με τους ακόλουθους τίτλους:
Οι εισηγήσεις μας για τα πράγματα που φαίνεται να είχαν παραμείνει τα ίδια.
Οι εισηγήσεις μας για τα πράγματα που φαίνεται να είχαν αλλάξει.
Συζήτηση στην ολομέλεια
Ερώτημα: Τι είδους πραγματα αποφασίσατε ότι μπορεί να είχαν αλλάξει και τι είδους πράγματα μπορεί να είχαν παραμείνει τα ίδια στις εμπειρίες
των απλών ανθρώπων κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας;
Ερώτημα: Ποιες από τις αλλαγές πιστεύετε ότι θα έκαναν τη μεγαλύτερη διαφορά στις ζωές των απλών ανθρώπων;
Ερώτημα: Έχετε δει πώς τα διάφορα είδη διεργασιών – πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, θρησκευτικών, πολιτισμικών, τεχνολογικών –
αντανακλώνται στις καθημερινές ζωές των απλών ανθρώπων, πώς τους επηρεάζουν και πώς επηρεάζονται απ’ αυτούς. Ποια απ’ αυτά
τα είδη φαινομένων (ή πτυχών της ζωής) πιστεύετε ότι σημείωσαν τη μεγαλύτερη αλλαγή κατά την περίοδο της οθωμανικής
κυριαρχίας; Ποια έτειναν να παραμείνουν τα ίδια;
Συμπέρασμα
Γράψτε τις ακόλουθες δύο προτάσεις στον πίνακα:
Η ιστορία των εμπειριών των απλών ανθρώπων κατά την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο υπήρξε μια ιστορία συνέχειας.
Η ιστορία των εμπειριών των απλών ανθρώπων κατά την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο υπήρξε μια ιστορία αλλαγής.
Ζητήστε από τους μαθητές να επιλέξουν την πρόταση με την οποία τείνουν να συμφωνήσουν περισσότερο και να τη γράψουν στα τετράδιά τους.Μετά
θα πρέπει να γράψουν μια παράγραφο που να αιτιολογεί την απόφασή τους, αντλώνας προσεκτικά από τα παραδείγματα των πηγών που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως απόδειξη για τον ισχυρισμό τους.
Μην ωθήσετε τους μαθητές να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Υπάρχουν περιθώρια που νομιμοποιούν την ύπαρξη σημαντικού βαθμού διαφωνίας.
Επίσης, ξεκαθαρίστε ότι δε στοχεύουν σε οριστικά συμπεράσματα – πώς θα μπορούσαν άλλωστε; Θα χρειαζόταν να μελετήσουν τόσο πολύ περισσότερο!
Υπάρχουν τόσα ερωτήματα να απαντήσει κανείς και τόσες πηγές να διερευνήσει. Αυτό που κάνουν οι μαθητές αυτή τη στιγμή είναι να διατυπώνουν
πιθανές υποθέσεις. Σκέφτονται ποια μορφή θα μπορούσαν να πάρουν τα διάφορα είδη ιστορικών αφηγήσεων για την Οθωμανική Κύπρο.
Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούν τις έννοιες της «αλλαγής» και της «συνέχειας» για να τους βοηθήσουν να σκεφτούν μια πιθανή μορφή, που θα μπορούσε
να πάρει μια τέτοια ιστορική αφήγηση, η οποία βέβαια θα μπορούσε να ελεγχθεί και να αναπτυχθεί περισσότερο, μέσ’ από μελλοντική μελέτη και
έρευνα.
Επομένως, ξεκαθαρίστε στους μαθητές ότι η πρόταση που επέλεξαν και η παράγραφος που έγραψαν για να την υποστηρίξουν είναι η αρχή του ταξιδιού
και όχι το τέλος του.
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Μάθημα 2: Υλικό για το μαθητή
Υλικό για το μαθητή 2.1α
Στο πίσω μέρος της κάρτας σας, αντιγράψτε και συμπληρώστε την ακόλουθη πρόταση:
Όταν οι Οθωμανοί ήρθαν στην Κύπρο, ήταν μια περίοδος...
«Οι Οθωμανοί, κατά τη διάρκεια της κατάληψης, υποδούλωσαν χιλιάδες Βενετούς στρατιώτες. Πολλοί απ’ αυτούς πωλήθηκαν
αμέσως σε σκλαβοπάζαρα στη Συρία και στην Ανατολία, τα οποία αναφέρεται ότι προσωρινά υπερφορτώθηκαν. Άλλοι πιθανόν να
παρέμειναν στην Κύπρο μαζί με τους καινούριους τους αφέντες. Επομένως, η πιο ριζική αλλαγή υπήρξε το γεγονός ότι η τεράστια
κοινωνική τάξη των ‘σκλάβων’, που αποτελούνταν σχεδόν αποκλειστικά από Έλληνες και Ορθόδοξους στην πίστη, μετατράπηκε
σε ελεύθερους τσιφλικάδες χωρικούς, ενώ ένα μεγάλο μέρος της Λατινικής πρώην άρχουσας τάξης υποβιβάστηκε, τουλάχιστον
προσωρινά, σε κατάσταση δουλείας...»
(Από ένα βιβλίο γραμμένο από ένα σύγχρονο ιστορικό, τον Jennings, R. (1993) Christians and Muslims in Ottoman Cyprus and Mediterranean World 15711640, [Οι Χριστιανοί και οι Μουσουλμάνοι στην Οθωμανική Κύπρο και το Μεσογειακό κόσμο 1571-1640] Νέα Υόρκη: New York University Press σσ.240-241)

Υλικό για το μαθητή 2.1β
Στο πίσω μέρος της κάρτας σας, αντιγράψτε και συμπληρώστε την ακόλουθη πρόταση:
Όταν οι Οθωμανοί ήρθαν στην Κύπρο, ήταν μια περίοδος...
«Ο Δημήτρης, γιος του Γιακουμή από το χωριό Άγιος Γεώργιος στον καζά (επαρχία) της Λευκωσίας είπε: ‘Έρχομαι στην αληθινή
πίστη. Αφήνω τη θρησκεία των απίστων’ (kefere dini). Μετά είπε: ‘Δεν υπάρχει άλλος Θεός από το Θεό, ο Μωχάμετ είναι ο αγγελιαφόρος
του Θεού’. Του δόθηκε το όνομα Μεχμέτ... Η Φατιμά, κόρη του Αμπντουλά, από το πιο πάνω χωριό είπε: ‘Ενώ πριν με φώναζαν
Andreye, κόρη του Πιέρου, μια μέρα ο Θεός έκανε μια ομολογία πίστεως. Ο Θεός έκανε μοίρα μου το Ισλάμ. Κανένας δε με πίεσε ή με
εξανάγκασε. Το έκανα με τη θέλησή μου.’ Ο Ζimmi** Totodori, ένας νέος περίπου 10 ετών, από το χωριό Ορτά Κογιού του καζά της
Λευκωσίας είπε: ‘Τώρα έχω αφήσει τη λαθεμένη πίστη και έχω τιμηθει με το Ισλάμ’. Πήρε το όνομα Μουσταφά..»
Από το Aρχείο του Κυπριακού Οθωμανικού Θρησκευτικού Δικαστηρίου*, όπως παρατιθεται στο βιβλίο του Jennings, R. (1993) Christians and Muslims in Ottοman
Cyprus and Mediterranean World 1571-1640 [Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι στην Οθωμανική Κύπρο και το Μεσογειακό κόσμο 1571-1640] Νέα Υόρκη: New
York University Press σσ. 138-139.
* ‘Το θρησκευτικό δικαστήριο’ αναφέρεται στα Επισημα Οθωμανικά Δικαστήρια στην Κύπρο, όπου δικάζονταν και Μουσουλμάνοι και μη Μουσουλμάνοι.
** Ζimmis: Οι μη Μουσουλμάνοι υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
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Υλικό για το μαθητή 2.2α
Οι αρχές της Οθωμανικής κυριαρχίας
Κλειδί 1
«Αμέσως μετά την κατάκτηση, η διακυβέρνηση του νησιού ανατέθηκε στο Μουζαφέρ Πασά, ο οποίος διορίστηκε ως Κυβερνήτης
(Μπεηλέρμπεης) της Κύπρου. Τέσσερα σαντζάκια (επαρχίες) της ενδοχώρας προσαρτήθηκαν στην Κύπρο για να δημιουργήσουν
την καινούρια διοικητική περιφέρεια της Κύπρου και ήταν τα εξής: Alaya (που αποσπάστηκε από την Ανατολία), Ichil (Κιλικία, από
την Καραμανία), Zulkadir (από το Σίσιο) και η Ταρσός (από το Αλέπο)..»
Hill, G. F. (1952) A History of Cyprus, IV, [Μια Ιστορία της Κύπρου, Τ. 4] Cambridge: University Press, σσ. 2, 5-6.

Κλειδί 2
«Φαίνεται, επιπλέον, ότι οι Τούρκοι δεν ήταν ικανοποιημένοι με τον παλαιότερο διαχωρισμό του νησιού που ίσχυε επί των
Λουζινιανών βασιλιάδων, σε δώδεκα επαρχίες· αντί αυτού, επαναδιαίρεσαν το νησί σε δεκαεπτά διοικητικές επαρχίες (κατηλίκια):
τη Λευκωσία, με την Ορεινή, την Κυθρέα, τη Μεσαορία, την Αμμόχωστο και το Καρπάσι·: την Πάφο, με τη Χρυσοχού, τα Κούκλια
και την Αυδήμου∙ τη Λάρνακα, με τη Λεμεσό, την Επισκοπή και το Κοιλάνι· και την Κερύνεια, με τη Μόρφου, την Πεντάγεια και τη
Λεύκα...»
Απόσπασμα από τον Κυπριανό*, όπως παρατίθεται στο βιβλίο του Cobham, C. D. (1969) Excerpta Cypria, Materials for a History Of Cyprus [Κυπριακά αποσπάσματα,
Υλικό για μια ιστορία της Κύπρου], Νέα Υόρκη: Kraus Reprint, σ. 347.
*Ο Κυπριανός ήταν Αρχιμανδρίτης της Εκκλησίας της Κύπρου. Το βιβλίο του Ιστορία της Κύπρου πρωτοεκδόθηκε στη Βενετία το 1788.

Κλειδί 3
«Η παρούσα εντολή απευθύνεται στον καδή (ιεροδικαστή) σχεδόν ολόκληρου του αντολικότερου μέρους της Ανατολίας, (Anatolia,
karaman, Rum και Zulkadiriye) αναφορικά με μια επιστολή, που παρέλαβε η Πύλη από τον Σινάν, το δεύτερο Κυβερνήτη
(Μπεηλέρμπεη) της Κύπρου. Ο Σινάν πληροφόρησε την Πύλη ότι αρκετές περιοχές του νησιού ήταν κατάλληλες για καλλιέργεια,
αλλά είχαν καταστραφεί κατά τη διάρκεια της κατάκτησης του νησιού... . Επομένως, αν οι πόλεις και τα χωριά κατοικούνταν εκ
νέου, η Κύπρος θα μπορούσε σύντομα να ανακτήσει την πρότερή της ευημερία... Η Πύλη έδωσε διαταγή... ένα στα δέκα νοικοκυριά
απ’ όλα τα χωριά και τις πόλεις σ’ εκείνες τις επαρχίες να απελαθούν στην Κύπρο, με επαρκή συνοδεία, πριν το χειμώνα»
Jennings, R. (1993) Christians and Muslims in Ottoman Cyprus and the Mediterranean World 1571-1640 [Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι στην Οθωμανική
Κύπρο και το Μεσογειακό κόσμο 1571-1640], Νέα Υόρκη: New York University Press σ. 218.
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Κλειδί 4
«Ο Δημήτρης, γιος του Γιακουμή από το χωριό Άγιος Γεώργιος στον καζά (επαρχία) της Λευκωσίας είπε: ‘Έρχομαι στην αληθινή
πίστη. Αφήνω τη θρησκεία των απίστων’ (kefere dini). Μετά είπε ‘Δεν υπάρχει άλλος Θεός από το Θεό, ο Μωχάμετ είναι ο αγγελιαφόρος
του Θεού’. Του δόθηκε το όνομα Μεχμέτ... Η Φατιμά, κόρη του Αμπντουλά από το πιο πάνω χωριό είπε: ‘Ενώ πριν με φώναζαν
Andreye, κόρη του Πιέρου, μια μέρα ο Θεός έκανε μια ομολογία πίστεως. Ο Θεός έκανε μοίρα μου το Ισλάμ. Κανένας δεν με πίεσε ή με
εξανάγκασε. Το έκανα με τη δική μου θέληση.’ Ο Ζimmi** Totodori, ένας νέος περίπου 10 ετών, από το χωριό Ορτά Κογιού του καζά
της Λευκωσίας είπε: ‘Τώρα έχω αφήσει τη λαθεμένη πίστη και έχω τιμηθεί με το Ισλάμ’. Πήρε το όνομα Μουσταφά...»
Από το Aρχείο του Κυπριακού Οθωμανικού Θρησκευτικού Δικαστηρίου*, όπως παρατιθεται στο βιβλίο του Jennings, R. (1993) Christians and Muslims in Ottοman
Cyprus and Mediterranean World 1571-1640 [Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι στην Οθωμανική Κύπρο και το Μεσογειακό κόσμο 1571-1640] Νέα Υόρκη: New
York University Press σσ. 138-139.
* ‘Το θρησκευτικό δικαστήριο’ αναφέρεται στα Επισημα Οθωμανικά Δικαστήρια στην Κύπρο, όπου δικάζονταν και Μουσουλμάνοι και μη Μουσουλμάνοι.
** Ζimmis: Οι μη Μουσουλμάνοι υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Κλειδί 5
«Οι Έλληνες, που σε κάποιο βαθμό προτιμούσαν να είναι υποτελείς στην Οθωμανική παρά στη Λατινική εξουσία, παρά την άθλια
κατάσταση στην οποία βρίσκονταν, μάλλον χάρηκαν, γιατί, όσον αφορά στις τελετές και τις συνήθειές τους, γλίτωσαν από την
τυραννία των Λατίνων... Συγκεκριμένα όταν οι Κύπριοι ταξίδεψαν στα Ιεροσόλυμα, ο εκεί Πατριάρχης και οι κληρικοί του τους
απέρριψαν αφορίζοντάς τους, αφού θεώρησαν ότι έτειναν προς τη Λατινική Εκκλησία, όντας υποτελείς σε Λατίνους επισκόπους.
Και με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα είχαν διώξει τους Έλληνες επισκόπους της Κύπρου, με το σκεπτικό ότι είχαν επιλεγεί
από το βασιλικό συμβούλιο και είχαν εγκριθεί από τους Λατίνους επισκόπους. Γι’ αυτό το λόγο, ο ελληνικός πληθυσμός έτρεφε στα
στήθη του ένα αδιάλλακτο μίσος για τους Λατίνους και περίμενε με ανυπομονησία τη στιγμή της λύτρωσής του.»
Απόσπασμα από τον Κυπριανό*, όπως παρατίθεται στο βιβλίο του Cobham, C. D. (1969) Excerpta Cypria, Materials for a History Of Cyprus [Κυπριακά
αποσπάσματα, Υλικό για μιαν ιστορία της Κύπρου], Νέα Υόρκη: Kraus Reprint, σ. 348.
* Ο Κυπριανός ήταν Αρχιμανδρίτης της Εκκλησίας της Κύπρου. Το βιβλίο του Ιστορία της Κύπρου πρωτοεκδόθηκε στην Βενετία το 1788.

Κλειδί 6
«Οι Οθωμανοί, κατά τη διάρκεια της κατάληψης (της Κύπρου), υποδούλωσαν χιλιάδες Βενετούς στρατιώτες. Πολλοί απ’ αυτούς
πωλήθηκαν αμέσως σε σκλαβοπάζαρα στη Συρία και στην Ανατολία... . Επομένως, η πιο ριζική αλλαγή ήταν ότι μια τεράστια
κοινωνική τάξη ‘σκλάβων’, που αποτελούνταν σχεδόν αποκλειστικά από Έλληνες Ορθόδοξους στην πίστη, μετατράπηκε σε
ελεύθερους τσιφλικάδες χωρικούς, ενώ ένα μεγάλο μέρος της πρώην Λατινικής άρχουσας τάξης υποβιβάστηκε, τουλάχιστον
προσωρινά, σε κατάσταση δουλείας...»
Jennings, R. (1993) Christians and Muslims in Ottoman Cyprus and Mediterranean World 1571-1640, [Χριστιανοί και οι Μουσουλμάνοι στην Οθωμανική Κύπρο
και τον Μεσογειακό κόσμο 1571-1640] Νέα Υόρκη: New York University Press, σ. 241.

Κλειδί 7
«Η Μηλού, κόρη του Αντώνη από το χωριό Celiye στον ναχιγιέ (διοικητικό διαμέρισμα) της Έγκωμης είπε: Μέχρι τώρα, ανήκω στη
χριστιανική θρησκεία όπως και οι πρόγονοί μου. Δεν έγινα Μουσουλμάνα. Είμαι άπιστη. Όταν θέλησα να τελέσω τις λαθεμένες μας
ιεροτελεστίες στην εκκλησία, οι μοναχοί που ήταν οι ιερείς μας, με εμπόδισαν να μπω στην εκκλησία λέγοντάς μου ‘Εσύ παντρεύτηκες
Μουσουλμάνο’. Είναι πιθανόν όταν πεθάνω να μη με θάψουν σύμφωνα με τα έθιμα των απίστων. Θέλω ένα σημείωμα (tezkere)
που να βεβαιώνει ότι είμαι άπιστη...»
Από το Aρχείο του Κυπριακού Οθωμανικού Θρησκευτικού Δικαστηρίου*, όπως παρατιθεται στο βιβλίο του Jennings, R. (1993) Christians and Muslims in Ottoman
Cyprus and Mediterranean World 1571-1640, [Χριστιανοί και οι Μουσουλμάνοι στην Οθωμανική Κύπρο και τον Μεσογειακό κόσμο 1571-1640] Νέα Υόρκη: New
York University Press, σ. 142.
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Κλειδί 8
«Παρά τις αναρίθμητες ευλογίες που χάρισε ο Θεός σ’ αυτό το νησί, υπάρχει κι ένα μειονέκτημα, αφού την περίοδο ακριβώς που
τα σιτηρά έχουν ωριμάσει και είναι έτοιμα για θέρισμα, η γη παράγει τέτοιες ποσότητες ακρίδων που κάποιες φορές επισκιάζουν
το λαμπερό φώς του ήλιου... Γι’ αυτό το φαινόμενο οι Κύπριοι δεν βρήκαν σωτηρία, αφού όσο περισσότερες σκοτώσουν τόσο
περισσότερες παράγει η γη την επόμενη χρονιά. Παρ’ όλ’ αυτά ο Θεός έπλασε και ένα μέσο για την καταστροφή τους, που συμβαίνει
με τον εξής τρόπο. Στην Περσία, κοντά στην πόλη Cuerch, υπάρχει μια πηγή με νερό, το οποίο έχει την υπέροχη ιδιότητα να
καταστρέφει αυτές τις ακρίδες, αν το μεταφέρει κανείς μέσα σε κανάτια στο ύπαιθρο, χωρίς να περάσει κάτω από στέγη ή άλλο
σκέπαστρο: αν τοποθετηθεί σε μέρος ψηλό και αφεθεί εκτεθειμένο κάποια πουλιά το ακολουθούν κρώζοντας πίσω από τους άντρες
που το κουβαλούν από την πηγή... Οι Τούρκοι και οι Πέρσες τα αποκαλούν Μωαμεθανούς. Πριν καλά καλά έρθουν αυτά τα πουλιά
στην Κύπρο, με τις κραυγές και το πέταγμά τους κατέστρεψαν τις ακρίδες που μάστιζαν το νησί...»
Απόσπασμα από τον Βιλλαμόντ*, όπως παρατίθεται στο βιβλίο του Cobham, C. D. (1969) Excerpta Cypria: Materıals For A History Of Cyprus [Κυπριακά αποσπάσματα:
Υλικό για μια ιστορία της Κύπρου] Νέα Υόρκη : Kraus Reprint, σ. 177.
*O Σινιόρ ντε Βιλλαμόντ άφησε το σπίτι του στην Βρεττάνη τον Ιούνιο του 1588 και έκανε μεγάλα ταξίδια στην Ιταλία, τους Αγίους Τόπους, την Αλεξάνδρεια,
την Κύπρο και αλλού. Η επιμέλεια της έκδοσης του βιβλίου του έγινε πρώτα στο Παρίσι και μετα στo Αρράς το 1598.

Κλειδί 9
«Το έτος 1668, σε όλο το νησί, αλλά ιδιαίτερα στην Αμμόχωστο, υπήρχαν τεράστιες ποσότητες ακρίδων που όταν πετούσαν έμοιαζαν
με σκοτεινό νέφος το οποίο οι ακτίνες του ήλιου δύσκολα κατάφερναν να διαπεράσουν... Ο πασάς έδωσε διαταγή σε όλους τους
κατοίκους της υπαίθρου να φέρνουν δοχεία γεμάτα με τέτοια έντομα στο παλάτι του στη Λευκωσία και μετά διευθέτησε να σκαφτούν
λάκκοι έξω από την πόλη όπου ρίχνονταν τα έντομα και καλύπτονταν με χώμα,από φόβο μήπως και η αποσύνθεσή τους μολύνει
τον αέρα. Για δέκα μέρες, οι Έλληνες έκαναν λιτανείες και προσευχές για να απαλλαγούν απ΄αυτή την τόσο καταστροφική κατάρα
για τον τόπο. Σε μια λιτανεία, έκαναν περιφορά μια συγκεκριμένη εικόνα της Παναγίας με το νήπιο Χριστό στα χέρια της, η οποία
λέγεται ότι φιλοτεχνήθηκε από τον Όσιο Λουκά. Αυτή η εικόνα κανονικά φυλάγεται σ’ ένα μονοστήρι που ονομάζουν Κύκκο, το
οποίο αριθμεί περίπου τετρακόσιους καλόγερους, ορισμένους από τους οποίους το μοναστήρι αποστέλλει στη Μόσχα και αλλού
για διάφορες υποχρεώσεις. Το συγκεκριμένο μοναστήρι είναι χτισμένο στην οροσειρά του Ολύμπου, του υψηλότερου βουνού του
νησιού. Σε περιόδους ξηρασίας η συγκεκριμένη εικόνα βγαίνει από το μοναστήρι με μια μεγαλοπρεπή τελετή... Τώρα έτυχε να
διοργανώσουν την ίδια τελετή για την περίπτωση των ακρίδων, και από την ώρα που η εικόνα εκτέθηκε στο κοινό, την ίδια στιγμή
εμφανίστηκαν κάποια πουλιά, κατά πάσα πιθανότητα βροχοπούλια, τα οποία χίμηξαν πάνω στις ακρίδες και καταβρόχθισαν
τεράστιες ποσότητες...»
Απόσπασμα από κείμενο του Κορνήλιου βαν Μπρούιν* όπως παρατίθεται στο βιβλίο του Cobham, C. D. (1969) Excerpta Cypria: Materıals For A History Of Cyprus,
[Κυπριακά αποσπάσματα: Υλικό για μια ιστορία της Κύπρου] Νέα Υόρκη: Kraus Reprint, σσ. 241-242.
*Ο Κορνήλιος βαν Μπρούιν ήταν ένας Ολλανδός, ο οποίος άφησε την πατρίδα του το 1674 και ταξίδεψε στη Μικρά Ασία, την Αίγυπτο και τη Συρία. Το 1683
έφτασε στη Λάρνακα και περιπλανήθηκε στην Κύπρο για 40 μέρες. Το βιβλίο του πρωτοδημοσιεύτηκε στα Ολλανδικά και αργότερα μεταφράστηκε στα Αγγλικά.
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Υλικό για το μαθητή 2.2β
Τα τέλη της Οθωμανικής κυριαρχίας
Κλειδί 1
«Γι’ αυτό ζουν μέσα στη μεγαλύτερη αθλιότητα. Τα σπίτια τους στις κεντρικές περιοχές του νησιού είναι κτισμένα από λάσπη και
αποτελούνται από δύο μικρά δωμάτια, με δάπεδο από λάσπη και στέγες από ψάθες, επιχρισμένες εξωτερικά με λάσπη... και γενικά
χωρίς επίπλωση, εκτός από ένα ξεχαρβαλωμένο ξύλινο κρεββάτι. Η τροφή τους είναι γενικά σταρένιο ψωμί και χόρτα και, σε
σπάνιες περιπτώσεις, κάποιο οικόσιτο κοτόπουλο, καθώς και εγχώριο κρασί, το οποίο, ευτυχώς γι’ αυτούς, πωλείται πολύ φθηνά...
Τα δάπεδα που είναι κατασκευασμένα με λάσπη μαζεύουν τόσο υπέρμετρο αριθμό ζωϋφίων, ώστε θα ήταν απολύτως αδύνατο για
τους κατοίκους να κοιμηθούν, αν το δέρμα τους, λόγω της μακράς έξεως, δεν γινόταν τόσο σκληρό όσο εκείνο του αλόγου. Η
δυστυχία τους μερικές φορές μεγαλώνει από ένα είδος ακρίδας, που κατά διαστήματα σκεπάζει το νησί και καταστρέφει πλήρως
κάθε είδος βλάστησης. Και καθώς οι φόροι τους δεν ελαττώνονται όταν συμβαίνει αυτή η συμφορά, σ’ αυτά τα καταστροφικά
χρόνια υποχρεώνονται να πωλούν το μικρό απόθεμα επίπλωσης και συχνά κάθε διαθέσιμο πράγμα που έχουν στην κατοχή τους,
για να ικανοποιήσουν την απληστία των άσπλαχνων τυράννων τους.»
Μεταφρασμένο απόσπασμα από τον William Turner*, όπως παρατίθεται στο έργο του Παυλίδη, A. (1995) Η Κύπρος ανά τους αιώνες -μέσα από τα κείμενα ξένων
επισκεπτών της’, Τόμος 3, Λευκωσία: Φιλόκυπρος, σ. 1097.
*Ο William Turner ήταν ένας Άγγλος περιηγητής, που επισκέφτηκε την Κύπρο το 1815.

Κλειδί 2
«Από το 1700, εξαιτίας της μείωσης του πληθυσμού του νησιού από την αβάσταχτη φορολογία, τις καταστροφές των ακρίδων και
τις διάφορες μεταδοτικές ασθένειες, η Υψηλή Πύλη σε μια προσπάθεια να μειώσει την απληστία των αρχών στην Κύπρο και να
προσφέρει ελπίδα στους ανθρώπους για βελτίωση της ζωής τους, σκέφτηκε ότι θα ήταν καλό να αναγνωρίσει τους αρχιεπισκόπους
και τους επισκόπους της Κύπρου ως εφόρους και επιτρόπους των Χριστιανών, οι οποίοι, από τη στιγμή που θα γνώριζαν ότι είχαν
την προστασία των θρησκευτικών τους αρχηγών, θα παρέμεναν στην πατρίδα τους, και εκείνοι που είχαν φύγει θα επέστρεφαν,
ενώ οι κυβερνήτες δεν θα τους καταπίεζαν πλέον, συναισθανόμενοι την εξουσία των αρχιερέων. Ετσι, οι αρχιεπίσκοποι της Κύπρου
συχνά ταξίδευαν στην Κωνσταντινούπολη και παρουσιάζονταν ενώπιον του μεγάλου βεζίρη, ζητώντας του να δείξει έλεος προς
το λαό και να μειώσει τον κεφαλικό και τους άλλους φόρους. Με τον ίδιο τρόπο συνήθιζαν να επισκέπτονται την Κωνσταντινούπολη
και για άλλες σημαντικές υποθέσεις και πολύ συχνά τα αιτήματά τους λαμβάνονταν υπ’ όψη.»
Από το βιβλίο του Σακελλαρίου, Α.* (1991) Τα Κυπριακά, Τόμος Α’, Λευκωσία: Πολιτιστικό Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, σ. 571. (Το απόσπασμα
διασκευάστηκε στη δημοτική γλώσσα από τους εκδότες.)
*Ο Σακελλάριος έζησε από το 1826 μέχρι το 1901. Διεξήγαγε τη δική του γεωγραφική και ιστορική έρευνα στην Κύπρο από το 1850 μέχρι το 1855. Το βιβλίο
του δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1890.
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Κλειδί 3
«Λόγω της εφαρμογής των Περιφερειακών Κανονισμών του 1864 στην Κύπρο, ο αριθμός των επαρχιών (καζάδων) μειώθηκε. Το
1867 όταν το νησί υπαγόταν στο διοικητικό διαμέρισμα (σαντζάκιο) της διοικητικής περιφέρειας της Λευκής Θάλασσας, (Cezair-i
Bahr-i Sefid), οι παλαιότερες επαρχίες ομαδοποιήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν πέντε επαρχίες. Αυτές ήταν η
Λάρνακα, η Λεμεσός, η Πάφος, η Κερύνεια και η Αμμόχωστος. Η Λευκωσία δεν περιλαμβανόταν σ’ αυτό το νέο διαχωρισμό καθώς
ήταν η πρωτεύουσα και ο χώρος κατοικίας του Κυβερνήτη (μουτεσαρίφης). Όταν το νησί οργανώθηκε ως ανεξάρτητο διαμέρισμα
που υπαγόταν κατευθείαν στην Υψηλή Πύλη το 1870, η Κυθρέα ορίστηκε ως έκτη επαρχία...»
Samani, H. (2006) Tanzimat Devrinde Kıbrıs, Basılmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [H Kύπρος την περίοδο του Τανζιμάτ,
Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Hacettepe, Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών], Άγκυρα, σσ. 38-39.

Κλειδί 4
«..Πέντε χρόνια αργότερα (1820) ο Κυπριανός και ένας μικρός αριθμός προκρίτων ασπάστηκαν τους στόχους της Φιλικής Εταιρείας,
της μυστικής οργάνωσης για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Με το επιχείρημα ότι η Κύπρος βρίσκεται πολύ κοντά στην Τουρκία
για να εξετάσουν καν το ενδεχόμενο ενός ένοπλου ξεσηκωμού, οι συγκεκριμένοι Κύπριοι υποσχέθηκαν να μην στηρίξουν την
οργάνωση με άλλο τρόπο παρά μόνο οικονομικά. Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι όντως τηρήθηκε αυτή η υπόσχεση. Την πρώτη
Οκτωβρίου 1820, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφάσισε να αποστείλει επιστολή στον Αρχιεπίσκοπο εξηγώντας του το
επείγον της κατάστασης και απευθύνοντάς του έκκληση για βοήθεια... σχετικά με τις προετοιμασίες για την εξέγερση. Στο ξεκίνημα
της Ελληνικής Επανάστασης, την άνοιξη του 1821, ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, όπως και ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε’ ο
Κωνσταντινουπόλεως, ενήργησαν με μεγάλη προσοχή ώστε να τηρήσουν μια σωστή στάση απέναντι στους Οθωμανούς. Επομένως,
σε μια εγκύκλιο τη 22ας Απριλίου 1821, ο Κυπριανός ζήτησε από το λαό να παραδώσει τα όπλα του στις αρχές και να δηλώσει την
πίστη του στο μονάρχη ‘ο οποίος απλά ήθελε να προστατεύσει τον εαυτό του από τους εχθρούς’. Φθονώντας τον πλούτο και την
εξουσία των Ελλήνων, ο Τούρκος Κυβερνήτης απέσπασε ένα φιρμάνι (αυτοκρατορικό διάταγμα) από την Κωνσταντινούπολη και,
με ένα όργιο εκτελέσεων, θανάτωσε τον Αρχιεπίσκοπο, τους αρχιερείς και 400 προκρίτους...»
Katsiaounis, R. (1996) Labour, Society and Politics in Cyprus during the Nineteenth Century [Εργαζόμενοι,, Κοινωνία και πολιτική ζωή στην Κύπρο κατά το δεύτερο
μισό του δεκάτου ενάτου αιώνα], Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, σσ. 12-13.
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Κλειδί 5
«...Ο Μεχμέτ Καμίλ Πασάς (ένας Μουσουλμάνος Κύπριος που αργότερα έγινε Σαδραζάμης, δηλαδή Μέγας Βεζίρης), όταν ήταν
κυβερνήτης της Βηρυτού το 1868, εξασφάλισε πληροφορίες από ένα γιατρό από τη Λεμεσό, ότι μεγάλες ποσοτητες από όπλα και
μπαρούτι εισήχθησαν στην Κύπρο. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι αυτή η πληροφορία είχε εξίσου πολλές πιθανότητες να είναι αβάσιμη,
όσες είχε να ήταν ορθή, ο Πασάς ενημέρωσε τις κεντρικές αρχές για το γεγονός. Αφού δήλωσε ότι ως Κύπριος ήξερε το γενικό
χαρακτήρα των ανθρώπων του νησιού, ο πασάς ανέλυσε τις απόψεις του γι’ αυτό το θέμα. Κατά την άποψη του, αν αποδεικνυόταν
ότι στ’ αλήθεια υπήρχαν κρυμμένα όπλα και μπαρούτι στα μοναστήρια και αν οι αρχές κατάφερναν να τα αποκαλύψουν και να τα
κατάσχουν, οι Μουσουλμάνοι θα σκέφτονταν ότι αυτά τα όπλα είχαν ετοιμαστεί για να στραφούν εναντίον τους. Και αυτό θα κλόνιζε
την εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Καμίλ πασάς, αφού περιέγραψε τον χαρακτήρα των Χριστιανών της Κύπρου ως
‘πειθήνιο, φιλειρηνικό και ήπιο λαό που δεν αρέσκεται ακόμα και στον ήχο του ντουφεκιού’, θεωρούσε ότι πολύ λίγοι Κύπριοι
επηρεάστηκαν από τους Έλληνες (εξ Ελλάδος) οι οποίοι έκαναν προπαγάνδα στην Κύπρο. Επιπλέον, κάποιοι που είχαν ταξιδέψει
στην Ελλάδα, πιστεύεται ότι είχαν επηρεαστεί από τους Έλληνες. Παρ’ όλ’ αυτά, ο πασάς πίστευε ότι αυτοί ήταν μειοψηφία στον
αριθμό, και δεν μπορούσαν να αλλοιώσουν την πλειοψηφία...»
Samani, H. (2006) Tanzimat Devrinde Kıbrıs, Basılmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [H Kύπρος την περίοδο του Τανζιμάτ,
Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Hacettepe, Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών], Άγκυρα: σσ. 106-107.

Κλειδί 6
«...την 3η Νοεμβρίου 1839, ένα αυτοκρατορικό διάταγμα γραμμένο από τον επιφανή μεταρρυθμιστή και υπουργό εξωτερικών,
Ρεσίτ πασά, το οποίο όμως κοινοποιήθηκε με το όνομα του νέου σουλτάνου, διαβάστηκε έξω από τις πύλες του Παλατιού... σε μια
συνέλευση Οθωμανών αξιωματούχων και ξένων διπλωματών. Ήταν μια δήλωση των προθέσεων της Οθωμανικής κυβέρνησης,
που στην ουσία υποσχόταν τέσσερις βασικές μεταρρυθμίσεις:
•
•
•
•

Την παραχώρηση εγγυήσεων όσον αφορά τη ζωή, την τιμή και την περιουσία των υπηκόων του Σουλτάνου
Ένα σταθερό σύστημα φορολόγησης που θα αντικαθιστούσε τη φορολογία των αγροτών
Ένα σύστημα για την επιστράτευση στο στρατό
Ισότητα απέναντι στο νόμο για όλους τους υπηκόους, ανεξαρτήτως της θρησκείας τους.»

Zürcher, E, J. (1993) Turkey. A Modern History [Τουρκία. Μια σύγχρονη ιστορία], Λονδίνο και Νέα Υόρκη: I.B TAURIS & Co Ltd Publishers, σ. 53.

Κλειδί 7
«Σύμφωνα με τους Περιφερειακούς Κανονισμούς του 1864, οι Οθωμανικές περιοχές χωρίζονταν σε διοικητικές υποδιαιρέσεις από
τη διοικητική περιφέρεια (εγιαλέτι) στο περιφερειακό διαμέρισμα (σαντζάκιο), το δήμο (ναχιγιέ) και το χωριό. Κατά την περίοδο του
Τανζιμάτ δημιουργήθηκαν πολλά συμβούλια στο Οθωμανικό σύστημα περιφερειακής διοίκησης. Οι κανονισμοί του 1864 και του
1871 προέβλεπαν την ίδρυση τοπικού συμβουλίου για κάθε μια απ’ αυτές τις διοικητικές μονάδες και την ισάριθμη αντιπροσώπευση
των τοπικών κοινοτήτων σ΄αυτά τα συμβούλια μέσω των αντιπροσώπων τους που εκλέγονταν απο εκλεκτορικά σώματα αποτελούμενα
από διορισμένους αξιωματούχους. Το 1876 το Διοικητικό συμβούλιο (Meclis-i İdare) της Κύπρου στη Λευκωσία αποτελείτο από τον
Κυβερνήτη (Tosun Paşa), τον Αναπληρωτή-Βοηθό (Mehmet Şevki), τον Μουφτή (Abdullah Mehmed Raci), τον Αρχιεπίσκοπο
(Σωφρόνιο), τον Γενικό Λογιστή, τον Γενικό Λογιστή του Evkaf, τον Γενικό Διευθυντή της αλληλογραφίας, δύο εκλελεγμένα μέλη
Μουσουλμάνους και δύο μέλη μη Μουσουλμάνους. Τα εκλελεγμένα μέλη των μη Μουσουλμάνων ήταν ο Γαβριήλ Χριστοφάκης και
ο Γιωργάκης Μιχαηλίδης. Τα εκλελεγμένα μέλη των ντόπιων Μουσουλμάνων ήταν ο Μουσταφά Φουάντ και ο Εσσεήντ Μεχμέτ. Ο
κυβερνήτης και τα άλλα διορισμένα επίσημα μέλη ήταν πάντα Μουσουλμάνοι.»
Samani, H. (2006) Tanzimat Devrinde Kıbrıs, Basılmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [H Kύπρος την περίοδο του Τανζιμάτ,
Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Hacettepe, Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών], Άγκυρα: σσ. 32-33.
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Κλειδί 8
«Μέχρι το τέλος της περιόδου του Τανζιμάτ..., όπως και σε άλλα μέρη της αυτοκρατορίας, το φορολογικό σύστημα για τη γεωργία και
τη κτηνοτροφία, συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στους αγρότες της Κύπρου. Ένα από τα προβλήματα τα οποία ο Αρχιεπίσκοπος
Σωφρόνιος ζήτησε από την Υψηλή Πύλη να επιλύσει στην επίσημα διατυπωμένη παράκληση του το 1872, ήταν αυτό του συστήματος
φορολογίας των αγροτών. Για τον Αρχιεπίσκοπο, από τη στιγμή που η φορολογία της δεκάτης περιλαμβανόταν και αυτή στην αγροτική
φορολογία, οι αγρότες δεν θα μπορούσαν να αποφύγουν την εκμετάλλευση από αυτούς στους οποίους κατέβαλλαν το φόρο. Για το
λόγο αυτό, θα έπρεπε να είχε εξευρεθεί άλλη μέθοδος φορολόγησης προς όφελος και του κράτους και των αγροτών...»
Samani, H. (2006) Tanzimat Devrinde Kıbrıs, Basılmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [H Kύπρος την περίοδο του Τανζιμάτ,
Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Hacettepe, Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών], Άγκυρα: σσ. 38- 39.

Κλειδί 9
Ένας κατάλογος απο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην Κύπρο κατά το δέκατο ένατο αιώνα.
Α) Στα συμβούλια και στα δικαστήρια επιτράπηκε να χρησιμοποιούνται μαρτυρίες Χριστιανών σε περιπτώσεις μικτών υποθέσεων,
χωρίς οποιαδήποτε διάκριση ως προς τη θρησκεία.
Β) Επιτράπηκε η ανάρτηση μεγάλης καμπάνας στο καμπαναριό της εκκλησίας της Αρχιεπισκοπής στη Λευκωσία.
Γ) Το 1864 άνοιξε στη Λευκωσία το πρώτο σύγχρονο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για Μουσουλμάνους με την ονομασία
Rüştiye.
Δ) Το 1872 έγινε η εγκατάσταση της πρώτης γραμμής τηλεγράφου στην Κύπρο.
Ε) Το 1854 ιδρύθηκε στη Λάρνακα ένα εμποροδικείο. Το 1856 προέδρευε του δικαστηρίου Μουσουλμάνος (mudir). Ο κάθε
επιφανής πρόξενος απέστελνε έναν εκπρόσωπο ενώ οι εντόπιοι αντιπρόσωποι ήταν οι μισοί Χριστιανοί και οι μισοί
Μουσουλμάνοι. Οι μαρτυρίες των Χριστιανών γίνονταν αποδεκτές.
ΣΤ) Δημοτικά συμβούλια ιδρύθηκαν στη Λευκωσία και σε άλλες επαρχίες.
Ζ) Το 1867 επετράπηκε σε ξένους η απόκτηση ακίνητης περιουσίας.
Η) Το 1864 ιδρύθηκε στη Λάρνακα υποκατάστημα της Αυτοκρατορικής Οθωμανικής Τράπεζας.
Θ) Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Α’ (1854-1865) αύξησε τον αριθμό των δασκάλων στα σχολεία της Λευκωσίας και το 1859 ίδρυσε
παρθεναγωγείο.
I) Το 1840 δημιουργήθηκε στη Λάρνακα Σύστημα Υγειονομικής Κάθαρσης
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Υλικό για το μαθητή 2.3

Αυτές είναι οι ελπίδες μας...
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Αυτοί είναι οι φόβοι μας...
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Μάθημα 3: Τι είδους κοινωνικές συναναστροφές υπήρχαν κατά την
Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο;
ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να αφηγηθεί κάποιος την ιστορία της
Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο;
Εστίαση του μαθήματος: Τι είδους κοινωνικές συναναστροφές υπήρχαν στην Κύπρο κατά την Οθωμανική περίοδο;
Εισαγωγή
Το μάθημα συνεχίζει τη διερεύνηση της θεματικής που αφορά στην κατάσταση των κοινωνικών πραγμάτων κατα την Οθωμανική περίοδο στην
Κύπρο, αλλά αυτή τη φορά με διαφορετικό σημείο εστίασης – τις κοινωνικές συναναστροφές μεταξύ των ανθρώπων. Η έννοια των «κοινωνικών
συναναστροφών» χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τους μαθητές να πειραματιστούν και με άλλες έννοιες ταξινόμησης. Τι είδη κοινωνικών
συναναστροφών υπήρχαν; Σε ποιο βαθμό μπορούμε να συνοψίσουμε ή να διατυπώσουμε ιστορικά αιτιολογημένες προτάσεις για τα διάφορα είδη
κοινωνικών συναναστροφών; Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουμε σ’ αυτή μας την προσπάθεια και πώς μπορούμε να τις ξεπεράσουμε;
Στόχοι του μαθήματος
Με το πέρας αυτού του μαθήματος οι μαθητές θα είναι σε θέση να:
•

Αντιλαμβάνονται και να χαρακτηρίζουν τα διάφορα είδη κοινωνικών συναναστροφών

•

Διατυπώνουν μια γενίκευση για το χαρακτήρα των διαφόρων κοινωνικών συναναστροφών κατά την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο

Πηγές διδασκαλίας
Υλικό για το μαθητή 3.1 (η αφήγηση σχετικά με το παζάρι των γυναικών)
Υλικό για το μαθητή 3.2 (κάρτες κοινωνικών συναναστροφών για ταξινόμηση – χρειάζεται πρώτα να κοπούν)
Υλικό για το μαθητή 3.3 (ιστορία των επισκόπων που έπεσαν μεσ’ από το πάτωμα)
Υλικό για το μαθητή 3.4 (φύλλο δραστηριοτήτων για τις κοινωνικές συναναστροφές)
Υλικό για το μαθητή 3.5 (χάρτης κοινωνικών συναναστροφών κατά την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο)
Το σκεπτικό της επιλογής των πηγών
Η 3.1 εισάγει στους μαθητές την ιδέα ότι κατά την Οθωμανική περίοδο γίνονταν κοινωνικές συναναστροφές μεταξύ διαφόρων ομάδων Κυπρίων.
Η 3.2 καθιστά τους μαθητές ικανούς να κατηγοριοποιούν τους διάφορους τύπους κοινωνικών συναναστροφών και να εξετάζουν το περιβάλλον
στο οποίο εκτυλίσσονται. Θα χρειαστεί να κόψετε πρώτα το φύλλο ώστε οι μαθητές να πάρουν το υλικό ως ένα σετ από κάρτες.
Οι 3.3 και 3.4 καθιστούν τους μαθητές ικανούς να εντοπίζουν και να χαρακτηρίζουν τα διάφορα είδη κοινωνικών συναναστροφών μεταξύ των
διαφόρων ομάδων, αλλά και να εξετάζουν την πολυπλοκότητα αυτών των συναναστροφών.
Η 3.5 καθιστά τους μαθητές ικανούς να διατυπώνουν γενικεύσεις για τη φύση αυτών των συναναστροφών κατά την Οθωμανική περίοδο στην
Κύπρο.
Αφόρμηση
Διαβάστε μεγαλόφωνα στους μαθητές το φύλλο Υλικό για το μαθητή 3.1. Αν θέλετε, μπορείτε να μοιράσετε στους μαθητές και αντίγραφο του
κειμένου της πηγής. Εξηγήστε πότε γράφτηκε η συγκεκριμένη πηγή και ποια θα ήταν η χρησιμότητά της για έναν ιστορικό. Πριν διαβάσετε την ιστορία
ζητήστε από τους μαθητές να φανταστούν ότι βρίσκονται οι ίδιοι σ’ ένα παζάρι της Οθωμανικής περιόδου. Ζητήστε τους να σκεφτούν τα ακόλουθα:
Τι μπορούν να δουν; Τι μπορούν να ακούσουν; Τι μπορούν να μυρίσουν; Τι μπορούν να αγγίξουν;
Αφού διαβάσετε την ιστορία, ζητήστε από τους μαθητές να απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήματα:
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Ερώτημα: Όταν βρισκόσασταν νοερά στο συγκεκριμένο παζάρι, τι μπορέσατε να δείτε, να ακούσετε, να μυρίσετε και να αγγίξετε;
Ερώτημα: Ποιες τρεις λέξεις θα επιλέγατε για να περιγράψετε αυτό το παζάρι;
Ανάλογα με την ηλικία και την ικανότητα των μαθητών, μπορείτε, αν θέλετε, να τροποποιήσετε τη δραστηριότητα γράφοντας στον πίνακα
μια επιλογή από λέξεις όπως: θορυβώδες, βρωμερό, ήσυχο, ξέφρενο, ήρεμο, πολυσύχναστο, φιλικό, εχθρικό, επαφή, ενέργεια, έξαψη,
κινητικότητα, θυμός, χαρά.
Ερώτημα: Το παζάρι ήταν ένας χώρος κοινωνικών συναναστροφών μεταξύ των Ελλήνων και των Τούρκων της Κύπρου. Αυτό τι μπορεί να δηλώνει
για τις σχέσεις μεταξύ τους κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας; Είναι κάτι που σας κάνει εντύπωση σχετικά με τις εμπειρίες
των ανθρώπων που μπορούμε να υποθέσουμε μέσα από αυτή την πηγή;
Ερώτημα: Κοιτάξτε τα προϊόντα που πωλούνται και αγοράζονται σ’ αυτό το παζάρι, και την προέλευσή τους. Αυτό τι μπορεί να δηλώνει για
άλλες κοινωνικές συναναστροφές που ενδεχομένως να λάμβαναν χώρα μεταξύ των διαφόρων ομάδων ανθρώπων, τόσο στην Κύπρο
όσο και πέρα από τα σύνορα του νησιού;
Για το δεύτερο ερώτημα, ενθαρρύνετε τους μαθητές να εξάγουν συμπεράσματα με βάση την πηγή και να εξηγούν με προσοχή πώς οδηγήθηκαν σ’
αυτά. Για περισσότερες συμβουλές σχετικά με τη διαδικασία εξαγωγής ιστορικών συμπερασμάτων, δέστε μια άλλη έκδοση του Ομίλου Ιστορικού
Διαλόγου και Έρευνας: Learning to Investigate the History of Cyprus through Artefacts – A Teacher’s Guide, [Μαθαίνοντας να ερευνούμε την Ιστορία
της Κύπρου μέσα από τεχνουργήματα – Οδηγός για τον εκπαιδευτικό], Λευκωσία 2011.
Μετάβαση
Εξηγήστε: Στο τελευταίο μαθημα συζητήσαμε για τα είδη των εμπειριών που μοιράζονταν οι διάφορες ομάδες κατά την Οθωμανική περίοδο στην
Κύπρο. Σήμερα θα δούμε τι είδη κοινωνικών συναναστροφών μοιράζονταν αυτές οι ομάδες.
Δραστηριότητα
Χωρίστε τους μαθητές σε ζευγάρια. Δώστε στο κάθε ζευγάρι ένα αντίγραφο του φύλλου Υλικό για το μαθητή 3.2 ΣΗΜ: Κάθε «κοινωνική
συναναστροφή» θα πρέπει να αποκοπεί, ώστε οι μαθητές να λάβουν ένα σετ από κάρτες.
Εξηγήστε: Η κάθε κάρτα δίνει ένα παράδειγμα κοινωνικής συναναστροφής μεταξύ διαφόρων ομάδων ανθρώπων στην Κύπρο κατά την
Οθωμανική περίοδο. Τώρα θα σκεφτείτε τι είδη κοινωνικών συναναστροφών δείχνουν οι κάρτες, ταξινομώντας τις σε τέσσερις ομάδες:
1) Κοινωνικές συναναστροφές πολιτικού χαρακτήρα (που έχουν να κάνουν με θέματα εξουσίας και διακυβέρνησης)
2) Κοινωνικές συναναστροφές θρησκευτικού χαρακτήρα (που έχουν να κάνουν με θρησκευτικές πεποιθήσεις και πρακτικές)
3) Κοινωνικές συναναστροφές οικονομικού χαρακτήρα (που έχουν να κάνουν με χρήματα, εμπόριο και επιχειρήσεις)
4) Κοινωνικές συναναστροφές κοινωνικού χαρακτήρα (που έχουν να κάνουν με την οικογένεια, φίλους και γείτονες)
Χρησιμοποιήστε τέσσερα μολύβια διαφορετικού χρώματος για να χρωματίσετε κάθε κάρτα ανάλογα με τον τύπο της συναναστροφής που δείχνει.
Αν πιστεύετε ότι μια κάρτα δείχνει περισσότερα από ένα είδη συναναστροφών, ζωγραφίστε ρίγες από διαφορετικά χρώματα! Όταν είστε
ικανοποιημένοι με τον τρόπο που ταξινομήσατε τις κάρτες σας, κολλήστε τις στα τετράδιά σας. Χρησιμοποιήστε τις τέσσερις ομαδοποιήσεις ως
τίτλους για να οργανώσετε τις κάρτες στα τετράδιά σας.
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Συζήτηση στην ολομέλεια
Ερώτημα: Τι είδη κοινωνικών συναναστροφών φανερώνουν οι συγκεκριμένες κάρτες;
Ερώτημα: Υπάρχουν κάποιες συναναστροφές που σας εκπλήσσουν; Γιατί;
Ερώτημα: Ποιες απ’ αυτές τις κοινωνικές συναναστροφές χρειάστηκε να ζωγραφίσετε με ρίγες;
Ενθαρρύνετε τους μαθητές να δίνουν ολοκληρωμένες απαντήσεις και, όπου διαφωνούν, να αμφισβητούν [ευγενικά] ο ένας τις απαντήσεις του άλλου.
Δώστε το παράδειγμα με το να δείχνετε ενδιαφέρον και να αναστοχάζεστε ως προς τις απαντήσεις τους, ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι ο σκοπός
αυτής της συζήτησης είναι να διανοίξει νέες θεματικές και να εξετάσει νέες πιθανότητες και νέους τρόπους περιγραφής και κατηγοριοποίησης τέτοιων
φαινομένων και όχι να αναζητήσει μια πρόωρη, ορθή και οριστική «απάντηση». Με παρόμοιο τρόπο, προσπαθήστε να μην αφήσετε τη συζήτηση
εντελώς ανοικτή στο τέλος, ώστε να μην αφήσετε τους μαθητές να διερωτώνται αν έχει τελικά κάποιο νόημα αυτή η διαδικασία. Προσπαθήστε να
χρησιμοποιείτε τους συλλογισμούς των μαθητών για να κατασκευάσετε μια κοινώς αποδεκτή, πρώτη ανάλυση των συγκεκριμένων κοινωνικών
συναναστροφών. Αυτή η κοινά αποδεκτή ανάλυση μπορεί στη συνέχεια να αναθεωρηθεί και να τελειοποιηθεί από κοινού στην τάξη, κατά τη διάρκεια
του υπόλοιπου μαθήματος.
Μετάβαση
Εξηγήστε: Εξετάζοντας πολλές μικρές αφηγήσεις που αναφέρονται σε κοινωνικές συναναστροφές, ανακαλύψαμε ότι υπήρχαν πολλά διαφορετικά
είδη κοινωνικών συναναστροφών μεταξύ των διαφόρων ομάδων κατά την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο. Τώρα θα εξετάσουμε μία μόνο
αφήγηση για να δούμε τι μπορεί να προσθέσει στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και αναλύουμε τα είδη των κοινωνικών συναναστροφών μεταξύ
διαφόρων κοινωνικών ομάδων κατά την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο.
Δραστηριότητα
Δώστε στον κάθε μαθητή ένα αντίγραφο των φύλλων Υλικό για το μαθητή 3.3 και Υλικό για το μαθητή 3.4. Δώστε στους μαθητές ένα παράδειγμα
σχετικά με τη δραστηριότητα 3.4 διαβάζοντας στην τάξη την πρώτη παράγραφο του 3.3 και κάνοντας τη δραστηριότητα οι ίδιοι, σκεπτόμενοι
μεγαλόφωνα στην τάξη. Πριν αρχίσετε να διαβάζετε, ζητήστε από τους μαθητές να σκεφτούν ποιος μπορεί να συναναστρέφεται με ποιον στη
συγκεκριμένη αφήγηση. Αφού δώσετε στους μαθητές ένα παράδειγμα με την πρώτη παράγραφο, ζητήστε τους να διαβάσουν το υπόλοιπο και να δουν
ποιες άλλες συναναστροφές μπορούν να εντοπίσουν και να περιγράψουν, χρησιμοποιώντας τη δομή στο φύλλο Υλικό για το μαθητή 3.4. Θα
μπορούσατε επίσης να ενθαρρύνετε τους μαθητές να αρχίσουν τη δραστηριότητα με κάποιες ερωτήσεις όπως:
Ερώτημα: Πόσα διαφορετικά είδη κοινωνικών συναναστροφών μπορείτε να εντοπίσετε;
Ερώτημα: Ποιες λέξεις θα χρησιμοποιούσατε για να περιγράψετε αυτές τις συναναστροφές;
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Συζήτηση στην ολομέλεια
Ερώτημα: Πόσα διαφορετικά είδη κοινωνικών συναναστροφών ανακαλύψατε στην αφήγηση;
Ερώτημα: Πώς θα μπορούσατε να περιγράψετε την κάθε κοινωνική συναναστροφή; Σε ποιο είδος κοινωνικής συναναστροφής ανήκει;
Ενθαρρύνετε ανοικτή συζήτηση και ελεύθερο διάλογο ως προς τον καλύτερο τρόπο περιγραφής κάθε μιας από τις κοινωνικές συναναστροφές.
Ενθαρρύνετε τους μαθητές να επιστρέφουν διαρκώς στην αφήγηση του φύλλου Υλικό για το μαθητή 3.3. για να στηρίξουν τις εισηγήσεις τους. Την
ίδια στιγμή, υπενθυμίστε στους μαθητές σας ότι αυτή είναι μια μόνο αφήγηση από ένα συγκεκριμένο ιστορικό σε ένα μόνο βιβλίο ιστορίας. Αυτός ο
ιστορικός πρέπει να είχε ανατρέξει σε διάφορες πηγές εκείνης της περιόδου, αλλά θα χρειαστεί να εξετάσουμε κι εμείς οι ίδιοι τις πηγές αυτές και να
τους θέσουμε τα δικά μας ερωτήματα, αν θέλουμε να προχωρήσουμε την ανάλυσή μας πιο πέρα.
Συμπέρασμα
Εξηγήστε: Έχουμε εξετάσει πολλές «μικρές» ιστορίες κοινωνικών συναναστροφών. Δεδομένου ότι υπάρχουν τόσα διαφορετικά είδη κοινωνικών
συναναστροφών, σκέφτομαι μήπως τώρα θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να κατασκευάζουμε μια «μεγαλύτερη» ιστορική αφήγηση όσον αφορά
στις κοινωνικές συναναστροφές κατά την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο. Μήπως τώρα η ικανότητα μας να συνοψίσουμε έχει κάπως βελτιωθεί;
Ας το δούμε!
Ερώτημα: Πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε και να τελειοποιήσουμε περισσότερο τη γενικότερη μας ανάλυση σχετικά με τις κοινωνικές
συναναστροφές στην Κύπρο; Αντλώντας από τη δουλειά που κάναμε σε ολόκληρο το μάθημα, πώς θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε
τα είδη των «κοινωνικών συναναστροφών» που λάμβαναν χώρα κατά την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο;
Αναρτήστε στον πίνακα της τάξης το φύλλο Υλικό για το μαθητή 3.5 (ένας χάρτης της Κύπρου). Ζητήστε από τους μαθητές να επιλέξουν και να
γράψουν τρεις λέξεις στο πίνακα γύρω από το χάρτη. Αρχίστε ζητώντας τους να διαλέξουν μια λέξη από κάθε μια από τις στήλες. Είναι πολύ πιθανόν
να δυσφορήσουν με αυτή τη δραστηριότητα. Καμιά λέξη δε θα τους φαίνεται κατάλληλη! Γι’ αυτό επιτρέψτε τους στη συνέχεια να διαλέξουν ακόμα
κάποιες λέξεις (αλλά όχι όλες) ώστε να αποδώσουν μια επαρκή, γενική εικόνα για τη φύση των κοινωνικών συναναστροφών στο σύνολό τους.
Εξηγήστε: Αυτές είναι λέξεις που θα μπορούσαμε ίσως να χρησιμοποιήσουμε για να αφηγηθούμε τη «μεγαλύτερη» ιστορία των κοινωνικών
συναναστροφών κατά την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο.
Ενθαρρύνετε τους μαθητές να συζητήσουν γύρω απ’ αυτό και να επιμένετε να υποστηρίζουν τις ιδέες τους με επιχειρήματα βασισμένα σε παραδείγματα
που εξετάστηκαν νωρίτερα στο μάθημα.
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Μάθημα 3: Υλικό για το μαθητή
Υλικό για το μαθητή 3.1
Ο Αρχιδούκας Λουίς Σαλβαδόρ της Αυστρίας ήταν ένας ευγενής που έζησε από το 1847 μέχρι το 1915 και ταξίδεψε στη Μεσόγειο.
Το βιβλίο του αντανακλά τις παρατηρήσεις που έκανε για τη Λευκωσία υπό Οθωμανική κυριαρχία και τυπώθηκε για πρώτη φορά
στην Πράγα το 1873.
«Απ’ όλα τα παζάρια που ξεχωρίζουν, θα πρέπει πρώτα να αναφέρουμε το Παζάρι των Γυναικών, ανοικτό τις Παρασκευές, όπου
πωλούνται όλα τα είδη ραπτικής και τα υπόλοιπα συναφή. Οι πωλήτριες, ιδίως οι Ελληνίδες, είναι εξαιρετικά φλύαρες καθώς
επιδεικνύουν τα εμπορεύματά τους στα πόδια τους... Βλεπουμε εδώ σωρούς από βαμβάκι και νήματα, μεταξωτά νήματα γνεσμένα
στη Λευκωσία, αλατζιές, burundjik*, άσπρα βαμβακερά υφάσματα, ξένες τυπογραφίες και ολόκληρα πουκάμισα από τσαλακωμένο
μετάξι, για τους Τούρκους και για τις γυναίκες· υλικά από ακατέργαστο μετάξι, όπως αυτά που οι Ελληνίδες φορούν γύρω από τη
μέση τους (ζώστρα), μαντήλια από εκλεκτό λινό, τσεβρέδες (κεντητά μαντήλια) για τις Τουρκάλες... φορμάκια και κουβερτάκια
για βρέφη φτιαγμένα από ξένα υφάσματα...
Salvator, L. Levkosia, The Capital of Cyprus [Λευκωσία, η Πρωτεύουσα της Κύπρου], Λονδίνο: Trigraph, 1983, σ. 56.
* Το burundjik ήταν είδος μεταξωτού και βαμβακερού υφάσματος.

Υλικό για το μαθητή 3.2
Συναναστροφή 1
«Από το 1700, εξαιτίας της μείωσης του πληθυσμού του νησιού από την αβάσταχτη φορολογία, τις καταστροφές των ακρίδων και
τις διάφορες μεταδοτικές ασθένειες, η Υψηλή Πύλη σε μια προσπάθεια να μειώσει την απληστία των αρχών στην Κύπρο και να
προσφέρει ελπίδα στους ανθρώπους για βελτίωση της ζωής τους, σκέφτηκε ότι θα ήταν καλό να αναγνωρίσει τους αρχιεπισκόπους
και τους επισκόπους της Κύπρου ως εφόρους και επιτρόπους των Χριστιανών, οι οποίοι, από τη στιγμή που θα γνώριζαν ότι είχαν
την προστασία των θρησκευτικών τους αρχηγών, θα παρέμεναν στην πατρίδα τους, και εκείνοι που είχαν φύγει θα επέστρεφαν,
ενώ οι κυβερνήτες δε θα τους καταπίεζαν πλέον, συναισθανόμενοι την εξουσία των αρχιερέων. Έτσι οι αρχιεπίσκοποι της Κύπρου
συχνά ταξίδευαν στην Κωνσταντινούπολη και παρουσιάζονταν ενώπιον του Μεγάλου Βεζίρη ζητώντας του να δείξει έλεος προς
το λαό και να μειώσει τον κεφαλικό και τους άλλους φόρους. Με τον ίδιο τρόπο συνήθιζαν να επισκέπτονται την Κωνσταντινούπολη
και για άλλες σημαντικές υποθέσεις και πολύ συχνά τα αιτήματα τους λαμβάνονταν υπ’ όψιη.»
Από το βιβλίο του Σακελλαρίου, Α.* (1991) Τα Κυπριακά, Τόμος Α’, Λευκωσία: Πολιτιστικό Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, σ. 571. *(Το απόσπασμα
διασκευάστηκε στη δημοτική γλώσσα από τους εκδότες.)
*Ο Σακελλάριος έζησε από το 1826 μέχρι το 1901. Διεξήγαγε τη δική του γεωγραφική και ιστορική έρευνα στην Κύπρο από το 1850 μέχρι το 1855. Το βιβλίο
του δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1890.

Συναναστροφή 2
«Σύμφωνα με τον Πόκοκ, ο οποίος επισκέφτηκε την Κύπρο το 1738, Μουσουλμάνοι άντρες και Χριστιανές γυναίκες παντρεύονταν
συχνά, ή σύμφωνα με τον Πιέτρο ντέλλα Βάλλε που επισκέφτηκε την Κύπρο το 1625, κάποιοι Μουσουλμάνοι συμμετείχαν στο
πανηγύρι στο μοναστήρι της Αγίας Νάπας.»
Μεγάλη Κυπριακή Εγκύκλοπαίδεια (1995) Τόμος. 13, Λευκωσία: Φιλόκυπρος, σ. 123.
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Συναναστροφή 3
«Μέχρι τώρα, ανήκω στη χριστιανική θρησκεία, όπως και οι πρόγονοί μου. Δεν έγινα Μουσουλμάνα. Είμαι άπιστη. Όταν θέλησα
να τελέσω τις λαθεμένες μας ιεροτελεστίες στην εκκλησία, οι μοναχοί που ήταν οι ιερείς μας με εμπόδισαν να μπω στην εκκλησία
λέγοντάς μου ‘Εσύ παντρεύτηκες Μουσουλμάνο’. Είναι πιθανόν όταν πεθάνω να μη με θάψουν, σύμφωνα με τα έθιμα των απίστων.
Θέλω ένα σημείωμα (tezkere) που να δηλώνει ότι είμαι άπιστη...»
Ένα παράδειγμα μεικτών γάμων από τα αρχεία της Οθωμανικής Σαρίας (θρησκευτικό δικαστήριο), το οποίο παρατίθεται στο βιβλίο του Jennings, R. (1993).
Christians and Muslims in Ottoman Cyprus and the Mediterranean World 1571-1640 [Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι στην Οθωμανική Κύπρο και το Μεσογειακό
κόσμο, 1571-1640], Νέα Υόρκη: New York University Press, σ.142.

Συναναστροφή 4
«1752, Φεβρουαρίου 17
Δία της παρούσις μου ομολωγό εγώ, ο Γιότις του Διμίτρη, από χορίον Αραδίππου, οτει πός ευρήσκομαι καθαρός χρεοφηλέτης της
κιρά Τουμαζούς έναν καντάρην μαλλία εός την προ τες δέκα πέντε του Απριλλήου μινός καί ούτος ηνε η αλήθια εμπρόστεν τον
κάτοθεν μαρτήρον.
Χασάνις λεβέντις
Ματζούλις Μεχεμέτις
Παρόν μάρτις
παρόν μάρτις
Εγό, ο Γιότις του Διμίτρη στερεόννο τά άνοθεν»
Ένα χειρόγραφο (ομολογία χρέους) από το αρχείο του Βενετικού Προξενείου της Λάρνακας, το οποίο σχετίζεται με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων κατά
το 18ο αιώνα στην Κύπρο, όπως μπορεί να βρεθεί στο βιβλίο του Κιτρομηλίδη, Π. (1992). Κοινωνικές σχέσεις και νοοτροπίες στην Κύπρο του 18ου αιώνα.
Λευκωσία: Μορφωτικό Κέντρο Λαϊκής Τραπέζης Κύπρου, σ. 25

Συναναστροφή 5
Κλειδί 4
«Ο Δημήτρης, γιος του Γιακουμή από το χωριό Άγιος Γεώργιος στον καζά (επαρχία) της Λευκωσίας είπε: ‘Έρχομαι στην αληθινή
πίστη. Αφήνω τη θρησκεία των απίστων’ (kefere dini). Μετά είπε ‘Δεν υπάρχει άλλος Θεός από το Θεό, ο Μωχάμετ είναι ο αγγελιαφόρος
του Θεού’. Του δόθηκε το όνομα Μεχμέτ... Η Φατιμά, κόρη του] Αμπντουλά από το πιο πάνω χωριό είπε: ‘Ενώ πριν με φώναζαν
Andreye, κόρη του Πιέρου, μια μέρα ο Θεός έκανε μια ομολογία πίστεως. Ο Θεός έκανε μοίρα μου το Ισλάμ. Κανένας δεν με πίεσε ή με
εξανάγκασε. Το έκανα με τη δική μου θέληση.’ Ο Ζimmi** Totodori, ένας νέος περίπου 10 ετών, από το χωριό Ορτά Κογιού του καζά
της Λευκωσίας είπε: ‘Τώρα έχω αφήσει τη λαθεμένη πίστη και έχω τιμηθεί με το Ισλάμ’. Πήρε το όνομα Μουσταφά...»
Από το Aρχείο του Κυπριακού Οθωμανικού Θρησκευτικού Δικαστηρίου*, όπως παρατιθεται στο βιβλίο του Jennings, R. (1993) Christians and Muslims in Ottοman
Cyprus and Mediterranean World 1571-1640 [Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι στην Οθωμανική Κύπρο και το Μεσογειακό κόσμο 1571-1640] Νέα Υόρκη: New
York University Press σσ. 138-139.
* ‘Το θρησκευτικό δικαστήριο’ αναφέρεται στα Επισημα Οθωμανικά Δικαστήρια στην Κύπρο, όπου δικάζονταν και Μουσουλμάνοι και μη Μουσουλμάνοι.
** Ζimmis: Οι μη Μουσουλμάνοι υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
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Συναναστροφή 6
«Χατζή Μεεμέτ αγάς, ζαπήτης* Λεμεσούς
Φίλε Μιχαήλ του Βασίλ ογλού από τό Κελλάκην, φιλικώς σέ χαιρετώ και εν συντόμω σού φανερώνω, ότι ιδού οπού στέλλω εξεπίτηδες
τόν άνθρωπόν μου Κυριακόν, καί νά στείλεις να φέρης τόν Αντώνιν Κουππάν από τήν Ευταγόνιαν, και να μετρήσετε καθ’ ένας σας
από δύο γομάρια κρασίν καλόν, εσύ δύο γομάρια καί ό Κουππάς άλλα δύο γομάρια... Να τα πάρετε του φίλου μου signor Βασάλου,
οπού χρωστείται του Πικέρνη. Καί επαράγγειλα του ανθρώπου μου νά τό δή το κρασίν, να είναι καλόν, φίνον. Και να το βάλετε μές
τά σακκιά, νά τό βουλλόσει καί νά τό φορτώση πάνω στα άλογα, να τό στείλη, καί άν δέν τό στείλη, να μην έλθη εδώ. Ειδέ και
προφασιστήτε τίποτε( Σε περίπτωση που βρείτε κάποια δικαιολογία) καί δέν στείλεται τό κρασίν, έχω του διωρίαν (του έδωσα
χρονική προθεσμία) νά σάς φέρη καί τούς δυό εδώ, στην Λεμεσόν.
Ταύτα, 1789, Μαΐου 19η»
Ένα χειρόγραφο (επιστολή του ζαπίτη της Λεμεσού Χατζή Μεχμέτ Αγά πρός δύο Κύπριους αγρότες) από το αρχείο του Βενετικού Προξενείου της Λάρνακας, το
οποίο σχετίζεται με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων κατά το 18ο αιώνα στην Κύπρο, όπως μπορεί να βρεθεί στο βιβλίο του Κιτρομηλίδη, Π. (1992).
Κοινωνικές σχέσεις και νοοτροπίες στην Κύπρο του 18ου αιώνα. Λευκωσία: Μορφωτικό Κέντρο Λαϊκής Τραπέζης Κύπρου, σ. 34.
* ζαπήτης = Οθωμανός αστυνομικός
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Υλικό για το μαθητή 3.3
Η ακόλουθη αφήγηση σχετίζεται με ένα γεγονός που συνέβη στην Κύπρο το 1764, όταν κάποιες ομάδες Ορθόδοξων Κυπρίων και
Μουσουλμάνων Κυπρίων, αρχιερείς και ευγενείς, ξεσηκώθηκαν εναντίον του κυβερνήτη (της Κύπρου) Τζηλ Οσμάν.

«To 1764 ένας νέος Κυβερνήτης, ο Τζηλ Οσμάν Αγάς, έφτασε στην Κύπρο. Ο Τζηλ Οσμάν προφανώς δημιούργησε υπολογίσιμα χρέη
στην προσπάθειά του να αναρριχηθεί σ’ αυτό το αξίωμα και, όπως ήταν φυσικό, θέλησε να αποσπάσει όσο το δυνατόν περισσότερα
χρήματα και όσο το δυνατόν γρηγορότερα από το νησί. Διπλασίασε το φόρο, ο οποίος το 1754 είχε καθοριστεί στις 2½ πιάστρες
και προχώρησε με την επιβολή και άλλων επιβαρύνσεων. Σε πέντε μήνες είχε βάλει στις τζέπες του 350,000 πιάστρες. Οι επίσκοποι
διαμαρτυρήθηκαν, αλλά συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό παρακολούθηση στην οικία του Αρχιεπισκόπου και έτσι παρεμποδίστηκε
η μετάβασή τους στην Κωνσταντινούπολη. Αρκετοί Τούρκοι ευγενείς διαμαρτυρήθηκαν επίσης. Παρ’ όλ’ αυτά, εστάλη ένας
αγγελιαφόρος στην Κωνσταντινούπολη, αναμφίβολα με πλήρη μυστικότητα, να κάνει έκκληση για την υπόθεση των Κυπρίων. Τότε
εκδόθηκαν διαταγές από την Κωνσταντινούπολη ότι οι φόροι δεν έπρεπε να αυξηθούν και ένας αντιπρόσωπος του Μεγάλου Βεζίρη
εστάλη στο νησί για να βεβαιωθεί ότι αυτό εφαρμόστηκε.
Στις 25 Οκτωβρίου διοργανώθηκε στο παλάτι του Τζηλ Οσμάν συνάντηση με τη συμμετοχή του Τουρκικού Συμβουλίου, των Ελλήνων
Επισκόπων, αρκετών Αγάδων και άλλων Ελλήνων και Τούρκων επιφανών πολιτών, με σκοπό να τους αναγνωστεί η διαταγή. Επειδή
εκείνη τη μέρα η Λευκωσία έτυχε να είναι γεμάτη κόσμο, μιας και ήταν η παραμονή της πανηγύρεως του Αγίου Δημητρίου, μεγάλο
πλήθος μαζεύτηκε στην πλατεία μπροστά στο παλάτι, περιμένοντας εναγωνίως τα νέα. Μόλις άρχισε η συνάντηση και ανταλλάχτηκαν
οι πρώτες κουβέντες μεταξύ του κυβερνήτη και του Αρχιεπισκόπου, κατά τις οποίες ο πρώτος διαμαρτυρήθηκε δημόσια γιατί
κατηγορήθηκε άδικα στην Πύλη, μέρος του πατώματος στο οποίο έστεκαν οι επίσκοποι και άλλοι ανεπίσημοι επισκέπτες κατέρρευσε.
Όλοι έπεσαν στο υπόγειο. Κανένας δεν τραυματίστηκε θανάσιμα, αλλά ο λαός που βρισκόταν έξω, υποψιαζόμενος δολοπλοκία για
να σκοτωθούν οι επίσκοποι (κατόπιν κάποιοι υποστήριξαν ότι οι δοκοί που κρατούσαν το πάτωμα πριονίστηκαν και
αντικαταστάθηκαν από σκοινιά τα οποία τραβήχτηκαν την κατάλληλη στιγμή), εξαγριώθηκε, διέδωσε την είδηση και μέσα σε λίγα
λεπτα ξέσπασε επαναστατική ταραχή σε όλη τη Λευκωσία. Μουσκέτα και άλλα όπλα εμφανίστηκαν από το πουθενά και το πλήθος,
Έλληνες και Τούρκοι μαζί, επιτέθηκαν στο παλάτι, και παρόλο που η σωματοφυλακή του Κυβερνήτη τούς πυροβολούσε και χάθηκαν
κάποιοι απ’ αυτούς, είτε ως νεκροί είτε ως τραυματίες, κάνοντας έφοδο κατέλαβαν το παλάτι, όρμησαν μέσα, σκότωσαν τον Τζηλ
Οσμάν και περίπου 18 από τους άντρες του, απέσπασαν τα τιμαλφή του, λεηλάτησαν το θησαυροφυλάκιό του και έβαλαν φωτιά
στο κτήριο. Για τρεις ώρες, η πρωτεύουσα παρουσίαζε εικόνα επανάστασης, αλλά από τη στιγμή που σκοτώθηκε ο Κυβερνήτης, η
οργή των ανθρώπων καταλάγιασε. Οι Τουρκικές αρχές κατόρθωσαν να ηρεμήσουν το πλήθος, που είτε σκόρπισε στα σπίτια του
είτε επέστρεψε στο πανηγύρι...
Όμως, οι διαμαρτυρίες ήταν ένα πράγμα, και το να σκοτώσεις έναν αντιπρόσωπο του Σούλτάνου είναι άλλο, και πολύ σοβαρό
μάλιστα. Το Τουρκικό συμβούλιο και ο θρησκευτικός αρχηγός των Τούρκων, αντιλαμβανόμενοι τις επιπτώσεις και θέλοντας να
προλάβουν την οργή του Σουλτάνου, απέστειλαν μιαν έκθεση με τον αντιπρόσωπο του Μεγάλου Βεζίρη στην οποία περιέγραφαν
το περιστατικό αλλά το απέδιδαν στον Τζηλ Οσμάν, του οποίου ο τυρρανικός τρόπος διακυβέρνησης οδήγησε τους ανθρώπους σε
απόγνωση και τους παρακίνησε σε μη προμελετημένες πράξεις βίας. Προφανώς η έκθεση έγινε αποδεκτή και καμιά άλλη ενέργεια
δεν αναλήφθηκε εναντίον τους, εκτός από την αποστολή μιας Επιτροπής για τη διερεύνηση του ζητήματος, ενώ διορίστηκε
καινούριος κυβερνήτης.
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Τόσο οι Τούρκοι όσο και οι Έλληνες κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια να κατευνάσουν τους Επιτρόπους. Πολύτιμα δώρα και
προσφορές χρημάτων, και επιπλέον υποσχέσεις για ανοικοδόμηση του Σαραγιού (του παλατιού του Κυβερνήτη), αποκατάσταση
των αρπαχθέντων θησαυρών του παλατιού και άμεση πληρωμή των φόρων στο ακέραιο, βοήθησαν στην εξομάλυνση της
κατάστασης. Ο Τζηλ Οσμάν ανακηρύχθηκε ένοχος και άμεσα υπεύθυνος γι’ αυτό το ξέσπασμα και οι Επίτροποι αποχώρησαν πολύ
πλουσιότεροι απ’ ότι αφίχθηκαν.»
Alastos, D., (1955). Cyprus in History [Η Κύπρος στην Ιστορία], Λονδίνo: Εκδόσεις Ζeno, σσ.275-276.
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Υλικό για το μαθητή 3.4
Όποτε βλέπεις μια συναναστροφή (κάποιο είδος επαφής) στην πιο πάνω αφήγηση, ζωγράφισε μια γραμμή μεταξύ των δύο ατόμων ή ομάδων που
έχουν επαφή. Διάλεξε μια λέξη ή λέξεις από τον πίνακα πιο κάτω για να περιγράψεις την επαφή και γράψε την κατά μήκος της γραμμής σου.
θαυμάζω

συνεργάζομαι

προκαλώ

εμπιστεύομαι

εκτιμώ

φοβάμαι

αντιστέκομαι

ανέχομαι

παραπονούμαι

υπακούω

περιφρονώ

διαμαρτύρομαι

πείθω

υπονομεύω

δυσφορώ

Τζηλ Οσμάν
Ο Τούρκος κυβερνήτης της Κύπρου

Ο Αρχιεπίσκοπος
και οι επίσκοποι

Οι απλοί άνθρωποι
της Κύπρου

Οι επιφανείς
Έλληνες Κύπριοι

Οι Τούρκοι ευγενείς

Ο Σουλτάνος

Ο Μεγάλος Βεζίρης

Ο αντιπρόσωπος του
Μεγάλου Βεζίρη

Οι Επίτροποι
του Σουλτάνου

Οι Μουσουλμανικές αρχές στην Κύπρο
Το Οθωμανικό Συμβούλιο και οι θρησκευτικοί αρχηγοί
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Υλικό για το μαθητή 3.5
Οδηγίες
Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες αυτές τις μικρές αφηγήσεις πού σχετίζονται με τις κοινωνικές συναναστροφές, για να κατασκευάσουμε
μια «μεγαλύτερη» ιστορική αφήγηση αναφορικά με τις συναναστροφές μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων κατά την Οθωμανική περίοδο
στην Κύπρο; Διάλεξε τις λέξεις που θεωρείς κατάλληλες από τους τρεις καταλόγους πιο κάτω και γράψε τις με μεγάλα γράμματα γύρω από το χάρτη
σου.
Κατάλογος 1.
Μπερδεμένες
περίπλοκες
απλές
εχθρικές
φιλικές
σχέσεις σεβασμού
ελπιδοφόρες σχέσεις
ειρηνικές σχέσεις
Κατάλογος 2.
Κοινωνικές
πολιτικές
Κατάλογος 3.
Συνεργασία
αντίσταση

οικονομικές

εμπιστοσύνη

θρησκευτικές

σεβασμός

σχέσεις εμπιστοσύνης

πολιτισμικές

φόβος
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σχέσεις φόβου

σχέσεις δυσπιστίας

τεχνολογικές

αλληλεξάρτηση

υπακοή

ανοχή

έλεγχος

ειρήνη

Μάθημα 4: Τι μπορούν να μας πουν τα κτήρια
για τους ανθρώπους και τις σχέσεις μεταξύ τους;
ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ: Γιατί είναι δύσκολο να αφηγηθεί κάποιος την ιστορία της
Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο;
Εστίαση του μαθήματος: Τι μπορούν να μας πουν τα κτήρια για τους ανθρώπους και τις σχέσεις μεταξύ τους;
Εισαγωγή
Έννοιες κλειδιά: ομοιότητα και διαφορά, ιστορική τεκμηρίωση.
Στόχοι του μαθήματος
Με το πέρας αυτού του μαθήματος οι μαθητές θα είναι σε θέση να:
•
•

χρησιμοποιούν τα κτήρια ως ιστορικές ενδείξεις και να αντλούν συμπεράσματα για την καθημερινή ζωή και τις σχέσεις των ανθρώπων της
Κύπρου κατά την Οθωμανική περίοδο
εντοπίζουν τους διάφορους τύπους αφηγήσεων, που μπορούν να μας αφηγηθούν τα διάφορα κτήρια.

Πηγές διδασκαλίας
Υλικό για το μαθητή 4.1: Περίγραμμα μιας ανθρώπινης φιγούρας (κενό).
Υλικό για το μαθητή 4.2: Μια εικόνα από το εσωτερικό ενός σύγχρονου κτηρίου (π.χ. μιας βιβλιοθήκης ή μιας πισίνας) σε μέγεθος αφίσας.
Υλικό για το μαθητή 4.3: Κάποιες φωτογραφίες χανιών. Αν οι εκπαιδευτικοί μπορούν να φέρουν τις δικές τους φωτογραφίες χανιών, θα είναι
εύκολο γι’ αυτούς να αποκαλύπτουν σταδιακά τα διάφορα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του χανιού (π.χ. χοντροί τοίχοι, εσωτερική αυλή, τζαμί).
Υλικό για το μαθητή 4.4: Απόσπασμα από το βιβλίο της Μιχαηλίδη, M. A. (1985). Χώρα, η Παλιά Λευκωσία, Λευκωσία: ΘΕΟΠΡΕΣ, σ. 79.
Αφόρμηση
Δείξτε στους μαθητές το περίγραμμα της κενής ανθρώπινης φιγούρας (Υλικό για το μαθητή 4.1).
Ερώτημα: Τι μπορούμε να πούμε γι’ αυτόν τον άνθρωπο; Τί είδους άνθρωπος είναι; Μπορείτε να περιγράψετε αυτόν τον άνθρωπο; Τι τον κάνει
ξεχωριστό;
Οι μαθητές θα προσπαθούν να βρουν έστω και κάτι να πουν για τη φιγούρα. Δεν έχει κανένα χαρακτηριστικό και δεν υπάρχει τίποτα στο φόντο. Δεν
έχουν κανένα στοιχείο για να συνεχίσουν. Τώρα κολλήστε τη φιγούρα στην αφίσα που απεικονίζει το εσωτερικό του σύγχρονου κτηρίου (Υλικό για
το μαθητή 4.2) ώστε να φαίνεται ότι η φιγούρα βρίσκεται μέσα στο κτήριο.
Ερώτημα: Τώρα τι θα μπορούσαμε να πούμε γι’ αυτόν τον άνθρωπο;
Τώρα οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να πουν κάποια πράγματα γι΄ αυτή τη φιγούρα. Αν το κτήριο είναι μια πισίνα, για παράδειγμα, θα μπορούσαν
να συμπεράνουν ότι η φιγούρα μπορεί να κολυμπά ή ότι της αρέσει να κολυμπά (ή ακόμα ότι ίσως και να πνίγεται!).
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Εξηγήστε: Τα κτήρια μπορούν να μας πουν πολλά για τους ανθρώπους που τα σχεδιάζουν και που τα χρησιμοποιούν.Μπορούμε να χρησιμοποιούμε
τα κτήρια ως πηγές, που μας βοηθούν να ανακαλύπτουμε πληροφορίες για τους ανθρώπους που έζησαν σ’ αυτά. Γυρνώντας τη ματιά μας στο
παρελθόν, θέτουμε ερωτήματα σχετικά με τα κτήρια που βλέπουμε ή επισκεπτόμαστε, με τον ίδιο τρόπο που θέτουμε ερωτήματα στις γραπτές
πηγές. Θέτοντας ερωτήματα, τα κτήρια μετατρέπονται σε ιστορικά τεκμήρια που μπορούν να στηρίξουν τις εισηγήσεις μας, τους ισχυρισμούς
μας και τις ιδέες μας για το παρελθόν. Στο σημερινό μάθημα θα συνεχίσουμε τη διερεύνησή μας. (Δείξτε στους μαθητές το κύριο ερώτημα προς
διερεύνηση για ολόκληρη τη σειρά μαθημάτων – αυτό θα πρέπει να βρίσκεται μόνιμα αναρτημένο, είτε στις διαφάνειες της παρουσίασής σας είτε
στον τοίχο της αίθουσας). Θυμηθείτε ότι διερευνούμε τα είδη των ιστορικών αφηγήσεων που θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε για την
Οθωμανική περιοδο στην Κύπρο. (Προσπαθήστε, αν μπορείτε, να αντλήσετε από τους μαθητές αυτή την πληροφορία, αντί να τους την υπενθυμίσετε
εσείς). Αυτή τη φορά, θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε ιστορικά κτήρια και να δούμε πώς αυτά θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν σ’ αυτή την
κατεύθυνση. Φέρτε στο μυαλό σας όλα όσα μάθαμε στα μαθήματά μας μέχρι τώρα.
Τώρα ζητήστε από τους μαθητές να θυμηθούν τα πιο σημαντικά πράγματα που έμαθαν από τα προηγούμενα μαθήματα και ειδικά σχετικά με τους
τύπους των ιστορικών αφηγήσεων και τους τύπους των ιστορικών γενικεύσεων. Για παράδειγμα, ζητήστε τους να θυμηθούν κάποιες από τις λέξεις με
τις οποίες προσδιόρισαν τους τύπους της αλλαγής, ή τις λέξεις που χρησιμοποίησαν για να περιγράψουν τους διάφορους τύπους των κοινωνικών
συναναστροφών.
Αφού τους επαινέσετε που ανακάλεσαν αυτές τις πληροφορίες, εξηγήστε: Αναρωτιέμαι τι θα συμβεί σε αυτό το μάθημα. Αναρωτιέμαι μήπως θα
πιάσουμε τους εαυτούς μας να χρησιμοποιούμε κάποιες απ’ αυτές τις λέξεις, ή ακόμα να τις κρίνουμε, να τις βελτιώνουμε ή να τις αντικαθιστούμε
με άλλες. Εκδηλώστε τον δικό σας ενθουσιασμό και την περιέργεια για το θέμα!
Ερώτημα: Πιστεύετε ότι τα κτήρια θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε τα στοιχεία της αλλαγής ή της συνέχειας, να μας βοηθήσουν
να γνωρίσουμε την καθημερινότητα των ανθρώπων, τα κοινά που είχαν οι άνθρωποι μεταξύ τους; Πώς θα μπορούσαν να καταφέρουν
κάτι τέτοιο;(Οι μαθητές θα διατυπώσουν υποθέσεις για τα είδη των πληροφοριών που τα κτήρια ίσως να είναι σε θέση να μας παρέχουν).
Μετάβαση
Ο εκπαιδευτικός δείχνει στους μαθητές ένα μέρος από μια εικόνα ενός χανιού (Υλικό για το μαθητή 4.3). Οι μαθητές δε θα πρέπει να είναι σε θέση
να δουν ολόκληρη την εικόνα αμέσως. Ο στόχος είναι να την αποκαλύψετε σταδιακά, βήμα προς βήμα. Κάθε φορά που αποκαλύπτετε μεγαλύτερο
μέρος της εικόνας, μπορείτε να ρωτάτε τους μαθητές τα εξής:
Ερώτημα: Τι μπορείτε να δείτε τώρα;
Ερώτημα: Σε τι πιστεύετε ότι μπορεί να εξυπηρετούσε αυτό το κτήριο;
Οι μαθητές πρέπει να διατυπώσουν διάφορες ιδέες για τις πιθανές χρήσεις του κτηρίου (π.χ. οι χοντροί εξωτερικοί τοίχοι πιθανόν να το καθιστούσαν
χρήσιμο ως φρούριο· το τζαμί στην αυλή θα το καθιστούσε χρήσιμο ως χώρο λατρείας). Παροτρύνετε τους μαθητές να ετοιμάσουν έναν κατάλογο με
όλες τις πιθανές χρήσεις αυτού του κτηρίου.
Τελειώστε εξηγώντας (αν δεν το γνωρίζουν ήδη), ότι το χάνι ήταν ένα παραδοσιακό πανδοχείο και τονίστε εν συντομία τα κυριότερά του χαρακτηριστικά.
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Δραστηριότητα
Πέστε στους μαθητές να διαβάσουν προσεκτικά το Υλικό για το μαθητή 4.4 και να υπογραμμίσουν τις λέξεις ή τις φράσεις που δηλώνουν τι είδους
άτομα μπορούσε κανείς να συναντήσει σ’ ένα χάνι κατά την Οθωμανική περίοδο:
• επισκέπτες
• ταξιδιώτες
• χαρτοπαίκτες
• χοντρέμποροι
• υφασματέμποροι.
Χρησιμποιώντας ΜΟΝΟ τις πληροφορίες στο Υλικό για το μαθητή 4.4, ζητήστε από τους μαθητές να ζωγραφίσουν τη φιγούρα κάποιου ανθρώπου
που πιθανόν να συναντούσαμε σ’ ένα χάνι της Οθωμανικής εποχής.
Ερώτημα: Τι ακριβώς μπορούμε να πούμε γι’ αυτό το άτομο;
Ερώτημα: Τι δεν μπορούμε να πούμε γι’ αυτόν;
Οι μαθητές μπορούν να εκφράσουν πολλές και διάφορες ιδέες. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσετε ότι ένα πράγμα που σίγουρα δεν είμαστε σε θέση
να ξέρουμε είναι τη θρησκεία και την εθνικότητα αυτής της φιγούρας. Θα μπορούσε να ανήκει σε οποιαδήποτε θρησκεία ή εθνικότητα.
Τώρα δώστε στους μαθητές 5 λεπτά να εξατομικεύσουν τις φιγούρες τους, προσθέτοντας επιπλέον λεπτομέρειες στα σκίτσα τους (λεπτομέρειες που
δεν υπάρχουν στο Υλικό για το μαθητή 4.4). Θα πρέπει να αποφασίσουν ποιοι είναι οι χαρακτήρες τους· από πού έρχονται· τι ηλικία έχουν· τι ακριβώς
κάνουν στο χάνι κτλ.
Μετά ζητήστε από τους μαθητές να συγκρίνουν τους χαρακτήρες που έχουν ζωγραφίσει, ίσως σε ζευγάρια πρώτα, και έπειτα σε τετράδες
αντιπαραβάλλοντας τα σκίτσα τους με αυτά των συμμαθητών τους. Θα δείτε ότι στην τάξη τα σκίτσα εμφανίζουν μεγάλη ποικιλομορφία αφού ο καθένας
άντλησε στοιχεία από παραστάσεις διαφορετικών ανθρώπων που είχε στο μυαλό του.
Τώρα ξεκινήστε μια συζήτηση σχετικά με το τι διαπίστωσαν οι μαθητές, εξετάζοντας τους χαρακτήρες ο ένας του άλλου.
Ερώτημα: Τι άραγε να οδήγησε όλους αυτούς τους διαφορετικούς χαρακτήρες στο χάνι;
Οι μαθητές θα πρέπει να συζητήσουν τι οδήγησε όλους αυτούς τους χαρακτήρες στο χάνι. Σε ζευγάρια, θα πρέπει να προσπαθήσουν να σκεφτούν μια
και μόνο λέξη που το συνοψίζει (π.χ. εμπόριο).
Ερώτημα: Τι κοινό έχουν όλοι αυτοί οι χαρακτήρες;
Οι μαθητές θα πρέπει να καταγράψουν όλα εκείνα τα στοιχεία που οι χαρακτήρες έχουν ως κοινά. Θα πρέπει να ανατρέξουν στο Υλικό για το μαθητή
4.4 και στη λίστα τους για τις χρήσεις των χανιών, σε σχέση με τους ανθρώπους που τα χρησιμοποιούσαν, π.χ.
• Φοβούνταν (οι χοντροί τοίχοι υπονοούν ότι μπορούν να φοβούνταν από ληστές/ κλέφτες.
• Τι μπορεί να ήλπιζαν.
• Πώς ταξίδεψαν μέχρι το χάνι.
• Πώς μπορεί να ήταν το ταξίδι τους (δρόμοι, μέσα συγκοινωνίας, επικοινωνία).
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Συμπέρασμα
Πέστε στους μαθητές ότι θέλετε να κλείσετε το μάθημα ζητώντας τους να σκεφτούν τι μπορούν άραγε να μας πουν τα κτήρια για τους ανθρώπους
του παρελθόντος και τις μεταξύ τους σχέσεις. Καλέστε τους μαθητές να διαλέξουν και να αναπτύξουν μια από τις πιο κάτω προτάσεις:
•

Τα κτήρια μας δείχνουν τι ήταν σημαντικό για τους ανθρώπους.

•

Τα κτήρια μας δείχνουν τη χρήση που τους έκαναν οι άνθρωποι.

•

Τα κτήρια μας δείχνουν πώς άλλαζαν τα πράγματα με τον καιρό.

•

Τα κτηρια μας δείχνουν τι κοινά είχαν οι άνθρωποι μεταξύ τους.

•

Τα κτήρια μας μιλούν για τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων.

Για να εκτελέσουν αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές θα πρέπει να επιλέξουν μια πρόταση και να τη βελτιώσουν.
Τέλος, ζητήστε από τους μαθητές να βελτιώσουν μια από τις πιο πάνω προτάσεις και πάλι, (εναλλακτικά μπορείτε να το κάνετε αυτό με όλη την
τάξη), αυτή τη φορά έχοντας στο μυαλό τους το γενικότερο ερώτημα γύρω από το οποίο δομήθηκε αυτή η σειρά μαθημάτων.
Υπενθυμίστε τους ότι το ερώτημα που είχαμε να διερευνήσουμε σε όλα τα μαθήματα ήταν: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να αφηγηθεί κανείς την ιστορία
της Οθωμανικής Κύπρου; Γι’ αυτό λοιπόν, θα πρέπει να επιλέξουν και να βελτιώσουν μια απ’ αυτές τις προτάσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να μετατραπεί
σε μιια προσεκτικά διατυπωμένη και κάπως επιφυλακτική διατύπωση για τις ευκαιρίες αλλά και τους περιορισμούς που ενέχονται στη χρήση των
κτηρίων ως πηγών, στην προσπάθεια μας να κατασκευάσουμε μια «μεγαλύτερη» ιστορική αφήγηση για την Οθωμανική περίοδο στον Κύπρο. Για
παράδειγμα, η προτελευταία πρόταση θα μπορούσε να επαναδιατυπωθεί με τον ακόλουθο τρόπο:
Τα κτήρια στην Κύπρο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουν την κατασκευή μιας ιστορικής αφήγησης γύρω από
τα κοινά που μοιράζονταν οι άνθρωποι κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας.
Ίσως και κάπως έτσι:
Τα κτήρια στην Κυπρο θα μπορούσαν ίσως να μας αποκαλύψουν κάποια πράγματα σχετικά με τα είδη των κοινωνικών
συναναστροφών που λάμβαναν μέρος μεταξύ των διαφόρων ανθρώπων στην Κύπρο. Αυτές οι συναναστροφές ήταν βέβαια
ποικίλες. Είναι δύσκολο να τις συνοψίσουμε όλες με τον κατάλληλο τρόπο. Θα χρειαζόταν να εξετάσουμε πολλά κτήρια και να τα
συνδέσουμε με άλλες ιστορικές πηγές για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο με το σωστό τρόπο.
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Μάθημα 4: Υλικό για το μαθητή
Υλικό για το μαθητή 4.1
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Υλικό για το μαθητή 4.2
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Υλικό για το μαθητή 4.3

Εικόνα 2: Το Χάνι των χαρτοπαικτών, ένα σχετικά μικρό χάνι, που κτίστηκε στα τέλη του 17ου αιώνα στη Λευκωσία και πήρε το όνομά του από τους
χαρτοπαίκτες που σύχναζαν εκεί. Η είσοδος σε σχήμα καμάρας οδηγεί στην εσωτερική αυλή, γύρω από την οποία υπήρχαν 56 δωμάτια.

Εικόνα 3: Μπουγιούκ Χαν. Έτσι ονομάζεται το Μεγάλο Χάνι, που κτίστηκε το 1572 στη Λευκωσία από τον πρώτο Οθωμανό Κυβερνήτη της Κύπρου και
είναι ένα ωραίο κτήριο από πέτρα, που αποτελείται από δύο ορόφους, κτισμένους γύρω από μια κεντρική αυλή, στο κέντρο της οποίας βρίσκεται ένα
μικρό τέμενος.
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Υλικό για το μαθητή 4.4
Ένας σύγχρονος ιστορικός περιγράφει το σκοπό και τις δραστηριότητες των χανιών
Οι επισκέπτες, που έφταναν (στη Λευκωσία) από άλλες πόλεις και χωριά με βοϊδάμαξες και ζώα, ξεπέζευαν στα χάνια. Εκεί, υπήρχαν
σταύλοι αλλά και δωμάτια διανυκτέρευσης. Τα χάνια της Λευκωσίας ήταν πολλά και ξακουστά σ’ όλο το νησί. Πολλά χάνια πήραν
το όνομά τους από το είδος των πελατών που τα χρησιμοποιούσαν πιο συχνά: όπως το Χάνι των Κουμαρτζήδων (χαρτοπαικτών),
το Χάνι των Εμπόρων, το Χάνι των Υφασματεμπόρων κτλ.
Μιχαηλίδη, M. A. (1985), Χώρα, η παλιά Λευκωσία, Λευκωσία: ΘΕΟΠΡΕΣ, σ. 79.

54_Η Οθωμανική περίοδος στην Κύπρο: Μαθαίνουμε να διερευνούμε την αλλαγή, τη συνέχεια και την ποικιλομορφία

Μάθημα 5: Πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε
μια ιστορική αφήγηση για την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο;
Γιατί είναι τόσο δύσκολο να αφηγηθούμε μια τέτοια ιστορία;
ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ: Γιατί είναι δύσκολο να αφηγηθεί κάποιος την ιστορία της
Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο;
Εστίαση του μαθήματος: Πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε μια ιστορική αφήγηση για την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο; Γιατί
είναι τόσο δύσκολο να αφηγηθούμε μια τέτοια ιστορία;
Εισαγωγή
Σ’ αυτό το μάθημα οι μαθητές θα προβληματιστούν γύρω από το ότι είναι αδύνατον να κατασκευάσουμε μία, τελική ιστορική αφήγηση για την
Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε ή ότι δεν θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να αφηγηθούμε την ιστορία της
Οθωμανικής περιόδου· απλά σημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί τύποι ιστορικών αφηγήσεων και αυτές οι αφηγήσεις θα μετατοπίζονται και θα αλλάζουν
ανάλογα με το τι προσπαθούμε (εμείς ή οι ιστορικοί) να διερευνήσουμε, σύμφωνα με τις πηγές από τις οποίες αντλούμε και σύμφωνα με τις
ερωτήσεις που θέτουμε στις πηγές. Θα ζητηθεί από τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη μεταφορά του καλειδοσκοπίου ως έναν τρόπο να
αποδώσει κανείς την πρόκληση που ενέχει η προσπάθεια να εξετάσει κανείς την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο στο σύνολό της. Θα ήταν μια
καλή ιδέα να φέρουμε ένα καλειδοσκόπιο στο μάθημα έτσι ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τη μεταφορά. Τέλος, οι μαθητές επιλέγουν
κάποιες εικόνες και λέξεις που θα ήθελαν να τοποθετήσουν σε ένα ειδικό «καλειδοσκόπιο της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο». Αυτό το
φανταστικό καλειδοσκόπιο θα σχεδιαζόταν με σκοπό να βοηθήσει τους άλλους να κατανοήσουν τον πλούτο και την πολυπλοκότητα – αλλά και
τις άγνωστες, επιπρόσθετες, μελλοντικές δυνατότητες – που ενέχει η κατανόηση και ερμηνεία της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο.
Στόχοι του μαθήματος
Με το πέρας αυτού του μαθήματος οι μαθητές θα είναι σε θέση να:
• εξηγούν γιατί είναι δύσκολο να κατασκευάσει κανείς μια και μοναδική ιστορική αφήγηση για την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο·
• διατυπώνουν και να υποστηρίζουν κάποιες γενικεύσεις για την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο·
• εξερευνούν δημιουργικούς τρόπους αναπαράστασης της πολυπλοκότητας της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο.
Πηγές διδασκαλίας
Υλικό για το μαθητή 5.1 (επιλογή εικόνων της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο)
Υλικό για το μαθητή 5.2 (αφετηρίες προτάσεων)
Ένα καλειδοσκόπιο
Υλικό για το μαθητή 5.3 (διάγραμμα καλειδοσκοπίου)
Το σκεπτικό της επιλογής των πηγών-υλικού
Το 5.1 βοηθά τους μαθητές να προβληματιστούν γύρω από τη δυνατότητα να κατασκευάσει κανείς μια «μεγαλύτερη» ιστορική αφήγηση για την
Οθωμανική περιόδο στην Κύπρο.
Το 5.2 βοηθά τους μαθητές να εξηγήσουν γιατί είναι τόσο δύσκολο να κατασκευάσει κανείς μια μεγαλύτερη ιστορική αφήγηση για την Οθωμανική
περίοδο στην Κύπρο.
Το καλειδοσκόπιο προσφέρει μια μεταφορά που αποδίδει την προσπάθεια κατασκευής μιας «μεγαλύτερης» ιστορίας της Κύπρου – ένα σύνολο
που αποτελείται από πολλά μικρά κομματάκια, αλλά που αλλάζει με τον καιρό.
Το 5.3 βοηθά τους μαθητές να διατυπώσουν γενικεύσεις για την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο και να εξετάσουν τα είδη των γενικεύσεων που
μπορούν να διατυπωθούν επιλέγοντας «μικρότερες» ιστορίες που μαζί μπορούν να φτιάξουν μια «μεγαλύτερη» ιστορική αφήγηση.
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Αφόρμηση
Ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να βοηθήσει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη δυσκολία του να συνοψίσει κανείς την ιστορία της
Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο σε μια και μόνο εικόνα. Καθώς οι μαθητές θα εξετάζουν τις επιλογές τους, ίσως να χρειαστεί να τους προκαλείτε να
σκεφτούν κατά πόσο η εικόνα που επέλεξαν πραγματικά συνοψίζει ολόκληρη την ιστορία της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο.
Δώστε στους μαθητές ένα αντίγραφο του φύλλου Υλικό για το μαθητή 5.1. Αναθέστε τους το ρόλο του ερευνητή εικόνων.
Εξηγήστε: Φανταστείτε το εξής. Ένας ιστορικός γράφει ένα βιβλίο για την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο. Σας ορίζει ως ερευνητές εικόνων για
το βιβλίο του και σας αναθέτει να επιλέξετε την εικόνα που θα βάλει στο εξώφυλλο του βιβλίου του. Σας λέει ότι θα ήθελε αυτή η εικόνα να
συνοψίζει την ιστορία της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο. Έχετε πέντε λεπτά να αποφασίσετε, μαζί με το σύντροφό σας, ποια εικόνα πιστεύετε
ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί. Όμως σας προειδοποιώ, δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται! Να θυμάστε: η εικόνα σας πρέπει να αντιπροσωπεύει
ολόκληρη την ιστορία της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο! Πρέπει να μπορεί να μας μεταδώσει όλη την «πεμπτουσία» της Οθωμανικής
περιόδου στην Κύπρο.
Θα πρέπει να υποστηρίξετε την επιλογή σας και να ανταγωνιστείτε τις επιλογές και άλλων ερευνητών εικόνων, γι’ αυτό σκεφτείτε προσεκτικά!
Συζήτηση στην ολομέλεια
Ερώτημα: Ποια εικόνα επιλέξατε; Γιατί;
Θα χρειαστεί να σταθείτε κριτικά απέναντι στις επιλογές των μαθητών π.χ. ... μπορεί όμως αυτή η εικόνα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ να συνοψίσει ΟΛΟΚΛΗΡΗ
την ιστορία της περιόδου; Ποια μέρη της ιστορίας ΔΕΝ αφηγείται;
Ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να στέκονται με κριτική διάθεση απέναντι στις επιλογές των συμμαθητών τους.
Ερώτημα: Είναι τελικά δυνατόν να αφηγηθούμε την ιστορία της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο με μια μόνο εικόνα; Αφήστε τους μαθητές
να απαντήσουν αυτό το ερώτημα πριν τους ρωτήσετε: «Γιατί όχι;»
Προσπαθήστε να αντλήσετε από τους μαθητές το συμπέρασμα ότι αυτό δεν είναι δυνατόν, γιατί η ιστορία της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο είναι
πολύ περίπλοκη. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει μόνο μία, «μεγάλη» ιστορία. Υπάρχουν πολλών ειδών διαφορετικές ιστορικές αφηγήσεις που θα
μπορούσαν να αποδώσουν ολόκληρη την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο. Αυτές δεν είναι απαραίτητα αλληλοσυγκρουόμενες ιστορικές αφηγήσεις
(αν και κάποιες απ’ αυτές είναι πιθανόν να συγκρούονται), απλά είναι διαφορετικοί τύποι ιστορικών αφηγήσεων που κατασκευάστηκαν ως απαντήσεις
στα διαφορετικά ερωτήματα που τους τέθηκαν. Ζητήστε από τους μαθητές να αναλογιστούν γιατί συμβαίνει αυτό.
Επιπλέον, τονίστε ότι ακόμα και μια εικόνα μπορεί να παραπέμπει σε διαφορετικές πιθανές ιστορικές αφηγήσεις, διαφορετικού τύπου και με διαφορετικά
μηνύματα.
Με μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας ή πιο ώριμους και προχωρημένους, θα μπορούσατε επίσης να εξηγήσετε ότι κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται να
συμφωνήσουν ακόμα και στην ονομασία της περιόδου. Κάποιοι την ονομάζουν «Οθωμανική Κύπρο», ενώ άλλοι την αποκαλούν «η Οθωμανική περίοδος
στην Κύπρο».
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Δραστηριότητα
Εξηγήστε: Φαίνεται ότι το αίτημα του ιστορικού μας για μια και μοναδική αντιπροσωπευτική εικόνα δεν ήταν και πολύ σοφό! Ήρθε η ώρα να του
μάθουμε κι εμείς μερικά πράγματα. Θα του εξηγήσουμε γιατί είναι τόσο δύσκολο να αφηγηθεί κανείς την ιστορία της Οθωμανικής περιόδου στην
Κύπρο με μια μόνο εικόνα. Θα ήθελα να γράψετε μιαν επιστολή σ’ αυτόν τον ιστορικό, εξηγώντας του γιατί οι εμπειρίες και οι εξελίξεις αυτής της
περιόδου είναι πολύ περίπλοκες για να συνοψιστούν σε μια και μόνο εικόνα.
Στην επιστολή σας, θα χρειαστεί να σκεφτείτε όλα όσα διερευνήσαμε στη διάρκεια αυτών των πέντε μαθημάτων: τα διαφορετικά είδη
ιστορικών αφηγήσεων, τα διαφορετικά είδη ερωτήσεων που μπορούμε να θέσουμε στις ιστορικές πηγές (π.χ. προσπαθούμε να μάθουμε για τις
κοινωνικές συναναστροφές; για τις καθημερινές ζωές των ανθρώπων; για την πολιτική; Προσπαθούμε να κατασκευάσουμε μια ιστορία που να
αφηγείται την αλλαγή; Τη συνέχεια; Ή και τα δύο; Και ούτω καθεξής).
Δώστε στους μαθητές ένα αντίγραφο του φύλλου Υλικό για το μαθητή 5.2 για να τους βοηθήσετε να γράψουν την επιστολή τους.
Μετάβαση
Εξηγήστε: Αν δεν μπορούμε να αφηγηθούμε την ιστορία της Οθωμανικής Κύπρου με μία μόνο εικόνα, μήπως αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε
αφηγηθούμε την ιστορία της Οθωμανικής περιόδου καθόλου; Ή μήπως ότι χρειάζεται να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο κοιτάζουμε τα
πράγματα;
Δείξτε στους μαθητές ένα καλειδοσκόπιο. Ζητήστε από ένα μαθητή να έρθει μπροστά, να το παρατηρήσει και να περιγράψει τι βλέπει. Περιστρέψτε το
καλειδοσκόπιο και ζητήστε από τους μαθητές να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο τώρα έχουν αλλάξει αυτά που μπορεί κανείς να δει. Περιστρέψτε
το καλειδοσκόπιο και πάλι και ζητήστε τους να περιγράψουν ξανά πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα που μπορεί κανείς να δει. Αφήστε λίγους ακόμα
μαθητές να κάνουν το ίδιο.
Εξηγήστε: (ΣΗΜ: Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να πάρετε ένα σοβαρό και στοχαστικό ύφος. Είναι η πιο σημαντική στιγμή ολόκληρης της
ακολουθίας μαθημάτων και εσείς, ως ο διδάσκων, θα χρειαστεί να προσπαθήσετε να μεταδώσετε στους μαθητές σας το δικό σας αναστοχασμό και
ενθουσιασμό): Αυτό το καλειδοσκόπιο μου θυμίζει λίγο την ιστορική περίοδο της Κύπρου που μελετούσαμε. Η μεγάλη εικόνα που βλέπουμε στο
καλειδοσκόπιο αποτελείται από πολλά μικρότερα αποσπάσματα-κομματάκια. Αυτά μετακινούνται συνέχεια κάθε φορά που τα κοιτάζουμε από
διαφορετική πλευρά ή με διαφορετικούς τρόπους. Αναρωτιέμαι με ποιο τρόπο θα μπορούσε η ιδέα του καλειδοσκοπίου να μας βοηθήσει να
κατασκευάσουμε μια «μεγαλύτερη» ιστορική αφήγηση για την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσε να...».
Στη συζήτηση με τους μαθητές, αντλήστε από τα προηγούμενα μαθήματα για να αναπτύξετε την ιδέα του περιστρεφόμενου καλειδοσκοπίου ως μια
μεταφορά για την προσπάθεια κατασκευής ιστορικών αφηγήσεων. Ίσως πιάσετε τον εαυτό σας να λέει κάτι τέτοιο στους μαθητές σας, αλλά προσπαθήστε
να αντλήσετε και από τις δικές τους ιδέες, όσο μπορείτε:
Έχουμε κάποιας μορφής έλεγχο, γιατί μπορούμε να περιστρέψουμε το καλειδοσκόπιο και να επιλέξουμε να το περιστρέψουμε όσο θέλουμε,
λιγότερο ή περισσότερο. Με τον ίδιο τρόπο, οι ιστορικοί μπορούν να επιλέξουν ποιες πηγές θα εξετάσουν και μπορούν να αποφασίσουν τι είδους
ερωτήματα θα ήθελαν να απαντήσουν και να διατυπώνουν λογικά επιχειρήματα χρησιμοποιώντας ιστορικές αποδείξεις για να τα στηρίξουν.
Μπορούν επίσης να προσπαθήσουν να γενικεύσουν. Αλλά, όπως και με το καλειδοσκόπιο, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ποια θα είναι η
τελική «εικόνα». Μπορούμε να βελτιώνουμε συνεχώς τα ερωτήματα που θέτουμε και να ψάχνουμε για επιπρόσθετες πηγές, έτοιμοι να
αναθεωρήσουμε ανά πάσα στιγμή την αρχική μας «εικόνα» και την αρχική «ιδέα» που είχαμε στο μυαλό μας, φτάνει αυτό να υποστηρίζεται
από ιστορικές πηγές. Η τελική «μορφή» της εικόνας πάντα θα μας εκπλήσσει. Κάθε νέα περιστροφή του καλειδοσκοπίου μοιάζει λίγο με τη
διαδικασία να θέτει κανείς καινούρια ερωτήματα στις πηγές του – π.χ. ένα ερώτημα για την αλλαγή αντί για τη συνέχεια· ένα ερώτημα για την
πολιτική αντί για τον πολιτισμό.
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Και, όπως με το καλειδοσκόπιο, πρέπει να αναμένουμε την εικόνα να συνεχίσει να αλλάζει με κάθε νέα περιστροφή (από μας ή από άλλους),κάθε
φορά που νέες ιστορικές αποδείξεις έρχονται στο φώς και κάθε φορά που άλλοι προσφέρουν νέες οπτικές και αναλύσεις, οι οποίες πιθανόν να
θέτουν σε αμφισβήτηση τις αρχικές μας ιδέες.
Αυτός είναι ο λόγος που το σημαντικό έργο της συγγραφής της ιστορίας δε θα τελειώσει ποτέ και η διαδικασία πρέπει να μας αφορά όλους.
Δραστηριότητα
Εξηγήστε: Τώρα θα φτιάξετε το δικό σας καλειδοσκόπιο (Υλικό για το μαθητή 5.3) για να δείτε αν μπορεί να σας βοηθήσει να κατασκευάσετε
μια «μεγαλύτερη» ιστορική αφήγηση για την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο. Θα χρειαστεί να διαλέξετε οκτώ «μικρές» ιστορίες από τις διάφορες
ιστορίες που εξετάσαμε τα προηγούμενα τέσσερα μαθήματα. Αυτές οι μικρές ιστορίες πρέπει να είναι αυτές οι οποίες, μαζί, θα μπορούσαν να
μας βοηθήσουν να αφηγηθούμε τη «μεγαλύτερη ιστορία» της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο. Επομένως, είναι η συλλογή των μικρών ιστοριών
που έχει σημασία. Αυτό θα σας επιτρέψει να δείξετε πόσο περίπλοκη είναι η ιστορία της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο και να αποδώσετε με
σχηματικό τρόπο αυτή την πολυπλοκότητα. Βρέστε «μικρές ιστορίες» οι οποίες, μαζί, ίσως να αποτελούν ψηφίδες μιας «μεγαλύτερης ιστορίας».
Θα χρειαστεί επίσης να επιλέξετε πέντε λέξεις οι οποίες πιστεύετε ότι συνοψίζουν καλύτερα τη «μεγαλύτερη ιστορία» της Οθωμανικής περιόδου
στην Κύπρο. Αυτή θα είναι η προσπάθειά σας να κατασκευάσετε μια τεκμηριωμένη γενίκευση για την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο.
Ζητήστε από τους μαθητές σας να αφιερώσουν χρόνο στην επιλογή των εικόνων και των λέξεων που θα περιλάβουν στο καλειδοσκόπιό τους. Θα
χρειαστεί να τονίσετε πόσο προσεκτικά θα πρέπει να προχωρήσουν σ’ αυτή τους την επιλογή.
Συμπέρασμα
Ζητήστε από τους μαθητές να μοιραστούν τις ιδέες τους για τις εικόνες και τις λέξεις που θέλουν να περιλάβουν στο καλειδοσκόπιό τους. Αυτό θα
μπορούσε να γίνει και αναρτώντας τις ιδέες των μαθητών στους τοίχους της αίθουσας και ζητώντας τους να μετακινηθούν στην αίθουσα και να
μελετήσουν τις ιδέες των συμμαθητών τους.Κάθε φορά που έχουν μια απορία για το καλειδοσκόπιο ενός συμμαθητή τους, θα μπορούσαν να τη γράφουν
σε ένα φύλλο σημειώσεων post-it και να την αναρτούν στον τοίχο δίπλα από το συγκεκριμένο καλειδοσκόπιο. Έτσι, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία
να αναθεωρήσουν τα καλειδοσκόπιά τους με βάση τα σχόλια των συμμαθητών τους.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να κλείσετε τη δραστηριότητα τονίζοντας στους μαθητές ότι όπως κανενός ιστορικού το έργο δεν είναι οριστικό και
τελεσίδικο, αλλά πάντα υπόκειται σε αναθεωρήσεις και κριτική αμφισβήτηση από άλλους ιστορικούς, έτσι και τα καλειδοσκόπιά τους είναι προσωρινά
και υπό αναθεώρηση:
Προσφέρουμε τα δικά μας «καλειδοσκόπια της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο», στους εαυτούς μας και στους άλλους, ως μέρος της κοινής,
δύσκολής και σημαντικής προσπάθειας να κατασκευάσουμε ιστορίες πραγματικά βασισμένες σε ιστορικές μεθόδους. Αυτό σημαίνει ότι αυτή
είναι η συμβολή μας για την ώρα. Άλλοι – μαθητές και ιστορικοί – θα αναπτύξουν περισσότερο αυτές τις ιστορικές αφηγήσεις,
καθώς θα θέτουν καινούρια ερωτήματα στις πηγές και καθώς νέες πηγές θα έρχονται στην επιφάνεια.
Προσπαθήστε να τους μεταδώσετε τον ενθουσιασμό για τη συνεχή πρόκληση του να ανακαλύπτουν νέα πράγματα για την Οθωμανική περίοδο στην
Κύπρο και να παραμένουν ανοικτοί σε νέα ενδεχόμενα που είτε οι ίδιοι είτε άλλοι ιστορικοί ίσως ανακαλύψουν στο μέλλον.
Εργασία για το σπίτι
Οι μαθητές ολοκληρώνουν τα διαγράμματα των καλειδοσκοπίων τους. Γράφουν επίσης μια παράγραφο που να επεξηγεί και να αιτιολογεί τις επιλογές
εικόνων και λέξεων που έκαναν.
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Μάθημα 5: Υλικό για το μαθητή
Υλικό για το μαθητή 5.1
Κάποιες εικόνες που δείχνουν όψεις της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο.

Εικόνα 4 : Φωτογραφία μιας ακρίδας. Οι ακρίδες είναι έντομα που σχηματίζουν σμήνη τα οποία διανύουν μεγάλες αποστάσεις. Αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για
τη σοδειά, αφού αστραπιαία μπορούν να προκαλέσουν ολοκληρωτική καταστροφή. Το φαινόμενο αυτό ήταν αρκετά συνηθισμένο σε παλαιότερες εποχές στην
Κύπρο.

Εικόνα 5: Γυναίκες στο πηγάδι. Βαθιά πηγάδια υπήρχαν στο παρελθόν στις αυλές των σπιτιών ή στα χωράφια. Ενώ οι άντρες απουσίαζαν στα χωράφια, οι γυναίκες
μαζεύονταν στο πηγάδι για να πάρουν νερό, έτσι τα πηγάδια είχαν γίνει τόπος καθημερινής συνάντησης και συζήτησης ιδίως για τις νέες και τους νέους.
Φωτογραφία του John Thomson, ενός Άγγλου ταξιδιώτη, που επισκέφθηκε την Κύπρο το έτος 1878. Thomson, J., (1879). Through Cyprus with a Camera in the Autumn
of 1878, Vol.1, London.
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Εικόνα 6: Ο Μεχμέτ Καμίλ Πασιάς, Οθωμανός πολιτικός,
ήταν Τούρκος κυπριακής καταγωγής. Γεννήθηκε στη
Λευκωσία το 1833. Αφού υπηρέτησε σε διάφορα αξιώματα
και σημεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,
περιλαμβανομένης και της Κύπρου, έγινε Μέγας Βεζίρης της
Αυτοκρατορίας από τα τέλη του 19ου ως τις αρχές του 20ου
αιώνα. Πέθανε το 1913 και τάφηκε στην αυλή του τεμένους
Αραπαχμέτ στη Λευκωσία.

Εικόνα 7: O Σωφρόνιος Γ' υπήρξε Αρχιεπίσκοπος της
Εκκλησίας της Κύπρου μεταξύ των ετών 1865 και 1900,
δηλαδή 13 χρόνια υπό την Οθωμανική κυριαρχία και 12
χρόνια υπό την Αγγλική κυριαρχία.

Εικόνα 8: Τηλέγραφος. Οι Οθωμανοί χρησιμοποίησαν
αυτό το επαναστατικό σύστημα επικοινωνίας για
πρώτη φορά το 1855 κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού
πολέμου. Το 1872 εγκατάστησαν στην Κύπρο την
πρώτη τηλεγραφική γραμμή.

Εικόνα 9: Κάρο που το σέρνουν βόδια στην Κύπρο, ένα έξυπνο αμάξι με τροχούς, κατασκευασμένο από ανθεκτικό κυπριακό ξύλο. Τα βόδια τραβούσαν το κάρο για να οργώσουν το χωράφι ή για να αλωνίσουν το σιτάρι.
Φωτογραφία του John Thomson, ενός Άγγλου ταξιδιώτη, που επισκέφθηκε την Κύπρο το έτος 1878. Thomson, J., (1879). Through Cyprus with a Camera in the Autumn of 1878,
Vol.1, London.
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Eικόνα 10: Μπουγιούκ Χαν. Έτσι ονομάζεται το Μεγάλο Χάνι, που κτίστηκε στη Λευκωσία το 1572 από τον πρώτο Οθωμανό κυβερνήτη της Κύπρου και είναι
ένα ωραίο πετρόκτιστο κτήριο που αποτελείται από δύο ορόφους, κτισμένους γύρω από μια κεντρική αυλή, στο κέντρο της οποίας υπάρχει ένα μικρό τέμενος.

Εικόνα 11: Τα λουτρά Ομεριέ, κοντά στο τέμενος Ομεριέ, αποτελούν ένα τυπικό δείγμα των οθωμανικών λουτρών του τέλους του 16ου αιώνα. Κτίστηκαν από
το Λαλά Μουσταφά Πασιά, μετά την κατάκτηση της Λευκωσίας το 1571, ως δώρο προς την πόλη.
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Εικόνα 12: Ο Καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου στην Αμμόχωστο. Ο ναός αυτός, που κτίστηκε από τους Λουζινιανούς το 14ο αιώνα, αποτελεί ένα τυπικό
δείγμα της γοτθικής αρχιτεκτονικής. Εδώ γινόταν η στέψη του «Βασιλιά της Ιερουσαλήμ». Ο ναός υπέστη ζημιές από τις επιθέσεις του 1571 και από το σεισμό
του 1735. Μετά την οθωμανική κατάκτηση μετατράπηκε σε τέμενος. Οι Οθωμανοί το αποκαλούσαν Τέμενος Αγιά Σοφιά. Το 1954 οι τουρκοκυπριακές αρχές το
ονόμασαν ξανά Τέμενος του Λαλά Μουσταφά Πασιά.

Εικόνα 13: Εκκλησία του Αγίου Σάββα στη Λευκωσία. Η εκκλησία υπήρχε από τα χρόνια των Λουζινιανών, αλλά κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής περιόδου
ανακαινίστηκε και επεκτάθηκε. Διακρίνεται για το περίτεχνο σκαλιστό εικονοστάσι του 19ου αιώνα.
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Υλικό για το μαθητή 5.2
Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εισαγωγικές φράσεις για να δομήσετε τις παραγράφους της επιστολής σας στον ιστορικό.
Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε αυτά που μάθατε και από τα πέντε μαθήματα για την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο.

Αγαπητέ ιστορικέ,
Λυπάμαι που πρέπει να σου πω ότι η ιδέα σου για μια μόνο εικόνα στο εξώφυλλο του βιβλίου σου, η οποία να συνοψίζει την
ιστορία της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο δεν είναι και πολύ σπουδαία. Και αυτό γιατί ..................................

Επιπλέον, ..................................

Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι ..................................

Μια καλύτερη ιδέα ίσως θα ήταν ..................................

Με εκτίμηση,
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Υλικό για το μαθητή 5.3
Επιλέξτε οκτώ μικρές ιστορίες από τις δραστηριότητες των τεσσάρων προηγούμενων μαθημάτων που πιστεύετε πως, μαζί, μπορούν να
κατασκευάσουν μια «μεγαλύτερη» ιστορική αφήγηση για την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο. Σκεφτείτε τα ακόλουθα:
• Ποιου την ιστορία αφηγείστε;
• Τι είδη ιστοριών αφηγείστε;
• Σε ποια χρονική στιγμή της Οθωμανικής περιόδου εκτυλίσσονται οι ιστορίες που αφηγείστε;
Σχεδιάστε μια μικρή εικόνα για να αναπαραστήσετε την κάθε ιστορία στα εξάγωνα πιο κάτω. Στα μικρά τρίγωνα που βρίσκονται στην περιφέρεια
του σχήματος, γράψτε λέξεις που αντιπροσωπεύουν τις μικρές ιστορίες της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο που προσπαθείτε να αφηγηθείτε με
τις εικόνες σας. Στη μέση του καλειδοσκοπίου, με μεγάλα γράμματα, επιλέξτε και γράψτε πέντε λέξεις που πιστεύετε ότι συνοψίζουν καλύτερα μια
«μεγάλη» ιστορική αφήγηση για την Οθωμανική περίοδο στην Κύπρο στο σύνολό της.
αλλαγή

μεταρρύθμιση

ποικιλία

ομοιότητα

πολυπλοκότητα

διαιρεμένος-η-ο

ενωμένος-η-ο

συνεργασία

απλότητα

διαφορά

παρακμή

διασυνδέσεις

ανάπτυξη

αμετάβλητος-η-ο

μετασχηματισμός

εξέλιξη

συνέχεια

εξέγερση

τροποποιήσεις

ομοιομορφία

φιλία

συμμαχίες

προσαρμογή

επανάσταση

σύγκρουση
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