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Ππόλογορ 

 Σν βηβιίν απηφ απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ηνλ 

ζπλδπαζκφ ησλ δχν πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηήζεθαλ απφ 

ην Δξεπλεηηθφ Κέληξν POST (POST RI) απφ ην 2006. Σν 

πξψην κέξνο είλαη ε έθζεζε πνπ δηεμάρζεθε απφ ην 

πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε γηα ηελ Δηξήλε ΙΙΙ» πνπ είλαη έλα 

πξφγξακκα ελφο έηνπο πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ζ έθζεζε απηή είλαη κηα ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε ησλ εγρεηξηδίσλ ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ πνπ 

εηζήρζεθαλ ην θζηλφπσξν ηνπ 2009 ζηα ζρνιεία ηεο 

αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην βφξεην κέξνο ηεο 

Κχπξνπ. Σν δεχηεξν κέξνο είλαη ε έθζεζε «Δθπαίδεπζε γηα 

ηελ Δηξήλε ΙΙ» πνπ αλαιχεη ζπγθξηηηθά ηα παιαηά θαη ηα 

θαηλνχξγηα εγρεηξίδηα ηζηνξίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε απφ ην 2004 κέρξη ην 

2009. Ζ έθζεζε απηή ζπληάρζεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο ηνπ 

POST RI ην 2007 κε ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ηνπ UNDP-

ACT/USAID.  

 ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε 

γηα ηελ Δηξήλε ΙΙ», εθθξάζηεθε φηη ηα αλαζεσξεκέλα 

εγρεηξίδηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο έλα βήκα πξνο ηελ 

ζπκθηιίσζε γηα κηα ελσκέλε Οκνζπνλδηαθή Κχπξν αθνχ 

ζηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζπγγξάθεθαλ ηα εγρεηξίδηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηα ζρνιεία έδηλαλ έκθαζε ζηελ 

νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ θνηλνηήησλ ηεο Κχπξνπ. Δθθξάδεηαη 

επίζεο φηη παξφιν πνπ (ην 2004) είρε γίλεη έλα ζεκαληηθφ 

βήκα φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε εηξήλεο, ρξεηαδφηαλ λα 

γίλνπλ πεξηζζφηεξα, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ καζεην-θεληξηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ εθπαίδεπζε ηζηνξίαο γηα ηελ πξναγσγή ελφο 

πνιχ-πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη θξηηηθήο ζθέςεο ζηηο 

λέεο γεληέο. Χζηφζν ην 2009, ηα εγρεηξίδηα ηζηνξίαο έρνπλ 

μαλα-ζπγγξαθεί κε εζλν-θεληξηθή αληίιεςε βαζηζκέλε ζηελ 

έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ «άιινπ».  



~ v ~ 

 Αξρηθά ην ηδαληθφ ηνπ POST RI ήηαλ φηη ε 

αλαζεψξεζε ησλ εγρεηξηδίσλ ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην βφξεην κέξνο ηεο Κχπξνπ ζα ζπλέρηδε 

θαη ην POST RI ζα εηνίκαδε κηα ζεηξά ζπκπιεξσκαηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα ζρνιεία ζε ζπζρέηηζε κε ηα 

αλαζεσξεκέλα εγρεηξίδηα. κσο ιφγσ ησλ αιιαγψλ πνπ 

επήιζαλ ζηελ επαλα-ζπγγξαθή ησλ εγρεηξηδίσλ ηζηνξίαο ηεο 

Κχπξνπ ην 2009, ε νκάδα ηνπ POST RI απνθάζηζε λα 

δηεμάγεη ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ παιαηψλ εγρεηξηδίσλ 

ηζηνξίαο πνπ ζπγγξάθεθαλ ην 2004 θαη ησλ θαηλνχξγησλ 

μαλαγξακκέλσλ εγρεηξηδίσλ ηνπ 2009 γηα λα δνζεί απάληεζε 

ζην εξψηεκα: Δθπαίδεπζε ηζηνξίαο: έλα εξγαιείν πφισζεο ή 

ζπκθηιίσζεο; 

 Σν άιιν θχξην θίλεηξν γηα λα έιζνπλ καδί νη δχν 

έξεπλεο ήηαλ γηα λα ελσζνχλ φια ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ 

«Δθπαίδεπζε γηα ηελ Δηξήλε ΙΙ & ΙΙΙ» ζε έλα βηβιίν θαη άξα 

λα δνζεί κηα πεξηεθηηθή κειέηε ησλ εγρεηξηδίσλ ηζηνξίαο ηεο 

Κχπξνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην βφξεην κέξνο ηεο 

Κχπξνπ.  

 

 

 

Οκάδα POST RI 
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Δςσαπιζηίερ 

 

 Θα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηελ επγλσκνζχλε καο 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πνπ ζηήξημε νηθνλνκηθά ην 

πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε γηα ηελ Δηξήλε ΙΙΙ» θαη θαηέζηεζε 

δπλαηή ηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ απηνχ. Δίκαζηε επίζεο 

επγλψκνλεο ζην UNDP Action for Cooperation and Trust γηα 

ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε γηα ηελ 

Δηξήλε ΙΙ» πνπ πξνεηνίκαζε ην δξφκν γηα ηελ έλαξμε θαη 

πινπνίεζε ηνπ βηβιίνπ απηνχ. 

 Θα ζέιακε επίζεο λα επραξηζηήζνπκε ηε πληερλία 

Σνπξθνθχπξησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (KTOEÖS), ηε πληερλία Σνπξθνθχπξησλ 

Γαζθάισλ (KTOS), θαη ην Κέληξν Ηζηνξηθήο Έξεπλαο KTOS 

πνπ καο βνήζεζαλ λα έξζνπκε ζε επαθή κε εθπαηδεπηηθνχο 

θαη λα δηακνηξάζνπκε ην έξγν ηνπ POST RI ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.  

 Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηνπο Koral Özen θαη Zühal 

Mustafaoğulları θαη Güven Uludağ γηα ηελ βνήζεηα ηνπο ζην 

πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε γηα ηελ Δηξήλε ΗΗ» ζηε δηνξγάλσζε 

ζπλαληήζεσλ θαη ζπλεληεχμεσλ κε εθπαηδεπηηθνχο ηζηνξίαο 

απφ ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, φπσο 

επίζεο θαη ηε ζπλερηδφκελε ζηήξημε ζην έξγν ηνπ POST RI.  

 Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηελ θπξία Alice 

Wright γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηεο θαη ην ρξφλν ηεο απφ ην 

πνιπάζρνιν ηεο πξφγξακκα θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηφζν ηνπ 

εμσθχιινπ ηνπ βηβιίνπ απηνχ φζν θαη ηεο έθζεζεο ζε 

εζεινληηθή βάζε.  

 Δίκαζηε επίζεο εμαηξεηηθά επγλψκνλεο ζηελ θπξία 

Gina Chappa πνπ πνηέ δελ δίζηαζε λα βνεζήζεη ηελ νκάδα 

ηνπ POST RI θαη ζπζίαζε ακέηξεηεο ψξεο γηα ηε κεηάθξαζε, 



~ vii ~ 

δηφξζσζε θαη ζρνιηαζκψλ ησλ εγγξάθσλ ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα.  

 Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνπο Dr. Zvi 

Bekerman θαη Dr. Niyazi Kızılyürek γηα ηα ζρφιηα θαη ηηο 

εηζεγήζεηο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ησλ 

εθζέζεσλ.  

 Οη θπξίεο Şerif Tuncel θαη Δπαγγειία Σζνχξνο έθαλαλ 

έθηαθην έξγν ζηε κεηάθξαζε ηεο ηνπξθηθήο θαη ειιεληθήο 

έθδνζεο ηνπ βηβιίνπ θαη νη Dr. Jonathan Stubbs, θπξία Μαξία 

ηαθαιιή θαη θπξία Mehveş Beyidoğlu Önen γηα ηε ζθιεξή 

δνπιεηά ηνπο ζηε δηφξζσζε ησλ εθζέζεσλ.  

 Δπγλσκνλνχκε ηδηαίηεξα ηηο απίζηεπηεο ελέξγεηεο ηεο 

πληνλίζηξηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε γηα ηελ 

Δηξήλε ΙΙΙ», θπξίαο Shirin Jetha-Dağseven θαη ηνπ 

πληνληζηή ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε γηα ηελ Δηξήλε 

ΙΙ», θπξίνπ Murat Kanatlı, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ βηβιίνπ απηνχ.  

 

 

Σν βηβιίν απηφ είλαη αθηεξσκέλν ζηα παηδηά ηεο Κχπξνπ.  

 

Ζ Οκάδα POST RI 



 

ΜΔΡΟ I 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΡΗΝΗ ΙΙΙ 

 

 

ΑΝΑΛΤΗ ΛΔΚΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΠΣΙΚΟΤ 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΩΝ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΩΝ 

ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΣΗ ΑΝΩΣΔΡΗ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΩΝ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΩΝ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ 

ΚΤΠΡΟΤ 

 

 

 

 

ςγγπαθείρ: 

 

Hakan Karahasan και Dilek Latif  

 

 
       
       

     
Τν παξόλ έγγξαθν έρεη παξαρζεί κε ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Γηα ην πεξηερόκελό ηνπ επζύλε θέξεη κόλν ην Δξεπλεηηθό Κέληξν POST θαη ζε θακία 

πεξίπησζε δελ ζεσξείηαη όηη απεηθνλίδεη ηηο ζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηείηαι από ηην Δςπωπαϊκή Ένωζη. Το ππόγπαμμα αςηό ςλοποιείηαι από ηο Δπεςνηηικό Κένηπο POST. 

 



~ 2 ~ 

Πίνακας περιεχομένων 

Συντομογραφίεσ .................................................................. 4 

Αναφορζσ ςτα Εγχειρίδια Ιςτορίασ που αναλφθηκαν ςτισ 
εκθζςεισ τησ Εκπαίδευςησ για την Ειρήνη ........................... 5 

Ειςαγωγή ............................................................................. 6 

Γενική Ειςαγωγή ςτην Εκπαίδευςη Ιςτορίασ ..................... 14 

Ι) Η διαδικαζία ηηρ Αναθεώπηζηρ ηων Δγσειπιδίων ηηρ 

Ιζηοπίαρ ηηρ Κύππος ............................................................ 22 
Η α) Κίλεηξα γηα Αιιαγή .............................................................. 23 
Η β) Δπηζθφπεζε ησλ Παιηψλ θαη ησλ Αλαζεσξεκέλσλ Δγρεηξηδίσλ 

Ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ ................................................................... 24 

ΙΙ) Δπιθεωπώνηαρ ηα Αναθεωπημένα Γιδακηικά Δγσειπίδια: 

Ανηαγωνιζηικά Παπαδείγμαηα; ........................................... 26 
ΗΗ α) Ζ Πξφζθαηε Πνιηηηθή Δθκεηάιιεπζε ηεο Δθπαίδεπζεο 

Ηζηνξίαο θαη νη Δθινγέο ηνπ Απξηιίνπ 2009 ................................. 28 
ΗΗ β) Ζ Αιιαγή Κπβέξλεζεο θαη ε Απφζπξζε ησλ Αλαζεσξεκέλσλ 

Γηδαθηηθψλ Δγρεηξηδίσλ ............................................................... 30 

ΙΙΙ) ύγκπιζη ηων Δγσειπιδίων Ιζηοπίαρ ηηρ Κύππος ......... 32 
ΗΗΗ α) χγθξηζε ησλ Δγρεηξηδίσλ Kıbrıs Türk Tarihi 1: Liseler İçin 
Tarih Kitabı [Σνπξθνθππξηαθή Ηζηνξία 1: Δγρεηξίδην γηα ην Λχθεην] 

θαη Kıbrıs Tarihi (1878 – 1960): Kıbrıs‘ta İngiliz Dönemi Siyasi 

Tarihi [Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ (1878-1960): Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο 

Βξεηαληθήο Πεξηφδνπ] κε ην ηζρχσλ Kıbrıs Türk Tarihi 9 

[Σνπξθνθππξηαθή Ηζηνξία 9] ....................................................... 32 
ΗΗΗ α 1) Γηήγεζε ηνπ Παξειζφληνο, αιιά Πψο; Μηα πγθξηηηθή 

Αλάιπζε ηνπ Λφγνπ ησλ Γηδαθηηθψλ Δγρεηξηδίσλ πνπ 

απνζχξζεθαλ θαη ησλ Δγρεηξηδίσλ ηνπ 2009 ............................ 35 
ΗΗΗ α 2) χγθξηζε ησλ Δγρεηξηδίσλ Κππξηαθήο Ηζηνξίαο Kıbrıs 

Türk Tarihi 1 [Σνπξθνθππξηαθή Ηζηνξία 1] θαη Kıbrıs Türk 

Tarihi 9 [Σνπξθνθππξηαθή Ηζηνξία 9] ...................................... 39 
ΗΗΗ) α 3) χγθξηζε ησλ Γηδαθηηθψλ Δγρεηξηδίσλ Ηζηνξίαο ηεο 

Κχπξνπ, Σάμε 9 θαη 10 (Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ 1878 -1960 θαη 

Kıbrıs Türk Tarihi [Σνπξθνθππξηαθή Ηζηνξία] 9) ..................... 45 



~ 3 ~ 

ΗΗΗ β) χγθξηζε ησλ Δγρεηξηδίσλ Ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ, Σάμε 11 θαη 

12 ................................................................................................ 50 
III β 1) Κππξηαθή Ηζηνξία 1960 -1968 ..................................... 50 
ΗΗΗ β 2) Κππξηαθή Ηζηνξία 1968 -2005 ..................................... 62 
ΗΗΗ β 3) Kıbrıs Türk Tarihi [Σνπξθνθππξηαθή Ηζηνξία] 10 - Ζ 

Σ/Κππξηαθή ηζηνξία Αλά–αλαζεσξείηαη. Δίλαη απηφ έλα βήκα 

πξνο ηα εκπξφο; ....................................................................... 72 

IV) Οπηική Ανάλςζη ηων Γιδακηικών Δγσειπιδίων ............ 84 
IV α) Οπηηθή Αλάιπζε ηνπ Γηδαθηηθνχ Δγρεηξηδίνπ Σ/Κππξηαθήο 

Ηζηνξίαο ηεο 9εο Σάμεο ................................................................ 86 
IV β) Οπηηθή Αλάιπζε ηεο Κππξηαθήο Ηζηνξίαο 1960 – 1968, ηεο 

Κππξηαθήο Ηζηνξίαο 1968 -2005 θαη ηνπ Δγρεηξηδίνπ Σ/Κππξηαθήο 

Ηζηνξίαο ηνπ 2009 γηα ηε 10ε Σάμε .............................................. 91 

V) ςμπέπαζμα ..................................................................... 96 

Αναφορζσ ........................................................................ 104 

 

 



~ 4 ~ 

ςνηομογπαθίερ 

Δ/Κ Διιελνθχπξηνη 

Σ/Κ Σνπξθνθχπξηνη 

CTP Ρεπνπκπιηθαληθφ Σνπξθηθφ Κφκκα 

UBP Κφκκα Δζληθήο Δλφηεηαο 

TDP Κφκκα Κνηλνηηθήο Γεκνθξαηίαο 

ΖΔ Ζλσκέλα Έζλε 

ΔΔ Δπξσπατθή Έλσζε 

TMT Σνπξθηθή Οξγάλσζε Αληίζηαζεο 

ΔΟΚΑ Δζληθή Οξγάλσζε Κππξίσλ Αγσληζηψλ 

KTÖS πληερλία Σνπξθνθππξίσλ Γαζθάισλ 

KTOEÖS πληερλία Σνπξθνθππξίσλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

UNFICYP Γχλακε Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηελ Κχπξν 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 5 ~ 

Αναθοπέρ ζηα Δγσειπίδια Ιζηοπίαρ πος αναλύθηκαν ζηιρ 

εκθέζειρ ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηην Διπήνη 

Δγσειπίδιο Σάξη Έηορ 

Έκδοζηρ 

Υπόνια πος 

διδάζκεηαι 

Kıbrıs Türk Tarihi 1: 

Liseler İçin Tarih 
Kitabı 

[Σνπξθνθππξηαθή 

Ηζηνξία 1: Δγρεηξίδην 
γηα ην Λχθεην] 

9 2006 2006 - 

Άλνημε 2009 

Kıbrıs Tarihi (1878 – 

1960): Kıbrıs‘ta İngiliz 

Dönemi Siyasi Tarihi 
[Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ 

(1878-1960): Πνιηηηθή 

Ηζηνξία ηεο 
Βξεηαληθήο Πεξηφδνπ] 

10 2008 2006- 

Άλνημε 2009 

Kıbrıs Tarihi (1960 – 

1968) [Ηζηνξία ηεο 

Κχπξνπ (1960-1968)] 

11 2007 2007- 

Άλνημε 2009 

Kıbrıs Tarihi (1968 -

2005) [Ηζηνξία ηεο 

Κχπξνπ (1968-2005)]  

12 Ηαλνπάξηνο 

2009 

Άλνημε 2009 

Kıbrıs Türk Tarihi 9 
[Σνπξθνθππξηαθή 

Ηζηνξία 9]  

9-10 Αχγνπζηνο 
2010 

Ηζρχσλ 
εγρεηξίδην 

Kıbrıs Türk Tarihi 10 

[Σνπξθνθππξηαθή 
Ηζηνξία 10]  

11-

12 

Αχγνπζηνο 

2010 

Ηζρχσλ 

εγρεηξίδην 

 

 



~ 6 ~ 

Διζαγωγή  

Zvi Bekerman, Δβπαϊκό Πανεπιζηήμιο, Ιεποςζαλήμ  

Απηή ε αλαθνξά ζπλάδεη κε κηα αξθεηά καθξηά παξάδνζε 

αλάιπζεο ηζηνξηθψλ εγρεηξηδίσλ, πνπ έρεη ζπκβάιεη θαηά 

πνιχ, ζην λα θαηαλνήζνπκε ηηο επίζεκεο πξνζπάζεηεο 

δηακφξθσζεο εζληθήο ζπιινγηθήο κλήκεο. Γείρλεη ηελ ηάζε 

ηνπ εγρεηξηδίνπ λα πιέμεη έλα πεξίεξγν θξάκα απφ 

εκπλεπζκέλεο δηεγήζεηο θαη δεδνκέλα σο έρνπλ, 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ ρεηξαγψγεζε ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ 

λεαξψλ πνιηηψλ – ζηε δηθή καο, κάιηζηα, πεξίπησζε, απηψλ 

πνπ αλήθνπλ ζηελ Σ/Κππξηαθή θνηλφηεηα. Πεξαηηέξσ, 

θαηαδεηθλχεη, πψο απηά ηα εγρεηξίδηα αιιάδνπλ κνξθή 

αλάινγα κε ηηο άκεζεο θνηλσληθνπνιηηηθέο αλάγθεο πνπ 

ζεσξνχληαη επηηαθηηθέο κε ηελ αιιαγή ησλ πνιηηηθψλ 

δπλάκεσλ. Ζ αλαθνξά απνθαιχπηεη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηεο 

ζπιινγηθήο κλήκεο θαη ησλ αλαιπηηθψλ ηζηνξηθψλ εθδνρψλ 

νπζηαζηηθψλ παξειζνληηθψλ γεγνλφησλ, θαζψο επίζεο θαη 

κεξηθέο απφ ηηο αιινπξφζαιιεο ζηξαηεγηθέο πνπ εληζρχνπλ 

ηελ παξνπζίαζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, φπσο 

ππαγνξεχνληαη απφ ηηο εγεκνληθέο αληηιήςεηο.  

Απηφ δελ ζα πξέπεη λα πξνμελεί έθπιεμε. Σν έζλνο –θξάηνο 

είλαη ην νξηζηηθφ πξντφλ ηνπ εθζπγρξνληζκνχ, ελφο 

εθζπγρξνληζκνχ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη έλα μερσξηζηφ 

θνηλσληθφ ζρήκα, ξηδηθά δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν ηεο 

παξαδνζηαθήο ηάμεο ηνπ παξειζφληνο. Απηφο ν 

εθζπγρξνληζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιχ εμεηδηθεπκέλεο 

κνξθέο ηθαλνηήησλ εδαθηθήο θπξηαξρίαο θαη επηηήξεζεο, πνπ 

κνλνπσινχλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν επάλσ ζηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο δηακέζνπ ζπγθεθξηκέλσλ ρσξν-ρξνληθψλ 

απνζηάζεσλ θαη ππεξάλσ ησλ βίαησλ κέζσλ. Σν έζλνο –

θξάηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί, σο έλα θαηλφκελν πνιηηηθφ- 

θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ, πνπ επηδηψθεη λα αζθήζεη έιεγρν 
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πάλσ ζηνπο πιεζπζκνχο, επηηπγράλνληαο ην κε ηελ επηβνιή 

κηαο θνπιηνχξαο πνπ είλαη ζπγρξφλσο νκνηνγελήο, αλψλπκε 

(φια ηα κέιε ηεο πνιηηείαο – αλεμάξηεηα απφ ηνπο 

πξνζσπηθνχο ηνπ δεζκνχο κε ππννκάδεο, θαινχληαη λα 

ελζηεξληζηνχλ απηή ηελ θνπιηνχξα), θαη κε επξεία παηδεία 

(φια ηα κέιε κνηξάδνληαη ηελ θνπιηνχξα πνπ έρεη ζεζπίζεη 

ην θξάηνο).  

Ζ «επίζεκε ηζηνξία» θαζνξίδεηαη απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαησλίζεη ηελ πνιηηηζκηθή ηεο 

εγεκνλία.
1
 Έηζη, ε επίζεκε ηζηνξία αθήλεη ειάρηζην ρψξν γηα 

ελαιιαθηηθέο δηεγήζεηο, πνπ αλαγλσξίδνληαη σο κείδνλ 

ζπζηαηηθφ ησλ πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ κηαο νκάδαο.  

Οη εζληθέο αθεγήζεηο θαιιηεξγνχληαη κε ζθνπφ ηε 

δηθαηνιφγεζε ηεο απαξαίηεηεο χπαξμεο ηνπ έζλνπο. ε ρψξεο 

πνπ ππάξρνπλ δηακάρεο, απηνχ ηνπ είδνπο νη αθεγήζεηο 

ηείλνπλ λα είλαη κνλνκεξείο θαη λα εμεγνχλ ηε δηακάρε απφ 

ζηελέο κνλφπιεπξεο νπηηθέο γσλίεο, φζνλ αθνξά ην ηη είλαη 

αιήζεηα, θαη απφ κία ηνπνζέηεζε αδηακθηζβήηεηεο εζηθήο. 

Απηνχ ηνπ είδνπο νη αθεγήζεηο ηείλνπλ, επίζεο, λα 

απνθιείνπλ, λα απνπξνζσπνπνηνχλ θαη λα ππνηηκνχλ ηνλ 

ερζξφ θαη ηηο δηθέο ηνπ εθδνρέο. Ζ εθδνρή ηνπ ερζξνχ – 

αθφκε θαη αλ παξνπζηαζηεί - θξίλεηαη σο εζηθά θαηψηεξε θαη 

ν ερζξφο πεξηγξάθεηαη σο αλήζηθνο θαη θαζεισκέλνο ζε 

παξάινγεο θαη πξνθαηεηιεκκέλεο απφςεηο.
2
 Δθφζνλ ε 

ηδενινγία θαη ην ήζνο ηεο θνηλσλίαο αληηπξνζσπεχεηαη 

επίζεκα ζε εγρεηξίδηα πξνο καδηθή εθπαηδεπηηθή θαηαλάισζε 

ζηα πιαίζηα ησλ πξνζπαζεηψλ νκνγελνπνίεζεο ηνπ εζληθνχ 

θξάηνπο, ππνηίζεηαη φηη βξίζθνληαη ζε κηα δηαιεθηηθή ζρέζε 

                                                
1 Crawford, K. (1995). 'A History of the Right: The Battle for Control of National 
Curriculum History 1989-1994'. British Journal of Educational Studies, 33(4), 
433-456.  
2 S. Opotow (2001). 'Moral Inclusion and the Process of Social Reconciliation'. 
Social Justice Research 14(2), 149-170. 
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κε ηελ ζρνιηθή θνίηεζε θαη ηε βίαηε δηακάρε.
3
 Απηφο ν 

δηάινγνο ρξεηάδεηαη λα αλαγλσξηζηεί θαη λα δηεξεπλεζεί, 

νχησο ψζηε ε δηαδηθαζία ηεο κεηα-ζπγθξνπζηαθήο 

ζπκθηιίσζεο λα μεθηλήζεη κε ηξφπν πνπ λα κελ 

επαλαιακβάλεη ηελ φπνηα ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ 

ζηε δηακάρε.
4
 Ζ αλαθνξά είλαη κηα δηεξεχλεζε απηνχ ηνπ 

δηαιφγνπ ζε ζπλάθεηα κε ηελ Σ/Κππξηαθή Κνηλφηεηα θαη σο 

ηέηνηα πξνζθέξεη κηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ζπκβνιή, ζε φηη 

ρξεηάδεηαη λα πξνζέμνπκε, εάλ πξαγκαηηθά ελδηαθεξφκαζηε 

λα βειηηψζνπκε ηνλ θφζκν ή ηνπιάρηζηνλ ην εθπαηδεπηηθφ 

ηνπ ζχζηεκα.  

Χζηφζν, ζε απηή ηε ζχληνκε εηζαγσγή, ρσξίο λα αλαηξψ ηα 

πξνιεγφκελα, ζέισ λα επηζηήζσ ηελ πξνζνρή ηνπ 

αλαγλψζηε ζε έλα επξχηεξν πιαίζην πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηα 

ηζηνξηθά δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα/ εγρεηξίδηα θαη ηε 

δηδαζθαιία ηνπο. Φνβάκαη, φηη ε παξάβιεςε ηνπο δελ ζα 

επηηξέςεη ηελ αλάιεςε ζνβαξψλ πξνζπαζεηψλ 

κεηαξξχζκηζεο, αθφκε θαη απφ πξφζπκνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο.  

Πξφζθαηεο κειέηεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ παξαξηεκάησλ 

ησλ εγρεηξηδίσλ θαη ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο ησλ ζπνπδαζηψλ, 

δείρλνπλ φηη νη ζπνπδαζηέο θαηαλννχλ ηα εγρεηξίδηα κε ηε 

βνήζεηα ηεο πξνεγνπκέλσο απνθηεζείζαο γλψζεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ πνιηηηζκηθνχ ηνπο 

πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, νη ζπνπδαζηέο πξνζπαζνχλ λα 

κεηψζνπλ θάζε πηζαλέο εληάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ 

                                                
3 M. Apple (1979). Ideology and Curriculum. London: Routledge and Kegan Paul; 
P. Bourdieu (1973). 'Cultural Reproduction and Social Reproduction'. In R. Brown 
(Ed.), Knowledge, Education, and Cultural Change. London: Tavistock, 71-112; 
A. Luke (1998). Literacy, Booklet and Ideology. London: Falmer Press. 
4 Tawil, S., Harley, A., and Porteous, L. (2003). Curriculum Change and Social 
Cohesion in Conflict-affected Societies. Geneva: UNESCO.  
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αληηιεπηέο αληζφηεηεο αλάκεζα ηνπο.
5
 Σα εγρεηξίδηα δελ 

θαίλεηαη λα βνεζνχλ ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ 

πνιηηηζκηθψλ θαη ηζηνξηθψλ αληηιήςεσλ πνπ δηακνξθψζεθαλ 

ζε ζπλάξηεζε κε ην επξχηεξν θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ 

πιαίζην.
6
 

Παξά ηηο πξνζδνθίεο, φηη ηα εγρεηξίδηα εμαζθαιίδνπλ 

νξηζκέλνπο ηχπνπο ηζηνξηθήο κλήκεο, ε θνπιηνχξα, ελ γέλεη, 

θαη ηα πνιιαπιά βνεζεηηθά εξγαιεία ηεο, ελζσκαησκέλα ζε 

κηα πιαηεηά γθάκα επηθνηλσληαθψλ ηερλνινγηψλ, θαίλεηαη λα 

ζέηεη ηηο παξακέηξνπο θαη ηηο δπλεηηθέο πξνηάζεηο ηεο 

«αηνκηθήο» κλήκεο. Σα εγρεηξίδηα είλαη, φλησο, έλα απφ απηά 

ηα εξγαιεία, φκσο ε επηξξνή ηνπο δελ είλαη απαξαίηεηα 

κεγαιχηεξε απφ εθείλε ησλ άιισλ κέζσλ καδηθήο 

επηθνηλσλίαο. Πεξαηηέξσ, δεδνκέλνπ ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν 

ιεηηνπξγνχλ, – δειαδή ηα ζρνιεία – ράλνπλ έλα κέξνο ηεο 

ηζρχνο πνπ ζε έλα άιιν πιαίζην ζα κπνξνχζε λα 

παξαηεξεζεί. Οξζψο, ν Halbwachs ηνλίδεη ηελ αδπλακία ησλ 

αηνκηθψλ αλακλήζεσλ θαη ηελ ηάζε ηνπο λα εμαθαλίδνληαη, 

εάλ δελ εληζρχνληαη δηα ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο 

κέζα ζε έλα απηφ πνιηηηζκηθφ πιαίζην.
7
 Απφ απηή ηε ζθνπηά, 

νη κλήκεο δελ είλαη αηνκηθέο, αιιά θνηλσληθέο. Δίλαη 

ζπιινγηθέο, φρη γηαηί ππάξρεη κηα ζπιινγηθή ςπρνινγία ζηηο 

θνηλσλίεο, αιιά επεηδή δεκηνπξγνχληαη, πηνζεηνχληαη θαη αλά 

-πηνζεηνχληαη ζηελ θνηλσληθή ζθαίξα, κέζσ πνιιαπιψλ 

πιαηζίσλ δξαζηεξηφηεηαο. Πνιιέο ζρεηίδνληαη κε φ,ηη ηειηθά 

                                                
5 Porat, D. A. (2004). 'It's Not Written Here, But This Is What Happened: Students' 
Cultural Comprehension of Textbook Narratives on the Israeli-Arab Conflict'. 
American Educational Research Journal, 41(4), 963. 
6 Wertsch, J. V. (2002). Voices of Colective Remembering. Cambridge: Cambridge 
University Press; Wertsch, J. V., and Polman, J. L. (2001). 'The Intuitive Mind and 
Knowledge About History'. In B. Torff and R. J. Sternberg (Eds.), Understanding 
and Teaching the Intuitive Mind: Student and Teacher Learning. Nahwah, NJ: 
Lawrence Earlbaum Associates. 
7 Halbwachs, M. (1980). The Collective Memory. Trans. F. J. Didder and V. Y. 
Ditter. Chicago: Chicago University Press. 
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αλαγλσξίδνπκε σο ηζηνξηθή γλψζε – ιατθή θνπιηνχξα, 

δεκφζηεο εθδειψζεηο, νηθνγελεηαθνί παξάγνληεο, θίινη θαη 

ερζξνί.  

Πεξαηηέξσ, βαζηδφκελνη ζηε ξήζε ηνπ Umberto Eco, φηη «Σα 

θείκελα είλαη νθλεξέο κεραλέο πνπ δεηνχλ απφ θάπνηνλ λα 

θάλεη έλα κέξνο ηνπ δηθνχ ηνπο έξγνπ», ζεσξνχκε φηη ηα 

εγρεηξίδηα είλαη νθλεξά εξγαιεία πνπ ρξεηάδνληαη δαζθάινπο 

θαη ζπνπδαζηέο, πνπ λα θάλνπλ θάπνην κέξνο ηεο 

(εθπαηδεπηηθήο, καζεζηαθήο) δνπιεηάο ηνπο, αληί απηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζνχλ απφ θάζε άπνςε – λα 

επέιζεη δηαδηθαζία.
8
 

Οη δηαπηζηψζεηο ηεο αλαθνξάο, πξαγκαηηθά, δηεπξχλνπλ ηελ 

θαηαλφεζε καο γηα ηηο καδηθέο απφπεηξεο πνπ θάλνπλ ηα 

ζχγρξνλα θξάηε γηα λα ειέγρνπλ ηελ παξαγσγή κλήκεο θαη 

αλάκλεζεο κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ. 

Χζηφζν, κπνξεί λα κελ αξθεί σο πξνο ηελ εξκελεία ηεο 

πνιχπινθεο αιιειεπηδξαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δηα ηεο 

νπνίαο απηά ηα θείκελα δεκηνπξγνχληαη. πσο αλαθέξεηαη 

αλσηέξσ, ηα θείκελα (εγρεηξίδηα) είλαη νθλεξέο κεραλέο πνπ 

δεηνχλ θάπνηνλ λα θάλεη ηε δνπιεηά εληειψο κφλα ηνπο, 

ειάρηζηα κπνξνχλ λα θάλνπλ – θη αλ ηα θάλνπλ.  

Οη κειινληηθέο εξεπλεηηθέο απφπεηξεο, ζα πξέπεη λα 

πξνζπαζήζνπλ λα θέξνπλ ζην θσο ηνπο πνιιαπινχο 

παξάγνληεο (θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο) πνπ εκπιέθνληαη 

ζηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ θεηκέλσλ (εγρεηξηδίσλ) ζε 

εθπαηδεπηηθά πιαίζηα. Απηφο ν θαηλνχξγηνο ζηφρνο είλαη 

ζεκαληηθφο, πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχκε ζην μεθαζάξηζκα 

ησλ ζθέςεσλ καο, σο πξνο ηα δπλεηηθά παηδαγσγηθά 

εξγαιεία αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο, λα εμππεξεηνχλ 

εηξεληθέο εθπαηδεπηηθέο πξνζπάζεηεο, θαη ζην πψο λα 

εμαζθαιηζζεί ε θηλεηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο θνπιηνχξαο 

                                                
8 Eco, U. (1979). The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts. 
Bloomington: Indiana University Press, 214. 
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θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ κέζα ζε κηα δεδνκέλε 

θνηλσλία, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ πιαίζηα πνπ ζα 

θαιιηεξγνχλ ηε ζπλχπαξμή θαη ηελ ζπκθηιίσζε.  

Σειεηψλνληαο, ζέισ λα ελζαξξχλσ φινπο καο, λα ιάβνπκε 

ζνβαξά ππ‘ φςηλ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Jorge Luis Borges γηα 

ηε κλήκε, φπσο ζθηαγξαθείηαη ζην ζχληνκν δηήγεκα ηνπ 

«Funes el Memorioso».
9
 Ο Borges ακθέβαιιε, θαηά πφζνλ ν 

Funes κπνξνχζε λα ζθεθζεί. Σν λα ζθέθηεζαη έρεη λα θάλεη 

κε ην λα μερλάο, ιέεη, θαη ην λα μερλάεη ήηαλ ην κφλν πξάγκα 

πνπ ν Funes δελ κπνξνχζε λα θάλεη. ηνλ θφζκν ηνπ Funes, 

ππήξραλ κφλν άκεζεο ιεπηνκέξεηεο θαη πέζαλε παγηδεπκέλνο 

ζηε κλήκε. Αλαινγηδφκελνη ηηο δπλεηηθέο παγίδεο ηεο κλήκεο 

ζα πξέπεη λα ζπκεζνχκε, φηη ε αλάκλεζε ησλ ηξαπκαηηθψλ 

ηζηνξηψλ δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί ινγηθά. Δίλαη αιήζεηα, 

φηη ρσξίο κλήκε δελ έρνπκε εαπηφ, αιιά απηφ δελ ππνλνεί, 

φηη νθείινπκε λα παξακέλνπκε πξνζθνιιεκέλνη ζε 

ηξαπκαηηθέο αλακλήζεηο. Δάλ επηιέγνπκε λα ην θάλνπκε 

απηφ, φηαλ νξγαλψλνπκε ηα ζεζκηθά θαη δεκφζηα καο 

πιαίζηα εηο αλάκλεζε παξειζνληηθψλ ηξαγσδηψλ, κπνξεί λα 

είκαζηε χπνπηνη γηα κηα απφπεηξα ππνζηήξημεο εηδηθψλ 

ζπκθεξφλησλ - φρη απαξαίηεηα εθείλσλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ 

πξνζαξκνγή. Ζ ππεξβνιηθή κλήκε θαίλεηαη λα έρεη έλα 

ραξαθηήξα κνλνιφγνπ, κνηάδεη λα κελ αλαγλσξίδεη άιιεο 

αλακλήζεηο ή ηηο αλακλήζεηο άιισλ θαη, εάλ κπνξέζεη λα 

κπεη ζε δηάινγν, ην θάλεη κέζσ ηεο άξλεζεο. Ζ κεξηθή 

ακλεζία, ζηελ νπνία εγψ αλαθέξνκαη ππνλνεί ηε ζκίθξπλζε 

ηεο κλήκεο ζηελ αηνκηθή ζθαίξα, νχησο ψζηε, πξψηα λα 

επηηξέςεη ηελ παξνπζία άιισλ αλακλήζεσλ, κε ηελ ειπίδα, 

αξγφηεξα, ηελ έλαξμε δηαιφγνπ κε απηέο. ηαλ ν Funes 

θαηαθιχζζεθε απφ κλήκεο, έραζε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα 

ζθέθηεηαη, λα αλαινγίδεηαη, πλίγεθε ζε ζρεδφλ ζηνηρεηψδεηο 

                                                
9 Borges, J. L. (Ed.). (1996). Funes el memorioso (Vol. 1). Barcelona, Spain: 
EMECE. 
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παξειζνληηθέο ιεπηνκέξεηεο. Δάλ ζέινπκε λα μεθχγνπκε απφ 

ηε κνίξα ηνπ Funes, πξέπεη λα θαηαθχγνπκε ιίγν ζηε ιήζε. 

Υσξίο θάηη ηέηνην, ε ζπκθηιίσζε θαη ε ζπλχπαξμε θαίλεηαη 

λα είλαη αλέθηθηεο.  
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Γενική Διζαγωγή ζηην Δκπαίδεςζη Ιζηοπίαρ  

Οη άλζξσπνη θηηάρλνπλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία, αιιά δελ 

ηελ θηηάρλνπλ όπσο ηνπο αξέζεη, δελ ηελ θάλνπλ ππό 

ζπλζήθεο πνπ επηιέγνπλ νη ίδηνη, αιιά ππό ήδε 

ππάξρνπζεο ζπλζήθεο, δεδνκέλεο θαη κεηαδνκέλεο από 

ην παξειζόλ. Η παξάδνζε όισλ ησλ λεθξώλ γελεώλ 

βαξαίλεη ζαλ έλαο εθηάιηεο ζηα κπαιά ησλ δσληαλώλ. 

– Karl Marx – Η Γεθάηε - νγδόε Μπξπκαίξε ηνπ 

Λνπδνβίθνπ Βνλαπάξηε.  

«Η Ιζηνξία» είπε ν Stephen, «είλαη έλαο εθηάιηεο από 

ηνλ νπνίν πξνζπαζώ λα μππλήζσ» -James Joyce, 

Οδπζζέαο.  

Παξφιν πνπ θάπνηνη ζπγγξαθείο, φπσο ν Francis 

Fukuyama, έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη βξηζθφκαζηε ζην 

ηέινο ηεο ηζηνξίαο, δελ είλαη αζπλήζηζηνο ν ιφγνο πεξί 

εθπαηδεπηηθήο ηζηνξίαο.
10

 Μνινλφηη ν θαπηηαιηζκφο 

δηαθήξπμε ηελ λίθε ηνπ σο νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, θαη ε 

παγθνζκηνπνίεζε είλαη πηα γεγνλφο, ππάξρνπλ αθφκε 

πνιιά λα ζπδεηεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε. Σν 

θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο δελ κπνξεί λα αιιάμεη 

ην γεγνλφο, φηη δνχκε αθφκε αλάκεζα ζηνλ κνληεξληζκφ 

θαη ηνλ κεηά –κνληεξληζκφ, θάηη πνπ δεκηνπξγεί κηα 

πνιχ πξνβιεκαηηθή εηθφλα γηα ηνλ θφζκν πνπ καο 

πεξηβάιιεη. Σφπνη, θνηλφηεηεο θαη ρψξεο πνπ δελ είραλ 

αθφκε ηελ εκπεηξία ηεο «εζληθήο αθχπληζεο». Δλ φςεη 

                                                
10 Γηα κηα ζπδήηεζε γηα ην ηέινο ηεο Ηζηνξίαο, βι. ηνπ Fukuyama The End of 
History and the Last Man. New York: Avon Books, 2006. ην έξγν ηνπ, ν 

Fukuyama ππνζηεξίδεη, φηη ν θαπηηαιηζκφο είλαη ην πην πξννδεπκέλν ζχζηεκα 
ζην νπνίν δνχκε θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ θαιχηεξεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, 
έρνπκε θζάζεη ζην ηέινο ηεο Ηζηνξίαο.Ο. Slavoj Žižek έρεη επίζεο κηιήζεη γηα ηε 
«λίθε ηνπ θαπηηαιηζκνχ» σο νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζην πξφγξακκα ‗Hardtalk‘ 
ζην BBC World News. Απνζπάζκαηα απφ ηε ζπλέληεπμε κπνξείηε λα δείηε online: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/hardtalk/8374940.stm (πξνζβάζηκν 
5/12/09). 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/hardtalk/8374940.stm
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απηνχ, δελ απνηειεί έθπιεμε, φηη ε ηζηνξηθή εθπαίδεπζε 

παίδεη ξφιν – θιεηδί ζ΄ απηή ηελ «εζληθή αθχπληζε».
11

 

Δμάιινπ, απηφο δελ είλαη ν κφλνο ιφγνο, γηα ηνλ νπνίν ε 

ηζηνξηθή εθπαίδεπζε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί. Μπνξνχκε λα 

πνχκε, φηη νη νπκέξηνη, πνπ «αλαθάιπςαλ ηελ γξαθή», 

ήηαλ επίζεο νη πξψηνη πνπ δεκηνχξγεζαλ εθπαίδεπζε, κε 

ζθνπφ λα εθπαηδεχζνπλ γξαθείο, νη νπνίνη έγηλαλ κία 

απφ ηηο αλψηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο ησλ νπκεξίσλ, 

λνκηκνπνηψληαο ηνλ βαζηιηά ηνπο κε ηε γξαθή. Απηφ 

δείρλεη, πφζν ζεκαληηθή ππήξμε ε εθπαίδεπζε απφ ηηο 

απαξρέο ηεο ηζηνξίαο. Υξεζηκνπνηήζεθε γηα λα 

δεκηνπξγήζεη ππεθφνπο, πνπ νη θπξίαξρεο ηάμεηο λα 

κπνξνχλ λα ρεηξαγσγήζνπλ εχθνια.
12

 Απφ απηή ηελ 

άπνςε, ε εθπαίδεπζε δελ είλαη, κφλν, έλα εξγαιείν πνπ 

βνεζάεη ηνπο αλζξψπνπο λα «κάζνπλ» θάηη, αιιά έλα 

εξγαιείν πνπ δηαησλίδεη ηηο ηδέεο ησλ θπξίαξρσλ ηάμεσλ. 

Φπζηθά, ε πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ δελ είλαη πνιχ 

δηαθνξεηηθή απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν. Σν γεγνλφο, φηη ε 

Κχπξνο απέθηεζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο ην 1960, καο ιέεη 

πνιιά πξάγκαηα γηα ηελ θαηάζηαζε. Δλψ ε Κχπξνο ήηαλ 

Βξεηαληθή απνηθία, ππήξραλ δχν δηαθνξεηηθέο 

θνηλφηεηεο, (ε Οξζφδνμε θαη ε Μνπζνπικαληθή) θαη 

θάζε κία απφ απηέο ρξεζηκνπνηνχζε ηε γιψζζα ηεο 

δηθήο ηεο «κεηέξαο παηξίδαο». Απηέο νη γιψζζεο, ηφηε, 

νδήγεζαλ ζε εζληθέο ηαπηφηεηεο ζε απηέο ηηο 

θνηλφηεηεο.
13

 Οη Διιελνθχπξηνη (ζηε ζπλέρεηα 

                                                
11 πσο ιέεη ν Ernest Gellner, ‗Ο Δζληθηζκφο δελ είλαη ε αθχπληζε ησλ εζλψλ 

ζηελ απην –ζπλεδεηηνπνίεζε: επηλνεί έζλε εθεί πνπ δελ ππάξρνπλ.‘ Παξαηίζεηαη 
ζην Benedict Anderson (2006). Imagined Communities: Reflections on the Origin 
and Spread of Nationalism. Revised Edition. London: Verso, 6. 
12 Βιέπε Oya Tokgöz (2008). ‗Tarihsel Gelişim Süreci içinde Siyasal iletişimin 
Anlam Kazanması‘ in Siyasal iletişimi Anlamak, Ankara: İmge Yayınları, 21-56. 
13 Γηα κηα ιεπηνκεξή αλάιπζε ζρεηηθά κε ην πψο γίλεηαη αληηιεπηή θάζε 
θνηλφηεηα, βι. Εήλσλ ηαπξηλίδεο (1999). The Cyprus Conflict: National Identity 
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αλαθεξφκελνη σο Δ/Κ) θαη νη Δ/Κ ήηαλ νη πξψηνη πνπ 

«μχπλεζαλ απφ ην φλεηξν» θαη απέθηεζαλ ζπλείδεζε ηεο 

Διιεληθφηεηαο ηνπο.
14

 

πσο εηζεγείηαη ν Niyazi Kızılyürek, ην απειεπζεξσηηθφ 

θίλεκα ησλ Διιήλσλ ην 1821, γέλλεζε ηνλ εζληθηζκφ ηεο 

Υξηζηηαληθήο κπνπξδνπαδίαο ζηελ Κχπξν, πνπ έρνληαο 

δηαθεξχμεη ηνλ εαπηφ ηεο σο Έιιελεο, επέκελε ζηνλ 

αγψλα γηα Έλσζε κε ην Διιεληθφ εζληθφ θξάηνο.
15

 

χκθσλα κε ηνλ Kızılyürek, ε εζληθή ηαπηφηεηα έγηλε 

έλα ζέκα γηα ηνπο Δ/Κ, κεηά πνπ ε Διιάδα απέθηεζε ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο απφ ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία.
16

. 

Οη Σνπξθνθχπξηνη (εθεμήο Σ/Κ) απφ ηελ άιιε, 

«ζπλεηδεηνπνίεζαλ» ηελ Σνπξθηθή ηνπο ηδηφηεηα, 

θπξίσο απφ αληίδξαζε ζηνπο Δ/Κ. πσο ηνλίδεη ν Εήλσλ 

ηαπξηλίδεο, «δελ ππήξρε θαλέλαο ζεζκφο, γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ Σνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα, πνπ λα 

αληηζηνηρεί ζηελ Διιελνξζφδνμε Δθθιεζία.
17

 Αθφκα 

έλαο παξάγνληαο είλαη φηη ε ηδέα ηνπ εζληθηζκνχ δελ 

                                                                                                 
and Statehood. 2nd edition. Lefkosia: Cyprus Research and Publishing Centre, 12-
13.  
14 Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη Δ/Κ ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ 
Διιεληθή ηνπο ηδηφηεηα πξηλ απφ ηνπο Σ/Κχπξηνπο πσο ππνζηεξίδεη ν Εήλσλ 
ηαπξηλίδεο (1999),  

Απφ πνιχ λσξίο, ε Διιεληθή εθπαίδεπζε ζηελ Κχπξν αθνινχζεζε 
πηζηά ηελ νξγάλσζε θαη ην πξφγξακκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 
ζηελ Διιάδα, πνπ ήηαλ έληνλα επηθεληξσκέλν ζηελ Διιεληθή 
ινγνηερλία, ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή παξάδνζε θαη ηελ Οξζφδνμε 
ζξεζθεία. Απηφ ην γεγνλφο είρε θαζνξηζηηθή επίδξαζε ζην είδνο ηεο 

γλώζζαρ κε ηελ νπνία νη Διιελνθχπξηνη εμέθξαζαλ αξγφηεξα ηηο 
πνιηηηθέο ηνπο ηδέεο θαη ζπδήηεζαλ ηελ θαηάζηαζε ζην λεζί ηνπο (15) 

15 Niyazi Kızılyürek, (1990). ‗The Turkish Cypriot Upper Class and the Question 
of Identity‘.In Turkish Cypriot Identity in Literature. Trans. Aydın Mehmet Ali. 
London: Fatal Publications, 21. 
16 Ibid. 
17 ηαπξηλίδεο,18. 
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απνηεινχζε ζέκα γηα ηνπο Σ/Κ, κέρξη ηελ εγθαζίδξπζε 

ηνπ ζχγρξνλνπ Σνπξθηθνχ Κξάηνπο.
18

 

Ζ «αθχπληζε» ησλ «δχν εζλνηήησλ» ζην ίδην λεζί είρε 

σο απνηέιεζκα ηε γέλλεζε κηαο αλεμάξηεηεο 

δεκνθξαηία ζηελ Κχπξν ην 1960. Καηά παξάδνμν ηξφπν, 

ην πξφβιεκα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο έζλνπο δελ είρε 

ηειεηψζεη. Μία απφ ηηο αηηίεο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, 

ήηαλ φηη δελ ππήξρε θνηλφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

παξφιν πνπ ν ιαφο δνχζε ζηελ ίδηα δεκνθξαηία. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο Βξεηαληθήο Γηνίθεζεο, θαη νη δχν 

θνηλφηεηεο ρξεζηκνπνηνχζαλ δηδαθηηθά εγρεηξίδηα απφ 

ηηο αληίζηνηρεο «κεηέξεο παηξίδεο» ηνπο. θαη απηφ κε ηε 

ζεηξά ηνπ ζπλέβαιε ζηελ «θαιιηέξγεηα» ηνπ Διιεληθνχ 

θαη Σνπξθηθνχ εζληθηζκνχ ζηελ Κχπξν.
19

 Έλαο άιινο 

ιφγνο γη΄ απηή ηελ έμαξζε ηνπ εζληθηζκνχ ήηαλ, φηη ηφζν 

θαηά ηε βξεηαληθή θπξηαξρία φζν θαη θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, νη δχν θνηλφηεηεο είραλ 

μερσξηζηά ζρνιεία. Με άιια ιφγηα, νη Σνπξθνθχπξηνη 

πήγαηλαλ ζε Σνπξθηθά ζρνιεία θαη δηδάζθνληαλ θπξίσο 

απφ εγρεηξίδηα απφ ηελ Σνπξθία, ελψ νη Διιελνθχπξηνη 

πήγαηλαλ ζε Διιεληθά ζρνιεία θαη δηδάζθνληαλ απφ 

δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ηεο Διιάδαο. Ηδηαίηεξα κεηά ην 

1963, ηελ πεξίνδν πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε έλαξμε 

ηεο δηεζλνηηθήο βίαο, νη δχν πιεπξέο άξρηζαλ λα 

απνκαθξχλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ε κία απφ ηελ 

άιιε, θάηη πνπ νδήγεζε ηελ θάζε θνηλφηεηα λα 

                                                
18 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. Meltem Onurkan Samani (1999). Kıbrıs 
Türk Milliyetçiliği. Lefke: n.p., 21. 
19Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι.POST-Research Institute (2007). Textual and 
Visual Analyses of the Lower Secondary School History Textbooks: Comparative 
Analysis of the Old and the New History Textbooks – Education for Peace 2. 
Nicosia: POST, 37. Βι. Δπίζεο ην δηδαθηηθφ βηβιίν, πνπ γξάθηεθε ζηε δηάξθεηα 
ηεο δηαθπβέξλεζε ηνπ CTP Cyprus History 2, Kıbrıs Tarihi, 2. Kitap: Ortaokullar 
İçin Tarih Kitabı. [Κππξηαθή Ηζηνξία, Σφκνο 2: Βηβιίν Ηζηνξίαο γηα ηε Μέζε 
Δθπαίδεπζε] (2005). Lefkoşa: KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 65.  
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«ζεζπίζεη» ηε δηθή ηεο «εζληθή πξνπαγάλδα», φπνπ νη 

κελ «δαηκνλνπνηνχζαλ» ηνπο δε. Φπζηθά, έλα άιιν 

«πξφβιεκα» ήηαλ ην φηη ηα εγρεηξίδηα ηεο ηζηνξίαο, ελ 

γέλεη, «εηζάγνληαλ» απφ ηηο αληίζηνηρεο «κεηέξεο 

παηξίδεο».
20

 

Παξ‘ φια απηά, κηα ζχληνκε επηζθφπεζε ζηηο επίζεκεο 

αθεγήζεηο θαη ησλ δχν πιεπξψλ, δείρλεη, φηη θάζε 

πιεπξά ρξεζηκνπνίεζε ηελ ηζηνξία ζαλ έλα ηξφπν γηα λα 

νηθνδνκήζεη ηε δηθή ηεο εζληθή ηαπηφηεηα ζαλ λα ήηαλ ε 

κνλαδηθή, πεξηζσξηνπνηψληαο, έηζη, ηελ «άιιε». 

Φπζηθά, ε πεξηζσξηνπνίεζε ή ε δαηκνλνπνίεζε ηνπ 

«άιινπ», δελ ραξαθηεξίδεη κφλν ηελ Κχπξν, αιιά 

απνηειεί έλα απφ ηα «ραξαθηεξηζηηθά» ηνπ εζληθηζκνχ. 

πσο ηζρπξίδεηαη ν Loring M. Danford, «ηα εζληθηζηηθά 

θηλήκαηα [...] έρνπλ δηπιή θχζε. Πξψηα νξίδνπλ θαη 

απνξξίπηνπλ έλαλ εζληθφ άιιν, κεηά νξίδνπλ θαη 

δεκηνπξγνχλ έλαλ εζληθφ εαπηφ.»
21

 Με δεδνκέλν ηνλ 

νξηζκφ ηνπ Danforth, ηα ηζηνξηθά εγρεηξίδηα ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εξγαιεία γηα «θάζε 

έζλνο» γηα λα «νξίζνπλ» θαη λα «επαλαθαζνξίζνπλ» ηνλ 

«άιιν» κέζσ ηεο δηθήο ηνπο ηζηνξηθήο αθήγεζεο. Ζ 

πεξίπησζε ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο είλαη έλα πνιχ 

θαιφ παξάδεηγκα απηήο ηεο αθήγεζεο θαη ηεο πξνβνιήο 

ηεο γηα ηνλ «άιιν». πσο εηζεγείηαη ν Falk Pingel: 

Οη ζπγγξαθείο ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ δελ ππήξμαλ πάληνηε 

αξθεηά θξηηηθνί πξνο ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δνπλ. Με ηελ 

εκθάληζε ησλ εζληθψλ θξαηψλ ηνλ ηειεπηαίν αηψλα, θαηέζηε 

απφιπηα ζαθέο, φηη ηα ζρνιηθά βηβιία πεξηέρνπλ δειψζεηο πνπ 

                                                
20 Γηα κηα ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ πνπ έξρνληαη απφ ηελ 
«κεηέξα –παηξίδα» βι. AKTI-Project and Research Centre (2004). Report on the 
History and Literature Textbooks of 6th Grade in Terms of Promoting Violence 
and Nationalism. Nicosia, AKTI; POST-Research Institute (2004); POST-
Research Institutes (2007). 
21 Παξαηίζεηαη ζην Παλαγηψηεο Δ.Γεκεηξάο. ‗Writing and Rewriting History in 
the Context of Balkan Nationalisms‘. Southeast European Politics. 1(1), 41. 
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εμπκλνχλ ην δηθφ ηνπο έζλνο θαη ππνηηκνχλ ηνπο άιινπο, 

εμπκλνχλ ηηο θπξίαξρεο νκάδεο κέζα ζε έλα έζλνο ή θνηλσλία θαη 

ππνηηκνχλ ηηο νχησ θαινχκελεο κεηνλνηηθέο νκάδεο. Οη 

πξνβιεκαηηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί θαη πνιηηηθνί είραλ ήδε 

παξαηεξήζεη, φηη ηα δηδαθηηθά βηβιία, θαη ηδηαίηεξα ηα ηζηνξηθά, 

φρη κφλν, κεηαθέξνπλ γεγνλφηα, αιιά, επίζεο, δηαδίδνπλ 

ηδενινγίεο, αθνινπζνχλ πνιηηηθέο ηάζεηο θαη, επελδχνληαο ηηο κε 

ηζηνξηθή λνκηκφηεηα πξνζπαζνχλ λα ηηο δηθαηνινγήζνπλ.22 

πσο ππνζηεξίδεη ν Pingel, νη ζπγγξαθείο απηψλ ησλ 

εγρεηξηδίσλ εζηηάδνληαη θπξίσο ζηα «εζληθά ηνπο 

αλδξαγαζήκαηα», φρη ζηνπο «άιινπο», πνπ είλαη 

αλζξψπηλα φληα, θαη απηνί. Δάλ θνηηάμνπκε, πψο 

γξάθνληαλ ηα ηζηνξηθά εγρεηξίδηα ζηελ Κχπξν, 

κπνξνχκε λα δνχκε, φηη θαη νη δχν πιεπξέο, 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ηζηνξία θαη ηελ ηζηνξηθή 

εθπαίδεπζε γηα λα λνκηκνπνηήζνπλ ηε δηθή ηνπο επίζεκε 

πνιηηηθή.
23

 πσο ππνζηήξημαλ αιινχ νη Karahasan θαη 

Latif:  

Ζ ηζηνξηθή εθπαίδεπζε ζεσξείηαη σο ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηε 
δεκηνπξγία «εζληθήο ηαπηφηεηαο». Απφ απηή ηελ άπνςε, ε 

ηζηνξηθή εθπαίδεπζε ζηελ Κχπξν κπνξεί λα εηδσζεί σο έλα 

φξγαλν πνπ λνκηκνπνηεί ηνλ επίζεκν ιφγν. Δάλ ε ίδηα ε ηζηνξηθή 

εθπαίδεπζε ζεσξείηαη σο έλα «ηδενινγηθφ εξγαιείν» πνπ 

δεκηνπξγεί εζληθή ηαπηφηεηα, ηφηε ε Σ/Κππξηαθή εκπεηξία 

                                                
22 Falk Pingel (1999). UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook 
Revision. Paris: UNESCO, 5-6. 
23Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πσο ρξεζηκνπνηνχληαη νη πνιηηηθέο ηεο 
κλήκεο θαη ηεο ιήζεο βι.Γηάλλεο Παπαδάθεο, Perceptions of History and 
Collective Identity: A Comparison of Greek Cypriot and Turkish Cypriot 

Perspectives. Unpublished PhD thesis, University of Cambridge; Hakan 
Karahasan‘s ‗Different Narratives, Different Stories: The Language of Narrative 
and Interpretation‘. Journal of Cyprus Studies. 11(28-29), 115-127. For the ways 
that the history textbooks are being used, see AKTI (2004); POST-Research 
Institute (2004); POST-Research Institute (2007); Niyazi Kızılyürek (1999). 
‗National Memory and Turkish-Cypriot Textbooks‘. International Textbook 
Research / Internationale Schulbuchforschung. 21(4), 387-395. 
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κπνξεί λα εηδσζεί σο έλα ελδηαθέξνλ «πείξακα», πνπ καο 

επηηξέπεη λα θαηαγξάςνπκε, πψο θαη γηαηί είλαη ηδενινγηθφ.24  

Παξφιν πνπ o ζθνπφο ησλ Karahasan θαη Latif ήηαλ λα 

ηεθκεξηψζνπλ ηηο ηξέρνπζεο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

ηζηνξηθή εθπαίδεπζε ζηε βφξεηα πιεπξά ηεο Κχπξνπ, 

απηέο νη ζπδεηήζεηο απνηεινχλ θαιά παξαδείγκαηα, γηα 

ην πψο αληηκεησπίδεηαη ε ηζηνξηθή εθπαίδεπζε ζηελ 

Κχπξν απηή ηελ επνρή (ηδηαίηεξα ζηε βφξεηα πιεπξά). 

Σα εγρεηξίδηα ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ έρνπλ 

αληηθαηαζηαζεί δχν θνξέο απφ ην 2004, κία θαηά ηε 

δηάξθεηα δηαθπβέξλεζεο ηνπ CTP θαη κηα δεχηεξε θνξά 

κεηά απφ ηελ εθινγή ηνπ θφκκαηνο UBP, ην 2009.
25

 Ζ 

ππφζρεζε πνπ δφζεθε απφ ηε λέα θπβέξλεζε ηνπ UBP, 

λα «αιιάμνπλ ηα βηβιία ηεο ηζηνξίαο πνπ απέρνπλ θαηά 

πνιχ απφ ηελ εζληθή καο ηαπηφηεηα» είλαη έλα θαιφ 

παξάδεηγκα γηα ηελ ζεψξεζε ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο 

απηφ ηνλ θαηξφ. Με απηή ηελ έλλνηα, κπνξεί θαλείο λα 

πεη φηη ζηελ Κχπξν ε ηζηνξηθή εθπαίδεπζε ζεσξείηαη, 

αθφκε, σο έλαο απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο πνπ 

«δεκηνπξγεί» ηνλ εζληθφ εαπηφ. Δληνχηνηο, φπσο 

αλαθέξεηαη αλσηέξσ, ε πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ δελ είλαη 

κνλαδηθή. Πξφζθαηεο πξνζπάζεηεο λα αιιάμνπλ ηα 

δηδαθηηθά εγρεηξίδηα θαη λα γξαθηνχλ θαηλνχξγηα 

ηζηνξηθά εγρεηξίδηα έρνπλ γίλεη θαη ζε άιια έζλε, 

ηδηαίηεξα ζηα Βαιθάληα, αιιά, επίζεο, θαη ζηα θνηλά 

ηζηνξηθά εγρεηξίδηα ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο. 
26

 

                                                
24 Karahasan, Hakan and Dilek Latif (2009). ‗The Current debates and dilemmas 
on history and reconciliation amongst the Turkish-Cypriots‘. PRIO Cyprus Center 
Annual Conference: Learning from Comparing Conflicts and Reconciliation 

Process: A Holistic Approach. Nicosia, Cyprus, 18-20 June 2009.  
25 Βι. ‗Özgürgün: Tarih kitapları değişecek‘ (2009). Kibris Postasi, 4th June. 
26 Γηα ηα θνηλά βηβιία ηεο ηζηνξίαο ηεο Γεξκαλία θαη ηεο Γαιιίαο, βι. 
www.klett.de/projekte/geschichte/ dfgb/index_k.html (πξνζβάζηκν 20/12/09); 
www.goethe.de/Ins/jp/ lp/prj/wza/defr/en2281618.htm (πξνζβάζηκν 20/12/09)  
www.gei.de/en/publications/eckert-dossiers/europa-und-die-welt/europe-and-the-
world.html (πξνζβάζηκν 20/12/09). Βι. επίζεο, POST Research Institute (2004). 

http://www.klett.de/projekte/geschichte/%20dfgb/index_k.html
http://www.goethe.de/Ins/jp/%20lp/prj/wza/defr/en2281618.htm
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Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη πξψελ Γηνπγθνζιαβηθέο ρψξεο 

απνπεηξάζεθαλ λα «κεηαξξπζκίζνπλ» ηελ ηζηνξηθή ηνπο 

εθπαίδεπζε .γηα ηνλ ίδην ιφγν. Θέινπλ λα εληζρχζνπλ 

ηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη θαηαλφεζε, θαη ε 

ηζηνξηθή εθπαίδεπζε εμαθνινπζεί λα είλαη έλα εξγαιείν 

γηα ηε δεκηνπξγία εζληθήο ηαπηφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο ζπκθηιίσζεο.
27

 

Απηή ε έθζεζε είλαη κηα ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ 

δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ ηεο (Σνπξθν)Κππξηαθήο Ηζηνξίαο 

ηνπ Λπθείνπ. Σέζζεξα βηβιία κε ηίηιν «Κππξηαθή 

Ηζηνξία» πνπ εηνηκάζηεθαλ, φηαλ ήηαλ ζηελ εμνπζία ην 

Ρεπνπκπιηθαληθφ Σνπξθηθφ Κφκκα (CTP), γηα ηηο Σάμεηο 

9, 10, 11 θαη 12, ζα αλαιπζνχλ θαη ζα ζπγθξηζνχλ κε ηα 

δχν βηβιία κε ηίηιν «Κππξηαθή Ηζηνξία» πνπ έγηλαλ απφ 

ηελ ησξηλή θπβέξλεζε (Κφκκα Δζληθήο Δλφηεηαο - 

UBP). Μηα εηξεληθή εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε 

ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζνδνο αλάιπζεο ηεο «δηαιεθηηθή 

ζηξαηεγηθήο» ησλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ, θαζψο θαη 

ησλ νπηηθψλ φςεσλ ησλ εγρεηξηδίσλ. Δληνχηνηο, ζα 

δνζεί, επίζεο, κηα ηζηνξηθή πξννπηηθή, γηα λα δείμνπκε, 

πψο θαη γηαηί άιιαμαλ ηα δηδαθηηθά βηβιία, θαη γηαηί ην 

ζέκα εμαθνινπζεί λα απνηειεί κηα «ζεξκή δηακάρε» 

ζηελ πνιηηηθή ηεο Κχπξνπ. Καηά ηελ αλάιπζε ησλ 

δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ, ζα δίλνληαη ζεσξεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα δείρλνπλ, πψο αλαιχζεθαλ ηα 

θείκελα, αιιά, επίζεο θαη νη εηθφλεο. Ζ ρξήζε ηεο 

γιψζζαο, νη πεξηγξαθέο ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, ε ρξήζε 

                                                
27 Γηα ηελ εθπαηδεπηηθή «κεηαξξχζκηζε» ζε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, βι. Dilek 

Latif ‗Tarihi Yeniden Yazmak‘, Kuzey, Volume 8, 15 Kasim- 15 Aralık 2009; 
‗Etnik Çatışma Sonrası Barış İnşasi Ne Kadar Mümkün? Dayton Sonrası Bosna ve 
Hersek‘, Kıbrıs Yazıları, vol (sayı) 3-4, Summer –Spring (Yaz-Güz) 2006. Γηα 
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξηθή εθπαίδεπζε ζηα Βαιθάληα, 
βι. Christina Koulouri (ed). Teaching the history of south-eastern Europe. 
Thessaloniki: Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe 
(2001). 
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νπηηθψλ εηθφλσλ, θσηνγξαθηψλ θαη ραξηψλ, φια ζα 

αλαιχνληαη απφ απηή ηελ ζθνπηά. 

 

Ι) Η διαδικαζία ηηρ Αναθεώπηζηρ ηων Δγσειπιδίων ηηρ 

Ιζηοπίαρ ηηρ Κύππος 

Σα ζρνιηθά θείκελα θαη ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηεο Κχπξνπ, θαηά 

παξάδνζε αληαλαθινχλ ηε ζπλερηδφκελε εζληθή δηακάρε. 

πγθεθξηκέλα, ηα ηζηνξηθά εγρεηξίδηα πνπ γξάθηεθαλ θαη απφ 

ηηο δχν πιεπξέο, παξνπζίαδαλ ηελ ηζηνξία ζχκθσλα κε ηηο 

δηθέο ηνπο εξκελείεο, επίζεκεο αθεγήζεηο θαη 

πξνθαηαιήςεηο. Απφ ηελ άιιε, νξαηέο αιιαγέο έιαβαλ ρψξα 

ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ λεζηνχ ηα 

ηειεπηαία πέληε ρξφληα. Ζ πξψηε νξαηή αιιαγή αθνξνχζε 

ηελ επαλαζπγγξαθή ησλ βηβιίσλ ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηα γπκλάζηα, ιίγν κεηά ηα 

δεκνςεθίζκαηα γηα ην ρέδην Αλάλ.  

Σν παιηφ εγρεηξίδην ηζηνξίαο, πνπ ρξεζηκνπνηείην, ζηαζεξά, 

απφ ην 1971, αληηθαηφπηξηδε εζληθηζηηθέο απφςεηο, κε κηα 

εζλνθεληξηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο. ε αληίζεζε, ηα 

θαηλνχξγηα ηζηνξηθά βηβιία πνπ γξάθηεθαλ ην 2004, 

απέξξηπηαλ απηή ηελ εζλνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη δελ 

πεξηείραλ ηα απνζπάζκαηα κε ζαθή αλαθνξά ζε θάπνηνλ 

εζληθφ ερζξφ ή ζηνλ «άιιν». Αθνινχζεζε κηα ζπδήηεζε γηα 

ηηο παξαδνζηαθέο δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο, θαζψο ηα λέα 

εγρεηξίδηα πξνζπαζνχζαλ λα εθαξκφζνπλ κηα πξνζέγγηζε 

επηθεληξσκέλε ζηνλ καζεηή, πνπ πεξηειάκβαλε ηελ θξηηηθή 

ζθέςε θαη ηελ πνιπδηάζηαηε πξννπηηθή.  

Παξφια απηά, ελψ ν ξφινο ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο θαη κλήκεο δελ κπνξεί λα 

ακθηζβεηεζεί, δελ ζα πξέπεη, επίζεο, λα μερλάκε ην ξφιν ησλ 

δαζθάισλ πνπ ηνπο δίλνπλ έλα λφεκα. Οη ηζηνξηθέο 
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πξννπηηθέο ησλ καζεηψλ επεξεάδνληαη, επίζεο, απφ ην «επξχ 

θνηλσληθφ -ηζηνξηθφ πιαίζην», ηηο θπξίαξρεο ηδενινγίεο κηαο 

θνηλσλίαο, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηελ νκάδα ησλ 

ζπλνκειίθσλ ηνπο.
28

 

 

Ι α) Κίνηηπα για Αλλαγή 

Σν έηνο 2003 απνδείρζεθε λα είλαη γεκάην πξνθιήζεηο θαη 

αιιαγέο ζηελ βφξεηα πιεπξά ηνπ λεζηνχ. Ήηαλ κηα ζεξκή 

πεξίνδνο κε έληνλεο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην ρέδην Αλάλ 

θαη ηηο πξννπηηθέο κηαο ιχζεο. Σνλ ίδην θαηξφ, κηα 

πιεηνςεθία ησλ Σ/Κππξίσλ άξρηζε λα αληηδξά ελαληίνλ ηεο 

πνιηηηθήο ηνπ πξψελ Πξνέδξνπ Νηελθηάο, πνιηηηθή ηεο κε 

ιχζεο ζην «Κππξηαθφ πξφβιεκα» θαη αλακείρζεθε ελεξγά ζε 

έλα καδηθφ θίλεκα γηα ηνλ εξρνκφ ηεο εηξήλεο ζηελ Κχπξν. 

Πνιηηηθέο νξγαλψζεηο, φπσο ε πιαηθφξκα «Απηή ε Υψξα 

είλαη Γηθή καο» θαη ε «Κνηλφ ξακα» πξνθαινχζαλ ην παιηφ 

θαζεζηψο θαη απαηηνχζαλ κηα άκεζε ιχζε ζηελ Κππξηαθή 

δηακάρε. Ο ξφινο ησλ ζπληερληψλ ησλ δαζθάισλ (KTÖS 

πληερλία Σ/Κππξίσλ Γαζθάισλ θαη KTOEÖS πληερλία 

Σ/Κππξίσλ Καζεγεηψλ Γπκλαζίνπ) ήηαλ επίζεο πνιχ 

ζεκαληηθφο ζ΄ απηή ηε δηαδηθαζία. Καηά ηε δηάξθεηά ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ην ρέδην Αλάλ, νη ζπληερλίεο ησλ 

Γαζθάισλ έπαημαλ έλαλ κεγάιν ξφιν ζηελ πξνψζεζε κε 

βίαησλ καδηθψλ δηαδειψζεσλ. Δπίζεο, έπαημαλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ πξνψζεζε λένπ δηδαθηηθνχ βηβιίνπ.  

Σν ελδηαθέξνλ γηα ην πψο δηδάζθνπκε ηζηνξία, πψο θάλνπκε 

ζπζρεηηζκνχο αλάκεζα ζην παξειζφλ θαη ην παξφλ θαη πψο 

                                                
28 For more information see Zvi Bekerman(2009). ‗The Complexities of Teaching 
Historical Conflictual Narratives in Integrated Palestinian-Jewish Schools in 
Israel‘. International Review of Education, 55(2-3), 235-250; Michalinos 
Zembylas and Zvi Bekerman (2008). ‗Dilemmas of Justice in Peace/Coexistance 
Education: Affect and the Politics of Identity‘. Review of Education, Pedagogy 
and Cultural Studies, 30(5), 399-419. 
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παξνπζηάδνπκε ην παξειζφλ δηδάζθνληαο ηζηνξία, κεγάισζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο πξνο ηελ εηξήλε. Απηφ ην 

ελδηαθέξνλ έδσζε ηελ δπλαηφηεηα ζηελ θαηλνχξγηα δηνίθεζε 

λα θάλεη νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηα παξαδνζηαθά ηζηνξηθά 

βηβιία. ηαλ ε θπβέξλεζε ηνπ Ρεπνπκπιηθαληθνχ Σνπξθηθνχ 

Κφκκαηνο (CTP) ήξζε ζηελ εμνπζία, κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

ηνπ απνζηνιέο ήηαλ λα αλαιάβεη ηελ αλαζεψξεζε ησλ 

ηζηνξηθψλ εγρεηξηδίσλ. ηαλ μεθίλεζε ην θαηλνχξγην εμάκελν 

ην επηέκβξε ηνπ 2004, ηα θαηλνχξγηα ηζηνξηθά βηβιία 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε φια ηα γπκλάζηα ζηελ βφξεηα πιεπξά 

ηεο Κχπξνπ.  

 

Ι β) Δπιζκόπηζη ηων Παλιών και ηων Αναθεωπημένων 

Δγσειπιδίων Ιζηοπίαρ ηηρ Κύππος 

Μεηά απφ ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηζηνξηθψλ βηβιίσλ ζηα 

ζρνιεία έλα πξφγξακκα κε ηίηιν «Αλάιπζε ησλ βηβιίσλ 

ηζηνξίαο ζηα Γπκλάζηα, πγθξηηηθή Αλάιπζε ησλ Παιηψλ θαη 

ησλ Αλαζεσξεκέλσλ Ηζηνξηθψλ Δγρεηξηδίσλ», μεθίλεζε ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2006, απφ κηα Σ/Κππξηαθή κε θπβεξλεηηθή 

νξγάλσζε, ην Δξεπλεηηθφ Κέληξν POST (POST Research 

Institute). Μηα εξεπλεηηθή νκάδα, απνηεινχκελε απφ ηνπο 

Hakan Karahasan, Dilek Latif, Mehveş Beyidoğlu θαη Shirin 

Jetha-Dağseven, αλέιπζε ηα αλαζεσξεκέλα βηβιία ηεο 

ηζηνξίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηα γπκλάζηα, ζε ζρέζε κε 

ην γξαπηφ θαη επνπηηθφ πιηθφ θαη παξαηήξεζε ηηο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηα παιηά θαη ηα πξνζθάησο αλαζεσξεκέλα 

βηβιία.
29

 Σα θπξηφηεξα πνξίζκαηα ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο 

γηα ηηο πξψηεο ηξεηο ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ δείρλνπλ φηη ηα 

παιηά βηβιία (γξακκέλα απφ ηνλ Dr. Vehbi Zeki Serter), 

πεξηγξάθνπλ ηελ Κππξηαθή ηζηνξία κε ηξφπν ππνθεηκεληθφ, 

λνκηκνπνηψληαο ηνλ «εζληθφ ζηφρν» ηεο Σ/Κππξηαθήο 

                                                
29 See POST-Research Institute (2007).  
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θνηλφηεηαο, θαη αξλνχληαη ηε λνκηκφηεηα ηνπ «άιινπ». Σα 

παιηά ηζηνξηθά βηβιία κπνξνχλ λα εηδσζνχλ σο κηα απιή 

αληαλάθιαζε ησλ εζληθηζηηθψλ ζηάζεσλ, πνπ βαζίδνληαη ζε 

κηα εζλνθεληξηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο. Πεξαηηέξσ, ηα 

βηβιία είραλ γξαθηεί κε έλαλ ηξφπν πνπ δηθαηνινγεί θαη 

λνκηκνπνηεί ηελ εζληθηζηηθή πνιηηηθή ηνπ δηαρσξηζκνχ κε ηελ 

εκπινθή ηνπ παξειζφληνο.
30

 

Αληηζέησο, ηα θαηλνχξγηα βηβιία ηζηνξίαο, απέρνπλ 

νπζηαζηηθά απφ ηηο εζλνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηα παιηά δηδαθηηθά βηβιία. Αληί απηνχ, 

ηα θαηλνχξγηα βηβιία αμηνινγνχλ ηα ηζηνξηθά ζέκαηα απφ κηα 

αλζξσπηζηηθή πξννπηηθή. Πεξαηηέξσ, ζηα θαηλνχξγηα βηβιία 

δελ ππάξρεη θακία ζαθήο αλαθνξά ζε θάπνηνλ εζληθφ ερζξφ 

ή ζηνλ «άιιν». Έλα απφ ηα πην ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ θαηλνχξγησλ βηβιίσλ είλαη ε έκθαζε ζηελ θνηλσληθή 

ηζηνξία θαη ηνλ ξφιν ηεο ζηελ επξχηεξε ηζηνξία.
31

 Γίλνληαο 

έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο, ηα θαηλνχξγηα 

ηζηνξηθά βηβιία, δελ δαηκνλνπνίεζαλ ηελ εηθφλα ηνπ «άιιν», 

αιιά, αληηζέησο, ηελ νκαινπνίεζαλ. πσο εηζεγείηαη ε 

αλαθνξά «Αλάιπζε ησλ Βηβιίσλ Ηζηνξίαο ηνπ Γπκλαζίνπ», 

ηα αλαζεσξεκέλα βηβιία βιέπνπλ ηνπο «άιινπο» ζαλ 

αλζξψπνπο ζαλ «εκάο», πνπ έρνπλ ηηο ίδηεο αλάγθεο, φπσο 

αλάγθε γηα ηξνθή, ζηέγε, έλδπζε θαη έλαλ ηφπν/ ρψξα γηα λα 

δνπλ. Ζ αλαθνξά ππνζηεξίδεη, επίζεο, φηη ε θνηλσληθή 

ηζηνξία είλαη έλα ζεκειηψδεο εξγαιείν γηα ηελ απφ – 

εζληθνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε θνηλσληθή 

ηζηνξία απνηειεί κηα πξφθιεζε πξνο ηελ ζηξαηησηηθή θαη 

πνιηηηθή ηζηνξία πνπ αλαθέξεηαη κφλν ζηηο ζπγθξνχζεηο θαη 

εληάζεηο ηνπ παξειζφληνο.
32

  

                                                
30 Ibid, 14.  
31 Ibid, 17.  
32 Dilek Latif and Mehves Beyidoglu, (2009). ‗Analysis of the History Textbooks: 
The Present and the Past‘. Taking the Perspective of the Others: Intercultural 
Dialogue, Learning and Teaching of History. EUROCLIO (European Association 
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ΙΙ) Δπιθεωπώνηαρ ηα Αναθεωπημένα Γιδακηικά 

Δγσειπίδια: Ανηαγωνιζηικά Παπαδείγμαηα; 

Ζ απφθαζε ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ βηβιίσλ ηζηνξίαο ηεο 

Κχπξνπ ην 2004, δελ ήηαλ θαινδερνχκελε απφ φινπο θαη 

ππξνδφηεζε κηα ηεξάζηηα ζπδήηεζε ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ 

λεζηνχ. ηαλ εθδφζεθαλ ηα βηβιία, πέληε ρξφληα πξηλ, ηα 

θφκκαηα ηεο δεμηάο, δεκνζηνγξάθνη θαη ηζηνξηθνί 

αληέδξαζαλ έληνλα ζηηο αιιαγέο. Δλ φςεη ηνπ γεγνλφηνο φηη 

ε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ζεσξείην σο έλα εξγαιείν γηα 

«δεκηνπξγία εζληθήο ηαπηφηεηαο», δελ καο εθπιήζζεη, φηη ηα 

αλαζεσξεκέλα βηβιία ηζηνξίαο θαηέρνπλ ζεκαληηθφ ρψξν 

ηφζν ζηα κέζα επηθνηλσλίαο φζν θαη ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπ 

θνηλνχ.
33

 

Σν εξψηεκα «γηαηί ε αιιαγή ησλ βηβιίσλ ηεο ηζηνξίαο 

απνηειεί αθφκε ζέκα ζηελ Κχπξν;» είλαη θξίζηκν. 

Αληηθαηνπηξίδεη ηε ζεψξεζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ 

πνιηηηθψλ, θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ απηνί βιέπνπλ ην κέιινλ 

θαη ην παξειζφλ.
34

 Ζ «Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ» (Kıbrıs Tarihi) 

ηνπVehbi Zeki Serter, ήηαλ ην κφλν εγρεηξίδην ηζηνξίαο ζηε 

                                                                                                 
of History Educators)16th Annual Conference and Professional Development 

Course. Nicosia, Cyprus. 5-11th April, 2009. 
33 Βι. Γηάλλεο Παπαδάθεο(2008). History Education in Divided Cyprus: A 
Comparison of Greek Cypriot and Turkish Cypriot Schoolbooks on the ‘History of 
Cyprus’. Oslo: PRIO; Michalinos Zembylas and Hakan Karahasan. (2006). ‗The 
Politics of Memory and Forgetting in Pedagogical Practices: Towards Pedagogies 
of Reconciliation and Peace in Divided Cyprus‘. The Cyprus Review, 18(2), 15-35; 
Yücel Vural and Evrim Özuyanık Özuyanık (2008). ‗Redefining Identity in the 
Turkish-Cypriot School History Textbooks: A Step Towards a United Federal 

Cyprus‘. South European Society and Politics, 13(2), 133-154; Kizilyurek, Niyazi 
(1999). ‗National Memory and Turkish-Cypriot Textbooks‘. International 
Textbook Research/Internationale Schulbuchforschung. 21(4), 387-395. 
34 Hakan Karahasan and Dilek Latif (2009). ‗The Current debates and dilemmas 
on history and reconciliation amongst the Turkish-Cypriots‘. PRIO Cyprus Center 
Annual Conference: Learning from Comparing Conflicts and Reconciliation 
Process: A Holistic Approach. Nicosia, Cyprus, 18-20 June 2009.  
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βφξεηα πιεπξά ηνπ λεζηνχ θαη δηδαζθφηαλ ζηα γπκλάζηα γηα 

ζρεδφλ 30 ρξφληα. Μπνξεί λα ππάξρνπλ δηάθνξνη ιφγνη γηα 

ηελ αλαζεψξεζε ησλ βηβιίσλ ηεο ηζηνξίαο, θαη, γεληθφηεξα, 

ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο, αιιά κπνξνχκε λα πνχκε, φηη ν 

θχξηνο ιφγνο έρεη λα θάλεη κε ηελ ηδενινγία.
35

 ε αληίζεζε κε 

ηελ «παιηά» ηδενινγία, πνπ ήηαλ θάζεηα αληίζεηε ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζε θάζε είδνπο επαλέλσζε κε ηνπο 

Δ/Κχπξηνπο, ηα βηβιία ηνπ 2004 πξνσζνχζαλ ηελ «Κππξηαθή 

ηδηφηεηα», ηελ ηδέα φηη ε Κχπξνο είλαη ε παηξίδα καο, θαη ηνλ 

ακνηβαίν ζεβαζκφ αλάκεζα ζηηο δχν θνηλφηεηεο, δίλνληαο 

έκθαζε ζηελ θνηλσληθή ηζηνξία. Απηά ηα δηδαθηηθά βηβιία, 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 2004 κέρξη ηελ 

άλνημε ηνπ 2009, αθνινπζνχζαλ «λέεο παηδαγσγηθέο 

κεζφδνπο» πνπ ελζάξξπλαλ ηνπο καζεηέο, λα ζθεθηνχλ, λα 

θξηηηθάξνπλ θαη λα ζπδεηνχλ ζέκαηα, ελψ ην βηβιίν ηνπ Seter 

δελ αθνινπζνχζε απηή ηελ παηδαγσγηθή ζθέςε.
36

 

Χο εθ ηνχηνπ, ηα βηβιία ηνπ 2004 κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο 

έλα βήκα πξνο ηε ζπκθηιίσζε ή πξνο κηα ελσκέλε 

νκφζπνλδε Κχπξν, γηαηί ε ππνγξάκκηζε ησλ θνηλψλ ζεκείσλ 

κέζα απφ ηελ ηζηνξία αλαπφθεπθηα ζπκβάιιεη ζηελ εηξήλε 

ζηελ Κχπξν.
37

 Απφ απηή ηελ άπνςε, ε αλαζεψξεζε ησλ 

βηβιίσλ ηζηνξίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα απφπεηξα πξνο 

ην λα κηιάκε ηελ ίδηα γιψζζα, θάηη πνπ φπσο ππνζηεξίδεη ν 

Derrida, απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ζπκθηιίσζεο.
38

 

Δμέρνληεο ζηνραζηέο, φπσο ν Γηάλλεο Παπαδάθεο, έρνπλ 

πεξηγξάςεη ηα βηβιία ηνπ 2004, σο «παξαδεηγκαηηθή 

αιιαγή», παξά θάπνηεο γεληθέο αδπλακίεο ζπλνςίδνληαο ηνπο 

ιφγνπο σο αθαδεκατθνχο, ηδενινγηθνχο θαη πνιηηηθνχο.
39

 

                                                
35 Βι. POST-Research Institute (2007); Papadakis (2008).  
36 POST-Research Institute (2007), 24-30. 
37 Vural and Özuyanık, 
38 Jacques Derrida. ―On Forgiveness‖. ην On Cosmopolitanism and Forgiveness. 
London & New York Routledge, 2001, pp. 25-61. 
39 Παπαδάθεο (2008), 24. 
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Παξνκνίσο, νη Yücel Vural θαη Evrim Özuyanık, 

πεξηέγξαςαλ ηα βηβιία, σο κηα λέα εξκελεία ηεο ηζηνξίαο, 

πνπ δεηάεη ηελ «ηδηφηεηα ηνπ Σ/Κχπξηνπ», κάιινλ, παξά ηελ 

«ηδηφηεηα ηνπ Σνχξθνπ», ηελ ελφηεηα αληί ην δηαρσξηζκφ, 

ηελ ζπλεξγαζία αληί ηνλ αληαγσληζκφ.
40

 

 

ΙΙ α) Η Ππόζθαηη Πολιηική Δκμεηάλλεςζη ηηρ 

Δκπαίδεςζηρ Ιζηοπίαρ και οι Δκλογέρ ηος Αππιλίος 2009 

Σα ηζηνξηθά βηβιία ήηαλ έλα απφ ηα πην ζεξκά ζέκαηα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πην πξφζθαηεο εθινγηθήο εθζηξαηείαο, πνπ 

αθνινχζεζε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηηο αξρέο ηνπ 2009. Σα 

αλαζεσξεκέλα βηβιία απεηέιεζαλ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη 

ηεο εθινγηθήο θακπάληαο ησλ ζπληεξεηηθψλ θνκκάησλ θαη 

νκάδσλ.  Σν θφκκα ηεο δεμηάο Κφκκα Δζληθήο Δλφηεηαο 

(UBP), αλαθνίλσζε, φηη αλ ζα εθιέγνληαλ ζα μαλαέγξαθαλ 

ηα βηβιία ηεο ηζηνξίαο ησλ Σ/Κππξίσλ. Τπνζηήξημαλ φηη 

«Τπάξρνπλ απηά ιάζε ζηα βηβιία. Αλ πάξνπκε ηελ εμνπζία, 

νη εηδηθνί καο, ζα επηζεσξήζνπλ ην εγρεηξίδην ηεο ηζηνξίαο 

θαη ζα θάλνπλ ηηο θαηάιιειεο δηνξζψζεηο.» Πξφζζεζαλ φηη 

«Θα θάλνπκε αθξηβψο ην ίδην πνπ έθαλε ην CTP 

(Ρεπνπκπιηθαληθφ Σνπξθηθφ Κφκκα), φηαλ αλέβεθε ζηελ 

εμνπζία.». Σν Γεκνθξαηηθφ Κφκκα έθαλε παξφκνηεο 

αλαθνηλψζεηο, ιέγνληαο, φηη ηα θαηλνχξγηα βηβιία δελ 

αληηθαηφπηξηδαλ ηελ ηζηνξία ησλ Σ/Κππξίσλ θαη φηη ήηαλ 

βηβιία κάιινλ γηα ηνλ πνιηηηζκφ, παξά γηα ηελ ηζηνξία. 

Αληηζέησο, ηα θέληξν -αξηζηεξά θφκκαηα, φπσο ην CTP θαη 

ην TDP, ππνζηήξημαλ ηα θαηλνχξγηα δηδαθηηθά βηβιία θαη 

δήισζαλ φηη ε αιιαγή απφ ηα παιηά βηβιία ήηαλ 

αλαπφθεπθηε.  

πσο αλάθεξε ε «Cyprus Mail», κηα νκάδα θαινχκελε 

Σερληθή Ηζηνξηθή Δπηηξνπή ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Δζληθνχ 

                                                
40 Vural and Özuyanık. 149. 
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Αγψλα, απνθάιπςε, φηη είραλ θάλεη ζπλαληήζεηο κε φια ηα 

πνιηηηθά θφκκαηα, κε ζθνπφ λα ηνπο πείζνπλ λα 

αλαζεσξήζνπλ ην δηνξζσκέλν εγρεηξίδην ηζηνξίαο. Έλα απφ 

ηα κέιε ηεο επηηξνπήο είπε, φηη ηα ζχγρξνλα βηβιία ηζηνξίαο 

ησλ Σ/Κππξίσλ πξνζπαζνχζαλ λα παξνπζηάζνπλ ηνπο 

Δ/Κχπξηνπο θαη ηνπο Σ/Κχπξηνπο «ζαλ ίζα θαη φκνηα, αιιά ε 

αιήζεηα είλαη φηη είκαζηε δηαθνξεηηθνί απφ θάζε άπνςε.». 

Γήισζαλ επίζεο, φηη «ζηφρνο ησλ βηβιίσλ είλαη λα 

παξαπιαλήζνπλ ηνλ θφζκν θαη λα ηνλ κεηαηξέςνπλ ζε 

Κχπξηνπο πνπ μέραζαλ ηελ Σνπξθηθή ηνπο ηδηφηεηα. Κάλνπλ 

πιχζε εγθεθάινπ ζηα παηδηά καο».
41

 

ε απάληεζε ηεο θξηηηθήο ηνπ UBP γηα ηα βηβιία, ε Σ/Κχπξηα 

Τπνπξγφο Παηδείαο Canan Öztoprak, είπε «απηά ηα βηβιία 

δελ γξάθηεθαλ απφ αξκφδηνπο ηνπ Τπνπξγείνπ ή απφ 

πνιηηηθνχο, γξάθηεθαλ απφ ηζηνξηθνχο θαη παηδαγσγνχο».
42

 

Μηα άιιε έληνλε αληίδξαζε ζηελ ρξήζε ησλ βηβιίσλ 

ηζηνξίαο σο έλα εξγαιείν γηα ηελ εθινγηθή εθζηξαηεία, 

πξνήιζε απφ ηνλ Şener Elcil, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο 

πληερλίαο Σ/Κππξίσλ Γαζθάισλ (KTÖS). Ο. Elcil είπε, φηη 

εθείλνη πνπ γηα ρξφληα ζηήξημαλ ηελ πνιηηηθή ηνπο ζην αίκα 

θαη ζηα δάθξπα απηήο ηεο θνηλσλίαο, πξνζπαζνχζαλ λα 

έρνπλ πξνβάδηζκα κε ηηο ζνβηληζηηθέο ηνπο εξκελείεο ησλ 

βηβιίσλ ηζηνξίαο θαη ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο. Πξφζζεζε 

φηη, «ε ξαηζηζηηθή αληίιεςε έρεη εκπνηίζεη ηα λεαξά κπαιά 

κε κίζνο θαη πξνθαηαιήςεηο πνπ ζεθψζεθαλ απφ ηνλ ηάθν». 

Γήισζε, επίζεο, φηη «είλαη απαξάδεθην λα ππνζηεξίδνπκε 

ηελ νπηζζνδξφκεζε θαη λα δηδάζθνπκε ηζηνξία κε δάθξπα, 

αίκα, ερζξφηεηα, ζνβηληζκφ θαη πξνθαηαιήςεηο. Αο γίλεη 

                                                
41 Simon Bahceli (2009). ‗Threat to revert to old version of Turkish Cypriot 
history books‘. Cyprus Mail, 12th March.  
42 Canan Öztoprak, ―Kin ve Nefret Aşılamıyor‖, Kıbrıs Gazetesi, 21 March 2009.  
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γλσζηφ, φηη ζα αληηζηαζνχκε ζζελαξά ζε εθείλνπο πνπ 

πξνζπαζνχλ λα εκπνδίζνπλ ηελ αιιαγή».
43

 

Λίγν πξηλ απφ ηηο εθινγέο, ν Πξσζππνπξγφο Dervis Eroğlu, 

πνπ είρε επαλεθιεγεί σο πξφεδξνο ηνπ Κφκκαηνο Δζληθήο 

Δλφηεηαο, αλαθνίλσζε φηη φηαλ ζα έξρνληαλ ζηελ εμνπζία, 

ζα αλαζεσξνχζαλ μαλά ηα βηβιία ηεο ηζηνξίαο. Σα ηζηνξηθά 

εγρεηξίδηα έγηλαλ έλα ζέκα ζηελ πνιηηηθή αηδέληα. 

πγρξφλσο, ν πξψελ Πξφεδξνο Rauf Denktaş δήισζε φηη ηα 

βηβιία καο ηεο ηζηνξίαο πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ απφ 

παηξηψηεο, εζληθηζηέο, θηιειεχζεξνπο ηζηνξηθνχο. Δίπε φηη 

δελ ζα πξέπεη λα είκαζηε πεξήθαλνη αλ γξάθνπκε βηβιία 

ηζηνξίαο φπσο ηα δεηά ε Δπξσπατθή Έλσζε, γηαηί απηφ πνπ 

ζέιεη ε Δπξσπατθή Έλσζε, είλαη λα θφςνπκε ηνπο δεζκνχο 

καο κε ηελ Σνπξθία. Δθείλν ην δηάζηεκα, ππήξρε ε αλεζπρία, 

φηη αλ εθιέγνληαλ ηα θφκκαηα ηεο δεμηάο, ζα ππήξρε ν 

θίλδπλνο νπηζζνδξφκεζεο, αλ απέζπξλαλ ηα βηβιία 

αληηθαζηζηψληαο ηα κε άιια, αθφκε πην εζληθηζηηθά.  

 

ΙΙ β) Η Αλλαγή Κςβέπνηζηρ και η Απόζςπζη ηων 

Αναθεωπημένων Γιδακηικών Δγσειπιδίων 

πσο κπνξνχκε λα δνχκε, ηα επηρεηξήκαηα θαη νη θξηηηθέο ζε 

ζρέζε κε ηελ αλακφξθσζε ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο δελ 

ήηαλ απαιιαγκέλα απφ ην επξχηεξν πνιηηηθφ πιαίζην ζηε 

βφξεηα πιεπξά ηνπ λεζηνχ. Μεηά ηε λίθε ηνπ Κφκκαηνο 

Δζληθήο Δλφηεηαο (UBP) ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο, θαηλνχξγηα 

θπβέξλεζε αλέβεθε ζηελ εμνπζία ζηε βφξεηα πιεπξά ηεο 

Κχπξνπ. Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, ήηαλ 

αλάκεζα ζηηο πξψηεο δειψζεηο πνπ έθαλε ην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην. Ο εθπξφζσπνο ηχπνπ αλαθνίλσζε φηη ε αιιαγή 

ησλ βηβιίσλ ηζηνξίαο ηεο πεξηφδνπ ηνπ CTP, ήηαλ έλα απφ ηα 

                                                
43 ‗Yeni Beyaz Sayfa Açılmalı‘ [‗Μηα θαηλνχξγηα ζειίδα πξέπεη λα αλνίμεη‘] 
(2009). Kıbrıs Gazetesi, 30th April. 
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ζέκαηα ζηελ αηδέληα ηεο θαηλνχξγηαο θπβέξλεζεο γηα ηηο 

πξψηεο εθαηφ εκέξεο.
44

 Απηή ε δήισζε δείρλεη φηη ε 

ηζηνξηθή εθπαίδεπζε ζεσξείην, θαη αθφκε ζεσξείηαη, σο ην 

πξσηαξρηθφ ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

«δεκηνπξγήζεη» εζληθή ζπλείδεζε θαη, επνκέλσο, θαη 

ηαπηφηεηα.  

Ζ θπβέξλεζε ηνπ θφκκαηνο UBP ηεο δεμηάο, αθχξσζε ηελ 

εθηχπσζε ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ηεο πεξηφδνπ ηνπ CTP γηα 

ην επεξρφκελν εμάκελν θαη εμέδσζε εληειψο θαηλνχξγηα 

βηβιία ηζηνξίαο. Ζ πξφζεζε ηεο λέαο θπβέξλεζεο λα 

αληηθαηαζηήζεη ηα βηβιία ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ απέηπρε λα 

πινπνηεζεί κέζα ην θαινθαίξη. Γελ ήηαλ θαλ ζαθέο αλ ζα 

ήηαλ έηνηκα θάπνηα θαηλνχξγηα βηβιία γηα ην εμάκελν ηνπ 

2009. κσο, εληειψο αλαπάληερα, ν Πξσζππνπξγφο Dervis 

Eroğlu, απεθάιπςε ζην θνηλφ ηα θαηλνχξγηα βηβιία ηεο 

ηζηνξίαο, ζηε δηάξθεηα κηαο Γηάζθεςεο Σχπνπ, ηελ 8
ε
 

επηεκβξίνπ ηνπ 2009.
45

 Δίπε φηη ηα βηβιία ηεο ηζηνξίαο 

είραλ αιιαρζεί θαηφπηλ ζπδεηήζεσλ. Ο .Eroğlu έδεημε κηα 

θσηνγξαθία ηνπ Αηαηνχξθ ζην εμψθπιιν θαη εμήγεζε, φηη 

απφ δσ θαη κπξνο, νη καζεηέο ζα κάζαηλαλ ηελ αιεζηλή 

ηζηνξία απφ απηά ηα βηβιία.
46

  

                                                
44 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, βι ‗Özgürgün: Tarih kitapları değişecek‘ 
(2009). Kibris Postasi, 4th June.  
45 ‗Accomplishments of the new government in 100 days‘ (2009). BRT News, 8 
September.  
46 Ibid.  
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ΙΙΙ) Σύγκπιζη ηων Δγσειπιδίων Ιζηοπίαρ ηηρ Κύππος 

ΙΙΙ α) ύγκπιζη ηων Δγσειπιδίων Kıbrıs Türk Tarihi 1: 

Liseler İçin Tarih Kitabı [Σοςπκοκςππιακή Ιζηοπία 1: 

Δγσειπίδιο για ηο Λύκειο] και Kıbrıs Tarihi (1878 – 1960): 

Kıbrıs’ta İngiliz Dönemi Siyasi Tarihi [Ιζηοπία ηηρ 

Κύππος (1878-1960): Πολιηική Ιζηοπία ηηρ Βπεηανικήρ 

Πεπιόδος] με ηο ιζσύων Kıbrıs Türk Tarihi 9 

[Σοςπκοκςππιακή Ιζηοπία 9] 

Μηα απφ ηηο «κεγάιεο» δηαθνξέο αλάκεζα ζηα βηβιία 

Ιζηνξίαο ηεο Κύπξνπ πνπ απνζχξζεθαλ θαη ηηο εθδφζεηο ηνπ 

2009, είλαη φηη, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα, νη καζεηέο 

πξνεγνπκέλσο είραλ ηέζζεξα βηβιία γηα έλα ρξφλν. Σα πην 

πξφζθαηα βηβιία, φζνλ αθνξά ζην κέγεζνο είλαη κηθξφηεξα. 

Σψξα, ην βηβιίν ηεο 9
εο

 ηάμεο Τ/Κππξηαθή Ιζηνξία θαιχπηεη 

ηα ίδηα ζέκαηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Kıbrıs Türk 

Tarihi 1 (Σ/Κππξηαθή Ηζηνξία Η) θαη ζηα βηβιία, Kıbrıs Tarihi 

(1878-1960: Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ (1878-1960), Kıbrıs’ta 

İngiliz Dönemi Siyasal Tarihi, Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο 

Βξεηαληθήο Πεξηφδνπ (1878 -1960).
47

 Μηα πξψηε καηηά ζηα 

δηδαθηηθά βηβιία, δείρλεη φηη ν αξηζκφο ησλ ζειίδσλ πνπ 

κειεηνχλ ηψξα νη καζεηέο έρεη κεησζεί. Απφ απηή ηελ άπνςε, 

είλαη απφιπηα ζαθέο, φηη ηα βηβιία ηνπ 2004 πεξηείραλ πνιχ 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ ηα βηβιία ηνπ 2009. Γηα 

παξάδεηγκα, αο δνχκε ηνπο ηίηινπο θεθαιαίσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα βηβιία πνπ απνζχξζεθαλ θαη ηα βηβιία ηνπ 

2009:  

                                                
47 Kıbrıs Türk Tarihi 1: Liseler için Tarih Kitabı [Σνπξθνθππξηαθή Ηζηνξία 1: 
Δγρεηξίδην γηα ην Λχθεην], KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı [Σ/Κ 
Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία], εθεμήο Kıbrıs Türk Tarihi 1 [Σνπξθνθππξηαθή Ηζηνξία 
1] θαη Kıbrıs Tarihi (1878-1960): Kıbrıs‘ta İngiliz Dönemi Siyasal Tarihi. 
Lefkoşa: K.T. Eğitim Vakfı Yayınları, 2008. σο KT 2. 
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Kıbrıs Türk Tarihi 1 

Τ/Κςππιακή Ιζηοπία 

Kıbrıs Türk Tarihi 9. Sınıf (2009) 

Τ/Κςππιακή Ιζηοπία Τάξη 9
η
 (2009)  

Κεθάλαιο 1 

Osmanlılar Öncesi 

Kıbrıs 

[Η Κύππορ ππιν ηοςρ 

Οθωμανούρ] 

 

Κεθάλαιο 1 

İlk ve Ortaçağ’da Kıbrıs 

[Η Πποϊζηοπία ηηρ Κύππος και οι 

Μέζοι Υπόνοι] 

Παξφιν πνπ θαη ηα δχν εγρεηξίδηα θαιχπηνπλ ηα ίδηα ζέκαηα, 

ν ηίηινο ηνπ θάζε θεθαιαίνπ είλαη κηα ζεκαληηθή έλδεημε γηα 

ηελ άπνςε ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ησλ βηβιίσλ. Σν βηβιίν ηνπ 

2009 γηα ηελ 9
ε
 ηάμε θαιχπηεη ηα ζέκαηα «Ζ Κχπξνο ζηελ 

Ηζηνξία θαη ζηνπο Μέζνπο Υξφλνπο» κέρξη «Ζ δσή ηνπ Γξ. 

Fazıl Küçük θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηνλ Δζληθφ καο Αγψλα», 

ελψ ην βηβιίν ηνπ 2004 θαιχπηεη ηα ζέκαηα «Ζ Κχπξνο πξηλ 

ηνπο Οζσκαλνχο», «Οη Οζσκαλνί ζηελ Κχπξν» θαη 

«Κνηλσληθννηθνλνκηθή δσή θαηά ηε Γηάξθεηα ηεο 

Οζσκαληθήο Πεξηφδνπ». πσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ, ηα 

βηβιία ηνπ 2004 ήηαλ ρσξηζκέλα ζε δχν ρξφληα, θαη γηα ηνλ 

πξψην ρξφλν ηνπ γπκλαζίνπ νη καζεηέο δηάβαδαλ κφλν απηά 

ηα ζέκαηα. Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξίνδν ηεο 

Βξεηαληθήο δηνίθεζεο θαη ηελ ίδξπζε ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο ήηαλ αληηθείκελν κειέηεο ζε άιιν βηβιίν, 

παξαδφμσο, κε δηαθνξεηηθφ ηίηιν Kıbrıs Tarihi (1878-1960): 

Kıbrıs’ta İngiliz Dönemi Siyasi Tarihi [Κππξηαθή Ηζηνξία 

(1878 -1960): Ζ Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο Βξεηαληθήο Πεξηφδνπ].  

Με άιια ιφγηα: Ζ Κππξηαθή Ηζηνξία (1878 -1960), ήηαλ ε 

ζπλέρεηα ηνπ Σ/Κππξηαθή Ηζηνξία 1 θαη είλαη αζαθέο, γηαηί 
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έδσζαλ δηαθνξεηηθά νλφκαηα γηα ην ίδην κάζεκα. Δδψ, θαη 

πάιη, κηα επηζθφπεζε ησλ ηίηισλ απνθαιχπηεη ηε 

δηαθνξεηηθή πξννπηηθή ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ πνπ 

απνζχξζεθαλ θαη ηα ηζρχνπζα βηβιία ηνπ 2009. Σν 

πξνεγνχκελν βηβιίν αξρίδεη κε ηνλ ηίηιν «Ζ Ηζηνξία ηεο 

Κχπξνπ – 82 ρξφληα Απνηθηνθξαηίαο» θαη ηειεηψλεη κε ηελ 

ίδξπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Πξηλ δψζνπκε 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο απφ ηα βηβιία, είλαη αλαγθαίν λα 

ζπγθξίλνπκε ηνπο ηίηινπο, θαζψο απηνί απνθαιχπηνπλ ην 

γεγνλφο, φηη ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά φζνλ αθνξά ηνλ ιφγν 

αλάκεζα ζηα δηδαθηηθά βηβιία πνπ απνζχξζεθαλ θαη απηά 

ηνπ 2009. Σα πξψηα βηβιία πξνζπαζνχλ λα κελ δνπλ ηνλ 

«άιιν» κε κηα αξλεηηθή έλλνηα, αιιά λα ηεξήζνπλ κηα 

αλζξσπηζηηθή ζηάζε. ηνλ πξφινγν ηνπ βηβιίνπ Kıbrıs Türk 

Tarihi 1 [Σνπξθνθππξηαθή Ηζηνξία 1], νη ζπγγξαθείο ηνπ 

βηβιίνπ ιέλε φηη:  

Ζ ζχγρξνλε ηζηνξηθή εθπαίδεπζε ζηνρεχεη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο θαη ζην λα δείμεη ζηνπο λένπο έλαλ δξφκν γηα λα 

αλαπηχμνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο. ηηο κέξεο καο, ε ηζηνξία δελ 

δηαπξαγκαηεχεηαη κφλν πνιηηηθά ζέκαηα, αιιά, επίζεο, θαη 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο πνπ είλαη νιηζηηθέο θαη 

ζεκαληηθέο. Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο 

είλαη λα κελ αξλείηαη ηελ χπαξμε ηνπ άιινπ, αιιά λα θνηηάδεη ηα 

γεγνλφηα απφ κηα πνιχπιεπξε πξννπηηθή.48 

Δάλ θνηηάμνπκε ηνλ πξφινγν ηνπ παιηφηεξνπ βηβιίνπ ηεο 9
εο

 

ηάμεο, ηνπ Vehbi Zeki Serter, ην νπνίν ηηηινθνξείηαη «Γηα ηα 

Νέα Σ/Κππξηαθά Γηδαθηηθά Βηβιία», κπνξνχκε λα δνχκε, φηη 

αληαλαθιά κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή ηδενινγία. Απ΄ απηή ηελ 

άπνςε, δελ είλαη δχζθνιν λα ηζρπξηζηνχκε, φηη ηα δηδαθηηθά 

βηβιία έρνπλ αιιάμεη φζνλ αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

ζειίδσλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηεγνχληαη ηα γεγνλφηα, 

                                                
48 Özkul, Ali Eftal, Yurdagül Akcansoy and Aysun Tuzcu. ‗Önsöz [Πξφινγνο]‘ 
(2006). In Kıbrıs Türk Tarihi 1: Liseler için Tarih Kitabı [Σνπξθνθππξηαθή 
Ηζηνξία: Δγρεηξίδην γηα ην Λχθεην], KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 
[Τπνπξγείν Δζληθήο Δθπαίδεπζεο θαη Πνιηηηζκνχ ΣΓΒΚ], vi. 
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πνπ είλαη έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηνλ ηζηνξηθφ ιφγν, 

επεηδή είλαη θνηλψο απνδεθηφ, φηη ε ηζηνξία κπνξεί λα 

παξαρζεί κέζσ ηεο αθήγεζεο. πσο ιέεη ε «θαηλνχξγηα 

επηηξνπή» ζηνλ πξφινγν ηνπ βηβιίνπ ηνπ 2009: 

Χο Δπηηξνπή Ηζηνξίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο, ζα ζέιακε 

λα ηνλίζνπκε, φηη ν ιφγνο πνπ ζπγγξάςακε απηφ ην βηβιίν 

ηζηνξίαο, ήηαλ γηα λα παξνπζηάζνπκε ηζηνξηθά γεγνλφηα, γηα λα 

πνχκε, φηη νη Σ/Κχπξηνη είλαη κηα θπξίαξρε δχλακε ζε απηφ ην 

λεζί, θαη λα εθπαηδεχζνπκε ηνπο λένπο πνπ εθηηκνχλ ηε δηθή 

ηνπο δεκνθξαηία θαη ην θξάηνο, πνπ είλαη εηξελφθηινη, θαη πνπ 

είλαη αθνζησκέλνη ζηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηηο αξρέο ηνπ 

Αηαηνχξθ θαη ζηε άπνςε ηνπ «Δηξήλε ζηελ παηξίδα, εηξήλε 

ζηνλ θφζκν».49 

 

ΙΙΙ α 1) Γιήγηζη ηος Παπελθόνηορ, αλλά Πώρ; Μια 

ςγκπιηική Ανάλςζη ηος Λόγος ηων Γιδακηικών 

Δγσειπιδίων πος αποζύπθηκαν και ηων Δγσειπιδίων ηος 

2009 

Δίλαη θαιά γλσζηφ, φηη ε αθήγεζε είλαη έλα ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν, φρη κφλν ζηελ ηζηνξηθή εθπαίδεπζε, αιιά, επίζεο 

θαη ζε άιινπο ηνκείο, εθφζνλ είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

γίλνληαη δειψζεηο, θαη πνπ νη άλζξσπνη «καζαίλνπλ» ή 

«θαηαιαβαίλνπλ». Απφ ηε ζηηγκή πνπ είκαζηε θνκκάηη ηνπ 

έζλνπο, θάηη πνπ «καζαίλνπκε», ε αθήγεζε γίλεηαη νινέλα 

θαη πην ζεκαληηθή γηα ηελ «θαζηέξσζε» ηνπ εζληθνχ εαπηνχ. 

Με ηα ιφγηα ηνπ Homi Bhabha:  

Σα έζλε, φπσο θαη νη αθεγήζεηο, ράλνπλ ηηο απαξρέο ηνπο ζηνπο 

κχζνπο ηνπ θαηξνχ θαη κπνξνχλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πιήξσο 

ηνπο νξίδνληεο ηνπο, κφλν ζηα κάηηα ηνπ κπαινχ. Μηα ηέηνηα 

εηθφλα ηνπ έζλνπο - ή ηεο αθήγεζεο – κπνξεί λα κνηάδεη 

                                                
49 Komisyon [Δπηηξνπή]. ‗Yenilenen Tarih Kitapları Hakkında‘ [Πξφινγνο: 
Αλαθνξηθά κε ηα Αλαζεσξηκέλα Δγρεηξίδηα Ηζηνξίαο] (2009). In Kıbrıs Türk 
Tarihi 9 [Σνπξθνθππξηαθή Ηζηνξία]. KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı [Τπνπξγείν Δζληθήο Δθπαίδεπζεο, Νενιαίαο θαη Αζιεηηζκνχ ΣΓΒΚ], 
vi 
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απίζηεπηα ξνκαληηθή θαη ππεξβνιηθά κεηαθνξηθή, αιιά είλαη 

απφ απηέο ηηο παξαδφζεηο πνιηηηθήο ζθέςεο θαη ιφγηαο γιψζζαο 

πνπ ην έζλνο αλαδχεηαη ζαλ κηα δπλακηθή ηζηνξηθή ηδέα ζηε 

δχζε. Μηα ηδέα, ηεο νπνίαο ν πνιηηηζηηθφο εμαλαγθαζκφο 

έγθεηηαη ζηελ απίζηεπηε ελφηεηα ηνπ έζλνπο σο κηα ζπκβνιηθή 

δχλακε.50 

χκθσλα κε ηνλ Bhabha, παξφιν πνπ ε αθήγεζε κπνξεί λα 

θαίλεηαη αθάληαζηα ξνκαληηθή, είλαη πνιχ δπλαηή, επεηδή 

είλαη κέζσ απηψλ ησλ δηεγήζεσλ πνπ «δεκηνπξγνχληαη» ηα 

έζλε. Ζ ηζηνξηθή εθπαίδεπζε είλαη έλαο ζεκαληηθφο ηφπνο γηα 

ηελ εκθχηεπζε ηεο επίζεκεο αθήγεζε. Δληνχηνηο, απηέο νη 

αθεγήζεηο δελ είλαη θαληαζηηθέο, κε ηελ έλλνηα φηη δελ 

αλήθνπλ ζην κε πξαγκαηηθφ. πσο ππνζηεξίδεη ν Jacques 

Rancière, «δελ ρξεηάδεηαη θαλείο λα «δεκηνπξγήζεη» 

«θαηλνχξγηα ηζηνξία». Ζ «πξαγκαηηθφηεηα» (δειαδή ηα 

γεγνλφηα) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε έλαλ ηξφπν 

βαζηζκέλν ζε κηα αθήγεζε ηεο θαηεπζπληήξηαο γξακκήο ηεο 

δηήγεζεο/ ηζηνξίαο πνπ νη ηζηνξηθνί ζέινπλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ. Με ηα ιφγηα ηνπ Rancière: 

Δίλαη ζαθέο, φηη έλα κνληέιν γηα ηελ θαηαζθεπή ηζηνξηψλ 

ζπλδέεηαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε ηδέα ηεο ηζηνξίαο σο θνηλή 

κνίξα, κε κηα ηδέα απηψλ πνπ «θάλνπλ» ηζηνξία, θαη φηη απηφ 

απνηειεί εξκελεία ηεο ινγηθήο ησλ γεγνλφησλ θαη ε ινγηθή ησλ 

αθεγήζεσλ είλαη εμεηδηθεπκέλε ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν φπνπ ν 

θαζέλαο θαη φινη ζεσξείηαη φηη ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν ηνπ 

«θάλνπκε» ηζηνξία. Έηζη,. ην ζέκα δελ είλαη λα ηζρπξηζηνχκε φηη 

ε Ηζηνξία είλαη κνλάρα θηηαρηέο ηζηνξίεο πνπ ιέκε ζηνπο 
εαπηνχο καο, αιιά, απιψο, ε «ινγηθή ησλ αθεγήζεσλ» θαη ε 

ηθαλφηεηα λα ελεξγνχκε σο ηζηνξηθνί παξάγνληεο πάλε καδί. Ζ 

πνιηηηθή θαη ε ηέρλε, σο κνξθέο γλψζεο, θαηαζθεπάδνπλ 

«κπζεχκαηα», ζαλ λα ιέκε πιηθέο αλαθαηαηάμεηο απφ ζχκβνια 

                                                
50 Homi Bhabha (1990). ‗Introduction: Narrating the Nation‘. In Bhabha (ed.) 
Nation and Narration. New York: Routledge. 



~ 37 ~ 

θαη εηθφλεο, ζρέζεηο κεηαμχ απηνχ πνπ βιέπνπκε θαη απηνχ πνπ 

ιέκε, κεηαμχ απηνχ πνπ γίλεηαη θαη απηνχ πνπ κπνξεί λα γίλεη.51 

Με άιια ιφγηα, «ην λα δεκηνπξγείο» ή λα «θηηάρλεηο» 

ηζηνξία κέζσ ηεο αθήγεζεο δελ απνηειεί κηα δπλαηφηεηα 

κφλν γηα ηελ ηέρλε, αιιά, επίζεο, θαη γηα ηνλ ηνκέα ηεο 

ηζηνξίαο. Απηφ είλαη πνπ βιέπεη θαλείο ζηελ Κχπξν ηψξα. Σα 

δηδαθηηθά βηβιία πνπ απνζχξζεθαλ ηα νπνία είραλ 

αλαζεσξεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ CTP 

«απεθάιπςαλ θαηλνχξγηα γεγνλφηα» ζηελ ηζηνξία ηεο 

Κχπξνπ βαζηζκέλα ζηελ εηξήλε, ηελ θνηλσληθή ηζηνξία, 

θαζψο, επίζεο, θαη ζηελ ηδέα ηεο; Παγθνζκηφηεηαο. 

Πξνζπάζεζαλ λα θζάζνπλ ηνλ ζηφρν ηνπο, εξκελεχνληαο ηελ 

ηζηνξία ηεο Κχπξνπ δείρλνληαο πάληα ηελ ζρέζε αλάκεζα 

ζηελ ηζηνξία ηεο Κχπξνπ θαη ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, κηιψληαο γηα ηελ Οζσκαληθή επνρή, 

παξνπζηάδνπλ έλα κηθξφ απφζπαζκα γηα ηα «γεγνλφηα ζηνλ 

θφζκν», ρξνλνινγηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηη 

ζπλέβαηλε αιινχ. Δληνχηνηο, ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ 2009, 

πνπ γξάθηεθαλ κεηά ηελ εθινγή ηεο θπβέξλεζε ηνπ UBP, 

δηαθέξνπλ απφ πνιιέο απφςεηο. Αθφκε θαη ην εμψθπιιν ησλ 

θαηλνχξγησλ βηβιίσλ δείρλεη ηε δηαθνξά: ην εμψθπιιν ηνπ 

εγρεηξηδίνπ ηζηνξίαο Kıbrıs Türk Tarihi 1 [Σνπξθνθππξηαθή 

Ηζηνξία 1] έρεη κηα εηθφλα ηεο Κεξχλεηαο κε κηα βάξθα πνπ 

αξκελίδεη. Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα θακία εζληθφηεηα ή 

νηηδήπνηε άιιν, αιιά ε ζεκαζία δίλεηαη ζηελ Κχπξν, εθφζνλ 

παξνπζηάδεηαη κηα φςε ηνπ Ληκαληνχ ηεο Κεξχλεηαο. Απφ ηελ 

άιιε, ην εμψθπιιν ηεο Τ/Κππξηαθήο Ιζηνξίαο (9
εο

 Τάμεο), ηνπ 

2009, δείρλεη ηέζζεξηο εηθφλεο, ε κεγαιχηεξε είλαη ν 

Αηαηνχξθ θαη θνληά ζηελ εηθφλα ηνπ, ζηα αξηζηεξά, ην 

έκβιεκα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, θάησ απφ ην 

έκβιεκα ππάξρεη κηα εηθφλα ηνπ Άξαβα Αρκέη θαη αθξηβψο 

                                                
51 Jacques Rancière (2006). The Politics of Aesthetics: The Distribution of the 
Sensible. Trans. Gabriel Rockhill. London: Continuum, 38-39. Έκθαζε ζην 
πξσηφηππν.  
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δίπια ηνπ κηα εηθφλα ηνπ Οζσκαλνχ νπιηάλνπ ειίκ ηνπ 

ΗΗ., Μφλν θαη κφλν θνηηάδνληαο ηα εμψθπιια, θαίλεηαη πφζν 

ε πξαγκαηεία απηψλ ησλ δχν δηδαθηηθψλ βηβιίσλ είλαη 

δηαθνξεηηθφο.  

Σν βηβιίν Kıbrıs Türk Tarihi 1 [Σνπξθνθππξηαθή Ηζηνξία 1] 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πην νπδέηεξν, ελψ ην βηβιίν ηνπ 2009 

θαίλεηαη λα ζηνρεχεη λα δείμεη, φηη «ε Κχπξνο είλαη έλα 

Σνπξθηθφ λεζί». Σν εμψθπιιν ηνπ δεχηεξνπ βηβιίνπ ηζηνξίαο 

(Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ 1878 -1960) ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηε 

ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο Κχπξνπ, κέζσ ηεο ρξήζεο εηθφλσλ απφ 

ηελ Οζσκαληθή πεξίνδν, ηε Βξεηαληθή πεξίνδν, θαζψο θαη 

ηελ ίδξπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Δπίζεο, ην 

πεξηερφκελν ησλ δχν βηβιίσλ δείρλεη, φηη ην πξψην 

δηαπξαγκαηεχεηαη ηα ζέκαηα ζε κηα επξεία πξννπηηθή, ελψ ην 

ηειεπηαίν έρεη πξνζέγγηζε πεξηζζφηεξν ηνπξθνθεληξηθή. Έλα 

ηέηνην παξάδεηγκα κπνξνχκε λα δνχκε ζηελ παξνπζίαζε ηεο 

παξάδνζεο ηεο Κχπξνπ ζηε Βξεηαληθή δηνίθεζε. Σν βηβιίν 

(Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ 1878 -1960) μεθηλά δίλνληαο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξία ηνπ θφζκνπ, ηνλ κεξθαληηιηζκφ 

θαη ηνλ απνηθηνθξαηηζκφ (ζ.1-12), ελψ ην βηβιίν ηνπ 2009 

κηιά γηα ην ζέκα απφ κηα πνιχ πεξηζζφηεξν «ηνπηθή 

πξννπηηθή», γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη αληί λα δνζνχλ νη 

παξαζθεληαθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα, ην βηβιίν εμεηάδεη 

ηε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία φζνλ αθνξά ζηε ζρέζε ηεο κε 

ηελ Οζσκαληθή ηζηνξία. (ζ. 70-72). 

Υξεζηκνπνηψληαο ηηο ηδέεο ηνπ Rancière γηα ηελ ηζηνξία, 

κπνξνχκε λα πνχκε, φηη ε ηζηνξία είλαη ζπλνλζχιεπκα 

γξακκέλν απφ ηνπο ηζηνξηθνχο. Δληνχηνηο, απηφ δελ ζεκαίλεη 

φηη ηα ηζηνξηθά βηβιία είλαη ηα κφλν «εξγαιεία», απφ ηα 

νπνία καζαίλνπκε ηζηνξία. Αληηζέησο, φπσο ππνζηεξίδεη ν 

Ranciere, «νξηζκέλα γεγνλφηα» ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

λνκηκνπνηήζνπλ ηελ «ζηνρεπκέλε πνιηηηθή». Οη αθεγήζεηο 

απφ απηή ηελ άπνςε είλαη ζεκαληηθέο, γηαηί κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ «θαηαζθεπή» ζπγθεθξηκέλνπ 
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είδνπο ηζηνξίαο σο κηα θνηλή κνίξα, θαη ηα ηζηνξηθά βηβιία 

θαη ε δηδαζθαιία είλαη πιηθά πνπ «ελνξρεζηξψλνπλ» απηή ηε 

«ινγηθή ησλ γεγνλφησλ.». Ο ηζρπξηζκφο ηνπ Rancière είλαη 

ζεκαληηθφο, δηφηη «ε ηζηνξία σο ινγηθή αθεγήζεσλ» δελ 

είλαη ζρεηηθή κνλάρα γηα ηηο ηέρλεο αιιά θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηζηνξίαο.  

 

ΙΙΙ α 2) ύγκπιζη ηων Δγσειπιδίων Κςππιακήρ Ιζηοπίαρ 

Kıbrıs Türk Tarihi 1 [Σοςπκοκςππιακή Ιζηοπία 1] και 

Kıbrıs Türk Tarihi 9 [Σοςπκοκςππιακή Ιζηοπία 9] 

Μία απφ ηηο πξψηεο κεγάιεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα 

δηδαθηηθά βηβιία Kıbrıs Türk Tarihi 1 [Σνπξθνθππξηαθή 

Ηζηνξία 1] θαη απηφ ηνπ 2009 έγθεηηαη ζην γεγνλφο, φηη ε 

πξνεγνχκελε δηδαθηέα χιε ήηαλ δηαηξεκέλε ζε ηέζζεξα 

βηβιία, ελψ ζηελ θαηλνχξγηα είλαη κφλν δχν. Απηφ, βέβαηα, 

νδεγεί ζε κηα θαλεξή αιιαγή ζε ζρέζε κε πνιιά πξάγκαηα: 

Σα θαηλνχξγηα βηβιία, γξακκέλα ππφ ηελ αηγίδα ηεο λέαο 

θπβέξλεζεο, έρνπλ ιηγφηεξεο ζειίδεο απφ ηα παιηά. Γηα 

παξάδεηγκα, ην βηβιίν Kıbrıs Türk Tarihi 1 [Σνπξθνθππξηαθή 

Ηζηνξία 1] ηεο 9
εο

 Σάμεο θαιχπηεηαη κφλν ζε ηξία θεθάιαηα 

ζηελ έθδνζε ηνπ 2009. «Ζ Κχπξνο πξηλ απφ ηνπο 

Οζσκαλνχο» (14 ζειίδεο), «Οη Οζσκαλνί ζηελ Κχπξν (39 

ζειίδεο), θαη «Κνηλσληθννηθνλνκηθή Εσή θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο Οζσκαληθήο Δπνρήο» (47 ζειίδεο). Γηα ηε 10
ε
 Σάμε, νη 

καζεηέο δηαβάδνπλ ηελ «Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ (1878 -1960), 

πνπ θαιχπηεη ηε Βξεηαληθή πεξίνδν ζηελ Κχπξν, θαζψο θαη 

ηε ζχγρξνλε πνιηηηθή ηζηνξία ηεο Κχπξνπ. Σα ζέκαηα ζ΄ 

απηφ ην βηβιίν ήηαλ: «Ζ Παξάδνζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο 

Κχπξνπ» (30 ζειίδεο), «Ζ Κχπξνο ηελ Δπνρή Αλάκεζα ζε 

Γχν Παγθφζκηνπο Πνιέκνπο» (23 ζειίδεο) θαη «Σν 

Μνλνπάηη πξνο κηα Αλεμάξηεηε Κχπξν» (25 ζειίδεο). Σν 

βηβιίν ηειεηψλεη κε ηελ ίδξπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

ην 1960.  
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Σν βηβιίν ηνπ 2009, πνπ ηηηινθνξείηαη «Σ/Κππξηαθή Ηζηνξία, 

9
ε 

Σάμε» αξρίδεη κε ην ζέκα «Ζ Κχπξνο ηεο Πξντζηνξία θαη 

ζηνπο Μέζνπο Υξφλνπο» (8 ζειίδεο), «Ζ Καηάθηεζε ηεο 

Κχπξνπ απφ ην Οζσκαληθφ Κξάηνο» (22 ζειίδεο), «Ζ 

Κχπξνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Οζσκαληθήο Γηνίθεζεο» (35 

ζειίδεο), «Ζ Βξεηαληθή Απνηθηαθή Γηνίθεζε ζηελ Κχπξν 

(1878 -1960) (33 ζειίδεο), θαη «Ζ Εσή ηνπ Γξ. Fazıl Küçük 

θαη ε εκαληηθφηεηα ηνπ ζηνλ Δζληθφ καο Αγψλα» (7 

ζειίδεο). Γηα λα ζπγθξίλνπκε ηα βηβιία σο πξνο ηνλ αξηζκφ 

ησλ ζειίδσλ, ην δηδαθηηθφ βηβιίν ηνπ 2009 έρεη 116 ζειίδεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαπνκπψλ. Σν βηβιίν Kıbrıs 

Türk Tarihi 1 [Σνπξθνθππξηαθή Ηζηνξία 1] έρεη 109 ζειίδεο 

κε παξαπνκπέο, ελψ ην δεχηεξν έρεη 85 ζειίδεο.  

Δίλαη θαλεξφ, φηη ηα πξνεγνχκελα δηδαθηηθά βηβιία πεξηείραλ 

πνιχ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ ην θαηλνχξγην. Μπνξεί 

θαλείο λα πεη, φηη πεξηείρε κεγάιν αξηζκφ απφ ιεπηνκέξεηεο, 

ηδηαίηεξα ν ηφκνο Kıbrıs Türk Tarihi 1 [Σνπξθνθππξηαθή 

Ηζηνξία 1]. Απηφ κπνξνχκε λα ην δνχκε ζε πνιιά πεξηζψξηα 

ησλ ζειίδσλ, ζε ηκήκαηα πνπ νλνκάδνληαη «ιέμεηο – 

θιεηδηά». Μεξηθά παξαδείγκαηα είλαη «Οη Ηππφηεο ηνπ 

Νανχ», (ζ.7), «χληνκε Ηζηνξία ησλ ηαπξνθνξηψλ» (ζ.5, 

«Firman» (Φηξκάλη) (ζ.27), «Sancak» (Λάβαξν) (ζ.37) θαη 

«Κνηλφηεηα» (ζ.58). Σν ηκήκα «Σα γεγνλφηα ζηνλ Κφζκν» 

πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην ηη ζπκβαίλεη αιινχ ζηνλ θφζκν 

ηελ ίδηα επνρή, θαη ππάξρεη έλα κηθξφ απφζπαζκα πνπ δίλεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δηάζεκεο ηζηνξηθέο θπζηνγλσκίεο 

(πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Κχπξν θπζηθά), φπσο ν Ρηράξδνο ν 

Λενληφθαξδνο (ζ.7), ν Pierre I, έλαο Λνπδηληαλφο Βαζηιηάο 

(ζ.8), ν ειίκ ν ΗΗ (ζ.15) θαη ν Λαιά Μνπζηαθά Παζά (ζ.20).  

Δληνχηνηο, ην θαηλνχξγην δηδαθηηθφ βηβιίν πεξηέρεη ιηγφηεξεο 

πιεξνθνξίεο. Σν Kıbrıs Türk Tarihi 1 [Σνπξθνθππξηαθή 

Ηζηνξία 1], εζηίαδε έληνλα ζηελ θνηλσληθή ηζηνξία θαηά ηελ 

Οζσκαληθή πεξίνδν, πνπ θαη πάιη αληαλαθινχζε ηελ 

πξννπηηθή ηεο παιηάο θπβέξλεζεο ηνπ CTP. ηελ 
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πξαγκαηηθφηεηα, ε θνηλσληθή ηζηνξία ήηαλ ην ζηνηρείν ζην 

νπνίν δηλφηαλ ε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα βηβιία ηνπ 2004.
52

 

ε αληίζεζε, δεδνκέλσλ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζειίδσλ 

πνπ θάιππηε, ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηα θαηλνχξγηα 

βηβιία, πνπ γξάθηεθαλ ππφ ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ UBP, είλαη 

ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ εζληθνχ αγψλα ησλ Σ/Κππξίσλ. πσο 

δειψλεηαη ζηνλ «Πξφινγν»:  

ηελ Δπηηξνπή Ηζηνξίαο ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε φηη ν ζθνπφο 

πνπ ζπγγξάςακε απηφ ην βηβιίν ηζηνξίαο, ήηαλ γηα λα 

παξνπζηάζνπκε ηζηνξηθέο αιήζεηεο, λα δειψζνπκε φηη νη 
Σ/Κχπξηνη είλαη κηα θπξίαξρε δχλακε ζε απηφ ην λεζί, θαη λα 

εθπαηδεχζνπκε ηνπο θσηηζκέλνπο λένπο πνπ εθηηκνχλ ηε δηθή 

ηνπο δεκνθξαηία θαη ην θξάηνο, πνπ είλαη εηξελφθηινη, θαη πνπ 

είλαη αθνζησκέλνη ζηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηηο αξρέο ηνπ 

Αηαηνχξθ θαη ζηε άπνςε ηνπ «Δηξήλε ζηελ παηξίδα, εηξήλε 

ζηνλ θφζκν» (ζ.vi). 

Σν βηβιίν έρεη αξθεηά ηκήκαηα εθηφο απφ ηελ θχξηα 

αθήγεζε. Σν ηκήκα «ηζηνξηθέο ζεκεηψζεηο», κπνξεί λα 

ζεσξεζεί, ιίγν ή πνιχ, σο ην ίδην πξάγκα κε ην ηκήκα 

«ιέμεηο – θιεηδί» ζηα βηβιία Kıbrıs Türk Tarihi 1 

[Σνπξθνθππξηαθή Ηζηνξία 1] θαη Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ (1878-

1960). πσο ην κέξνο «δξαζηεξηφηεηεο» ζηα πξνεγνχκελα 

βηβιία, ην θαηλνχξγην βηβιίν πεξηέρεη θάπνηεο εξσηήζεηο 

θάησ απφ ηνλ ηίηιν «Αο εξεπλήζνπκε». Βαζηθά, ην «Αο 

εξεπλήζνπκε» απνηειείηαη απφ έλα εξψηεκα πνπ πξέπεη νη 

καζεηέο λα εξεπλήζνπλ. Τπάξρεη επίζεο κηθξφο αξηζκφο 

πιεξνθνξηψλ ππφ ηνλ ηίηιν «Αο κάζνπκε απηφ». ια απηά 

ηα κηθξά ηκήκαηα ηα βξίζθνπκε κέζα ζηα θεθάιαηα, φπσο 

γίλεηαη θαη ζην Kıbrıs Türk Tarihi 1 [Σνπξθνθππξηαθή 

Ηζηνξία 1]. Μηα δηαθνξά κπνξεί λα βξεζεί ζηελ αξρή ηνπ 

θάζε θεθαιαίνπ. Σν θαηλνχξγην βηβιίν έρεη κηα μερσξηζηή 

ζειίδα γηα θάζε θεθάιαην θαη ξσηά αξθεηέο εξσηήζεηο πξηλ 

λα μεθηλήζεη ην θεθάιαην. Σν παιηφ έθαλε ην ίδην πξάγκα ζην 

                                                
52 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηφ ην ζέκα, βι. POST Research 
Institute (2007).  
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απφζπαζκα «δξαζηεξηφηεηεο». Μπνξνχκε λα πνχκε, φηη ε 

θχξηα δηαθνξά αλάκεζα ζην «παιηφ» θαη ην «θαηλνχξγην» 

βηβιίν έγθεηηαη ζηελ ηδέα φηη ζηα πξνεγνχκελα δηδαθηηθά 

βηβιία, νη ζπγγξαθείο είραλ κηα πην «ζθαηξηθή» πξννπηηθή». 

Απηφ κπνξνχκε λα ην δνχκε ζηνλ ηξφπν πνπ εμεγνχλ θάζε 

θεθάιαην. Γηα παξάδεηγκα, ζε θάζε θεθάιαην μεθηλνχλ κε 

γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη κεηά πξνρσξνχλ κε ηηο ζρέζεηο ηνπο 

κε ηελ Κχπξν, ελψ ην ηειεπηαίν δηδαθηηθφ βηβιίν κηιάεη 

θπξίσο γηα ηα ζέκαηα ζε ζρέζε κε ηελ Κχπξν θαη/ ή ηελ 

Σνπξθηθή ηδηφηεηα (ζηελ Σνπξθία).
53

 

ην θεθάιαην ζρεηηθά κε ηνπο Οζσκαλνχο ζηελ Κχπξν, ην 

παιηφ δηδαθηηθφ βηβιίν ζέηεη ηα εξσηήκαηα: 

1. Γηεξεχλεζε ηηο αηηίεο γηα ηηο νπνίεο νη Οζσκαλνί θαηέθηεζαλ 

ηελ λήζν Κχπξν. 

                                                
53 Γηα παξάδεηγκα ζην βηβιίν Τ/Κ 2, ε εηζαγσγή θάζε ηκήκαηνο μεθηλά κε κηα 

πνιχ πην ζθαηξηθή πξννπηηθή. Γηα παξάδεηγκα,, ην ηκήκα πνπ κηιά γηα ηελ 
παξάδνζε ηεο δηνίθεζεο απφ ηνπο Οζσκαλνχο ζηνπο Βξεηαλνχο. Αξρίδεη δίλνληαο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ απνηθηνθξαηηζκφ, θαζψο θαη γηα ηε θαηάζηαζε ηεο 
Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ηνλ θφζκν (ζζ1-12). Tν δεχηεξν ηκήκα, πνπ κηιά 
γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ Σ/Κππξίσλ θαη ηεο Κχπξνπ αλάκεζα ζηα 1915 -1945, 
μεθηλά κε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ 1ν θαη ηνλ 2ν Παγθφζκην Πφιεκν (ζζ. 31 
-34) θαη ην ηκήκα γηα ηελ Αλεμαξηεζία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, αξρίδεη κε 
κεξηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζηνλ θφζκν κεηά ηνλ 2Ο 

Παγθφζκην Πφιεκν. (ζζ. 55-60) the 2nd World θαη κεηά πξνρσξά κε ηελ Κχπξν. 
Δληνχηνηο, ην θαηλνχξγην δηδαθηηθφ βηβιίν, αξρίδεη ακέζσο δίλνληαο πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ησλ γεγνλφησλ θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο Οζσκαλνχο/ 
Σνχξθνπο ή ηνπο Σ/Κχπξηνπο. Απφ απηή ηελ άπνςε, κπνξνχκε λα δνχκε, φηη έρεη 
κηα πεξηζζφηεξν «ηνπηθή πξννπηηθή», that it has a εθφζνλ ην βηβιίν βιέπεη ηα 
γεγνλφηα εμεηάδνληαο θπξίσο ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ Κχπξν. Γηα παξάδεηγκα, ζην 
βηβιίν Kıbrıs Türk Tarihi, 9.(Τ/Κππξηαθή Ιζηνξία 9), ην ηκήκα πνπ κηιά γηα ην 
Βξεηαληθφ Απνηθηνθξαηηθφ Καζεζηψο, μεθηλά ακέζσο δίλνληαο πιεξνθνξίεο γηα 

ηνπο Οζσκαλνχο θαη ηε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία ζηνλ 19ν αηψλα (ζ.70). Ζ 
ππνελφηεηα .πνπ κηιά γηα ηνλ 1ν Παγθφζκην Πφιεκν, πεξηνξίδεηαη θαη πάιη ζηελ 
Κχπξν, αιιά φρη ζηηο αηηίεο ηνπ πνιέκνπ γεληθφηεξα (ζ. 75). ηηο ζειίδεο 84-85, 
δίλνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2νπ 
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη κεηά, αιιά, θαη πάιη, είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο. Δλ 
νιίγνηο, κπνξεί θαλείο λα πεη, φηη ππάξρεη «κεγάιε δηαθνξά» φζνλ αθνξά ζηελ 
πξννπηηθή ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπ βηβιίνπ. 
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2. Πνηνη ήηαλ νη ζηφρνη ηνπ Οζσκαληθνχ Κξάηνπο φηαλ 

θαηαθηνχζαλ ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ηελ πεξηθέξεηα ηεο; 

3. Πξηλ θαηαθηήζνπλ ηελ Κχπξν, πνπ αιινχ έθαλαλ θαηαθηήζεηο 

νη Οζσκαλνί ζηε Μεζφγεην; (Kıbrıs Türk Tarihi 1 

[Σνπξθνθππξηαθή Ηζηνξία 1], ζ.15) 

Απφ ηελ άιιε, ην βηβιίν ηνπ 2009 ξσηάεη εξσηήζεηο φπσο:  

1. Πνηα ήηαλ ε ζέζε ηνπ Οζσκαληθνχ Κξάηνπο ζηελ παγθφζκηα 

πνιηηηθή φηαλ θαηέθηεζε ηελ Κχπξν; 

2. Δμεηάζηε ηε γεσπνιηηηθή θαη γεσζηξαηεγηθή ζέζε ηεο 

Κχπξνπ. 

3. Πνηα ε ζεκαζία ηεο Κχπξνπ γηα ηνλ Υξηζηηαληθφ θφζκν;  

4. Μειεηήζηε ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ ηεο 

Κχπξνπ φηαλ νη Οζσκαλνί θαηαθηνχζαλ ην λεζί. (ζ. 9) 

Οη εξσηήζεηο ζηα βηβιία νδεγνχλ ηνπο καζεηέο ζε 

δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο. ην πξνεγνχκελν βηβιίν νη 

εξσηήζεηο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο νπδέηεξεο, εθφζνλ 

αθνξνχλ πην γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηα ζπκθέξνληα ηεο ζηελ 

Κχπξν. κσο, νη εξσηήζεηο ηνπ θαηλνχξγηνπ βηβιίνπ ζέηνπλ 

ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ζην επίθεληξν θαη ξσηνχλ 

εξσηήζεηο κε κηα εζλνθεληξηθή πξνζέγγηζε. Δπίζεο, παξφιν 

πνπ θαη ηα δχν βηβιία κηινχλ γηα ηα ίδηα γεγνλφηα, ε 

αθήγεζε είλαη δηαθνξεηηθά δνκεκέλε. Γηα παξάδεηγκα,, θαη 

ηα δχν βηβιία κηινχλ, γηα ην πψο νη Οζσκαλνί θαηέθηεζαλ ην 

λεζί θαη ηε ζπλδξνκή ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ ηεο Κχπξνπ 

ζηελ άισζε ηνπ λεζηνχ. Δληνχηνηο, ην βηβιίν ηνπ 2009 

ηνλίδεη επαλεηιεκκέλσο, φηη νη Σνχξθνη, ππήξμαλ πάληνηε 

εηξελφθηινη θαη δελ ήζειαλ πνηέ λα θάλνπλ πφιεκν. (ζ 14) ε 

αληίζεζε, ην βηβιίν Kıbrıs Türk Tarihi 1 [Σνπξθνθππξηαθή 

Ηζηνξία 1] κηιά γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο Κχπξνπ, ζαλ λα ήηαλ 

έλα εληειψο θπζηθφ γεγνλφο, ηφζν ζηελ Ηζηνξία ηνπ λεζηνχ, 

φζν θαη ζηελ Ηζηνξία ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Σν 

παξάξηεκα πνπ κηιά γηα ηα «απνηειέζκαηα ηεο 
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θαηάθηεζεο», είλαη κηα ζπγθεθαιαίσζε ηεο δηαδνρήο ησλ 

Οζσκαλψλ κεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο Κχπξνπ (ζ.18). 

Έλα άιιν παξάδεηγκα, ηνπ λα ιεο ηελ «ίδηα ηζηνξία» κε 

δηαθνξεηηθή αθήγεζε είλαη ε εξκελεία ησλ ζηάζεσλ 

ελαληίνλ ηεο Οζσκαληθήο δηνίθεζεο. Καη ηα δχν βηβιία 

κηινχλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Κππξηαλνχ 

ζηηο ηαξαρέο γηα ηελ Διιεληθή αλεμαξηεζία, αιιά ην 

θαηλνχξγην βηβιίν αθηεξψλεη ζρεδφλ ηξεηο ζειίδεο γη΄ απηφ ην 

ζέκα θαη νη ζπγγξαθείο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε Μεγάιε 

Ιδέα ησλ Διιήλσλ. Σν πξνεγνχκελν βηβιίν, επίζεο, αλαθέξεη 

φηη ν Αξρηεπίζθνπνο Κππξηαλφο ζθφπεπε λα ελψζεη ην λεζί 

κε ηελ Διιάδα, αιιά δελ ηζρπξίδεηαη, φηη φινη νη Έιιελεο 

ήζειαλ ηελ έλσζε ηνπ λεζηνχ κε ηελ Διιάδα.  

Μπνξνχκε λα πνχκε, φηη ην θαηλνχξγην βηβιίν, κέζσ ηνπ 

χθνπο ηνπ, αλακθηζβήηεηα ππνζηεξίδεη, φηη νη Έιιελεο θαη 

νη Δ/Κχπξηνη είλαη ην ίδην θαη είλαη ν «άιινο» κε κηα 

αξλεηηθή έλλνηα. ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν, πξηλ απφ ην 

θεθάιαην «έξγα ησλ Οζσκαλψλ ζηελ Κχπξν», ην βηβιίν 

κηιάεη γηα ην πψο ηδέα ησλ Διιήλσλ γηα ηελ Έλσζε 

απνηξάπεθε ην 1974.
54

 

ην παιηφ βηβιίν, ε θνηλσληθή ηζηνξία πξνβάιιεηαη έληνλα, 

ελψ ην θαηλνχξγην βηβιίν, δίλεη θπξίσο, πιεξνθνξίεο γηα ηα 

πξάγκαηα πνπ έθαλαλ νη Οζσκαλνί. Γηα παξάδεηγκα, 

πξνθεηκέλνπ λα δείμεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ Μνπζνπικάλσλ 

θαη ησλ Υξηζηηαλψλ (θπξίσο ησλ Διιελνξζφδνμσλ), ην 

βηβιίν ηνπ 2004 ππνζηεξίδεη, φηη ηδηαίηεξα ζηε Λεπθσζία, Οη 

Μνπζνπικάλνη θαη νη Υξηζηηαλνί πάληνηε ζπλππήξραλ 

(ζ.68). ην βηβιίν ηνπ 2009, δελ ππάξρεη ηίπνηα γηα ηα 

πξάγκαηα πνπ νη Μνπζνπικάλνη θαη νη Υξηζηηαλνί 

(Σ/Κχπξηνη θαη Δ/Κχπξηνη) είραλ απφ θνηλνχ.  

                                                
54 Ζ πνιηηηθή έλλνηα ηεο Έλσζεο, είλαη ε ελνπνίεζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Διιάδα. 
Υξεζηκνπνηείην, θπξίσο ,απφ ηνπο Δ/Κχπξηνπο εζληθηζηέο.  
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ΙΙΙ) α 3) ύγκπιζη ηων Γιδακηικών Δγσειπιδίων Ιζηοπίαρ 

ηηρ Κύππος, Σάξη 9 και 10 (Ιζηοπία ηηρ Κύππος 1878 -

1960 και Kıbrıs Türk Tarihi [Σοςπκοκςππιακή Ιζηοπία] 

9) 

Καη ηα δχν βηβιία μεθηλνχλ δίλνληαο θάπνηεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία θαη ηε ζρέζε ηεο κε 

ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Δληνχηνηο, ε κεγαιχηεξε 

δηαθνξά είλαη, φηη ην βηβιίν Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ (1878-1960) 

δίλεη ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο ηνπ κεξθαληηιηζκνχ, ηνπ 

απνηθηνθξαηηζκνχ θαη ηνπ πψο ε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία 

άξρηζε λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ Κχπξν (ην θαλάιη ηνπ νπέδ 

θαη ν Δπξσπατθφο ηκπεξηαιηζκφο) (ζ1-12). Σν βηβιίν ηνπ 

2009, δίλεη πιεξνθνξίεο ηνπνζεηψληαο ηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία ζην επίθεληξν (ζ. 70-71). Σν παιηφ βηβιίν 

κηιά γηα ηελ αιιαγή δηνίθεζεο, ζαλ λα είλαη «θάηη 

θαλνληθφ», πξάγκα πνπ ππαηλίζζεηαη, φηη ζηελ ηζηνξία ηεο 

Κχπξνπ πνιινί δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί αλέιαβαλ ηε 

δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ. Απφ ηελ άιιε, ην θαηλνχξγην βηβιίν, 

παξνπζηάδεη ηελ παξάδνζε σο ην «πψο άξρηζαλ ηα βάζαλα 

ησλ Σ/Κππξίσλ» (ζ.72). Σν πξνεγνχκελν βηβιίν είρε σο 

επίθεληξν ηελ Κχπξν, ελψ ην θαηλνχξγην είλαη ηνχξθν –

θεληξηθφ. ην θεθάιαην «Ζ Παξάδνζε ηεο Κχπξνπ ζηε 

Βξεηαλία» ππάξρεη κηα δήισζε ηνπ Winston Churchill, πνπ 

ιέεη φηη «νη άλζξσπνη πνπ δνπλ ζηελ Κχπξν δελ είλαη 

Έιιελεο, αιιά ληφπηνη πνπ είλαη έλα κείγκα ησλ Αηγππηίσλ 

πνπ κεηαλάζηεπζαλ ζην λεζί θαη ησλ ηζαγελψλ θαηνίθσλ ηεο 

Κχπξνπ. Μφλν ε Διιεληθή γιψζζα ηνπο έθαλε [Δ/Κχπξηνπο] 

λα λνηψζνπλ φηη αθνινπζνχλ ηελ Διιεληθή θνπιηνχξα» 

(ζ.73). Απηφ είλαη έλα σξαίν παξάδεηγκα γηα ηελ άπνςε ηνπ 

Rancière: ε «πξαγκαηηθφηεηα» ρξεζηκνπνηείηαη κε έλαλ 

ηξφπν πνπ θαηαζθεπάδεη κηα εληειψο δηαθνξεηηθή ηζηνξία. 
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Σν θαηλνχξγην βηβιίν πξνηηκά λα ρξεζηκνπνηεί κηα 

πξνπαγάλδα βαζηζκέλε ζηε δηαθνξά κεηαμχ Σ/Κππξίσλ θαη 

Δ/Κππξίσλ, ελψ ην παιηφ βηβιίν πξνηηκά λα παξνπζηάδεη κηα 

άπνςε, φηη φια ηα ζπκβάληα ηνπ παξειζφληνο ήηαλ θαθά, 

αιιά ιακβάλνληαο ππ΄ φςηλ ηηο εκπεηξίεο ζηνλ ππφινηπν 

θφζκν, δελ ήηαλ αζπλήζηζηα. Με άιια ιφγηα, παξφιν πνπ 

ππήξραλ «αγψλεο» ελαληίνλ ηνπ απνηθηνθξαηηζκνχ θαη κηα 

άλνδνο ηνπ εζληθηζκνχ, παξφκνηα πξάγκαηα ζπλέβαηλαλ θαη 

ζε άιιε κέξε ηνπ θφζκνπ. Σν θαηλνχξγην βηβιίν δίλεη πνιιά 

παξαδείγκαηα, ζρεηηθά κε ην πψο νη Δ/Κχπξηνη ήζειαλ ηελ 

Έλσζε, έηζη ψζηε νη καζεηέο έκκεζα δεκηνπξγνχλ ηελ 

εηθφλα ηνπ «άιινπ» ζην κπαιφ ηνπο (ζ.73,74, 75, 76 θαη 80). 

Σν θαηλνχξγην βηβιίν πεξηέρεη επίζεο κεξηθέο «θαηλνχξγηεο 

πιεξνθνξίεο» πνπ δελ είραλ εθδνζεί πνηέ πξηλ, γηα 

παξάδεηγκα, ζηε ζειίδα 75, ην βηβιίν κηιά γηα ηε «Meclis-i 

Millî» [Δζληθφ Κνηλνβνχιην] θαη ηε ζεκαζία ηνπ. Ζ ζειίδα 

78 δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππνγξαθή απφ ηελ Σνπξθία ηεο 

πλζήθεο ηεο Λνδάλλεο θαη ηελ επθαηξία πνπ δφζεθε ζηνπο 

Σ/Κππξίνπο λα επηιέμνπλ κεηαμχ ηεο Βξεηαληθήο ή ηεο 

Σνπξθηθήο ππεθνφηεηαο. ζνη πξνηίκεζαλ ηελ Σνπξθηθή 

ππεθνφηεηα πήγαλ ζηελ Σνπξθία. Γηα πξψηε θνξά, θάπνηνη 

ζπγγξαθείο ιέλε, φηη «ν Αηαηνχξθ ζθέθηεθε, φηη αλ πνιινί 

Σ/Κχπξηνη κεηαλάζηεπαλ ζηελ Σνπξθία, απηφ ζα ήηαλ 

επηδήκην [θαη γηα ηελ Σνπξθία θαη γηα ηε Βξεηαλία], έηζη 

έζηεηιε αληηπξνζψπνπο ζηελ Κχπξν θαη ηεξκάηηζε ηε 

δηαδηθαζία» (ζ.78).  

Τπφ ηνλ ηίηιν «İnkılâplar ve Kıbrıs Türkleri [Δπαλαζηάζεηο 

θαη νη Σ/Κχπξηνη]», ην βηβιίν ηνπ 2009 δειψλεη φηη νη 

Σ/Κχπξηνη παξαθνινπζνχζαλ ηηο Σνπξθηθέο επαλαζηάζεηο, 

θαη πξνθεηκέλνπ λα καζαίλνπλ ηελ θαηάζηαζε ε λέα 

Σνπξθηθή Γεκνθξαηία έζηεηιε εθηππσηηθέο κεραλέο ζην 

λεζί. (ζ.82). Γηα λα θαλεί, πφζν νη Σ/Κχπξηνη εθηηκνχζαλ ηελ 

Σνπξθία απφ ηελ αξρή, δίλεηαη σο παξάδεηγκα ε επίζθεςε 

ηνπ πινίνπ Hamidiye απφ ηελ Σνπξθία. Ζ ηειεπηαία 
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παξάγξαθνο ηνπ θεθαιαίνπ αζρνιείηαη κε ην πφζν νη 

Σ/Κχπξηνη ππέθεξαλ ππφ ηε Βξεηαληθή θπξηαξρία, φζνλ 

αθνξά ζηελ θνπιηνχξα θαη ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα. Δδψ 

δίλνληαη θαηλνχξγηεο πιεξνθνξίεο: Αξθεηνχο κήλεο κεηά ην 

ζάλαην ηνπ Αηαηνχξθ, έθζαζε ζην λεζί κηα ηαηλία γηα ηε δσή 

ηνπ, αιιά ν απνηθηαθφο θπβεξλήηεο απαγφξεπζε ηελ πξνβνιή 

ηεο ηαηλίαο» (ζ. 83).Σν θεθάιαην «Ζ θνπιηνχξα καο» 

απνηειείηαη απφ δχν κέξε: «Kıbrıs Türklerinin Sinemayla 

Tanışması [Ζ γλσξηκία ησλ Σ/Κππξίσλ κε ην ηλεκά]» θαη 

«Darül-Elhan‘ın Kurulması [Ζ Ίδξπζε ηνπ Σνπξθηθνχ 

Μνπζηθνχ πγθξνηήκαηνο Darül-Elhan.(ζ. 1-0 -101 ). Απηέο 

νη δχν ζειίδεο είλαη ηα κνλαδηθά κέξε ηνπ βηβιίνπ πνπ 

κηινχλ γηα ηελ θνπιηνχξα ησλ Σ/Κππξίσλ πέξα απφ ηελ 

ζχγθξνπζε θαη ηελ πνιηηηθή. Απφ απηή ηελ άπνςε, κπνξνχκε 

λα ην ζεσξήζνπκε σο «θάηη θαηλνχξγην» γηα ηελ «παιηά 

πξαγκαηεία». Πξηλ απφ ηα βηβιία ηνπ 2004, δελ ππήξραλ 

θαζφινπ αλαθνξέο ζηελ Σ/Κππξηαθή θνπιηνχξα θαη‘ νπδέλα 

ιφγν, αιιά ζ΄ απηέο ηηο δχν ζειίδεο έρνπλ γίλεη θάπνηεο 

αιιαγέο, παξφιν πνπ φζνλ αθνξά ζηε γιψζζα, ηελ αθήγεζε 

θαη ηε ρξήζε εηθφλσλ ηα δχν βηβιία δηαθέξνπλ πνιχ ην έλα 

απφ ην άιιν.  

Σν βηβιίν ηνπ 2009 κπνξεί ίζσο λα πεξηγξαθεί ζπλνπηηθά κε 

κία πξφηαζε. ην θεθάιαην «Σν Γεκνςήθηζκα ησλ 

Δ/Κππξίσλ ην 1950», αλαθέξεηαη, φηη ζχκθσλα κε ην 

δεκνςήθηζκα πνπ δηεμήρζε απφ ηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία ηεο 

Κχπξνπ, 96% ησλ Δ/Κππξίσλ είπαλ «Ναη» ζηελ έλσζε. 

Δληνχηνηο, γηα λα θαλεί ε δπζαξέζθεηα ησλ Σ/Κππξίσλ γηα ην 

ζέκα, αλαθέξεηαη, φηη «δελ ππάξρεη έλα έζλνο ζηελ Κχπξν, 

αιιά δχν δηαθνξεηηθά Έζλε (απηά είλαη) Σνχξθνη θαη 

Έιιελεο» (ζ.90). Μπνξνχκε λα πνχκε, φηη απηή ε πξφηαζε 

έρεη κηα ηδηαίηεξε ζεκαζία, επεηδή φια ηα πξάγκαηα, νη 

ιεπηνκέξεηεο θαη ηα «γεγνλφηα» πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

θαηαζθεπάζνπλ ηελ αθήγεζε κπνξνχλ λα ρσξέζνπλ ζ΄ απηή 

ηελ πξφηαζε. Πνιιά γεγνλφηα, θπξίσο θαθά πξάγκαηα, έρνπλ 
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ζπκβεί ζηελ ηζηνξία ηεο Κχπξνπ. Δίλαη, επίζεο, «αιήζεηα» 

λα πνχκε, φηη έιαβε ρψξα κηα ελδνεζληθή βία. ε ζρέζε κε 

απηά, ν Rancière δίλεη ην παξάδεηγκα ελφο ληνθηκαληέξ: 

Δλφο ληνθηκαληέξ αθηεξσκέλν «ζην πξαγκαηηθφ» είλαη απφ απηή 

ηελ άπνςε, ηθαλή γηα κεγαιχηεξε εηθνληθή επηλφεζε απφ κηα 

ηαηλία «θαληαζίαο», απφιπηα αθηεξσκέλε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 
ζηεξεφηππν πξάμεσλ θαη ραξαθηήξσλ. Σν έξγν ηνπ Chris Marker 

Le Tombeau d’Alexandre (Ο ηειεπηαίνο Μπνιζεβίθνο), ην ζέκα 

ηνπ άξζξνπ ζην νπνίν αλαθέξεζηε, πιάζεη ηελ ηζηνξία ηεο 

Ρσζίαο, απφ ηελ επνρή ησλ Σζάξσλ κέρξη ηελ κεηά 

θνκκνπληζηηθή πεξίνδν, κέζα απφ ηε κνίξα ελφο ζθελνζέηε, ηνπ 

Alexander Medvedkin. Ο Marker δελ ηνλ κεηαηξέπεη ζε 

θαληαζηηθφ ραξαθηήξα, δελ ιέεη θαηαζθεπαζκέλεο ηζηνξίεο γηα 

ηελ ΔΓ. Αμηνπνηεί ηνλ ζπλδπαζκφ δηαθφξσλ εηδψλ απφ 

ελδείμεηο (ζπλεληεχμεηο, ζεκαληηθά πξφζσπα, αξρεηαθά 

ληνθνπκέληα, απνζπάζκαηα απφ ληνθηκαληέξ θαη θαληαζηηθέο 

ηαηλίεο, θιπ), κε ζθνπφ λα ππνβάιεη δηάθνξεο δπλαηφηεηεο γηα λα 

ζθεθηνχκε απηφ ην ζέκα ή ηελ ηζηνξία. 55 

Σα επηρεηξήκαηα ηνπ Rancière κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ φρη 

κφλν γηα ην θαηλνχξγην βηβιίν ηζηνξίαο, αιιά, επίζεο, γηα φια 

ηα ηζηνξηθά εγρεηξίδηα. Γηα λα ην ζέζνπκε αιιηψο ν Rancière, 

βαζηθά, κηιά γηα «ζπλνλζπιεπκαηνπνίεζε» ηεο ηζηνξίαο, κηα 

ηζηνξία πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε, φρη «πιαζηή» γηαηί δελ 

ρξεηάδεηαη λα «πιάζνπκε» ηελ ηζηνξία. Ο πνιχ εχθνινο 

ηξφπνο λα ρξεζηκνπνηνχκε ηα «γεγνλφηα» θαη λα ηα 

ζπλδπάδνπκε ζχκθσλα κε ηελ αθήγεζε πνπ ζέινπκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε, αλαπφθεπθηα «αιιάδεη» ηελ ηζηνξία. Απ΄ 

απηή ηελ άπνςε, θαζίζηαηαη ζρεδφλ αδχλαηνλ λα κηιάκε γηα 

κηα πξαγκαηηθή ηζηνξία, φρη ηελ ηζηνξία, αιιά κηα ηζηνξία 

πνπ είλαη πνιιαπιή, αλνηρηή ζηε ζπδήηεζε, 

ρξεζηκνπνηνχκελε αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο θάπνηνπ.  

Σν δηδαθηηθφ βηβιίν πνπ γξάθηεθε θαηά ηε δηαθπβέξλεζε 

ηνπ CTP «απνδεηθλχεη», επίζεο, φηη ε ζπγγξαθή ηεο ηζηνξίαο, 

απφ κφλε ηεο, «δεκηνπξγεί» έλα είδνο αθήγεζεο, φηη «ηα 

                                                
55 Rancière, 38. 
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έζλε, φπσο θαη νη αθεγήζεηο, ράλνπλ ηηο απαξρέο ηνπο ζηνπο 

κχζνπο ηνπ θαηξνχ θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ πιήξσο ηνπο 

νξίδνληεο ηνπο, κνλάρα ζηα κάηηα ηνπ κπαινχ.
56

 ε αληίζεζε 

κε ην θαηλνχξγην βηβιίν, ην παιηφ βηβιίν έρεη κηα δηαθνξεηηθή 

πξννπηηθή, παξφιν πνπ κηινχλ γηα ηηο ίδηεο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο ζηελ Κχπξν. Σν παιηφ βηβιίν είλαη πην Κχπξν – 

θεληξηθφ απφ ην θαηλνχξγην. Σν θαηλνχξγην παξνπζηάδεη ηνπο 

Δ/Κχπξηνπο σο ηνλ «άιιν», αιιά ην παιηφ βηβιίν δελ έρεη 

ηελ ίδηα άπνςε. Αληηζέησο, κπνξεί λα δηαβαζηεί σο 

πεξηζζφηεξν αληί–Βξεηαληθφ, εθεί πνπ ζπδεηά ηελ πνιηηηθή 

«δηαίξεη θαη βαζίιεπε» ησλ Βξεηαλψλ. (ζ.19, ζ. 21, ζ.24, 

ζ.69). Ζ παξάδνζε ηεο δηνίθεζεο απφ ηνπο Οζσκαλνχο ζηνπο 

Βξεηαλνχο πεξηγξάθεηαη φρη κε έλαλ ηξφπν πνπ «δεκηνπξγεί» 

αληίζεζε, αιιά ζαλ «θάηη νκαιφ», εθφζνλ ε Κχπξνο άιιαμε 

δηνίθεζε πνιιέο θνξέο, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο. 

ην θεθάιαην 2, κε ηίηιν «İki Küresel Savaş Arasında Kıbrıs 

(1914-1945) [Ζ Κχπξνο αλάκεζα ζε δχν Παγθνζκίνπο 

Πνιέκνπο (1914-1945)]», φηαλ εξκελεχεηαη ν εζληθηζκφο, νη 

ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ, φηη «αλαπφθεπθηα, ε Κχπξνο είρε 

επεξεαζηεί απφ ηηο αιιαγέο πνπ ζπλέβαηλαλ ζηνλ θφζκν» 

(ζ.32). Σν ηκήκα γηα ηελ «Δμέγεξζε ηνπ 1931» δίλεη κηα 

δηαθνξεηηθή «ηζηνξία» ησλ γεγνλφησλ. ην παιηφ βηβιίν, 

παξνπζηάδεηαη σο έλα «γεγνλφο», φηη ν Mısırlızade Necati 

Efendi [Necati Özkan ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο Δ/Κππξίνπο πνπ 

ήηαλ κέιε ηνπ λνκνζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ελαληίνλ ηνπ λένπ 

θνξνινγηθνχ λφκνπ. Δληνχηνηο, παξφιν πνπ ην παιηφ βηβιίν, 

επίζεο, αλαθέξεη ην γεγνλφο, φηη ε «εμέγεξζε ηνπ 1931» είλαη 

γλσζηή ζηελ ηζηνξία σο ε εμέγεξζε ηνπ 1931 γηα ηελ 

Έλσζε», ιέεη, επίζεο, φηη «θαη νη δχν θνηλφηεηεο ζθέθηνληαλ 

παξφκνηα, εθηφο απφ ην ζέκα ηεο Έλσζεο» (ζ. 46).  

                                                
56 Bhabha. 
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ΗΗΗ β) χγθξηζε ησλ Δγρεηξηδίσλ Ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ, Σάμε 

11 θαη 12 

III β 1) Κςππιακή Ιζηοπία 1960 -1968 

Σν βηβιίν Ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ γηα ηελ Σάμε 11, θαιχπηεη 

ηελ πεξίνδν κεηαμχ 1960-1968. Δίλαη ην ηξίην βηβιίν απφ ηα 

ηέζζεξα πνπ γξάθηεθαλ γηα ηα Λχθεηα. Ο ππφηηηινο ηνπ 

βηβιίνπ είλαη «Κππξηαθή Πνιηηηθή Ηζηνξία». Οη ζπγγξαθείο 

θαη κέιε ηεο εξεπλεηηθήο επηηξνπήο, νλνκάδνληαλ Mete 

Oğuz, Koral Özen θαη Zühal Mustafaoğulları. Ζ πξψηε 

ζειίδα ηνπ βηβιίνπ πεξηιακβάλεη ηα ιφγηα ηνπ Σνπξθηθνχ 

εζληθνχ χκλνπ, φπσο θαζνξίδεη ην Σ/Κππξηαθφ ζχληαγκα. Ζ 

Σνπξθηθή θαη Σ/Κππξηαθή ζεκαία, σο ζπλήζσο, θηγνπξάξνπλ 

καδί πάλσ απφ ην θείκελν. Ζ επφκελε ζειίδα παξνπζηάδεη ην 

«Gençliğe Söylevi» (Οκηιία πξνο ηε Νενιαία) ηνπ Αηαηνχξθ, 

ηελ πεξίθεκε νκηιία ηνπ ζηελ Σνπξθηθή λενιαία, φπνπ ηνπο 

δεηά, λα δηαηεξήζνπλ ηελ Σνπξθηθή δεκνθξαηία θαη ην 

κέιινλ ηεο, παξ‘ φιεο ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο αληηπαιφηεηεο 

πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ. ηελ επφκελε ζειίδα είλαη ν 

πξφινγνο ησλ ζπγγξαθέσλ, πνπ δειψλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπο 

γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ: ε 

ελζάξξπλζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ε έξεπλα, πνπ ζα 

ζπκβάινπλ ζηελ δεκηνπξγία ελφο ζπζρεηηζκνχ αλάκεζα ζηηο 

πνιηηηθέο εμειίμεηο ηεο πεξηφδνπ 1960-68, κε ηηο εμειίμεηο 

ζηνλ θφζκν, βνεζψληαο ηνπο λα εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηε 

γλψκε ηνπο θαη ηηο ππνζέζεηο ηνπο, πξνάγνληαο, έηζη, ηελ 

πνιχπιεπξε πξννπηηθή. Οη ζπγγξαθείο εμεγνχλ, φηη έιαβαλ 

ππ‘ φςηλ ηηο λέεο δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο ζηελ δηδαζθαιία 

ηεο ηζηνξίαο θαη δεηνχλ ζεηηθέο θξηηηθέο γηα ηελ πεξαηηέξσ 

βειηίσζε ηνπ βηβιίνπ. Σα βηβιία απνηεινχληαη απφ ηξία 

θχξηα θεθάιαηα. Ζ εηζαγσγή είλαη «κηα ζχληνκε καηηά ζηε 

Βξεηαληθή πεξίνδν», ην θεθάιαην έλα θαιχπηεη ηελ «ίδξπζε 

ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη κεηέπεηηα», ην θεθάιαην 

δχν πξαγκαηεχεηαη ηε «δσή ζηε Κχπξν ηα πξψηα ρξφληα ηεο 
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Γεκνθξαηίαο» θαη ην ηειεπηαίν θεθάιαην θαιχπηεη ηηο 

«δηαθσλίεο ζηε Γεκνθξαηία θαη ελδνθνηλνηηθή δηακάρε».  

Ζ Βξεηαληθή πεξίνδνο ζηελ Κχπξν εμηζηνξείηαη ζχληνκα ζην 

πξψην θεθάιαην. Ζ επηζπκία ηεο Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο, 

λα είλαη κηα θπξίαξρε δχλακε ζηε Μέζε Αλαηνιή, 

εληζρχζεθε κε ηελ θαηνρή ηεο Κχπξνπ. Παξφιν πνπ νη 

ληφπηεο θνηλφηεηεο ηεο Κχπξνπ δελ ήηαλ, αξρηθά, ελαληίνλ 

ηεο Βξεηαληθήο θπξηαξρίαο, ε αιιαγή ηεο ηζνξξνπίαο 

δπλάκεσλ θαη ε ηδενινγία ηνπ εζληθηζκνχ θαηά ηνλ εηθνζηφ 

αηψλα, νδήγεζαλ ζε θηλεηνπνίεζε ελαληίνλ ησλ Βξεηαλψλ. Ζ 

Κχπξνο ελνηθηάζηεθε ζηε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία ην 1878 

θαη πξνζαξηήζεθε κνλφπιεπξα ην 1914. ηε πλζήθε 

Δηξήλεο ηεο Λνδάλλεο, ην 1923, ε Σνπξθία απνδέρηεθε φηη ε 

Κχπξνο ήηαλ Βξεηαληθή επηθξάηεηα. Σν κεγαιχηεξν 

πξφβιεκα θαηά ηε Βξεηαληθή πεξίνδν αλαθέξεηαη φηη ήηαλ νη 

ηαξαρέο εθ κέξνπο ησλ Δ/Κππξίσλ ην 1931. Απηά ήηαλ ηα 

ρξφληα πνπ αλαπηχρζεθαλ νη Σνπξθηθέο θαη Διιεληθέο 

εζληθηζηηθέο ηδέεο. Αληίζεηα κε ηα πξνεγνχκελα δηδαθηηθά 

βηβιία, ην βηβιίν ηνπ 2004 αλαθέξεη ηελ χπαξμε ηνπ 

Σνπξθηθνχ εζληθηζκνχ απηή ηελ πεξίνδν. Με απηφ ηνλ ηξφπν, 

νη Σ/Κχπξηνη θαίλνληαη λα κνηξάδνληαη ηελ επζχλε γηα ηνλ 

πφιεκν πνπ αθνινχζεζε θαη ην κνίξαζκα ηνπ λεζηνχ. Μεηά 

απφ κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ Έλσζε θαη ζην 

δεκνςήθηζκα ηνπ 1950 γηα απηνδηνίθεζε, νη ζπγγξαθείο ηνπ 

βηβιίνπ κηινχλ γηα ηελ εζσηεξίθεπζε ηεο δηακάρεο ηεο 

Κχπξνπ.  

Οη δηαθνηλνηηθέο ηαξαρέο ηνπ 1955-58 θαη ηα γεγνλφηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηέο αλαθέξνληαη κφλν ζε κία πξφηαζε ζηε 

ζειίδα 3. Έπεηηα, αλαθέξνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο νξγαλψζεηο 

πνπ ηδξχζεθαλ απφ ηνπο Σ/Κχπξηνπο γηα λα πνιεκήζνπλ 

ελάληηα ζηελ Έλσζε θαη ηελ ΔΟΚΑ, φπσο ε Karaçete, ε 9 

Eylül çetesi, ε Volkan θαη ε TMT. Δδψ, νη ζπγγξαθείο θαη 

πάιη κνηξάδνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ ζηξαηησηηθή νξγάλσζε 

ησλ δχν θχξησλ θνηλνηήησλ ηεο Κχπξνπ. Τπάξρνπλ δχν 
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εηθφλεο πνπ ζθηαγξαθνχλ ηνπο αληηηηζέκελνπο εζληθηζκνχο 

ζην λεζί: ην έκβιεκα ηεο ΣΜΣ κε ην ζχκβνιν ηεο ηνλ ιχθν 

θαη κηα εηθφλα πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ Διιεληθή Μεγάιε 

Ηδέα, κε ππφβαζξν ηνλ αεηφ.
57

 Με κηα εξψηεζε ζην ηέινο ηνπ 

θεθαιαίνπ, νη καζεηέο θαινχληαη λα αλαιχζνπλ ηηο δχν 

εηθφλεο.  

Πξηλ λα πξνρσξήζεη ην βηβιίν ζην θεθάιαην πνπ θαιχπηεη 

ηελ ίδξπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ην κεηά, ππάξρεη 

έλα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 1959 σο ην 1968, κε εηθφλεο 

ησλ αξρεγψλ ησλ δχν θνηλνηήησλ, ράξηεο, αξρεία απφ 

εθεκεξίδεο θαη θσηνγξαθίεο ζηξαηησηψλ. Απηφ ην θεθάιαην 

αξρίδεη κε κηα ηεξάζηηα εηθφλα, πνπ δείρλεη ηελ ππνγξαθή 

ησλ πκθσληψλ Επξίρεο – Λνλδίλνπ γηα ηελ ίδξπζε ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Τπάξρεη έλα απφζπαζκα απφ ηελ 

εθεκεξίδα Έζλνο πνπ ραηξεηίδεη ηελ εθινγή ηνπ Γξ. Küçük 

σο αληηπξνέδξνπ. Σν κήλπκα είλαη κηα ρεηξνλνκία θαιήο 

ζέιεζεο γηα ην μεθίλεκα ηνπ θαηλνχξγηνπ θξάηνπο. Σν ηκήκα 

Α, ελψ εμεγεί ηελ πνξεία πξνο ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκθσληψλ 

γηα ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, απεηθνλίδεη ηε δηεζλή 

πνιηηηθή αηκφζθαηξα ηεο επνρήο, θαη αλαθέξεηαη ζηελ 

ηδηφηεηα ησλ Διιήλσλ, ησλ Σνχξθσλ θαη ησλ Βξεηαλψλ σο 

κειψλ ηνπ ΝΑΣΟ. Ζ Ηδξπηηθή πκθσλία, ε πλζήθε 

Δγγπήζεσο, ε πκθσλία ηξαηησηηθήο πκκαρίαο θαη ην 

ζχληαγκα, αλαθέξνληαη ρσξίο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 

Δληνχηνηο, ε πλζήθε Δγγπήζεσο είρε ζπδεηεζεί πνιχ θαη 

είρε εθηεζεί ζε δηάθνξεο εξκελείεο απφ ηα ζπκκεηέρνληα 

κέιε, θαη ε πκθσλία ηξαηησηηθήο πκκαρίαο, πνπ 

ππνγξάθεθε απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, ηελ Σνπξθία 

θαη ηελ Διιάδα πεξηιακβάλεηαη ζην θεθάιαην ζηελ 

                                                
57 Ζ Μεγάιε Ηδέα ήηαλ ε επηζπκία γηα απνθαηάζηαζε ηνπ Βπδαληηλνχ 
παξειζφληνο, κε πξσηεχνπζα ηνπ κειινληηθνχ θξάηνπο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. 
Σα εδάθε πνπ ζα ήηαλ ελσκέλα ππφ έλα Διιεληθφ θξάηνο, ζα ήηαλ ε Μαθεδνλία, 
ε Θξάθε, ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ε Κξήηε, ε Κχπξνο, κέξε ησλ Βαιθαλίσλ θαη ε 
Αλαηνιηθή Ρσκπιία. Απηά ηα εδάθε εζεσξείην, φηη είραλ Διιεληθφ ραξαθηήξα.  
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πξσηφηππε κνξθή ηεο. Τπάξρεη, επίζεο, κηα ζχληνκε 

πεξίιεςε ησλ δχν ζπκθσληψλ κε εξσηήζεηο πξνο ζπδήηεζε, 

φπσο, «γηαηί λνκίδεηε, φηη ρξεηαδφηαλ ε πλζήθε Δγγπήζεσο; 

πδεηήζηε ην! Αμηνινγείζηε ην δεχηεξν θαη ηέηαξην άξζξν». 

Απηέο νη εξσηήζεηο ελζαξξχλνπλ ηε θξηηηθή ζθέςε θαη, 

επίζεο, άπηνληαη ηνπ ππξήλα ηεο Κππξηαθή δηακάρεο. Ζ 

επφκελε εξψηεζε ξσηά, γηαηί ε Βξεηαλία δηαηεξεί δχν 

ζηξαηησηηθέο βάζεηο ζηελ Κχπξν θαη, θαηφπηλ, πξνθαιεί κηα 

ζπδήηεζε.  

Μεηά ηηο πκθσλίεο Επξίρεο – Λνλδίλνπ, ην βηβιίν 

αλαθέξεηαη ζηηο εθινγέο γηα ην ζρεκαηηζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ 

θαη εθηειεζηηθψλ νξγάλσλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

Απηφ ην κέξνο, κηιάεη γηα ηνπο Δ/Κχπξηνπο θαη Σ/Κχπξηνπο 

ςεθνθφξνπο, πξνζζέηνληαο, φηη νη θνηλφηεηεο ησλ Αξκελίσλ, 

ησλ Μαξσληηψλ θαη ησλ Λαηίλσλ απνθάζηζαλ λα ελσζνχλ 

κε ηελ Δ/Κππξηαθή Κνηλφηεηα. Γίλεη, επίζεο, ηα νλφκαηα ησλ 

ππνςεθίσλ θαη αλαθέξεηαη ζηελ εθινγή ηεο Ayla Halit 

Kazım ζην πκβνχιην ησλ Αληηπξνζψπσλ, σο ηεο κφλεο 

γπλαίθαο Μέινπο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. Ζ ηζηνξία ησλ γπλαηθψλ 

δελ αλαθέξεηαη ζηα πξνεγνχκελα βηβιία κε απηφ ηνλ ηξφπν. 

Τπάξρεη επίζεο, κηα θσηνγξαθία ηνπ Γξ. Küçük λα 

κεηαθέξεηαη ζηνπο ψκνπο ηνπ ιανχ, κε έλα απφζπαζκα απφ 

ηελ Δ/Κππξηαθή εθεκεξίδα Έζλνο πνπ ζπγραίξεη ηνπο 

Σ/Κππξίνπο γηα ηελ επίηεπμε θνηλήο απνδνρήο ζ΄ απηέο ηηο 

εθινγέο. Τπάξρεη θαη εδψ κηα εξψηεζε πξνο ζπδήηεζε πνπ 

δεηά απφ ηνπο καζεηέο, λα εθηηκήζνπλ ηελ αθήγεζε ζηηο 

Δ/Κππξηαθέο εηδήζεηο ηεο εθινγήο ηνπ Γξ. Küçük 

ιακβάλνληαο ππ΄ φςηλ ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο. 

πσο θαη ζηελ αξρή ηνπ βηβιίνπ, ρξεζηκνπνηείηαη έλα άιιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα λα πεξηγξαθεί ε δηνηθεηηθή δνκή ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Απηφο είλαη έλαο απιφο θαη 

δεκηνπξγηθφο ηξφπνο γηα λα δηδαρζεί έλα ηφζν πεξίπινθν 

δηνηθεηηθφ ζχζηεκα. Μεηά απφ απηφ δίλνληαη ζχληνκεο 

βηνγξαθίεο ησλ έμη εθιεγέλησλ αληηπξνζψπσλ θαη ππνπξγψλ, 
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ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνπο: Orhan Müderrisoğlu, Γιαχθν 

Κιεξίδε, Niyazi Manyera, Πνιχθαξπν Γησξθάηδε, Mustafa 

Fazıl Plümer θαη Osman Örek. Γελ ππάξρνπλ ίζνη αξηζκνί 

ησλ Σ/Κππξίσλ θαη Δ/Κππξίσλ εγεηψλ αιιά απηφ είλαη κηα 

κεηαηφπηζε απφ πξνεγνχκελεο ηαθηηθέο. Οη καζεηέο έκαζαλ, 

απφ παξάδνζε, κφλν ηα νλφκαηα ησλ θχξησλ Σ/Κχπξησλ 

εγεηψλ: πξψηα ηνπ Γξ. Fazıl Küçük θαη κεηά ηνπ Rauf 

Denktaş. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Πξνεδξίαο ηνπ, ν Νηελθηάο 

εθζεηαδφηαλ σο ν απειεπζεξσηήο ησλ Σ/Κππξίσλ. 

πκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νλνκάησλ θαη άιισλ κνξθψλ 

Σ/Κππξίσλ, είλαη ζεκαληηθφ λα ζπιιάβνπκε ηελ έλλνηα ηνπ 

«εζλάξρε». Απηφ ην ηκήκα ηειεηψλεη κε ηε θσηνγξαθία ηνπ 

Πξνέδξνπο Μαθαξίνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ Γξ. Küçük, ζε 

κηα επίζθεςε ζε έλα ρσξηφ, λα αθνχλε ηα παξάπνλα ησλ 

πνιηηψλ, θάηη πνπ απνηειεί κηα πνιχ ζεηηθή εηθφλα γηα ηε 

ζπλεξγαζία ζην παξειζφλ, κεηαμχ ησλ εγεηψλ ησλ δχν 

θνηλνηήησλ.  

Σν Σκήκα Β πεξηγξάθεη ην χληαγκα ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο. πλνςίδεη ηα ζεκαληηθά άξζξα ηνπ 

πληάγκαηνο θαη ζέηεη ζην ηέινο πνιιέο εξσηήζεηο πνπ 

εληζρχνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε, θαζνδεγνχλ ηνπο καζεηέο λα 

εξεπλήζνπλ ηα ζέκαηα πνπ πξνθάιεζαλ έληαζε θαη δηακάρε 

ζηελ Κχπξν. Σν επφκελν ζέκα είλαη, πψο ππνδέρηεθαλ νη 

άλζξσπνη ηεο Κχπξνπ ηελ αλαθήξπμε ηεο Γεκνθξαηίαο. Ζ 

απήρεζε ηεο αλαθήξπμεο θαηαδεηθλχεηαη απφ ηελ θάιπςε 

ηνπ ζέκαηνο ζε δηάθνξεο εθεκεξίδεο ηνπ Σ/Κππξηαθνχ. 

Δ/Κππξηαθνχ, Διιεληθνχ θαη Σνπξθηθνχ Σχπνπ. 

Απνθαιχπηεηαη φηη νη Σ/Κχπξηνη ήηαλ πην ελζνπζηαζκέλνη γηα 

ηελ αλεμαξηεζία ηεο Κχπξνπ απφ ηνπο Δ/Κχπξηνπο. Σν 

θείκελν αθνινπζνχλ εξσηήζεηο πξνο ζπδήηεζε θαη κηα 

άζθεζε γηα ην ζπίηη, πνπ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα 

εξεπλήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηεο Σνπξθηθήο θαη Διιεληθήο 

θνηλφηεηαο ζε ζρέζε κε ηε Γεκνθξαηία.  
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Μεηά απφ ηελ ίδξπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ην 

επφκελν ζέκα είλαη νη δηεζλείο ζρέζεηο ηνπ θαηλνχξγηνπ 

θξάηνπο. Ξεθηλά κε ηελ εηζδνρή ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

σο κέινπο ζε δηάθνξνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, φπσο ηα 

Ζλσκέλα Έζλε, ην ΝΑΣΟ, ε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή 

Κνηλφηεηα θαη ε Κνηλνπνιηηεία ησλ Δζλψλ. Αθνινπζεί ε 

ηζηνξία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ ζρέζεσλ ηεο 

Κχπξνπ κέζα ζ΄ απηή. ην ηέινο ηίζεηαη κηα αζπλήζηζηε 

εξψηεζε, πνπ δεηά απφ ηνπο καζεηέο, λα «ζπδεηήζνπλ ην 

ζέκα ηεο πιήξνπο έληαμεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο» 

ζηελ Δ.Δ., ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ησλ Σ/Κππξίσλ. Ζ έθθξαζε 

γλψκεο απφ ηνπο καζεηέο ζε πνιηηηθά ζέκαηα, εηδηθά ζε 

ζρέζε κε ην Κππξηαθφ πξφβιεκα, ήηαλ παξαδνζηαθά κηα απφ 

ηηο θιεηζηέο πεξηνρέο ηεο εθπαίδεπζεο ζην βφξεην ηκήκα ηεο 

Κχπξνπ. Ζ ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ λα εθθξάζνπλ ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο γλψκε ζε θάπνην πνιηηηθφ δήηεκα, είλαη κηα 

ηεξάζηηα αιιαγή απφ ηελ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε, θαη απηφ 

απνηειεί έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα απηνχ ηνπ βηβιίνπ.  

Πξηλ λα αλαιχζεη ηελ επαίζζεηε πεξίνδν ηεο ελδνθνηλνηηθήο 

δηακάρεο, ην βηβιίν κηιά γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ΝΑΣΟ, ηηο 

ζρέζεηο ΝΑΣΟ – Κχπξνπ θαη ηε ζέζε ηεο Κχπξνπ ζην 

Κίλεκα ησλ Αδεζκεχησλ. Καη΄ απηφ ηνλ ηξφπν, ε δηεζλήο 

πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ πεξηέβαιιε ηελ Κχπξν ηνλίδεηαη, 

γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο, λα έρνπλ κηα επξχηεξε 

πξννπηηθή γηα ηα ηνπηθά πξνβιήκαηα.  

Σν Σκήκα Γ έρεη ππφηηηιν «Αλεξρφκελα πξνβιήκαηα ζηνλ 

Κφζκν» θαη θαιχπηεη ηελ πεξίνδν ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, ην 

χκθσλν ηεο Βαξζνβίαο, ηελ Κξίζε ησλ Ππξαχισλ ηεο 

Κνχβαο, ην Σνίρνο ηνπ Βεξνιίλνπ, ηελ Διιεληθή ζηξαηησηηθή 

ρνχληα, θαη ην Πξαμηθφπεκα ηεο 27
εο

 Μαΐνπ ζηελ Σνπξθία. 

Ζ εηζαγσγηθή πξφηαζε δειψλεη, φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εηψλ πνπ αθνινχζεζαλ ηελ αλαθήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο 

Κχπξνπ, ππήξμαλ ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηνλ θφζκν. Απηέο νη 

εμειίμεηο επεξέαζαλ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη ηηο 
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εγγπήηξηεο δπλάκεηο ηεο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. ΄ απηφ 

ην θνκκάηη, δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο, λα ζπγθξίλνπλ ηα 

νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ζπζηήκαηα ζηηο ρψξεο ηνπ Γπηηθνχ 

θαη ηνπ Αλαηνιηθνχ κπινθ. Απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθεη 

ηελ ζηξαηησηηθή αλάιεςε ηεο εμνπζίαο ζηηο δχν «κεηέξεο -

παηξίδεο» θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Γεκνθξαηίαο θαη πψο φια 

απηά είραλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ Κχπξν, θάλνληαο 

ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ 

αθφκε πην δχζθνιε. Απηφ ην θεθάιαην ηειεηψλεη κε κηα 

άζθεζε γηα ην ζπίηη, πνπ δεηά απφ ηνπο καζεηέο, λα ςάμνπλ 

άιιεο ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηνλ θφζκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‘60. Μηα ζεκαληηθή ζεκείσζε πνπ αθνινπζεί 

ην ηκήκα «Αλεξρφκελα Πξνβιήκαηα ζηνλ Κφζκν», εμεγεί 

φηη ηα γεγνλφηα «ηνπνζεηήζεθαλ αλάινγα κε ηε ζεκαζία 

ηνπο, ην Διιεληθφ πξαμηθφπεκα θαη ην πξαμηθφπεκα ηεο 27
εο

 

Μαΐνπ ήηαλ ηα πην ζεκαληηθά ζπκβάληα πνπ επεξέαζαλ ηηο 

κεηέξεο – παηξίδεο ησλ Σ/Κππξίσλ θαη ησλ Δ/Κππξίσλ». 

Τπάξρεη κηα ιεπθή ζειίδα κεηά απφ απηφ, κε νδεγίεο γηα λα 

ζπλάςνπλ νη καζεηέο ηξία άξζξα απφ εθεκεξίδεο ζρεηηθά κε 

ην θεθάιαην θαη λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο γη΄ απηά.  

Σν θεθάιαην δχν έρεη ηίηιν «Ζ δσή ζηελ Κχπξν ηα Πξψηα 

Υξφληα ηεο Γεκνθξαηίαο». Σν Μέξνο Α μεθηλά κε ηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ησλ Κππξίσλ ηε δεθαεηία ηνπ 

‘60 θαη πεξηγξάθεη ηηο νηθνλνκηθέο αληημνφηεηεο, φπσο ηελ 

πείλα, ηελ αλεξγία θαη ηε κεηαλάζηεπζε ζην εμσηεξηθφ, 

ηδηαίηεξα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Οη ζπγγξαθείο πξνζζέηνπλ 

έλα θνκκάηη πξνθνξηθήο εμηζηφξεζεο γηα ηα επαγγέικαηα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ‘60, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αλακλήζεηο ελφο 

παπνπηζή, ελφο παπισκαηά, ελφο δαραξνπιάζηε, ελφο 

νξγαλνπαίρηε θαη άιισλ, γηα λα εμεγήζνπλ ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ θνηλνηήησλ ηεο Κχπξνπ εθείλε ηελ επνρή. ην 

ηέινο απηνχ ηνπ θνκκαηηνχ ππάξρνπλ δχν ζέκαηα πξνο 

έξεπλα. Σν πξψην είλαη, λα δηεξεπλήζνπλ ηηο αηηίεο ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη δεηάεη απφ ηνπο 
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καζεηέο, λα πάξνπλ ζπλεληεχμεηο απφ ηνπο ζπγγελείο ηνπο. Ζ 

δεχηεξε εξψηεζε είλαη πνιχ ελδηαθέξνπζα. Ρσηά πνηεο 

θνηλφηεηεο (εζληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο νκάδεο) δνχζαλ ζηελ 

Κχπξν ηε δεθαεηία ηνπ ‘60 θαη ηψξα. Εεηά απφ ηνπο 

καζεηέο, λα δψζνπλ παξαδείγκαηα γηα ηηο θνηλέο 

πνιηηηζκηθέο πιεπξέο ησλ αλζξψπσλ πνπ κηινχζαλ 

δηαθνξεηηθέο γιψζζεο θαη αλήθαλ ζε δηαθνξεηηθέο 

ζξεζθείεο. Απηή ε εξεπλεηηθή εξψηεζε ελζαξξχλεη ηελ 

θξηηηθή ζθέςε, ζηνρεχεη ζηε ζπλνρή θαη ηελ αιιαγή ζε 

ζρέζε κε ην παξειζφλ θαη ην παξφλ, θαη εληζρχεη ηελ 

πνιχπιεπξε πξννπηηθή.  

Σν Μέξνο Β θαιχπηεη εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα ζηα ρξφληα 

1957 -58 ππφ ηελ Βξεηαληθή θπξηαξρία, αθξηβψο πξηλ ηελ 

αλεμαξηεζία. πλερίδεη κε ηελ νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ησλ ζρνιείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνηλνηηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη πξνρσξά κε κηα καηηά ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ζηα πξψηα ρξφληα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

Μεηά απφ κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηε δηαθνπή ηεο 

εθπαίδεπζεο, ιφγσ ησλ γεγνλφησλ ηνπ 1963, ην Μέξνο Γ 

πξνρσξά ζηνλ Δ/Κππξηαθφ θαη Σ/Κππξηαθφ Σχπν ζηα πξψηα 

ρξφληα ηεο Γεκνθξαηίαο. Απηφ ην ηκήκα αλαθέξεη ηα 

νλφκαηα ησλ εθεκεξίδσλ ηεο επνρήο θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπο 

ηνπνζεηήζεηο. Μεηαμχ άιισλ εθεκεξίδσλ ππνγξακκίδεη ην 

ξφιν ηεο εθεκεξίδαο Cumhuriyet (Γεκνθξαηία), ε νπνία 

πήξε κηα αζπλήζηζηε ζέζε «αλαιακβάλνληαο ηελ απνζηνιή 

λα ζηεξίδεη ηε Γεκνθξαηία, παξά ηηο δεθάδεο θαηλνχξγηεο 

ηζηνξίεο απφ ηνλ Δ/Κππξηαθφ Σχπν ελαληίνλ ηεο 

Γεκνθξαηίαο» (ζ.60). Γχν αξζξνγξάθνη ηεο εθεκεξίδαο 

Cumhuriyet, νη Ayhan Hikmet θαη Ahmet Muzaffer Gürkan 

ζθνηψζεθαλ απφ αγλψζηνπο ην 1962. Απηή ε πιεξνθνξία 

δηαγξάθηεθε απφ ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ 2009.
58

 Απηφ ην 

                                                
58 Γηα πνιχ θαηξφ ππήξμε ζησπή ζρεηηθά κε απηφ ην πεξηζηαηηθφ, εμαηηίαο ησλ 
δηαδφζεσλ φηη πίζσ απφ ηε δνινθνλία ησλ ηξηψλ δεκνζηνγξάθσλ βξίζθνληαλ 
θαλαηηθνί Σ/Κχπξηνη.  
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ηκήκα πεξηιακβάλεη επίζεο ηξεηο Δ/Κππξηαθέο εθεκεξίδεο. 

Δληνχηνηο, ρξεζηκνπνηεί δηραζηηθή γιψζζα κηιψληαο γηα ηηο 

πνιηηηθέο αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ εθεκεξίδσλ ησλ δχν 

πιεπξψλ, δεκηνπξγψληαο ην ζπλήζε δηαρσξηζκφ «εκείο 

ελαληίνλ ησλ άιισλ». 

Σν ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ θεθαιαίνπ θαιχπηεη ηηο ππφινηπεο 

ζξεζθεπηηθέο νκάδεο ηεο Κχπξνπ, ηνπο Αξκέληνπο θαη ηνπο 

Μαξσλίηεο, θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπο ζην χληαγκα ηνπ 1960. 

Τπάξρνπλ αλέθδνηεο ηζηνξίεο γηα ηνπο Αξκέληνπο θαη ηνπο 

Μαξσλίηεο. Ζ απνπζία απηψλ ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ θαη 

ηεο ηζηνξίαο ηνπο ζηα παιηά δηδαθηηθά βηβιία ηεο Κχπξνπ 

είρε θαηαθξηζεί απφ θάπνηνπο πξννδεπηηθνχο ηζηνξηθνχο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο. Έσο πξφζθαηα, ηα δηδαθηηθά βηβιία 

αλαθέξνληαλ κφλν ζηηο δχν κεγάιεο θνηλφηεηεο ηεο Κχπξνπ, 

ζηελ πνιηηηθή ηνπο ηζηνξία θαη ηνπο αγψλεο ηνπο γηα 

θπξηαξρία ζην λεζί. Απ΄ απηή ηελ άπνςε, απηφο ν ηφκνο 

μεθεχγεη απφ ηελ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε θαη κπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη είλαη πξννδεπηηθφο. 

Σν θεθάιαην ηξία θαιχπηεη κηα απφ ηηο πην επαίζζεηεο 

πεξηφδνπο ηεο ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ: δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ην 

χληαγκα κεηαμχ ησλ εηψλ 1960 -63, ηα γεγνλφηα ηνπ 1963, 

ε δηαηάξαμε ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο, νη πνιεκηθέο 

επηρεηξήζεηο, νη «κάξηπξεο», ε δηαίξεζε ηνπ λεζηνχ θαη ν 

ρσξηζκφο ησλ δχν θνηλνηήησλ. Ο ηίηινο «Οη Γηακάρεο ζηε 

Γεκνθξαηία θαη ε Δπηζεηηθφηεηα ησλ Δ/Κππξίσλ», θαίλεηαη 

λα έξρεηαη ζε αληίθαζε κε ηε γεληθή πξνζέγγηζε ηνπ βηβιίνπ. 

Σν Μέξνο Α αζρνιείηαη κε ηα πξνζβαιιφκελα άξζξα ηνπ 

πληάγκαηνο. Οη πεξίπινθεο δηνηθεηηθέο δνκέο πξνθάιεζαλ 

πξνβιήκαηα, ηα νπνία νη ζπγγξαθείο θαηαγξάθνπλ σο 

«ςεθίδνληαο ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην», ε δπζθνιία ησλ 

ρσξηζηψλ Γήκσλ, ην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην, ηα 

δηθαηψκαηα αξλεζηθπξίαο, ε εζληθή αλαινγία ησλ Γεκνζίσλ 

Τπεξεζηψλ, ε θξίζε ζηνλ ζηξαηφ θαη ην πξφβιεκα ηνπ 

θνξνινγηθνχ λφκνπ.» Απηά ηα πξνβιήκαηα θαηαδεηθλχνληαη, 
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πξσηαξρηθά, σο ζπλέπεηα ηεο πεξίπινθεο δνκήο ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, φκσο, παξ΄ φια απηά, 

παξνπζηάδνληαη απφ κηα Σ/Κππξηαθή ζθνπηά. Σα Γεθαηξία 

εκεία γηα αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο πνπ πξνηάζεθαλ 

απφ ηνλ Πξφεδξν Μαθάξην, επίζεο, εξκελεχνληαη απφ ηελ 

επίζεκε Σ/Κππξηαθή ηζηνξηθή πξννπηηθή. Απφ ηελ άιιε, 

ππάξρεη κηα δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ ηάμε, πνπ ηελ ρσξίδεη ζε 

δχν νκάδεο θαη δεηά απφ ηε κία νκάδα λα βξεη, γηαηί ν 

Μαθάξηνο ήζειε λα ηξνπνπνηήζεη ην χληαγκα θαη απφ ηελ 

άιιε νκάδα, δεηά λα παξνπζηάζεη ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ γηα ηνπο Σ/Κππξίνπο. Με 

απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, νη καζεηέο ίζσο αλαπηχμνπλ κηα 

θξηηηθή πξνζέγγηζε πξνο έλα απφ ηα πην εθξεθηηθά δεηήκαηα 

ζηελ ηζηνξία ηεο Κχπξνπ. 

Σν Μέξνο Β ηηηινθνξείηαη «Ζ Διιεληθή Δπηζεηηθφηεηα θαη ε 

Μεηαλάζηεπζε/ Δμνξία». Αξρίδεη κε ηελ ίδξπζε ηεο ΔΟΚΑ 

θαη ην κπζηηθφ ηεο ζρέδην γηα θαηαζηξνθή ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο. Τπάξρεη κηα αθίζα πνπ απεηθνλίδεη ηε 

θηινδνμία ησλ Διιήλσλ γηα ηε Μεγάιε Ηδέα θαη ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο θσηνγξαθίεο πνπ δείρλνπλ ζηξαηηψηεο θαη απφ 

ηηο δχν πιεπξέο. Μεηά απφ απηφ, νη αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

ίδξπζε ηεο ΣΜΣ, εξκελεχνληαη σο πξνζηαζία ηεο 

Σ/Κππξηαθήο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηεο ζηξαηησηηθήο δξάζεο 

ηεο ΔΟΚΑ θαη ελνπνίεζε δηαθφξσλ ακπληηθψλ κνλάδσλ 

θάησ απφ κία νκπξέια. Τπάξρεη κφλν κηα δήισζε ζρεηηθά κε 

ην «κπζηηθφ» ρέδην Αθξίηαο, ην νπνίν είλαη έλα αθφκε 

δηακθηζβεηνχκελν ζέκα ζηελ Κππξηαθή ηζηνξία. Ακέζσο 

κεηά ηίζεηαη κηα εξψηεζε – κειέηεο, πνπ δεηά απφ ηνπο 

καζεηέο, ηη ήηαλ απηφ ην ζρέδην θαη ζε ηη ζηφρεπε. Αληί λα 

δηδάζθεηαη, φηη ην κπζηηθφ ζρέδην ήηαλ λα εμαιεηθζνχλ νη 

Σ/Κχπξηνη απφ ηελ Κχπξν, φπσο γηλφηαλ ζηα παιαηφηεξα 

βηβιία, απηφο ν ηφκνο απιψο ην αλαθέξεη επηγξακκαηηθά θαη 

αθήλεη ηα ππφινηπα ζηε ζπδήηεζε κέζα ζηελ ηάμε. Σα 

γεγνλφηα ηνπ 1963 πεξηγξάθνληαη αληηθεηκεληθά. Οη νπηηθέο 
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εηθφλεο πεξηιακβάλνπλ θαη ζηξαηηψηεο ησλ Ζ.Δ. Γελ 

ππάξρνπλ «αηκαηνβακκέλεο» θσηνγξαθίεο δνινθνλεκέλσλ 

παηδηψλ, φπσο ζηα πξνεγνχκελα δηδαθηηθά βηβιία. Υσξίο λα 

ππεηζέξρεηαη ζε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνπο αγψλεο ηνπ 

1963, πξνρσξεί ζηελ ίδξπζε ηνπ ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ 

ΒRT. Σν επφκελν ζέκα αλαιχεη ην Βξεηαληθφ αίηεκα λα 

νξγαλσζεί ε Γηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ, φπνπ δελ επηηεχρζεθε 

ιχζε θαη είρε σο απνηέιεζκα ηελ αίηεζε ηεο Σνπξθίαο ζηα 

Ζ.Δ. θαη ηελ άθημε ησλ ζηξαηεπκάησλ ηεο UNFICYP ην 

1964. Αθνινπζεί ε ζξπιηθή Αληαξζία ζηα Κφθθηλα, θαη 

πεξηγξάθεηαη ε ζεκαζία ηεο πεξηνρήο γηα ηελ Σ/Κππξηαθή 

αληίζηαζε θαη ε ζπζία ησλ θνηηεηψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ γηα 

λα πξνζηαηέςνπλ ηελ πεξηνρή θαη ηνπο αλζξψπνπο εθεί. Ζ 

πεξίνδνο 1963 -68 πεξηγξάθεηαη σο «ε πεξίνδνο ηνπ αγψλα 

γηα ηζφηεηα, ειεπζεξία θαη εηξήλε θαη ζ΄ απηφ ηνλ αγψλα 

πνιινί απφ ηνπο αλζξψπνπο καο έραζαλ ηε δσή ηνπο θαη 

πνιινί άλζξσπνη αγλννχληαη απφ ηφηε» (ζ.53). ηε ζπλέρεηα, 

γίλεηαη αλαθνξά ζηελ Δπηηξνπή Αγλννπκέλσλ ζηελ Κχπξν, 

πνπ μεθίλεζε ην 2006. ην απφζπαζκα δελ αλαθέξεηαη κφλν 

ηνπο Σ/Κχπξηνπο αγλννχκελνπο ηεο πεξηφδνπ 1963-1974, 

αιιά, επίζεο, θαη ηνπο Δ/Κχπξηνπο αγλννχκελνπο ηνπ 

πνιέκνπ ηνπ 1974. Δληνχηνηο, εμαθνινπζνχκε λα έρνπκε δχν 

δηαθνξεηηθέο εθδνρέο γηα ηα ίδηα γεγνλφηα ζηελ Κχπξν. Σν 

1974 ραξαθηεξίδεηαη σο κηα «Δπηρείξεζε Δηξήλεο», αιιά, 

ηνπιάρηζηνλ, φρη σο ε «Δπηπρήο Δπηρείξεζε Δηξήλεο», φπσο 

γηλφηαλ πξψηα.  

Τπφ ηνλ ηίηιν «Σα παξεπφκελα ηνπ1963 θαη νη Σ/Κχπξηνη» ην 

επφκελν θεθάιαην θαιχπηεη ηελ νηθνλνκηθή πνιηνξθία ησλ 

Σ/Κππξίσλ πνπ νξγαλψζεθε απφ ην θαζεζηψο ηνπ 

Μαθαξίνπ, θαη ηελ απνπνκπή ησλ Σ/Κππξίσλ. Απηή ηελ 

πεξίνδν, «4000 Σ/Κχπξηνη εθδηψρζεθαλ, 527 ζπίηηα 

θαηαζηξάθεθαλ θαη ζε 2000 ζπίηηα έγηλαλ δεκηέο, έηζη, 

25,000 Σνχξθνη αλαγθάζηεθαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ». Σν 

θεθάιαην πξνζζέηεη, φηη ε Δ/Κππξηαθή Γηνίθεζε 
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πξνζπάζεζε αθφκε θαη λα εκπνδίζεη ηε βνήζεηα πνπ 

παξείραλ ε Σνπξθηθή θαη Παθηζηαληθή Δξπζξά Ζκηζέιελνο 

θαη ηα Ζ.Δ. Οη Σ/Κχπξηνη αληηπξφζσπνη ηνπ Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ δελ κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

ζπλαληήζεηο, ιφγσ έιιεηςεο αζθάιεηαο κέρξη ην 1965. 

Αθνινχζσο, ην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηα γεγνλφηα ηεο 

Κνθίλνπ θαη ηνπ Αγίνπ Θενδψξνπ (Λάξλαθαο), 

ρξεζηκνπνηψληαο πνιχ πεξηγξαθηθή γιψζζα, απαιιαγκέλε 

απφ αλειέεηεο ιέμεηο θαη αηκαηεξέο εηθφλεο. Μεηά, 

αλαθέξεηαη ζηελ Πξνζσξηλή Σ/Κππξηαθή δηνίθεζε γηα ηνλ 

θφζκν πνπ δνχζε κέζα ζηνπο ζχιαθεο, θαηαγξάθνληαο ηα 

νλφκαηα ησλ δηαθφξσλ Σ/Κππξηαθψλ δηνηθήζεσλ πνπ 

ζεζπίζηεθαλ αλάκεζα ζηα ρξφληα 1963 -83. Απηφ ην 

θεθάιαην θαηαιήγεη θαιχπηνληαο ηηο άθαξπεο 

δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ άξρηζαλ ην 1968 ζηε Βεξπηφ θαη 

ζπλέρηζαλ κε δηαιείκκαηα κέρξη ην 1974. 

πκπεξαζκαηηθά, απηφο ν ηφκνο θαιχπηεη κηα πεξίνδν 

έξηδσλ– ηελ πεξίνδν ηεο δηεζλνηηθήο βίαο ζηε δεθαεηία ηνπ 

΄60 – πνπ ππάξρεη ε ηάζε λα εμηζηνξείηαη κε αληηηηζέκελεο 

Δ/Κππξηαθέο θαη Σ/Κππξηαθέο επίζεκεο αθεγήζεηο θαη 

ζθνπηέο. ηα πξνεγνχκελα δηδαθηηθά βηβιία, απηή ε επνρή 

πεξηγξαθφηαλ, σο ε πεξίνδνο ηεο Δ/Κππξηαθήο 

επηζεηηθφηεηαο ελαληίνλ ησλ Σ/Κππξίσλ, κηα επνρή ζθνηεηλή, 

ρσξίο ειπίδα θαη γεκάηε δηακάρεο. ε αληίζεζε, απηφ ην 

βηβιίν ζθηαγξαθεί κηα πνιχ δηαθνξεηηθή εηθφλα κε ηα 

ιεθηηθά θαη νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Τπάξρεη έλα 

εθηεηακέλν ζχλνιν θνηλσληθήο ηζηνξίαο, ηνπ ππνγξακκίδεη 

ηηο θνηλέο αλεζπρίεο θαη δπζθνιίεο ησλ δχν θνηλνηήησλ ζηελ 

Κχπξν. Πεξηιακβάλνληαη επίζεο, δεηήκαηα ηεο Κππξηαθήο 

ηζηνξίαο, πνπ παξαδνζηαθά αγλννχληαλ, φπσο ηα 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ηεο επνρήο θαη ε εμέιημε ησλ 

Σ/Κππξηαθψλ θαη Δ/Κππξηαθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο. 
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ΙΙΙ β 2) Κςππιακή Ιζηοπία 1968 -2005 

Ο ηειεπηαίνο ηφκνο ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ηεο Ιζηνξίαο ηεο 

Κύπξνπ γηα ηελ Σάμε 12, θαιχπηεη ηελ πεξίνδν κεηαμχ 1968 

θαη 2005. Ο ζπγγξαθέαο είλαη ν Ahmet Billuroğlu. Ζ πξψηε 

ζειίδα ηνπ βηβιίνπ, φπσο θαη ζηνπο πξνεγνχκελνπο ηφκνπο, 

πεξηιακβάλεη ηνλ Σνπξθηθφ εζληθφ χκλν, ηελ Σνπξθηθή θαη 

Σ/Κππξηαθή ζεκαία λα θηγνπξάξνπλ καδί, θαη ηελ νκηιία ηνπ 

Αηαηνχξθ ζηελ λενιαία (Gençliğe Söylevi). Ζ επφκελε 

ζειίδα είλαη ν πξφινγνο ηνπ ζπγγξαθέα, πνπ δειψλεη, φηη έλα 

απφ ηα θαζήθνληά ησλ ηζηνξηθψλ, είλαη λα δηδάζθνπλ ηελ 

ηζηνξία ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο θαη ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία 

αλήθνπλ νη ζπνπδαζηέο. Ζ «ζεκειηψδεο αξρή ηεο 

εθπαίδεπζεο είλαη λα αλαπηχμεη κηα λεφηεξε γεληά, πνπ λα 

έρεη ζχγρξνλεο αμίεο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο επηζηήκεο, θαη 

πνπ λα είλαη ηθαλνί γηα θξηηηθή ζθέςε θαη έξεπλα». Ο ζηφρνο 

ηνπ ζπγγξαθέα ζ΄ απηφ ηνλ ηφκν είλαη, λα δηδάμεη ηνπο 

καζεηέο ηελ ζπλάθεηα ζηα επίπεδα ησλ ηνπηθψλ, 

πεξηθεξεηαθψλ, εζληθψλ θαη δηεζλψλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, 

θαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο, λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

Κππξηαθή ηζηνξία, ηδηαίηεξα ηηο πνιηηηθέο ηεο δηαζηάζεηο, 

απφ ηελ πξννπηηθή ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο. Απηφο ην ηφκνο 

θαιχπηεη ηελ πην ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο Κχπξνπ ηε κεηάβαζε 

ηεο απφ κηα θνηλνηηθή νκάδα ζε θνηλσλία, ηελ ζεζκνζέηεζε 

ησλ Σ/Κππξίσλ θαη ηα ζεκαληηθά δηπισκαηηθά ζεκεία 

αιιαγήο. Ο ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη, φηη ρξεηάδεηαη λα 

ελεκεξσζνχκε ζρεηηθά κε ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε, γηα λα 

θαηαιάβνπκε ηηο ηζηνξηθέο δηαδηθαζίεο θαη, έηζη, ηηο 

πνιηηηθέο εμειίμεηο. Ζ ζεζκνπνίεζε ησλ Δ/Κππξηαθψλ θαη 

Σνπξθηθψλ θαη Διιεληθψλ ζρέζεσλ ζπδεηηνχληαη ελ 

ζπληνκία ζε θάζε θεθάιαην. Σν βηβιίν απνηειείηαη απφ 

ηέζζεξα θχξηα θεθάιαηα. Κάζε θεθάιαην αζρνιείηαη, θπξίσο, 

κε ηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ησλ 

Σ/Κππξίσλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζεζκνπνίεζεο ζε 

παξαιιειηζκφ κε ηελ πνιηηηθή ζεζκνπνίεζε ησλ 
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Δ/Κππξίσλ.
59

 Απηφο ν ηφκνο απνηειεί κηα πξσηνπνξηαθή 

κειέηε ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδεη.  

Σν πξψην θεθάιαην θαιχπηεη ηηο δηαθνηλνηηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ηελ «επηρείξεζε εηξήλεο» ην 1974. 

Γειψλεη φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο μεθίλεζαλ ζηε Βεξπηφ, 

ζπλερίζηεθαλ ζηε Λεπθσζία γηα έμη ρξφληα, ρσξίο θαλέλα 

απνηέιεζκα. Ζ ζέζε θαη ησλ δχν πιεπξψλ πεξηγξάθεηαη σο 

άθακπηε. Δλψ ε Δ/Κππξηαθή ζηάζε ήηαλ λα ππνβηβαζηνχλ νη 

Σ/Κχπξηνη ζην θαζεζηψο ηεο κεηνλφηεηαο, επηκέλνληαο ζηηο 

πληαγκαηηθέο ηξνπνπνηήζεηο, νη Σ/Κχπξηνη απαηηνχζαλ λα 

έρνπλ πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα απφ φζα ηνπο επέηξεπε ην 

χληαγκα ηνπ 1960, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

χπαξμε ηνπο. Τπάξρεη κηα αλαθνξά ζην βηβιίν ηνπ Γιαχθνπ 

Κιεξίδε «Η Καηάζεζε κνπ», πνπ επηξξίπηεη ην θηαίμηκν γηα 

ηε δηαθνπή ησλ ζπλνκηιηψλ ζηνλ Μαθάξην. Μηα ρξνληθή 

πεξίνδνο πνπ αλαιχεηαη ζην βηβιίν δείρλεη δχν πιεπξέο: Σνπο 

Σ/Κχπξηνπο; θαη ηνπο Δ/Κχπξηνπο. Ζ ρξνληθή απηή πεξίνδνο 

επεμεγεί ηηο αληίζεηεο ζέζεηο ησλ δχν πιεπξψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηνπο αγψλεο γηα αξρεγία 

ζηηο δχν πιεπξέο. Γείρλεη, επίζεο, ηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε 

«επηρείξεζε εηξήλεο» θαη ηελ αληίδξαζε ηεο δηεζλνχο 

θνηλφηεηαο.  

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ εζηηάδεηαη ζηελ δηεθδίθεζε 

ηεο αξρεγίαο αλάκεζα ζηνπο Σ/Κππξίνπο, ηελ αιιαγή απφ 

ηνλ Γξ Küçük ζηνλ Rauf Denktaş θαη ηελ πξνζσπηθή 

ππνςεθηφηεηα γηα ηελ εθινγή ηνπ πκβνπιίνπ ησλ 

αληηπξνζψπσλ, νθεηιφκελεο ζηελ απνθπγή ηεο εκπινθήο 

ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ. Σν ηξίην ηκήκα θέξεη ηίηιν 

«Δμειίμεηο Πξηλ θαη Μεηά ηελ Δπηρείξεζε Δηξήλεο», ηελ πην 

επαίζζεηε θαη ακθηιεγφκελε θάζε ζηελ Κππξηαθή ηζηνξία. 

Αξρίδεη κε ην πξαμηθφπεκα ηεο 15
εο

 Ηνπιίνπ 1974 ελαληίνλ 

                                                
59 Οη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ησλ Σ/Κππξίσλ ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή ηνπο 
ζεζκνπνίεζε απνπζίαδαλ απφ ηα πξνεγνχκελα δηδαθηηθά βηβιία.  
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ηνπ θαζεζηψηνο Μαθαξίνπ, ηελ πφισζε ηεο Δ/Κππξηαθήο 

θνηλσλίαο, ηελ αλαηξνπή ηνπ Μαθαξίνπ απφ ηνλ Νίθν 

ακςψλ θαη ηελ αλαθήξπμε ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Κχπξνπ. Οη αηηίεο ηεο δηάζηαζεο κεηαμχ Μαθαξίνπ θαη ηνπ 

θαζεζηψηνο ηεο Υνχληαο ζηελ Διιάδα εμεγνχληαη απφ ηελ 

επίζεκε Σ/Κππξηαθή ζθνπηά, πνπ είλαη «ε άκεζε επηζπκία 

γηα Έλσζε απφ ηε κπζηηθή νξγάλσζε ΔΟΚΑ Β, ελαληίνλ ηεο 

θηινδνμίαο ηνπ Μαθαξίνπ γηα Έλσζε θάησ απφ πην επλντθέο 

ζπλζήθεο.
60

 

Μέζα ζην θείκελν δίλνληαη ηξεηο πεγέο: κηα Σνπξθηθή 

εθεκεξίδα πνπ αλαθέξεηαη ζην πξαμηθφπεκα απφ ηελ 

Διιεληθή Υνχληα, ζηελ νκηιία ηνπ Μαθαξίνπ ζην πκβνχιην 

Αζθαιείαο ησλ Ζ.Δ. ζηηο 19 Ηνπιίνπ 1974, θαη ζην 

ξαδηνθσληθφ κήλπκα ηνπ ακςψλ πξνο ην θνηλφ. Απηφ ην 

θεθάιαην εμεγεί, πεξαηηέξσ, φηη ε Σνπξθία νξγάλσζε 

ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζηεξηδφκελε ζηε πλζήθε 

Δγγπήζεσο, γηα λα απνθαηαζηήζεη ηε ζπληαγκαηηθή ηάμε 

ζηελ Κχπξν (ζ.8). Ζ γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δελ είλαη 

επηζεηηθή. Τπάξρεη κηα εηθφλα ηνπ Σνχξθνπ Πξσζππνπξγνχ 

Bülent Ecevit, πνπ αλαθνηλψλεη ηελ «Δπηρείξεζε Δηξήλεο» 

θαη φηη Σνπξθηθέο λαπηηθέο δπλάκεηο θζάλνπλ ζηελ Κχπξν. Ζ 

επφκελε πεγή δείρλεη ην ράξηε ηεο πνξείαο ησλ Σνχξθσλ 

ζηξαηησηψλ απφ ηελ Κεξχλεηα ζηε Λεπθσζία. Σν θείκελν 

πεξηιακβάλεη ηελ νκηιία ηνπ Rauf Denktaş ζην ξαδηνθσληθφ 

ζηαζκφ BRT ηελ 20
ε
 Ηνπιίνπ 1974. Σν βηβιίν δίλεη νδεγίεο 

γηα κηα ζπδήηεζε ζηελ ηάμε, βαζηζκέλε ζηηο ηξεηο απηέο 

ηζηνξηθέο πεγέο. Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο, λα βξνπλ 

παξφκνηεο αηηίεο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηε Σνπξθηθήο 

επέκβαζεο ζηηο νκηιίεο ηνπ Μαθαξίνπ, ηνπ ακςψλ θαη ηνπ 

Νηελθηάο. Απηφ είλαη έλα παξάδεηγκα ηεο ελζάξξπλζεο ησλ 

καζεηψλ, λα αλαπηχμνπλ κηα ζπγθξηηηθή πξννπηηθή θαη λα 

                                                
60 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. POST Research Institute (2004)  
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επηζεκάλνπλ κε αθξίβεηα δηηζηάκελα θαη παξάιιεια 

επηρεηξήκαηα κέζα ζε δηαθνξεηηθέο πεγέο.  

Σν ελαπνκέλνλ κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ θαιχπηεη ηνλ πξψην θαη 

δεχηεξν γχξν ησλ ζπλνκηιηψλ ηεο Γελεχεο θαη ηελ 

επαθφινπζε δηαθήξπμε, ηε δεχηεξε «Δπηρείξεζε Δηξήλεο» 

κεηαμχ 14 θαη 16 Απγνχζηνπ 1974, ηηο ζθαγέο ζηα ηέζζεξα 

Σνπξθηθά ρσξηά, Σφρλε, αληαιάξε, Μαξάζα θαη Αιφδα απφ 

Δ/Κχπξηνπο, κέιε ηεο ΔΟΚΑ B, ηε δηάζσζε ησλ Σνπξθηθψλ 

θαληνλίσλ, ηελ θαηάπαπζε ηνπ ππξφο θαη ηελ αληαιιαγή 

πιεζπζκψλ. Απηφο ν ηφκνο δελ ρξεζηκνπνηεί κηα δηραζηηθή 

θαη αληαγσληζηηθή πξνπαγάλδα θαζψο πεξηγξάθεη ηελ πην 

ακθηιεγφκελε πεξίνδν ηεο Κππξηαθήο ηζηνξίαο. Απφ ηελ 

άιιε, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηελ επηξξνή ηεο 

Σνπξθηθήο επίζεκεο πξνπαγάλδαο ζε νξηζκέλα 

απνζπάζκαηα. Γελ ππάξρεη θάπνην ζεκείν πνπ λα θαιχπηεη 

ην ηη ππέθεξαλ νη Σ/Κχπξηνη ή νη Δ/Κχπξηνη ζηνλ πφιεκν ηνπ 

1974. Ο Γηάλλεο Παπαδάθεο έρεη αζθήζεη θξηηηθή ζηα 

αλαζεσξεκέλα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Γπκλαζίνπ, φηη 

απνζηψπεζαλ ηνλ πφλν ησλ Δ/Κππξίσλ θαη ηφληζαλ κφλν ην 

πέλζνο ησλ Σ/Κππξίσλ.
61

 Απηφο ν ηφκνο δελ ζπγθαιχπηεη ηελ 

ηξαγσδία ηνπ ιανχ θαη ρξεζηκνπνηεί πνιχ πεξηγξαθηθή 

γιψζζα. Σειεηψλεη κε κηα αμηνιφγεζε ηεο αληίδξαζεο ηεο 

δηεζλνχο θνηλφηεηαο πξνο ηελ πξψηε θαη δεχηεξε 

«Δπηρείξεζε Δηξήλεο», ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ην ζηξαηησηηθφ εκπάξγθν 

ησλ Ζ.Π.Α. ελαληίνλ ηεο Σνπξθίαο θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο ΔΓ.  

Σν δεχηεξν θεθάιαην κηιά γηα ηελ Κχπξν ζηελ λέα πεξίνδν 

θαη ηελ αλαδφκεζε ηεο επνρήο 1974-1983. Λφγσ ηεο 

πιεζπζκηαθήο αχμεζεο ησλ Σ/Κππξίσλ θαη ηεο λέαο 

πνιηηηθήο θαηάζηαζεο ζην βνξξά, δειψλεηαη φηη ε 

Σ/Κππξηαθή Γηνίθεζε εμειίρζεθε ζε αλψηεξν επίπεδν κε ηελ 

                                                
61 Papadakis. (2008). 
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Απηφλνκε Σ/Κππξηαθή Γηνίθεζε ηελ 1
ε
 Οθησβξίνπ 1974. Ζ 

Σνπξθία θαη ε Σ/Κππξηαθή πιεπξά πξφηεηλαλ κηα 

νκνζπνλδηαθή ιχζε γηα ην Κππξηαθφ πξφβιεκα, ζηε βάζε 

ηνπ δηδσληθνχ ζρεκαηηζκνχ ζε αθνινπζία ηεο «Δπηρείξεζεο 

Δηξήλεο» ηνπ 1974. Πάλσ ζ΄ απηέο ηηο γξακκέο, εμεγνχληαη ε 

αλαθήξπμε ηνπ Σ/Κππξηαθνχ Οκνζπνλδηαθνχ Κξάηνπο θαη ν 

ηειηθφο ηνπ ζθνπφο. Αθφκα έλα ζρήκα ζεκαηνινγίαο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επεμεγεζεί ε αλαδηάξζξσζε ηεο 

Κχπξνπ αλάκεζα ζηα ρξφληα 1974 -1983. Έρεη ηέζζεξηο 

θαηεπζχλζεηο: ηνπο Σ/Κχπξηνπο, ηε δηακάρε ηεο Κχπξνπ, 

ηνπο Δ/Κχπξηνπο θαη ηηο Διιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο. Ζ 

αλαζπγθξφηεζε ησλ Σ/Κππξίσλ πεξηγξάθεηαη σο: Απηφλνκε 

Σ/Κππξηαθή Γηνίθεζε, Σ /Κππξηαθφ Οκφζπνλδν Κξάηνο, 

πξφηαζε γηα δηδσληθή νκνζπνλδία, ίδξπζε ησλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ, ίδξπζε δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ. Απφ θάησ, 

πεξηγξάθεηαη ε Κππξηαθή δηακάρε: δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο 

Βηέλλεο, αληαιιαγή πιεζπζκψλ, πλαληήζεηο Κνξπθήο 

Μαθαξίνπ θαη Νηελθηάο, ε ζέζε αλεμάξηεην δηθνηλνηηθφ 

νκνζπνλδηαθφ θξάηνο, ην ρέδην Nimets, πλαληήζεηο 

Κνξπθήο Κππξηαλνχ – Νηελθηάο, άθαξπεο δηαπξαγκαηεχζεηο, 

ε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ζ.Δ. ηεο 13
εο

 Μαίνπ 

1983, ε απφθαζε γηα απηνδηάζεζε ηνπ Σ/Κππξηαθνχ 

Οκφζπνλδνπ Κξάηνπο. Μεηά απφ απηά, ν ρψξνο πνπ 

αθηεξψλεηαη ζηνπο Δ/Κχπξηνπο είλαη ιηγφηεξνο, Ζ Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία κάιινλ παξά ν Διιεληζκφο, ην Δζληθφ 

πκβνχιην, ν ζάλαηνο ηνπ Μαθαξίνπ θαη ε εθινγή ηνπ 

πχξνπ Κππξηαλνχ. Οη ειιελνηνπξθηθέο ζέζεηο βξίζθνληαη 

ζην ηέινο: ην πξαμηθφπεκα ηνπ 1980 ζηελ Σνπξθία, ε 

έγθξηζε ηεο Σνπξθίαο γηα ηελ επαλέληαμε ηεο Διιάδαο ζην 

ΝΑΣΟ, ην ρέδην Rogers, ε έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα θαη ε ρεηξαγψγεζε ηεο 

ΔΟΚ ελαληίνλ ηεο Σνπξθίαο απφ ηνλ Παπαλδξένπ.  

Σν επφκελν ζέκα ζην βηβιίν Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ (1968 -

2005), δηαπξαγκαηεχεηαη ηε Βνπιή θαη ην χληαγκα ηνπ 
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«Σ/Κππξηαθνχ Οκφζπνλδνπ Κξάηνπο». Σνλίδεη θαη πάιη φηη 

ην χληαγκα ηνπ «Σ/Κππξηαθνχ Οκφζπνλδνπ Κξάηνπο» 

ζηφρεπε ζε κηα πνιηηηθή ιχζε πνπ επξφθεηην λα πξνεηνηκάζεη 

ην έδαθνο γηα κηα Οκνζπνλδηαθή Κππξηαθή Γεκνθξαηία. Σν 

βηβιίν πξνζπαζεί λα ππνγξακκίζεη, φηη ην «Σ/Κππξηαθφ 

Οκφζπνλδν Κξάηνο» δελ ήηαλ κηα πξνζπάζεηα 

απνζθίξηεζεο, θάηη πνπ απνηειεί κέξνο ηεο Σ/Κππξηαθήο 

επίζεκεο πξνπαγάλδαο. Μεηά απφ απηφ, αλαιχνληαη ν 

ζρεκαηηζκφο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, ε ζεζκνπνίεζε ηνπ 

«Σ/Κππξηαθνχ Οκφζπνλδνπ Κξάηνπο», νη εθινγέο γηα ηελ 

Πξνεδξία θαη ην Κνηλνβνχιην, ε θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ, ε 

πνιηηηθή ειίη ηεο επνρήο θαη νη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο. Ζ 

νηθνλνκηθή ηζηνξία ησλ Σ/Κππξίσλ δελ είρε κειεηεζεί ζηα 

πξνεγνχκελα δηδαθηηθά βηβιία ηζηνξίαο. Απφ απηή ηελ 

άπνςε, απηφο ν ηφκνο γεκίδεη έλα θελφ.  

Σν δεχηεξν κέξνο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ αζρνιείηαη κε ηηο 

πνιηηηθέο εμειίμεηο ησλ Δ/Κππξίσλ θαηά ην 1974-1983. Λέεη 

φηη ράξε ζηηο λέεο ζπλζήθεο, νη Δ/Κχπξηνη θαη ε Διιεληθή 

εγεζία παξαηηήζεθαλ απφ ην φξακα ηεο Έλσζεο θαη 

θαηέιεμαλ λα ζπλαηλέζνπλ ζε κηα «εδαθηθή» νκνζπνλδία» 

σο ηε κφλε θφξκνπια γηα ιχζε (ζ.23). ΄ απηή ηελ πεξίνδν, 

ν ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη, φηη ππήξμε κηα κεηαηφπηζε απφ 

ηνλ Διιελνθεληξηθφ εζληθηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί 

ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία. Σα βήκαηα πεξηειάκβαλαλ ηελ 

άξζε ηεο Κππξηαθήο ζεκαίαο γηα πξψηε θνξά, ηνλ ενξηαζκφ 

ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Κχπξνπ, ε έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

Κππξηαθήο ηζηνξίαο ζηα ζρνιεία θαη ε κεηνλνκαζία ηεο 

πνδνζθαηξηθήο νκάδαο ζε Δζληθή Πνδνζθαηξηθή Οκάδα ηεο 

Κχπξνπ. Αθνινχζσο, αλαθέξεηαη ζηελ πφισζε ηεο 

Δ/Κππξηαθήο θνηλσλίαο θαη ηε δηακφξθσζε δχν μερσξηζηψλ 

ζπζηεκάησλ ζθέςεο: ηελ Κιεξηδηθή ζέζε γηα δηθνηλνηηθή θαη 

δηδσληθή άκεζε νκνζπνλδία (γλσζηή σο ε ξεαιηζηηθή 

θαηξία), ελαληίνλ ηεο ζέζεο ηνπ Μαθαξίνπ γηα δηεζλνπνίεζε 

ηνπ Κππξηαθνχ πξνβιήκαηνο σο ελφο καθξνρξφληνπ αγψλα. 
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Μεηά απφ απηά, αλαθέξνληαη ε λίθε ηνπ Μαθαξίνπ ζηηο 

εθινγέο ηνπ 1976, νη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ κέρξη 

ην ζάλαην ηνπ ην 1978 θαη ε εθινγή ηνπ πχξνπ Κππξηαλνχ, 

σο λένπ εγέηε ησλ Δ/Κππξίσλ. Ζ δηαδνρηθή ελαζρφιεζε κε 

ηηο Σ/Κππξηαθέο θαη Δ/Κππξηαθέο πνιηηηθέο εμειίμεηο είλαη 

άιιε κηα θαηλνηνκία ζε απηφ ηνλ ηφκν.  

Σν ηξίην ηκήκα εζηηάδεηαη ζηελ πξφνδν ηνπ Κππξηαθνχ 

πξνβιήκαηνο θαη ζηηο πλαληήζεηο Κνξπθήο. Οη πέληε γχξνη 

ησλ ζπλνκηιηψλ ηεο Βηέλλεο, ε πκθσλία Αληαιιαγήο 

Πιεζπζκψλ, νη πλαληήζεηο Κνξπθήο Μαθαξίνπ – 

Νηελθηάο, θαη νη ηέζζεξηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ην Κνηλφ 

ρέδην Ζ.Π.Α., Καλαδά θαη Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (Nimetz 

Plan), νη πλαληήζεηο θνξπθήο Κππξηαλνχ – Νηελθηάο, θαη νη 

άθαξπεο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο επνρήο 1979 -1983, 

επεμεγνχληαη κε ηξφπν πεξηγξαθηθφ. Ζ εξεπλεηηθή εξψηεζε 

ζ΄ απηφ ην ηκήκα είλαη λα παξζεί ζπλέληεπμε απφ θάπνηνλ 

πξφζθπγα πνπ κεηαλάζηεπζε ζην βφξεην κέξνο ηνπ λεζηνχ 

κεηά ην 1974, ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ηνπ. Σα δχν ηειεπηαία 

κέξε ηνπ θεθαιαίνπ επαλέξρνληαη ζηηο Διιελνηνπξθηθέο 

ζρέζεηο απφ ην 1974 -1983, ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ Ζ.Δ ηεο 13
εο

 Μαίνπ 1983, ηελ αληίδξαζε 

ζηελ απφθαζε ηνπ Σ/Κππξηαθνχ Οκφζπνλδνπ Κξάηνπο γηα 

απηνδηάζεζε θαη ηελ αλεπηηπρή θαζνδήγεζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ Perez de Cuellar.  

Σν θεθάιαην ηξία θαιχπηεη άιιε κηα επαίζζεηε θάζε ηεο 

ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ, ηελ αλαθήξπμε ηεο «Σνπξθηθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Βφξεηαο Κχπξνπ» («ΣΓΒΚ»), ηηο πνιηηηθέο 

εμειίμεηο θαη ηηο λέεο πξνηάζεηο γηα ιχζε. Οη ιφγνη γηα ην 

αίηεκα ηεο απηνδηάζεζεο, ε απφξξηςε απηνχ ηνπ αηηήκαηνο 

απφ ηελ αληηπνιίηεπζε, ε ζπλεξγαζία κε ηελ Σνπξθία, θαη ε 

αλαθήξπμε ηεο «ΣΓΒΚ», εμεγνχληαη ελ ζπληνκία. 

Αλαθέξεηαη γηα άιιε κηα θνξά, φηη ε αλαθήξπμε ηεο 

«ΣΓΒΚ» ζα δηεπθφιπλε ηελ εγθαζίδξπζε ελφο δηδσληθνχ, 

δηθνηλνηηθνχ, αλεμάξηεηνπ θαη αδέζκεπηνπ θξάηνπο. ην 
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ηέινο απηνχ ηνπ κέξνπο, ν ζπγγξαθέαο ζέηεη έλα ζέκα πξνο 

ζπδήηεζε: «ε ίδξπζε κηαο αλεμάξηεηεο ΣΓΒΚ πψο ζα 

δηεπθφιπλε ηνλ ζρεκαηηζκφ ελφο νκνζπνλδηαθνχ θξάηνπο;» 

Απηφ είλαη έλα άιιν παξάδεηγκα ηεο κεζνδνινγίαο θξηηηθήο 

ζθέςεο πνπ πηνζεηεί ην βηβιίν. Ζ ίδηα ζεκαηνινγία ζε 

ηέζζεξηο γξακκέο – νη Σ/Κχπξηνη, ην Κππξηαθφ πξφβιεκα, νη 

Δ/Κχπξηνη θαη νη Διιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο – πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη εδψ, θαιχπηνληαο ηελ πεξίνδν 1983 -

2000.  

Σν επφκελν κέξνο πξαγκαηεχεηαη ηελ ίδξπζε ηνπ 

«Κνηλνβνπιίνπ ηεο ΣΓΒΚ», ηα δεκνςεθίζκαηα γηα ην 

θαηλνχξγην χληαγκα, ηελ απφξξηςε ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

πληάγκαηνο απφ ην Ρεπνπκπιηθαληθφ Σνπξθηθφ Κφκκα θαη 

ηελ πηνζέηεζε ηνπ πληάγκαηνο κε 70.1% ζεηηθνχο ςήθνπο 

απφ ην ιαφ. Σν βηβιίν παξέρεη έλα ζέκα πξνο έξεπλα γηα ηνπο 

καζεηέο: λα δηεξεπλήζνπλ ηηο γλψκεο ησλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ θαη ησλ δεκνζηνγξάθσλ, ππέξ θαη θαηά ηνπ 

πληάγκαηνο θαη λα αμηνινγήζνπλ ηνπο ιφγνπο. Καη΄ απηφ 

ηνλ ηξφπν, ν ζπγγξαθέαο, ελψ αζρνιείηαη κε έλα ηφζν 

ακθηιεγφκελν ζέκα, νδεγεί ηνπο θνηηεηέο λα γλσξίζνπλ 

πνιιαπιέο απφςεηο θαη πνιχπιεπξεο πξννπηηθέο. Μεηά απφ 

απηά, ην βηβιίν πξνρσξά ζηελ αμηνιφγεζε ηε αλαθήξπμεο 

ηεο «ΣΓΒΚ» απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα, αληίζηνηρα απφ ην 

πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζ.Δ., ηελ Διιάδα θαη ηελ 

«Δ/Κππξηαθή Γηνίθεζε»
62

, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ηηο 

Ζ.Π.Α., ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ ΔΓ, θαη ηνλ Οξγαληζκφ 

ηεο Ηζιακηθήο Γηάζθεςεο. Καη πάιη ε γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη πνιχ ηερληθή θαη πεξηγξαθηθή.  

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ εμεηάδεη ηελ εζσηεξηθή 

πνιηηηθή θαη ηελ νηθνλνκία ηεο «ΣΓΒΚ» απφ ην 1983 κέρξη 

                                                
62 Απηφο είλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία νη 
Σνπξθηθέο θαη Σ/Κππξηαθέο Αξρέο.  
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ην 1990. πγρξφλσο, θαιχπηεη ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ησλ 

Δ/Κππξίσλ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. Σν ηξίην κέξνο 

επηθεληξψλεηαη ζηηο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ζην Κππξηαθφ 

πξφβιεκα θαη ηηο πξνηάζεηο ιχζεο απφ ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ησλ Ζ.Δ. Perez de Cuellar απφ ην 1983 -1990. Ζ 

απφξξηςε ησλ πξσηνβνπιηψλ ηνπ Cuellar απφ ηηο 

Σ/Κππξηαθέο θαη Δ/Κππξηαθέο Αξρέο εξκελεχεηαη, θαη πάιη, 

κε έλαλ ηξφπν αληηθεηκεληθφ θαη ηερληθφ. Οη 

Διιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο εθείλε ηελ επνρή θαη ε εζσηεξηθή 

πνιηηηθή θαη νηθνλνκία ηεο «ΣΓΒΚ» θαιχπηνληαη ζην 

επφκελν ηκήκα. Αλαθέξνληαη πνιηηηθέο αληηπαιφηεηεο 

ζθιεξνί αληαγσληζκνί ζηηο εθινγέο, θαη ε δηάζπαζε ηνπ 

θφκκαηνο ηεο δεμηάο UBP. Ζ απνθάιπςε δηρφλνηαο κεηαμχ 

ησλ Σ/Κππξίσλ είλαη κηα ελαιιαθηηθή ηεο εζληθηζηηθήο 

ξεηνξείαο, πνπ απνηειεί κηα κνλνιηζηθή θαηαζθεπή ελφο 

έζλνπο ελαληίνλ ηνπ «άιινπ» ζηελ Κχπξν. Μηα παξφκνηα 

πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαιχζεη ηηο πνιηηηθέο 

εμειίμεηο ησλ Δ/Κππξίσλ απφ ην 1990 – 2003. πσο θαη ζηα 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ε πξφνδνο ηνπ Κππξηαθνχ 

πξνβιήκαηνο θαη νη λέεο πξνζπάζεηεο γηα επίιπζε, ν Υάξηεο 

ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ησλ Ζ.Δ Butros Gali, ε Γέζκε Ηδεψλ 

θαη ηα Μέηξα Οηθνδφκεζεο Δκπηζηνζχλεο ζπδεηνχληαη ζηελ 

πεξίνδν 1990-1994. Μεηά απφ απηφ, ν ζπγγξαθέαο, θαιχπηεη 

ηηο ηξεηο κεγάιεο αηηίεο γηα δηαθνηλνηηθή έληαζε απφ ην 1994 

– 1997, ηελ Δ/Κππξηαθή αίηεζε ζηελ Δ.Δ., ηηο δηαδειψζεηο 

ζηα νδνθξάγκαηα θαη ηνπο ππξαχινπο S300. Γηαηεξεί ηελ 

πξνζεθηηθή γιψζζα, απνθεχγεη ηα ζρφιηα φηαλ αλαθέξεηαη 

ζηε βία ζηηο δηαδειψζεηο ζηα νδνθξάγκαηα θαη επηκέλεη ζην 

ίδην ηερληθφ θαη πεξηγξαθηθφ ιεμηιφγην, φπσο θαη ζην 

ππφινηπν βηβιίν.  

Σν ηειεπηαίν θεθάιαην θαιχπηεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

ην ρέδην Αλάλ. Αξρίδεη κε ην ηζηνξηθφ ππφβαζξν ησλ 

ζρέζεσλ ηεο Κχπξνπ κε ηελ Δ.Δ, ηελ αίηεζε εηζδνρήο ηεο 

«Δ/Κππξηαθήο Γηνίθεζεο», ηηο ελαιιαζζφκελεο ζηάζεηο ηηο 
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ΔΔ ζε ζρέζε κε ηελ Κχπξν, ην Σνπξθηθφ Τπφκλεκα, ηηο 

απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ Γηθαηνζχλεο ηεο ΔΔ, ηελ 

απάληεζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηεο «ΣΓΒΚ» θαη ηελ Κνηλή 

Γηαθήξπμε Σνπξθίαο – «ΣΓΒΚ», θαη ηελ αιιαγή 

ζηξαηεγηθήο ηεο Σνπξθηθήο πιεπξάο, σο πξνο ην ζέκα ηεο 

ζπλνκνζπνλδίαο. Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ θαιχπηεη 

κεξηθέο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο εζσηεξηθέο δπζθνιίεο ηεο 

βφξεηαο Κχπξνπ: ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ηε 

δπζαλαζρέηεζε γηα ηελ έιιεηςε κηαο δεκνθξαηηθήο θαη 

ειεχζεξεο πνιηηηθήο αηκφζθαηξαο, ηελ πηψρεπζε δέθα ηξηψλ 

Σξαπεδψλ (γλσζηή σο «ε Σξαπεδηθή Κξίζε» ), θαη ηελ 

επαθφινπζε ίδξπζε ηεο Πιαηθφξκαο «Απηή ε Υψξα είλαη 

Γηθή Μαο» γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ιχζεο ηνπ Κππξηαθνχ 

πξνβιήκαηνο.  

Ζ πην πξφζθαηε θαη νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα γηα επίιπζε, 

ην ρέδην Αλάλ γηα ηελ Κχπξν, θαιχπηεηαη ζην επφκελν 

ηκήκα. Με ζχληνκνπο θαη ακεξφιεπηνπο φξνπο, ην βηβιίν 

εμεγεί ηνπο δηαπξαγκαηεπηηθνχο γχξνπο ηνπ Κφθη Αλάλ ζηελ 

πεξίνδν 1997 -2001, ηηο εθ ηνπ ζχλεγγπο ζπλνκηιίεο θαη ηελ 

πξνζθφκηζε πέληε παξαιιαγψλ ηνπ ρεδίνπ σο Αλάλ Η, ΗΗ, 

ΗΗΗ, ΗV θαη V ηελ πεξίνδν 2002 – 2004, ηηο καδηθέο 

δηαδειψζεηο, ηελ πφισζε ησλ Σ/Κππξίσλ ζε δχν ζηξαηφπεδα 

(ππέξ ηνπ ρεδίνπ Αλάλ/ ππέξ ηεο ιχζεο θαη ελαληίνλ ηνπ 

ρεδίνπ Αλάλ/ ελαληίνλ ηεο ιχζεο), ηε κεξηθή δηάλνημε ησλ 

νδνθξαγκάησλ, ηελ αιιαγή θπβέξλεζεο κεηά απφ ηηο 

εθινγέο ηνπ Γεθεκβξίνπ 2003, ηνλ ηειηθφ γχξν ησλ 

ζπλνκηιηψλ ζην Burgenstock, ην βαζηθφ πιαίζην ηνπ ρεδίνπ, 

ην δεκνςήθηζκα ηνπ Απξηιίνπ 2004, θαη ηε κνλφπιεπξε 

έληαμε ηεο Δ/Κππξηαθήο πιεπξάο ζηελ ΔΔ. Σν ηειεπηαίν 

ζέκα ηνπ ηφκνπ πεξηιακβάλεη ηηο πξφσξεο γεληθέο εθινγέο 

θαη ηηο πξνεδξηθέο εθινγέο πνπ αθνινχζεζαλ ηα παξεπφκελα 

ηνπ δεκνςεθίζκαηνο θαη πνπ νδήγεζαλ ζηελ αιιαγή ηεο 

εγεζίαο απφ ηνλ Ρανχθ Νηελθηάο ζηνλ Μερκέη Αιί Σαιάη. 

ηελ ηειεπηαία ηνπ πξφηαζε, ν ζπγγξαθέαο, πεξηγξάθεη απηή 
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ηελ αιιαγή εγεζία κεηά απφ 45 ρξφληα, σο ην ηέινο κηαο 

επνρήο.  

Απηφο ν ηφκνο αζρνιείηαη κε ηελ πην επαίζζεηε πεξίνδν ηεο 

Κππξηαθήο ηζηνξίαο, αξρίδνληαο απφ ηηο δηαθνηλνηηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄60, πξνρσξψληαο ζηνλ 

πφιεκν ηνπ 1974 ζηελ Κχπξν, ηε αλαθήξπμε ηεο «ΣΓΒΚ», 

θαη ηηο ηειεπηαίεο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην ρέδην Αλάλ. ια 

απηά ηα ζέκαηα είλαη θξίζηκα νξφζεκα ζηελ ηζηνξία ηεο 

Κχπξνπ. ε φιν ηνλ ηφκν, ν ζπγγξαθέαο πηνζεηεί κηα 

ακεξφιεπηε πξνζέγγηζε, απνθεχγνληαο ηηο θξίζεηο θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθή γιψζζα. Έρεη επίζεο έλα 

θαηλνηφκν ζηπι, φπσο ε ρξήζε δηαγξακκάησλ, ε παξνπζίαζε 

ησλ Σ/Κππξηαθψλ θαη Δ/Κππξηαθψλ πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

ζπλερφκελα θαη ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηελ νηθνλνκηθή 

ηζηνξία. Μηα άιιε θαηλνηνκία ζ΄ απηφ ηνλ ηφκν, είλαη ην 

γισζζάξην κέζα ζην θείκελν πνπ εμεγεί ην εμεηδηθεπκέλν 

ιεμηιφγην – φξνπο φπσο εκπάξγθν, απηνλνκία, νκνζπνλδία, 

θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ, ρέδην Rogers, πξαμηθφπεκα ηεο 

12
εο

 επηεκβξίνπ, απηνδηάζεζε, ππνηίκεζε, δφγκα, ΔCU, 

ππφκλεκα (memorandum), δηαθήξπμε, ελζσκάησζε, 

ζπλνκνζπνλδία θαη δηακεζνιαβεηηθή δηπισκαηία. Δπηπιένλ, 

πηνζεηεί κηα δηαινγηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη κηα 

καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ρξεζηκνπνηψληαο κηα εξψηεζε 

πξνο έξεπλα θαη πξνο ζπδήηεζε κεηά απφ θάζε ακθηιεγφκελν 

ζέκα ζηελ Κππξηαθή ηζηνξία. 

 

ΙΙΙ β 3) Kıbrıs Türk Tarihi [Σοςπκοκςππιακή Ιζηοπία] 10 

- Η Σ/Κςππιακή ιζηοπία Ανά–αναθεωπείηαι. Δίναι αςηό 

ένα βήμα ππορ ηα εμππόρ; 

Καη ηα δχν δηδαθηηθά βηβιία πνπ αλαιχνληαη αλσηέξσ, 

γξάθηεθαλ θαηά ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ CTP θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέρξη ην αλνημηάηηθν εμάκελν ηνπ 2009. 

Λίγν κεηά πνπ ε θαηλνχξγηα θπβέξλεζε ηνπ UBP αλέβεθε 
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ζηελ εμνπζία, ηνλ Απξίιην ηνπ 2009, αληηθαηαζηάζεθαλ απφ 

νινθαίλνπξγηα δηδαθηηθά βηβιία Τ/Κππξηαθήο Ιζηνξίαο. Σα 

θαηλνχξγηα βηβιία εηνηκάζηεθαλ ζηηο δηαθνπέο ηνπ 

θαινθαηξηνχ. Σν βηβιίν Τ/Κππξηαθή Ιζηνξία γηα ηελ Σάμε 10, 

ζρεδηάζηεθε γηα λα δηδάζθεηαη θαη ζηελ Σάμε 11. Σν κάζεκα 

Κππξηαθήο ηζηνξίαο ζηελ Σάμε 12 θαηαξγείηαη. ηελ 

Αθαδεκατθή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή 

πγγξαθήο επί θεθαιήο ήηαλ ν Mehmet Korkmaz θαη 

απνηεινχληαλ απφ έλαλ αξηζκφ Καζεγεηψλ απφ 

Παλεπηζηήκηα ηεο Σνπξθίαο. ε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα 

δηδαθηηθά βηβιία, δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ληφπηνη 

αθαδεκατθνί. Ο πξφινγνο ηεο Δπηηξνπήο ιέεη, φηη:  

Δίλαη αλαπφθεπθην ηα έζλε πνπ δελ γλσξίδνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο 

λα ραζνχλ ζηνλ ρξφλν [...] Δκείο, σο Σ/Κχπξηνη, ζα πξέπεη λα 

καζαίλνπκε θαη λα δηδάζθνπκε ηηο αλεθηίκεηεο πξνζπάζεηεο ησλ 

πξνγφλσλ καο ζηνλ εζληθφ καο αγψλα, ηα γεγνλφηα πνπ καο 

έθαλαλ λα επηβηψζνπκε θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπο, θαη πψο θζάζακε 

ζην ζήκεξα. Έηζη, ην λα κάζνπκε, δειαδή, ηε ζσζηή ηζηνξία καο 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ επηβίσζε ησλ Σ/Κππξίσλ. Σν 

θαζήθνλ ηεο Δπηηξνπήο Ηζηνξίαο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο 
ηεο Σνπξθνθππξηαθήο Κνηλφηεηαο, είλαη λα δείμεη, φηη ν ζθνπφο 

ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ηζηνξίαο είλαη λα ξίμνπλ θσο ζηα 

ηζηνξηθά γεγνλφηα, λα αλαθέξνπλ φηη νη Σ/Κχπξηνη είλαη κηα 

θπξίαξρε δχλακε ζ΄ απηφ ην λεζί, θαη λα εμπςψζνπλ ηηο λέεο 

γεληέο πνπ είλαη πηζηέο ζηηο αξρέο ηνπ Αηαηνχξθ: «εηξήλε ζηελ 

παηξίδα εηξήλε ζηνλ θφζκν», πνπ αγαπνχλ ηε δεκνθξαηία ηνπο 

θαη ην θξάηνπο ηνπο, είλαη εηξελφθηινη θαη πξννδεπηηθνί. Γελ ζα 

πξέπεη λα μερλάκε, φηη ηα έζλε πνπ δελ μέξνπλ ην παξειζφλ ηνπο 

δελ κπνξνχλ, λα πξνρσξήζνπλ κπξνζηά κε απηνπεπνίζεζε. 

Απηά ηα κελχκαηα είλαη εληππσζηαθά δηαθνξεηηθά απφ 

εθείλα ζηα πξνεγνχκελα δηδαθηηθά βηβιία.  

Σν πξψην θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ εμεηάδεη ηελ ίδξπζε ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Αξρίδεη κε ηελ επνρή ηεο απφ-

απνηθηνπνίεζεο κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, 

πεξηγξάθεη ηελ ηδέα ησλ Δ/Κππξίσλ γηα Έλσζε θαη ηελ 

ίδξπζε ηεο ΔΟΚΑ, αληηζηαζηαθήο νκάδαο ελαληίνλ ησλ 
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Βξεηαλψλ, πνπ αξγφηεξα ζηξάθεθε ελαληίνλ ησλ Σ/Κππξίσλ. 

Τπνζηεξίδεηαη φηη νη Σ/Κχπξηνη έπξεπε λα ππεξαζπηζζνχλ 

ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη γη΄ απηφ ίδξπζαλ πνιιέο ακπληηθέο 

νξγαλψζεηο. Ζ εξψηεζε πξνο έξεπλα πνπ αθνινπζεί, δεηά 

απφ ηνπο καζεηέο, λα βξνπλ νξγαλψζεηο ησλ Σ/Κππξίσλ πνπ 

ηδξχζεθαλ σο αληίδξαζε ζηελ ΔΟΚΑ. Δλψ απηφ ην ζέκα έρεη 

αλαθεξζεί ελ ζπληνκία ζην πξνεγνχκελν βηβιίν, απηφο ν 

ηφκνο ηνπ αθηεξψλεη πεξηζζφηεξν ρψξν. Σν θείκελν θαιχπηεη 

επίζεο θαη ηηο κάηαηεο πξνζπάζεηεο ηνπ ΝΑΣΟ πξνο επίηεπμε 

ιχζεο.  

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ πξαγκαηεχεηαη ηηο ηδξπηηθέο 

ζπκθσλίεο γηα ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία: ηηο πκθσλίεο 

Επξίρεο – Λνλδίλνπ, ηε πλζήθε Δγγπήζεσο θαη ηε 

πκθσλία ηξαηησηηθήο πκκαρίαο. Υξεζηκνπνηνχληαη 

εηθφλεο απφ ηε Γηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ, ηελ ππνγξαθή ηνπ 

πληάγκαηνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, θσηνγξαθίεο ηνπ 

Σνχξθνπ θαη Έιιελα Πξνέδξνπ θαη ησλ Τπνπξγψλ 

Δμσηεξηθψλ, ην αξρείν ηεο Σνπξθηθήο εθεκεξίδαο Hürriyet 

θαη έλαο ράξηεο πνπ δείρλεη ηηο Βξεηαληθέο ζηξαηησηηθέο 

βάζεηο ζηελ Κχπξν. Γπν πίλαθεο κε πιεξνθνξίεο εμεγνχλ, ηη 

είλαη έλαο «εγγπεηήο» θαη ηη είλαη ηα δηθαηψκαηα 

αξλεζηθπξίαο. Απηά αθνινπζνχληαη απφ ηε ζεκαζία ησλ 

πκθσληψλ γηα ηνπο Σ/Κππξίνπο, φπσο ε απνθπγή ηεο 

Έλσζεο, ηα δηθαηψκαηα αξλεζηθπξίαο, νη μερσξηζηνί Γήκνη 

θαη ε εγγχεζε ηεο Σνπξθίαο. Μπνξνχκε εδψ λα 

παξαηεξήζνπκε φηη ε πξνζέγγηζε επηθεληξψλεηαη ζηνπο 

Σ/Κχπξηνπο.  

Σν θεθάιαην ζπλερίδεη κε ηελ ίδξπζε ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο θαη ηελ δηνηθεηηθή ηεο δνκή: νη επηηξνπέο, ην 

θνηλφ ζπκβνχιην (ζπκβνχιην ησλ πέληε), νη ζπλαληήζεηο ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη νη εθινγέο, θαη ε πεξάησζε ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ αλαθήξπμε ηεο 

Γεκνθξαηίαο. ην θείκελν ππάξρνπλ κηα εηθφλα ησλ 

Σ/Κππξίσλ ζην θάζηξν ηεο Ακκνρψζηνπ λα πεξηκέλνπλ ηελ 
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άθημε ησλ Σνπξθηθψλ ζηξαηεπκάησλ, έλα άξζξν εθεκεξίδαο 

πνπ αλαθέξεη: «Αγθαιηάζακε ηα Μερκεηδίθ», θαη ην ζιφγθαλ 

«Οη Σνχξθνη ζηξαηηψηεο επηζηξέθνπλ ζηελ Κχπξν κεηά απφ 

82 ρξφληα. Σν βηβιίν ηζρπξίδεηαη φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

ηδξχζεθε κηα Γεκνθξαηία, ηεο νπνίαο νη θξαηηθέο δνκέο θαη 

ηδξπηηθέο δηαδηθαζίεο δελ κνηάδνπλ κε εθείλεο άιισλ θξαηψλ.  

Μεηά απφ απηά, εξκελεχνληαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

πληάγκαηνο θαη ε αληίιεςε ησλ δχν θνηλνηήησλ γηα ην λέν 

ζρεκαηηζκφ. Ο ηφκνο ηζρπξίδεηαη, φηη ελψ νη Σ/Κχπξηνη 

αληηιακβάλνληαλ ηε Γεκνθξαηία, σο ηελ νξηζηηθή ιχζε, νη 

Δ/Κχπξηνη ηελ είδαλ ζαλ κηα καλνχβξα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο Έλσζεο. Απηή ε αθήγεζε είλαη 

παξάιιειε κε ηελ πξνεγνχκελε επίζεκε γξακκή. ην ηέινο 

ηνπ βηβιίνπ ππάξρεη κηα αμηνιφγεζε γηα ηνπο καζεηέο. Έλα 

πνξηξέην ηνπ Μαθαξίνπ πνπ θξαηά ηελ Διιεληθή ζεκαία κε 

ηελ Κππξηαθή ζεκαία απφ πίζσ αθνινπζείηαη απφ ηελ 

εξψηεζε: «ηη θαηαιαβαίλεηε απφ απηή ηελ εηθφλα;» ην 

ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ ππάξρνπλ έμη εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο 

πνπ αθνξνχλ ην πεξηερφκελν, θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη ζην 

πξνεγνχκελν βηβιίν.  

Σν θεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζθηαγξαθεί ηελ πνξεία απφ ηελ 

ίδξπζε ηεο Γεκνθξαηίαο κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1963. 

Αξρίδεη κε ηε ζθαίξα επηξξνήο ηεο Βνπιήο ησλ 

Αληηπξνζψπσλ, ησλ θνηλνηηθψλ ζπλειεχζεσλ θαη ηηο επζχλεο 

ησλ πέληε Γήκσλ. Οη εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο Γεκνθξαηίαο 

αληηκεησπίδνληαη δηαθνξεηηθά απφ ην πξνεγνχκελν βηβιίν. 

Μφλν ε ζπκκεηνρή ζηελ Βξεηαληθή Κνηλνπνιηηεία ησλ 

Δζλψλ θαη ζην Κίλεκα ησλ Αδεζκεχησλ αλαθέξνληαη. 

Τπνζηεξίδεηαη, φηη ε Σνπξθία ήηαλ ελαληίνλ ζηε ζπκκεηνρή 

ηεο Κχπξνπ ζην Κίλεκα ησλ Αδεζκεχησλ, θαζψο ζεσξείην 

σο ηξηθ ησλ θνκκνπληζηψλ. Παξ΄ φια απηά, ν Μαθάξηνο 

κπήθε ζην θίλεκα θαη επεξέαζε ηα θξάηε – κέιε λα 

ςεθίδνπλ ππέξ ησλ Δ/Κππξίσλ ζηα Ζ.Δ.(ζ.21) Ο πίλαθαο 

πιεξνθνξηψλ αλαθέξεηαη ελ ζπληνκία ζηα Ζ.Δ. Σν ηξίην 
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κέξνο αλαθέξεηαη ζηηο δηαθσλίεο πνπ νδήγεζαλ ηηο 

δηαθνηλνηηθέο ερζξνπξαμίεο κεηά ηελ ίδξπζε ηεο 

Γεκνθξαηίαο. Χο ηέηνηεο θαηαγξάθνληαη ε απφξξηςε ηεο 

αλαινγίαο 70—30% ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηαξαρέο ζην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ, 

πξνβιήκαηα ζηνλ ζηξαηφ θαη ηηο αζηπλνκηθέο δπλάκεηο, ην 

δίιεκκα ησλ ρσξηζηψλ Γήκσλ, θαη νη δεθαηξείο πξνηάζεηο 

ηνπ Μαθαξίνπ γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ πληάγκαηνο. Σν βηβιίν 

κέκθεηαη ηνπο Δ/Κππξίνπο γη απηά ηα πξνβιήκαηα θαη 

ππαηλίζζεηαη, φηη ππήξρε έλα θξπθφ ζρέδην πίζσ απφ ηηο 

πξάμεηο ηνπο. Ζ επφκελε εξψηεζε πξνο ζπδήηεζε πνπ 

απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο ηζρπξίδεηαη, φηη παξφιν πνπ ηα 

δεθαηξία ζεκεία ηξνπνπνίεζεο θαίλεηαη φηη παξέρνπλ ζηνπο 

Σ/Κππξίνπο θάπνηα δηθαηψκαηα, ήηαλ γεκάηα παγίδεο. 

Ρσηάεη: «Πνηνη είλαη νη θίλδπλνη πνπ ζέηνπλ γηα ηνπο 

Σ/Κππξίνπο; ηελ ίδηα ζειίδα ππάξρεη κηα εηθφλα ηνπ 

Μαθαξίνπ λα ραηξεηάεη δχν ζηξαηηψηεο θαη ν ππφηηηινο 

δειψλεη, φηη ν Μαθάξηνο δελ παξαηηήζεθε απφ ηελ ηδέα ηεο 

΄Δλσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

(ζ.25) 

Σν ηξίην θεθάιαην ηηηινθνξείηαη: «Πξάμεηο ησλ Δ/Κππξίσλ 

γηα λα Καηαζηξέςνπλ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, 

Σ/Κππξηαθή Αληίζηαζε θαη Πνιηηηθέο Δμειίμεηο (1963 -67)». 

Γχν εηθφλεο ζηελ πξψηε ζειίδα παξνπζηάδνπλ γπλαίθεο, ζηε 

κία είλαη κηα γπλαίθα πνπ ηξέρεη λα γιηηψζεη κε έλα κσξφ 

ζηελ αγθαιηά ηεο, ζηελ άιιε γπλαίθεο πνπ αγθαιηάδνληαη θαη 

θιαίλε. Κάησ απφ ηηο δχν εηθφλεο ππάξρεη κηα θσηνγξαθία 

ηνπ Μαθαξίνπ λα ραηξεηάεη κηα νκάδα αλζξψπσλ κέζα απφ 

έλα απηνθίλεην ζε κηα αηκφζθαηξα παλεγπξηθή. 

Πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξσηήζεηο πξηλ ην θεθάιαην ξσηνχλ: 

«Πνηνη ήηαλ νη αξρεγνί θαη νη ζρεδηαζηέο ηνπ ρεδίνπ 

Αθξίηαο; Δμεηάζηε ηελ απνζηνιή ηνπ ΟΖΔ ζηελ Κχπξν θαη 

αμηνινγείζηε θαηά πφζνλ εθηέιεζε ηελ απνζηνιή ηνπ. 

Δξεπλήζηε ηε ζεκαζία ηεο πεξηνρήο Παρχακκνο γηα ηνλ 
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αγψλα ησλ Σ/Κππξίσλ». ηελ αξρή κηαο ηφζν επαίζζεηεο 

πεξηφδνπ, νη εηθφλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηα ζέκαηα γηα 

ην ζπίηη εηνηκάδνπλ ην έδαθνο γηα αηζζήκαηα κίζνπο.  

Σν ηκήκα Α θάλεη έλαλ απνινγηζκφ ηεο «Δ/Κππξηαθήο 

Δπηζεηηθφηεηαο»: νη κάρεο ηεο Λεπθσζίαο, ηεο Λάξλαθαο, 

ηεο Λεχθαο ηνπ Μπνγαδίνπ, ηεο Λεκεζνχ, ηεο Πάθνπ, ε 

αληίζηαζε ζηα Κφθθηλα θαη ε κάρε ζηελ επαξρία 

Ακκνρψζηνπ. Ηζρπξίδεηαη φηη αληαπνθξηλφκελνη ζηηο 

Σ/Κππξηαθέο αληηδξάζεηο ζηελ πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

πληάγκαηνο, νη Δ/Κχπξηνη έζεζαλ ζε εθαξκνγή ην ρέδην 

Αθξίηαο γηα λα εμνληψζνπλ ηνπο Σ/Κχπξηνπο θαη άξρηζαλ 

ερζξνπξαμίεο ην Γεθέκβξην ηνπ 1963. Γίλνληαη νη 

βαξβαξφηεηεο ησλ Δ/Κππξίσλ ζ΄ απηέο ηηο κάρεο, θαζψο θαη 

ηα νλφκαηα θαη νη εηθφλεο «καξηχξσλ». πσο θαη ζηα πξψηα 

δηδαθηηθά βηβιία ηζηνξίαο, παξνπζηάδεηαη ε θσηνγξαθία ησλ 

δνινθνλεκέλσλ παηδηψλ ηνπ ηξαηεγνχ ησλ Σ/Κππξηαθψλ 

Γπλάκεσλ Nihat İlhan. Δληνχηνηο, δελ είλαη ε πνιχ γλσζηή 

εηθφλα ηνπ αηκαηνβακκέλνπ κπάληνπ, πνπ ιέγεηαη φηη είρε 

θαθή επίδξαζε ζηε ςπρνινγία ησλ καζεηψλ. Οη ζνβαξέο 

δπζρέξεηεο ησλ Σ/Κππξίσλ, ν ηξφπνο πνπ ηνπο επηηέζεθαλ νη 

Δ/Κχπξηνη, θαη ε εξσηθή ηνπο αληίζηαζε πεξηγξάθνληαη κε 

έλαλ ζπγθηλεζηαθά θνξηηζκέλν θαη δσληαλφ ηξφπν. Δηθφλεο 

ησλ «καξηχξσλ», πνιεκηθά κλεκεία, θνηκεηήξηα, πνιεκηζηέο 

κε φπια, γπλαίθεο θαη παηδηά πνπ δηαθεχγνπλ βξίζθνληαο 

άζπιν ζε Σνπξθηθά ζρνιεία, ρξεζηκνπνηνχληαη κε αθζνλία. 

Σν ηκήκα Β αλαθέξεηαη ζηελ ίδξπζε ηνπ ξαδηνθσληθνχ 

ζηαζκνχ Bayrak, ζηε ζεκαζία ηνπ γηα ηε ηζηνξία ηνπ 

Σ/Κππξηαθνχ αγψλα, θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

αλχςσζε ην εζηθφ ηνπ θφζκνπ. Σν ηκήκα Γ, θαιχπηεη ηε 

Γηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ, ην Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο ησλ ΖΔ ην Μάξηην ηνπ 1964, θαη ηελ 

απαγφξεπζε, απφ ηνλ Μαθάξην, ηεο επηζηξνθήο ηνπ 

Νηελθηάο ζηελ Κχπξν. Σν ηειεπηαίν κέξνο πεξηγξάθεη ηα 

γεγνλφηα ζηνλ Άγην Θεφδσξν (Λάξλαθαο) θαη ζηελ Κνθίλνπ 
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θαη ην πζηεξφγξαθν ηεο Σνπξθίαο ελαληίνλ ηνπ θαζεζηψηνο 

ηεο ρνχληαο ζηελ Διιάδα. Σα επίδηθα ζέκαηα, πνπ 

πεξηγξάθνληαλ πνιχ ζχληνκα ζην δηδαθηηθφ βηβιίν πνπ 

απνζχξζεθε, ζ΄ απηφ ην ηκήκα θαιχπηνληαη ιεπηνκεξψο. Σν 

εζηθφ επίθεληξν ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο θαίλεηαη φηη είλαη νη 

Σ/Κχπξηνη. Μφλν ε δηθή ηνπο αληίζηαζε, νη απψιεηεο ηνπο 

θαη νη δπζρέξεηεο ηνπο αλαθέξνληαη. 

Σν θεθάιαην ηέζζεξα εζηηάδεηαη ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο θαη 

ηελ θνηλσληθή δσή ησλ Σ/Κππξίσλ ζηελ πεξίνδν 1963 – 

1974. Σν πξψην ζέκα αλαθέξεη ηα αίηηα γηα ηελ έλαξμε ησλ 

δηαθνηλνηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ζπλερίδεη ζηηο δηκεξείο 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ηηο δηακεζνιαβεηηθέο ζπλνκηιίεο κέρξη 

ην 1974. Σν δεχηεξν ζέκα αθνξά ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή 

κεηαμχ ησλ Σ/Κππξίσλ ζηελ πεξίνδν κεηά ην 1963. Σνλ 

ζρεκαηηζκφ ηεο Γεληθήο Δπηηξνπήο Γηνηθήζεσο, ηελ 

Πξνζσξηλή Σ/Κππξηαθή Γηνίθεζε, ηελ επηζηξνθή ηεο 

Ζγεζίαο ηνπ Σνπξθηθνχ Οίθνπ ηνπ Λανχ (Türk Cemaat 

Meclisi), θαιχπηνληαη επίζεο ηα ζέκαηα ησλ εθινγψλ θαη ηεο 

αλαδηνξγάλσζεο ησλ λνκνζεηηθψλ θαη εθηειεζηηθψλ 

νξγάλσλ. Σν χθνο ηνπ γξαςίκαηνο ρξεζηκνπνηεί ην δηραζκφ 

«εκείο» έλαληη ηνπ «εθείλνη» γηα λα πεξηγξάςεη ηελ 

ακθηζβεηνχκελε απηή πεξίνδν.  

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ απνηειείηαη απφ ηελ 

θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή δσή ησλ Σ/Κππξίσλ. 

Ζ ζπκπεξίιεςε ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο έρεη ζεσξεζεί, σο 

έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ 2004 θαη 

σο κηα πνιχ ζεκαληηθή βειηίσζε. Ζ ζηξαηησηηθή θαη 

πνιηηηθή ηζηνξία, αλαπφθεπθηα, παξαζέηεη ηηο ζπγθξνχζεηο 

θαη ηηο εληάζεηο, ελψ ε θνηλσληθή ηζηνξία απνθαιχπηεη ην 

ρψξν πνπ νη θνηλφηεηεο κνηξάδνληαη θαη βνεζά ζηελ 

πξνψζεζε ηεο ηδέαο ηεο θαηαλφεζεο κεηαμχ ησλ δχν 

θνηλνηήησλ.
63

 Μνιαηαχηα, ζε απηφ ηνλ ηφκν ε θνηλσληθή 

                                                
63 POST-Research Institute (2007), 10.  
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ηζηνξία ρξεζηκνπνηείηαη δηαθνξεηηθά. Σν βηβιίν αξρίδεη κε 

ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή δσή ησλ Σ/Κππξίσλ ζηνπο 

ζχιαθεο, ππφ ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο ηεο θηψρεηαο, ηεο 

πείλαο θαη ησλ εκπάξγθν ησλ Δ/Κππξίσλ. «Μεηαλάζηεπζε 

θαη δχζθνια ρξφληα» αλαγξάθεηαη κε θεθαιαία γξάκκαηα κε 

κηα εηθφλα Σ/Κππξίσλ γπλαηθψλ πνπ δνπλ ζε έλα αληίζθελν, 

ζηε κέζε ηεο ζειίδαο. Παξνπζηάδεηαη επίζεο έλαο αξηζκφο 

απφ κνπζηθνχο θαη κνπζηθά ζπγθξνηήκαηα πνπ αλχςσλαλ ην 

εζηθφ ηνπ θφζκνπ ζ΄ απηά ηα «ζθνηεηλά ρξφληα». Απηά 

αθνινπζνχληαη απφ ηνλ ππφηηηιν «Ζ Σ/Κππξηαθή Κνπιηνχξα 

ζηελ Απνκφλσζε». Σνλίδεηαη, φηη, παξά, ηα Δ/Κππξηαθά 

εκπάξγθν ζηελ νηθνλνκία, ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηελ 

επηθνηλσλία, ν Σ/Κππξηαθφο πνιηηηζκφο δελ δηαβξψζεθε, θαη 

ε πίζηε ζηελ «κεηέξα – παηξίδα» ηνπο ελδπλακψζεθε. 

Σνχξθνη θαιιηηέρλεο θαη ζίαζνη αλχςσλαλ ην εζηθφ, ηνπηθά 

κνπζηθά ζπγθξνηήκαηα ζηήξηδαλ ηνλ θφζκν θαη νη ηνπηθνί 

ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί εμχςσζαλ ην εζληθφ πλεχκα (ζ. 52).Σν 

απφζπαζκα γηα ηελ νηθνλνκηθή δσή, πνπ αθνινπζεί, 

θαηαγξάθεη ηα αγαζά θαη πξντφληα πνπ ζεσξήζεθαλ σο 

«βαζηθέο αλάγθεο» θαη απαγνξεχηεθαλ απφ ηελ Δ/Κππξηαθή 

εγεζία. Αληίζεηα, απφ φηη ζηα αλαζεσξεκέλα δηδαθηηθά 

βηβιία, ε θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή ηζηνξία δελ 

θαιχπηεηαη μερσξηζηά, αιιά ελζσκαηψλεηαη ζηελ 

ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή ηζηνξία.  

Σν πέκπην θεθάιαην κηιά γηα ηηο αηηίεο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

«Δπηρείξεζεο Δηξήλεο» ηνπ 1974. Μαδί κε ηνλ ηίηιν έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί εηθφλεο ησλ ζηξαηεπκάησλ ηνπ Bülent Ecevit, λα 

απνβηβάδνληαη απφ Σνπξθηθά πινία θαη ηνπ Νηελθηάο λα 

θηιά έλαλ ηξαηεγφ. Σν ηκήκα Α, θαιχπηεη ην ππφβαζξν ηεο 

«Δπηρείξεζεο Δηξήλεο», ηελ Διιεληθή ρνχληα θαη ηελ ξήμε 

κε ηνλ Μαθάξην, ην πξαμηθφπεκα ηεο 15
εο

 Ηνπιίνπ ελαληίνλ 

ηνπ Μαθαξίνπ, ν αληίθηππνο ηνπ πξαμηθνπήκαηνο θαη ε 

ζηάζε ησλ Δγγπεηξηψλ Γπλάκεσλ. Ο ιφγνο ηνπ δηραζκνχ 

κεηαμχ ηνπ Μαθαξίνπ θαη ηεο Διιεληθήο Υνχληαο εμεγείηαη 
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απφ ηελ επίζεκε Σνπξθηθή ζθνπηά. Σν ζρέδην ηνπ Μαθαξίνπ 

γηα ηελ Έλσζε ήηαλ λα αθαλίζεη ηνπο Σ/Κχπξηνπο 

καθξνπξφζεζκα θαη λα ηνπο αθνκνηψζεη, ελψ νη 

ππνζηεξηθηέο ηεο ΔΟΚΑ Β‘, ήζειαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

ηελ Έλσζε ζχληνκα ρξεζηκνπνηψληαο βίαηα κέζα (ζ.56). Σν 

Σκήκα Β θαιχπηεη ηελ επνρή ηεο «Δπηρείξεζεο Δηξήλεο», ηηο 

αηηίεο θαη ηηο δηθαηνινγίεο γηα ηελ ζηξαηησηηθή επέκβαζε, ηελ 

πξψηε «Δπηρείξεζε Δηξήλεο» θαη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο 

Γελεχεο, ηε δεχηεξε «Δπηρείξεζε Δηξήλεο» θαη ηηο γεληθέο 

ζπλέπεηεο ηεο επηρείξεζεο. Δηθφλεο, φπσο Σνπξθηθά πινία, 

ζηξαηεχκαηα, αιεμίπησηα, ειηθφπηεξα, ηαλθο, ράξηεο πνπ 

δείρλνπλ ηελ επέιαζε ηνπ Σνπξθηθνχ ζηξαηνχ θαη παηδηά πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηνπο Σνχξθνπο ζηξαηηψηεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε έλαλ ηφλν κηιηηαξηζηηθφ.  

Οη ζθαγέο ησλ Διιήλσλ ζηα Σνπξθηθά ρσξηά, αληαιάξεο, 

Σφρλε, Μαξάζα θαη Αιφδα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο 

επηρείξεζεο πεξηγξάθνληαη κε απηά ηα ιφγηα: Οη Δ/Κχπξηνη 

δνινθφλεζαλ γπλαίθεο, άλδξεο, παηδηά θαη ειηθησκέλνπο 

ρσξίο δηάθξηζε, θαη ηνπο έζαςαλ ζε νκαδηθνχο ηάθνπο. 

Δηθφλεο ησλ δνινθνλεκέλσλ παηδηψλ, κλεκεία θαη νκαδηθνί 

ηάθνη παξεκβάιινληαη κέζα ζην θείκελν.
64

 Τπάξρεη έλα 

δηάγξακκα πνπ ππνινγίδεη ηελ θιίκαθα θαηαλνκήο ησλ 

Διιεληθψλ θαη Σνπξθηθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Ακκνρψζηνπ, πνπ δείρλεη ηε ζπληξηπηηθή ππεξνρή ησλ 

Διιεληθψλ ζηξαηεπκάησλ. Κάησ απφ ην δηάγξακκα, κηα 

εηθφλα ησλ Σ/Κππξηαθψλ Δηξελεπηηθψλ Γπλάκεσλ θαη ησλ 

Σνπξθηθψλ Γπλάκεσλ Αζθαιείαο ηηο παξνπζηάδεη σο «νη 

ζσηήξεο καο» Αλαθέξνληαη κφλν νη ζεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο 

«Δπηρείξεζεο Δηξήλεο». Σα ηειεπηαία δχν ηκήκαηα ηνπ 

θεθαιαίνπ θαιχπηνπλ ηηο αληαιιαγέο πιεζπζκψλ θαη ηνπο 

                                                
64 Σα εζληθά κλεκεία, ηα πνιεκηθά κλεκεία, νη νκαδηθνί ηάθνη γίλνληαη ζεκαληηθά 
ζεκεία κλήκεο (πνιηηηθήο), αλακλήζεσλ θαη ζχγθξνπζεο, ηδηαίηεξα ζε θνηλσλίεο 
πνπ δηαζπάζηεθαλ απφ ηνλ πφιεκν, φπσο ε πξψελ Γηνπγθνζιαβία, ε Λαηηληθή 
Ακεξηθή, ε Μέζε Αλαηνιή θαη ε Αθξηθή.  



~ 81 ~ 

αηρκαιψηνπο πνιέκνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαη πνιίηεο 

αγλννχκελνπο, θαη ην πξφβιεκα ησλ Σ/Κππξίσλ 

αγλννπκέλσλ. Ζ καθξφρξνλε ζησπή ησλ Δ/Κππξίσλ ζρεηηθά 

κε ηε κνίξα ησλ αγλννχκελσλ θαηαθξίλεηαη έληνλα. Τπάξρεη 

κφλν κία πξφηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο Δ/Κχπξηνπο 

αγλννχκελνπο. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ ππάξρεη κηα 

αλέθδνηε δηήγεζε κε ηίηιν «ζηαγφλεο απφ ηελ ηζηνξία», γηα 

ηηο θαθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηα Διιεληθά ζηξαηφπεδα 

αηρκαιψησλ πνιέκνπ ζηελ Λεκεζφ, ηελ Πάθν θαη ηε 

Λάξλαθα, πνπ ηελ αθεγείηαη έλαο πληαγκαηάξρεο ελ 

απνζηξαηεία.  

Σν επφκελν θεθάιαην εζηηάδεηαη ζηελ πνιηηηθή ζηάζε ησλ 

Σ/Κππξίσλ ζηελ πεξίνδν κεηά ηελ «Δπηρείξεζε Δηξήλεο». 

Αλαιχνληαη ν ζρεκαηηζκφο Απηφλνκεο Σνπξθηθήο 

Γηνίθεζεο, ε δηαθήξπμε ηνπ «Σ/Κππξηαθνχ Οκφζπνλδνπ 

Κξάηνπο» θαη ε πνξεία ησλ δηαθνηλνηηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ 1974-1983. ΄ απηφ ην θεθάιαην 

ππάξρνπλ δχν εξσηήζεηο πξνο έξεπλα. Ζ πξψηε δεηά απφ 

ηνπο καζεηέο, λα βξνπλ, «ηη είλαη έλα νκφζπνλδν θξάηνο» θαη 

ε δεχηεξε είλαη λα αλαθαιχςνπλ «ηη είλαη ε ηδξπηηθή 

ζπλέιεπζε». Απηφ ην θεθάιαην είλαη ζρεηηθά ζχληνκν.  

Σν έβδνκν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηελ 

ίδξπζε ηεο «Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Βφξεηαο Κχπξνπ». 

ηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ, θηγνπξάξνπλ ε ζεκαία ηεο 

«ΣΓΒΚ», έλαο ράξηεο ηεο Κχπξνπ θαη κηα γηγαληηαία ζεκαία 

ζηα Βνπλά ηνπ Πεληαδάρηπινπ. Σν βηβιίν εμεγεί ηηο αηηίεο 

γηα ηελ ίδξπζε ηεο «ΣΓΒΚ», ηεο αλαθήξπμεο ηεο 

Γεκνθξαηίαο, ηηο απφςεηο ηνπ Καζεγεηή Suat Bilge γηα ηε 

λνκηκφηεηα ηεο «ΣΓΒΚ», ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, 

ηελ απνδνρή ηνπ πληάγκαηνο θαη ηηο εθινγέο. Καηφπηλ, 

πεξηγξάθνληαη ν αληίθηππνο απφ ηελ αλαθήξπμε ηεο 

«ΣΓΒΚ» ζηε δηεζλή αξέλα. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ, 

εμεγείηαη ε έλλνηα ηεο απηνδηάζεζεο ζε έλαλ θχθιν θαη κηα 

εξεπλεηηθή εξψηεζε δεηά απφ ηνπο καζεηέο, λα ζπιιέμνπλ 
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πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο πεγέο, ζρεηηθά κε ηελ αλαθήξπμε 

ηεο «ΣΓΒΚ».  

Σν ηειεπηαίν θεθάιαην θαιχπηεη ηηο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο 

θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο απφ ην 1983 κέρξη ζήκεξα. Σν 

πξψην ζέκα θαιχπηεη ηηο ζρέζεηο «ΣΓΒΚ» θαη Σνπξθίαο θαη 

εμαίξεη ηελ ππνζηήξημε πνπ αλέιαβε λα πξνζθέξεη ε «κεηέξα 

– παηξίδα», γηα λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ηνκέσλ ηεο 

νηθνλνκίαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ ηνπξηζκνχ 

θαη ηεο πγείαο. Πξνβάιινληαη ζρέδηα γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηνπ λεξνχ, ζπλ ππνδνκέο θαη αξσγή, 

ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Σνπξθία. ην επφκελν ηκήκα 

πεξηγξάθνληαη νη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, 

ην εκπφξην, ηελ γεσξγία, ηνλ ηνπξηζκφ, θαζψο θαη ν ξφινο 

ησλ παλεπηζηεκίσλ. Σν Σκήκα Γ αλαθέξεηαη ζηελ επίπησζε 

ησλ εκπάξγθν ζηελ «ΣΓΒΚ». Τπνζηεξίδεηαη, φηη κεηά ην 

δεκνςήθηζκα γηα ην ρέδην Αλάλ, ν Κφθη Αλάλ παξαθίλεζε 

ην πκβνχιην Αζθαιείαο, λα ηεξκαηίζεη ηελ απνκφλσζε ησλ 

Σ/Κππξίσλ. ΄ απηφ πξνέβαιε βέην ε Ρσζία. Δπηπιένλ, 

δειψλεηαη, φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε δελ ηήξεζε ηελ 

ππφζρεζε ηεο γηα άξζε ησλ εκπάξγθν δχν κέξεο κεηά ην 

δεκνςήθηζκα. (ζ.95) 

Σν επφκελν ηκήκα θάλεη κηα αλαζθφπεζε ηεο αλαθήξπμεο 

ηεο «ΣΓΒΚ» κέρξη ζήκεξα: Ζ Γέζκε Ηδεψλ ηνπ Γθάιη, ε 

δηαδηθαζία πνπ μεθίλεζε απφ ηνλ Κφθη Αλάλ, ην ρέδην Αλάλ 

θαη ην Γεκνςήθηζκα πνπ αθνινχζεζε. Απηφ ην θεθάιαην 

ηζρπξίδεηαη φηη νη πξνζπάζεηεο γηα επίιπζε θαη νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ, απέηπραλ ιφγσ 

ηεο απφξξηςεο ηνπ ζρεδίνπ απφ ηνπο Δ/Κχπξηνπο. ην 

ηειεπηαίν θνκκάηη ππάξρνπλ δχν εηθφλεο απφ ηηο καδηθέο 

δηαδειψζεηο. Οη Σ/Κχπξηνη θξαηνχλ ηε ζεκαία ηεο ΔΔ θαη 

αθίζεο κε ην ΝΑΗ θαη νη Δ/Κχπξηνη Διιεληθέο θαη Κππξηαθέο 

ζεκαίεο θαη αθίζεο κε ην ΟΥΗ. Αλαιχνληαη ελ ζπληνκία νη 

ζρέζεηο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Κχπξνπ απφ ην 1962 κέρξη 

ην 2004 κε κηα ηειηθή δήισζε, φηη ε έληαμε ησλ Δ/Κππξίσλ 
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ζηελ ΔΔ είλαη παξάλνκε ζχκθσλα κε ηε πλζήθε 

Δγγπήζεσο. Σν βηβιίν ηειεηψλεη κε ηηο εμειίμεηο ζηελ 

εζσηεξηθή πνιηηηθή απφ ην 1983 κέρξη ζήκεξα. Αλαθέξνληαη 

ηζνηηκίεο ζε πνιηηηθή ηζρχ, θπβεξλήζεηο ζπλαζπηζκνχ, 

εθιεγέληεο Πξσζππνπξγνί θαη Πξφεδξνη. ηελ ηειεπηαία 

ζειίδα ηνπ βηβιίνπ, είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε ζεηξά 

θσηνγξαθίεο ησλ δηαθφξσλ Πξσζππνπξγψλ θαη Πξνέδξσλ.  

πκπεξαζκαηηθά, απηφο ν θαηλνχξγηνο ηφκνο ζθηαγξαθεί ηελ 

Σ/Κππξηαθή Ηζηνξία απφ ηελ επίζεκε Σνπξθηθή ζθνπηά. Ζ 

επίδξαζε ηνπ εζληθηζκνχ κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζε φιν ην 

βηβιίν. ε αληίζεζε κε ηα δηδαθηηθά βηβιία πνπ 

απνζχξζεθαλ, δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά ζην θνηλφ 

παξειζφλ θαη ηηο θνηλέο εκπεηξίεο ηεο Σ/Κππξηαθήο θαη 

Δ/Κππξηαθήο θνηλφηεηαο. Ζ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή 

ηζηνξία πξνζεγγίδεηαη απφ κηα εληειψο δηαθνξεηηθή γσλία 

θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή ηζηνξία, 

πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ παξαδείγκαηα γηα ηηο θαζεκεξηλέο; 

αληημνφηεηεο. Ζ ζπκπεξίιεςε ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ ησλ 

Δ/Κππξίσλ ζε παξαιιειηζκφ κε ηνπο Σ/Κχπξηνπο έρεη 

εγθαηαιεηθζεί. Δπηπιένλ, δελ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο 

κεηνλνηηθέο νκάδεο ηεο Κχπξνπ, φπσο ηνπο Αξκέληνπο θαη 

ηνπο Μαξσλίηεο. Ζ αλαθνξέο ζηηο Δ/Κππξηαθέο απψιεηεο, 

ηνλ πφλν θαη ηα βάζαλα ζηηο επίδηθεο πεξηφδνπο απνθεχγεηαη. 

ζνλ αθνξά ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, δελ πηνζεηείηαη ε 

πξνζέγγηζε πνπ έρεη επίθεληξν ηνλ καζεηή ζην βαζκφ πνπ ην 

έθαλαλ ηα βηβιία πνπ απνζχξζεθαλ. Τπάξρνπλ πνιχ ιίγεο 

εξσηήζεηο γηα κειέηε θαη ην ζηπι ηνπ ηφκνπ δελ εληζρχεη ηελ 

δηαινγηθή δηδαζθαιία. Πεξαηηέξσ, ν γεληθφο γξαθηθφο 

ζρεδηαζκφο ηνπ βηβιίνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη θηιηθά.  

Ο πξνεγνχκελνο επί θεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο Σ/Κππξηαθνχ 

Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πξνγξακκαηηζκέλεο 

Αλάπηπμεο, Γξ. Hasan Alicik αλέιπζε ην βηβιίν, 

ρξεζηκνπνίεζε ζηαηηζηηθέο θαη ηηο εμέδσζε ζηελ εθεκεξίδα 

Yenidüzen. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ, απηφο ν ηφκνο έρεη 
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49 Σνπξθηθέο θαη Σ/Κππξηαθέο ζεκαίεο, 27 πνιεκηθέο εηθφλεο 

θαη εηθφλεο κεηαλάζηεπζεο, 20 θσηνγξαθίεο ηνπ Ρανχθ 

Νηελθηάο, 19 εηθφλεο «καξηχξσλ», 16 θσηνγξαθίεο ηνπ Γξ. 

Fazıl Küçük, 7 απφ πνιεκηθά κλεκεία θαη θνηκεηήξηα, θαη 3 

εηθφλεο ηνπ Αηαηνχξθ. Σν ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, 

πεξηιακβάλεη 44 αλαθνξέο ζηνλ Ρανχθ Νηελθηάο, 34 ζηε 

«κάρε», 32 ρξήζεηο ηεο ιέμεο «βηαηνπξαγία», 27 ηεο ιέμεο 

«άκπλα» ή «αληίζηαζε» θαη 27 ηεο ιέμεο «κάξηπξεο».
65

 Σν 

ζεκαληηθφηεξν κεηνλέθηεκα ηνπ βηβιίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ 

Alicik, ήηαλ ε ζχγρπζε πνπ πξνθαιεί ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα 

ηεο ηαπηφηεηαο. Σν βηβιίν γεληθά αλαθέξεηαη ζηνπο 

«Σνχξθνπο ηεο Κχπξνπ», αιιά πεξηζηαζηαθά, ρξεζηκνπνηεί, 

επίζεο, θαη ηνλ φξν «Σ/Κχπξηνη. Δπηπιένλ, ε ηαπηφηεηα 

«καο» βαζίδεηαη ζηελ ερζξφηεηα πξνο «εθείλνπο».
66

 

 

IV) Οπηική Ανάλςζη ηων Γιδακηικών Δγσειπιδίων 

Δίλαη θαιά γλσζηφ, φηη νη εηθφλεο δελ είλαη ηφζν «αζψεο» 

φζν θαίλνληαη. πλνδεχνληαη πάληνηε απφ ζπγθεθξηκέλεο 

ηδέεο πνπ ηνπο πξνζδίδνπλ λφεκα. πσο ππνζηεξίδεη ν 

Roland Barthes ζην «Ο Μχζνο ζήκεξα»,  

Έλα δέλδξν είλαη έλα δέλδξν, Ναη, θπζηθά... κσο, έλα δέλδξν 

φπσο εθθξάδεηαη απφ ηελ Minou Drouet, δελ είλαη πηα αθξηβψο 

έλα δέλδξν, είλαη έλα δέλδξν πνπ είλαη δηαθνζκεκέλν, 

πξνζαξκνζκέλν ζε έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο θαηαλάισζεο, 

θνξησκέλν θπξηνιεθηηθά κε απηφ – απφιαπζε, εμέγεξζε, 

εηθφλεο, ελ νιίγνηο κε έλα είδνο θνηλσληθήο ρξήζεο πνπ 

πξνζηίζεηαη ζην θαζαξφ ζέκα.67 

Αθνινπζψληαο ηνλ Barthes, νη εηθφλεο ζηα δηδαθηηθά βηβιία 

ηζηνξίαο ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν: δελ είλαη κφλν 

                                                
65 Hasan Alicik (2009). ‗UBP‘nin Yeni Tarih Kitapları‘ [«Σα θαηλνχξγηα ηζηνξηθά 
δηδαθηηθά βηβιία ηνπ UBP»]. Δθεκεξίδα Yenidüzen. 23 επηεκβξίνπ.  
66 Ibid. 
67 Roland Barthes (1972). ‗Myth Today‘. ην Mythologies. Trans. Annette Lavers. 
New York: Noonday Press,107-108.  
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εηθφλεο πνπ δείρλνπλ «ηζηνξηθά γεγνλφηα». Μάιινλ, ηα 

«γεγνλφηα» ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα «δεκηνπξγήζνπλ» ην 

είδνο ηεο ηζηνξίαο πνπ ζέινπλ νη ζπγγξαθείο. Οη εηθφλεο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ «κχζν», 

φπσο ππνζηεξίδεη ν Barthes. Δλ ηνχηνηο, ζα κπνξνχζακε λα 

παξαηεξήζνπκε, φηη ην γεγνλφο, φηη «ν κχζνο είλαη έλα είδνο 

νκηιίαο», ηα «γεγνλφηα» κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε 

έλαλ ηξφπν πνπ λα γίλνληαη κπζηθά.
68

 Μνιαηαχηα, κπνξνχκε 

λα δηεξσηεζνχκε, πψο νη εηθφλεο, πνπ ζεσξνχληαη φηη είλαη 

«γεγνλφηα», κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα γίλνπλ 

κπζηθέο. χκθσλα κε ηνλ Roland Barthes, 

Ο κπζηθφο ιφγνο είλαη θηηαγκέλνο απφ έλα πιηθφ πνπ είλαη ήδε 

επεμεξγαζκέλν, ψζηε λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ επηθνηλσλία. 

Απηφ ζπκβαίλεη, επεηδή φια ηα πιηθά ελφο κχζνπ (είηε 
απεηθνληζκέλα είηε γξαπηά), πξνυπνζέηνπλ κηα ζεκαηνδνηηθή 

ζπλεηδεηφηεηα, πνπ κπνξεί θαλείο λα ζπιινγηζζεί γη΄ απηά 

θαζψο ππνηηκά ηελ νπζία ηνπο. Απηή ε νπζία δελ είλαη 

αζήκαληε, νη εηθφλεο, είλαη ζίγνπξν, είλαη πην επηηαθηηθέο απφ ηε 

γξαθή, επηβάιινπλ θάπνην λφεκα κε κηαο, ρσξίο λα ην επεμεγνχλ 

ή λα ην αλαιχνπλ. κσο, απηή δελ είλαη πηα κηα ζπζηαηηθή 

δηαθνξά. Οη εηθφλεο κεηαβάιινληαη ζε έλα είδνο γξαθήο εθφζνλ 

έρνπλ θάπνην λφεκα: φπσο ε γξαθή, δεηνχλ κηα ιέμε.69 

πσο επηζεκαίλεη ν Barthes, ν ηξφπνο πνπ ν κπζηθφο ιφγνο 

ιεηηνπξγεί, εμαξηάηαη απφ ηα ζηεξεφηππα ή ηηο παξαδνρέο 

ησλ αλζξψπσλ, έηζη ψζηε κπνξεί θαλείο «λα ιάβεη ην 

πξννξηζκέλν κήλπκα» ρσξίο λα θαηαιάβεη γηαηί παίξλεη ην 

κήλπκα, επεηδή «απηά» απνηεινχλ έλα είδνο γξακκαηηθήο ή 

γιψζζαο, πνπ δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ην 

ζεκαηλφκελν.  

                                                
68 Ibid. H ηδέα φηη ηα γεγνλφηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε «δεκηνπξγία» 
ηζηνξίαο είλαη παξκέλε απφ ηνλ Rancière, 38-39. Έκθαζε ζην πξσηφηππν. 
69 Barthes, 108-109. Έκθαζε ζην πξσηφηππν.  
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IV α) Οπηική Ανάλςζη ηος Γιδακηικού Δγσειπιδίος 

Σ/Κςππιακήρ Ιζηοπίαρ ηηρ 9ηρ Σάξηρ 

 «Γηαβάδνληαο» ηηο εηθφλεο ηνπ βηβιίνπ ηεο 9
εο

 ηάμεο, 

κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππ΄ φςηλ ηδέεο, φπσο «κπζνπνίεζε», 

θαζψο θαη «ρξεζηκνπνίεζε ησλ γεγνλφησλ γηα λα 

θαηαζθεπαζηεί ε πξννξηζκέλε ηζηνξία». Μηα καηηά ζηα 

εμψθπιιά ησλ ηξηψλ βηβιίσλ (ην πην πξφζθαην θαη ηα 

παιηά), δείρλεη φηη ππάξρεη κεγάιν ράζκα φζνλ αθνξά ζηελ 

ηδενινγία. Σν βηβιίν ηνπ 2009, ρσξίο θαλέλα δηζηαγκφ, 

ηνλίδεη έλα πξάγκα: ηελ Σνπξθηθή ηδηφηεηα ησλ Σ/Κππξίσλ. 

Οιφθιεξν ην εμψθπιιν είλαη ρσξηζκέλν ζε ηέζζεξηο εηθφλεο: 

ε κεγαιχηεξε είλαη ην πνξηξέην ηνπ Αηαηνχξθ κε θνπζηνχκη, 

λα θνηηάδεη ζε απφζηαζε. Ζ εηθφλα ηελ νπνία θνηηάδεη είλαη 

ελδηαθέξνπζα: ην νηθφζεκν ησλ Οζσκαλψλ. ηαλ ν 

Αηαηνχξθ εγήζεθε ηεο επαλάζηαζεο θαη ίδξπζε ηελ 

Σνπξθηθή Γεκνθξαηία, ε ηζηνξία ηεο λέαο Σνπξθίαο 

βαζίζηεθε πάλσ ζηελ απάξλεζε ηεο Οζσκαληθήο ηζηνξίαο. 

Δληνχηνηο, είλαη επίζεο ζχλεζεο γηα ηνπο εζληθηζηέο, λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Αηαηνχξθ θαη ηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία καδί, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα «λέν 

εζληθηζηηθφ ιφγν» πνπ ππνγξακκίδεη ηελ Σνπξθηθή ηδηφηεηα. 

Απ΄ απηή ηελ άπνςε, νη ζπγγξαθείο θαηαζθεπάδνπλ κηα 

ελδηαθέξνπζα γιψζζα απφ ηελ αξρή. Κάησ απφ ηελ εηθφλα 

ηνπ Αηαηνχξθ ππάξρεη κηα εηθφλα ηνπ Οζσκαλνχ νπιηάλνπ 

ειίκ ηνπ Β‘. Γίπια απφ ηελ εηθφλα ηνπ, ππάξρεη κηα άπνςε 

ηνπ κηλαξέ ηνπ Σεκέλνπο Arab Ahmet Δπζχο εμαξρήο, ην 

θαηλνχξγην δηδαθηηθφ βηβιίν παξαπέκπεη ζηελ έλλνηα ηεο 

Σνπξθηθήο ηδηφηεηαο, εθφζνλ φιεο απηέο νη εηθφλεο είλαη 

ζεκαηνδφηεο ηεο Σνπξθηθήο ηδηφηεηαο. Οη εηθφλεο 

ιεηηνπξγνχλ αθξηβψο κε ηνλ ηξφπν πνπ ππνζηεξίδεη ν Barthes 

«νη εηθφλεο, ζηα ζίγνπξα, είλαη πην επηηαθηηθέο απφ ηε γξαθή, 
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επηβάιινπλ ην κήλπκα κε κηαο, ρσξίο λα ην επεμεγνχλ ή λα 

ην αλαιχνπλ».
70

  

Αληηζέησο, ηα εμψθπιια ησλ βηβιίσλ ηνπ 2004 είλαη ηειείσο 

δηαθνξεηηθά: Σν εμψθπιιν δείρλεη έλα πινίν ζην ιηκάλη ηεο 

Κεξχλεηαο. Γελ ππάξρεη θακία έλδεημε γηα ηελ «εζληθφηεηα» 

ηνπ πινίνπ ή θάπνηα άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ζεκαηνδνηεί εζληθή ηαπηφηεηα. Πξάγκαηη, παξφιν πνπ ν 

ηίηινο είλαη Τ/Κππξηαθή Ιζηνξία 1, κπνξνχκε λα πνχκε, φηη 

θαίλεηαη πην νπδέηεξν ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ, επεηδή ε 

Κεξχλεηα είλαη κηα πφιε ζηελ Κχπξν, θαη δείρλνληαο έλα 

πινίν ζην ιηκάλη ηεο Κεξχλεηαο, νη καζεηέο δελ 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ εζληθή ηαπηφηεηα πνπ κπνξεί λα 

έρνπλ, αιιά κάιινλ ζε κηα πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, πνπ 

κπνξεί λα εηδσζεί σο κηα πην νπδέηεξε πξνζέγγηζε. Ζ 

Κππξηαθή Ιζηνξία (1878-1960) κπνξεί επίζεο λα ζεσξεζεί σο 

πην νπδέηεξν βηβιίν ζε ζχγθξηζε κε εθείλν ηνπ 2009, παξφιν 

πνπ ην ρξψκα ζην θφλην είλαη εληειψο φκνην κε εθείλν πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην CTP (Ρεπνπκπιηθαληθφ Σνπξθηθφ Κφκκα). 

Πεξαηηέξσ, θάησ ζην θέληξν ηεο ζειίδαο, είλαη 

ηνπνζεηεκέλεο θάπνηεο εηθφλεο ζαλ θσηνγξαθηθφ θηικ 

(βαζηθά, δελ είλαη ην πψο θαίλεηαη ε εηθφλα, είλαη ε 

ζεκαηνδφηεζε πνπ θάλεη λα ζθεθηεί θαλείο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν). Οη κπξνζηηλέο εηθφλεο δείρλνπλ θάπνηεο θάζεηο ηεο 

πνιηηηθήο ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ, εθφζνλ απηφ είλαη ην φιν 

ζέκα ηνπ βηβιίνπ. Κνηηάδνληαο ηηο εηθφλεο απφ δεμηά πξνο ηα 

αξηζηεξά:  

α) Ζ ζεκαία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη, ζην ππφβαζξν ν 

Γξ. Fazıl Küçük πνπ αλαθνηλψλεη ηελ ίδξπζε ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο. Ζ ίδηα εηθφλα ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζηε ζειίδα 

79.  

β) «Μηα ζθελή απφ κία απφ ηηο δηαδειψζεηο ζηελ Πιαηεία 

Taksim ζηελ Σνπξθία». Ζ ίδηα εηθφλα ππάξρεη θαη ζηε ζειίδα 75.  

                                                
70 Ibid.  
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γ) Μηα εηθφλα Σ/Κππξίσλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1930. ηε ζειίδα 41, 

ην βηβιίν εμεγεί πνηνη είλαη απηνί νη άλζξσπνη. «Ζ νκάδα ησλ 

Κεκαιηζηψλ πνπ πήξε κέξνο ζηηο εθινγέο ηνπ 1930 γηα ην 

Ννκνζεηηθφ πκβνχιην[Kavanin Meclisi]» 

δ) Μηα εηθφλα ηνπ Αηαηνχξθ θαη ησλ θίισλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ Σνπξθηθνχ πνιέκνπ γηα αλεμαξηεζία. Ζ ίδηα εηθφλα ππάξρεη 

θαη ζηελ ζειίδα 37. 

ε) Απηή ε εηθφλα είλαη ζην νπηζζφθπιιν ηνπ βηβιίνπ. Δίλαη κηα 

άπνςε απφ έλα Οζσκαληθφ θαθελείν (Kıraathan-i Osmani).Ζ 
ίδηα εηθφλα ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο θαη ζηε ζειίδα 29.  

ζη) Μέιε ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ (Kavanin Meclisi) ην 

1900. Ζ ίδηα εηθφλα ππάξρεη επίζεο θαη ζηε ζειίδα 20.  

δ) Μηα εηθνλνγξάθεζε απφ Βξεηαλνχο λα πςψλνπλ ηε 

Βξεηαληθή ζεκαία ζηελ Κχπξν. Ζ ίδηα εηθφλα ρξεζηκνπνηείηαη 

θαη ζηηο ζειίδεο 1 θαη 19.  

ην νπηζζφθπιιν ππάξρνπλ αθφκε δχν εηθφλεο ζην βάζνο: ε 

κεγάιε είλαη ε εηθφλα κηαο πνξείαο δηακαξηπξίαο ησλ 

Σ/Κππξίσλ ελάληηα ζηελ Έλσζε θαη ηελ αλεξγία ζηελ 

Κχπξν.(ζ.61) Άιιε κία, θάησ απφ ην νπηζζφθπιιν, είλαη ε 

εηθφλα ηεο Κππξηαθήο Παξέιαζεο – κηα δηθνηλνηηθή 

παξέιαζε πνπ έθαλαλ καδί νη Σ/Κχπξηνη θαη νη Δ/Κχπξηνη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπο 

(ζ.50). ηα νπηζζφθπιια ησλ βηβιίσλ, αλαγξάθεηαη κηα 

παξάγξαθνο απφ ηνλ πξφινγν: 

Ζ ζχγρξνλε ηζηνξηθή εθπαίδεπζε ζηνρεχεη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο θαη ζην λα δείμεη ζηνπο λένπο έλαλ δξφκν γηα λα 

αλαπηχμνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο. ηηο κέξεο καο, ε ηζηνξία δελ 

δηαπξαγκαηεχεηαη κφλν πνιηηηθά ζέκαηα, αιιά, επίζεο, θαη 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο πνπ είλαη νιηζηηθέο θαη 

ζεκαληηθέο. Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο 

είλαη λα κελ αξλείηαη ηελ χπαξμε ηνπ άιινπ, αιιά λα θνηηάδεη ηα 

γεγνλφηα απφ κηα πνιχπιεπξε πξννπηηθή... Φπζηθά, απηφ ην 

βηβιίν ζα είλαη επηηπρεκέλν, κφλν αλ θάλεη ηνπο λένπο λα 

απνιαχζνπλ ηελ Κππξηαθή ηζηνξία. Απηή ε επηηπρία ζα 

ζπλερηζηεί κφλν εάλ άιια ζχγρξνλα εγρεηξίδηα αθνινπζήζνπλ 
απηφ ην βηβιίν.  
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χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, ε επηηπρία απηνχ ηνπ βηβιίνπ 

είλαη δπλαηή, κφλν εάλ θαη άιινη αθνινπζήζνπλ ηελ ίδηα 

πξννπηηθή. Δληνχηνηο, απφ απηή ηελ άπνςε, είλαη δχζθνιν λα 

πνχκε φηη ην βηβιίν ήηαλ επηηπρεκέλν, επεηδή ελψ ηα 

θαηλνχξγηα βηβιία πνπ αθνινχζεζαλ απηφ ζηε ρξήζε 

ζχγρξνλσλ κεζφδσλ, φπσο ηελ ππνβνιή εξσηήζεσλ θαη ηελ 

αλάζεζε ζηνπο καζεηέο λα θάλνπλ έξεπλα, είλαη δηαθνξεηηθά 

απφ άιιεο απφςεηο. Μνιαηαχηα, ην νπηζζφθπιιν ηνπ βηβιίνπ 

ηνπ 2009 έρεη θαη πάιη ηέζζεξηο εηθφλεο, φπσο θαη ην 

εμψθπιιν. Ξεθηλψληαο απφ επάλσ δεμηά, ππάξρεη κηα άπνςε 

ηνπ θεληξηθνχ Σαρπδξνκείνπ, κηα άπνςε απφ κηα δηαδήισζε 

ζηελ Σνπξθία 9ζ.96). έλαο ράξηεο ηεο Κχπξνπ, θαη ην 

έκβιεκα ηεο ΣΜΣ (Σνπξθηθή Αληηζηαζηαθή Οξγάλσζε). Ζ 

εηθφλα ηνπ ηαρπδξνκείνπ είλαη ε πην νπδέηεξε. Ζ εηθφλα ηεο 

δηαδήισζεο είλαη αζπξφκαπξε, ππάξρνπλ ζηξαηηψηεο ζηελ 

εηθφλα θαη δίλεη ζε θάπνηνλ ηελ εληχπσζε φηη γίλεηαη θάηη 

ζαλ πφιεκνο ή θάηη παξφκνην. Αλαπφθεπθηα θάπνηνο 

ζθέθηεηαη ηνλ πφιεκν ή ηε βία. Κάησ απφ ηελ εηθφλα ηνπ 

ηαρπδξνκείνπ, παξνπζηάδεηαη ν ράξηεο ηεο Κχπξνπ, παξφιν 

πνπ είλαη ζαθέο, φηη ν ζηφρνο είλαη λα θαλεί ε γεσγξαθηθή 

ζρέζε ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Σνπξθίαο, θάηη πνπ παξαπέκπεη 

πίζσ ζην βηβιίν ηνπ Vehbi Zeki Serter, πνπ ππνζηεξίδεη, φηη 

«κπνξνχκε λα πνχκε, φηη ε Κχπξνο ηζηνξηθά, γεσγξαθηθά, 

ζηξαηεγηθά θαη νηθνλνκηθά είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

Αλαηνιία θαη απνηειεί κέξνο ηεο Μηθξάο Αζίαο».
71 

Ζ 

Σνπξθία θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εηθνλνγξάθεζεο 

θαη ε Κχπξνο παξνπζηάδεηαη λα απνηειείηαη απφ ηελ 

«Σνπξθηθή Γεκνθξαηία ηεο Βφξεηαο Κχπξνπ» θαη ηελ 

«ΔΓΝΚ» [Δ/Κππξηαθή Γηνίθεζε ηεο Νφηηαο Κχπξνπ].
72

 

Γίπια ζηνλ εηθνλνγξαθεκέλν ράξε, απφ δεμηά πξνο αξηζηεξά, 

ππάξρεη ην έκβιεκα ηεο ΣΜΣ, κηα ζεκαληηθή εηθφλα ζηνλ 

                                                
71 Kızılyürek. (1999), 390. 
72 «Δ/Κππξηαθή Γηνίθεζε ηεο Νφηηαο Κχπξνπ» είλαη ν φξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 
επίζεκνη ηεο ΣΓΒΚ φηαλ αλαθέξνληαη ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία.  
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αγψλα ησλ Σ/Κππξίσλ ελαληίνλ ησλ Δ/Κππξίσλ θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο δηεζλνηηθήο βίαο. πλνιηθά, αθφκε θαη κηα 

γξήγνξε καηηά ζηα εμψθπιιά δείρλεη φηη ην λέν δηδαθηηθφ 

βηβιίν είλαη απφ ηελ αξρή, γξακκέλν κε ζθνπφ λα δψζεη 

έκθαζε ηελ Σνπξθηθή ηδηφηεηα ησλ Σ/Κππξίσλ, θαη φζνλ 

αθνξά ζηελ εζληθφηεηα, αιιά θαη ζηελ θνπιηνχξα.  

Μεηά απφ ην εμψθπιιν, νη εηθφλεο ζην βηβιίν ηνπ 2009 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο, γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ 

πξνπαγάλδα. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ 

ΣΜΣ, παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο κνξθέο ζηελ ΣΜΣ, θαζψο 

θαη ηα εκβιήκαηα ηεο ΣΜΣ θαη ην άγαικα ηεο. Σν βηβιίν δελ 

πεξηέρεη εηθφλεο πνπ λα απεηθνλίδνπλ βία, εηδηθά φηαλ κηιά 

γηα ηε ζχγρξνλε πνιηηηθή ηζηνξία. Δληνχηνηο, απηφ δελ 

ζεκαίλεη φηη ην βηβιίν αθνινπζεί κηα νπδέηεξε πξνζέγγηζε. 

Αληηζέησο, φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ, ε βαζηθή ηδέα ηνπ 

βηβιίνπ έγθεηηαη ζηελ έλλνηα κηαο ακθίδξνκεο ελαληίσζεο 

(εκείο θαη εθείλνη) θαη ηεο λνκηκνπνίεζεο ηεο «ΣΓΒΚ» κέζσ 

ηνπ Σνπξθηθνχ εζληθηζκνχ.  

Μνιαηαχηα, ην θαηλνχξγην δηδαθηηθφ βηβιίν πεξηέρεη φλησο, 

απηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο κείδνλ «δνκηθφ 

ιάζνο». ηε ζειίδα 19, ππάξρεη κηα εηθφλα ησλ «αλζξψπσλ 

πνπ κεηαλαζηεχνπλ ζηελ Κχπξν απφ ηελ Αλαηνιία». κσο, 

αλ θνηηάμεη θαλείο ηελ εηθφλα πξνζεθηηθά, κπνξεί λα δεη, φηη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δείρλεη Ηζαγελείο Ακεξηθάλνπο θαη φρη 

Σνχξθνπο απφ ηελ Αλαηνιία. Απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

έλα θαιφ παξάδεηγκα ηεο ηδέαο ηνπ Barthes, φηη «νη εηθφλεο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

κχζνπο». Δδψ κηα εηθφλα ησλ Ηζαγελψλ Ηλδηάλσλ ηεο 

Ακεξηθήο (ίζσο λα είλαη κηα θσηνγξαθία ηεο εμφδνπ ησλ 

Ηλδηάλσλ ηεο Ακεξηθήο, πνηνο μέξεη;) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

«δείμεη» ηελ κεηαλάζηεπζε απφ ηελ Αλαηνιία ζηελ Κχπξν. 

Πηζαλφηαηα, νη ζπγγξαθείο θαηά ιάζνο έδσζαλ απηή ηελ 

εηθφλα ζην ηππνγξαθείν. Δληνχηνηο,. Αθφκα θαη αλ 

αληηιήθζεθαλ ην ιάζνο κεηά απφ ηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ, 
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δελ είπαλ ηίπνηα γη απηφ ζην θνηλφ, έηζη θαλείο δελ κπνξεί λα 

μέξεη, αλ πξφθεηηαη γηα ιάζνο ή αλ ζπκπεξηέιαβαλ ζπλεηδεηά 

ηελ εηθφλα.  

 

IV β) Οπηική Ανάλςζη ηηρ Κςππιακήρ Ιζηοπίαρ 1960 – 

1968, ηηρ Κςππιακήρ Ιζηοπίαρ 1968 -2005 και ηος 

Δγσειπιδίος Σ/Κςππιακήρ Ιζηοπίαρ ηος 2009 για ηη 10η 

Σάξη 

Οη νπηηθέο παξαζηάζεηο, ηα δηαγξάκκαηα θαη νη ράξηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Βηβιίν Κππξηαθήο Ιζηνξίαο ηνπ 2009 

γηα ηε 10 Σάμε, δηαθέξεη αηζζεηά απφ ηα παιηφηεξα 

δηδαθηηθά βηβιία. Σν εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ Κππξηαθή 

Ιζηνξία 1960 -1968 πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο θσηνγξαθίεο: έλα 

άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Halkın Sesi κε ηίηιν ηελ απφξξηςε 

ηεο πξφηαζεο ηνπ Μαθαξίνπ γηα ηα 13 ζεκεία ηξνπνπνίεζεο 

ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1960 θαη δίπια κηα θσηνγξαθία 

ζηξαηησηψλ ησλ ΖΔ κε αθηδσηφ ζπξκαηφπιεγκα, παξαδίπια 

κηα θσηνγξαθία Σ/Κππξίσλ πνπ δνπλ ζε αληίζθελα θαη κηα 

άιιε εηθφλα ηνπ Νηελθηάο θαη ηνπ Κιεξίδε θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Απηέο νη εηθφλεο ζην 

εμψθπιιν αληηπξνζσπεχνπλ ζε κεγάιν κέξνο ην 

πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ. Σν νπηζζφθπιιν ηνπ βηβιίνπ έρεη 

κηα κεγάιε θσηνγξαθία ηνπ Πξνέδξνπ Μαθαξίνπ θαη ηνπ 

Αληηπξνέδξνπ Γξ. Küçük ζε κηα επίζθεςε ζε έλα ρσξηφ, λα 

αθνχλε ηα παξάπνλα ησλ πνιηηψλ, θάηη πνπ απνηειεί κηα 

πνιχ ζεηηθή εηθφλα γηα ηε ζπλεξγαζία ζην παξειζφλ, κεηαμχ 

ησλ εγεηψλ ησλ δχν θνηλνηήησλ. .Ζ ίδηα θσηνγξαθία 

ρξεζηκνπνηείηαη κέζα ζην βηβιίν ζηελ πξψηε ζειίδα ζην 

θεθάιαην γηα ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ζηα πξψηα 

ρξφληα ηεο Γεκνθξαηίαο. Κάησ απφ απηή ηε κεγάιε 

θσηνγξαθία, ππάξρνπλ πέληε κηθξέο εηθφλεο ε κηα δίπια 

ζηελ άιιε. Ζ πξψηε απεηθνλίδεη ηελ Διιεληθή Μεγάιε Ηδέα, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ αεηφ σο κνηίβν ζην ππφβαζξν, ε 
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δεχηεξε εηθφλα δείρλεη ηελ ππνγξαθή ησλ πκθσληψλ 

Επξίρεο –Λνλδίλνπ γηα ηελ ίδξπζε ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο, ε ηξίηε είλαη κηα θσηνγξαθία ηνπ Γξ. Küçük, 

πνπ ηνλ ζεθψλεη ν ιαφο ζηνπο ψκνπο κεηά απφ ηελ εθινγή 

ηνπ σο Αληηπξνέδξνπ, θαη ε ηειεπηαία είλαη έλα άξζξν ηεο 

εθεκεξίδαο Halkin Sesi γηα ηε ζπλάληεζε ηνπ Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ. ιεο νη θσηνγξαθίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζην νπηζζφθπιιν, ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο θαη κέζα ζην 

θείκελν, αιιά ζε κεγαιχηεξν κέγεζνο.  

ην πξψην θεθάιαην ππάξρνπλ δχν εηθφλεο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο αληηηηζέκελνπο εζληθηζκνχο ζην λεζί: 

ην έκβιεκα ηεο ΣΜΣ κε ζχκβνιν ην ιχθν θαη κηα εηθφλα 

πνπ παξνπζηάδεη ηελ Διιεληθή Μεγάιε Ηδέα κε ηνλ αεηφ σο 

κνηίβν ζην ππφβαζξν. Μεηά ππάξρεη έλα ρξνλνδηάγξακκα 

απφ ην 1959 -1968, κε ηηο εηθφλεο ησλ αξρεγψλ θαη ησλ δχν 

θνηλνηήησλ, ράξηεο, αξρεία εθεκεξίδσλ θαη θσηνγξαθίεο 

ζηξαηησηψλ. ην ηειεπηαίν θεθάιαην, πνπ αζρνιείηαη κε κηα 

απφ ηηο πην επαίζζεηεο πεξηφδνπο: «Διιεληθή Δπηζεηηθφηεηα 

θαη Μεηαλάζηεπζε/ Δμνξία», ππάξρεη κηα αθίζα πνπ 

απεηθνλίδεη ηε θηινδνμία ησλ Διιήλσλ γηα ηε Μεγάιε Ηδέα 

θαη ηξεηο δηαθνξεηηθέο θσηνγξαθίεο πνπ δείρλνπλ 

ζηξαηηψηεο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Οη νπηηθέο παξαζηάζεηο 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε έλαλ ηξφπν πνπ πξνζπαζεί λα είλαη 

ηζνξξνπεκέλνο. Οη νπηηθέο παξαζηάζεηο πνπ απεηθνλίδνπλ 

ηα γεγνλφηα ηνπ 1963, πεξηιακβάλνπλ εηθφλεο ησλ 

ζηξαηησηψλ ησλ ΖΔ. Γελ ππάξρνπλ αηκαηνβακκέλεο εηθφλεο 

δνινθνλεκέλσλ παηδηψλ φπσο ζηα πξνεγνχκελα δηδαθηηθά 

βηβιία.  

Σν βηβιίν Κππξηαθή Ιζηνξία 1968 – 2005, έρεη ηέζζεξηο 

κηθξέο εηθφλεο ζηε κέζε ηνπ εμψθπιινπ. Απηέο είλαη, 

αληίζηνηρα, κηα εηθφλα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ηελ αλαθήξπμε 

ηεο «ΣΓΒΚ» ζηε Βνπιή, κηα θσηνγξαθία ηνπ Νηελθηάο θαη 

ηνπ Κιεξίδε λα θάλνπλ ρεηξαςία δίπια απφ ην Γεληθφ 

Γξακκαηέα Perez De Cuellar, κηα εηθφλα απφ ηηο καδηθέο 
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δηαδειψζεηο ππέξ ηνπ ρεδίνπ Αλάλ, θαη ηνλ ησξηλφ 

Πξφεδξν Μερκέη Αιί Σαιάη, πνπ απεηθνλίδεη ηελ αιιαγή 

ζηελ Σ/Κππξηαθή πνιηηηθή εγεζία. Σν νπηζζφθπιιν έρεη 

επίζεο ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο εηθφλεο ζηε κέζε. Γχν απφ 

απηέο είλαη απφ ηελ Σνπξθηθή ζηξαηησηηθή επηρείξεζε ηνπ 

1974: Ο Σνχξθνο Πξσζππνπξγφο Bülent Ecevit πνπ 

αλαθνηλψλεη ηελ «Δπηρείξεζε Δηξήλεο», θαη κηα εηθφλα ησλ 

Σνπξθηθψλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ λα επειαχλνπλ. Ζ ηξίηε 

είλαη θαη πάιη απφ ην Κνηλνβνχιην θαηά ηε δηαθήξπμε ηεο 

«ΣΓΒΚ» θαη ε ηειεπηαία δείρλεη έλα παιηφ ιεσθνξείν 

γεκάην κε Σ/Κχπξηνπο πνπ κεηαλαζηεχνπλ απφ ην Νφην ζην 

Βνξξά ην 1975. Απηή ε εηθφλα θαηαιακβάλεη ην κηζφ απφ ην 

θφλην ηνπ νπηζζφθπιινπ, πνπ ρσξίδεηαη απφ ηηο ηέζζεξηο 

κηθξέο εηθφλεο θαη ην θφλην ηνπ άιινπ κηζνχ ηνπ 

νπηζζφθπιινπ έρεη κηα εηθφλα απφ ηηο εθδειψζεηο εηξήλεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ην ρέδην 

Αλάλ. Οη εηθφλεο παξνπζηάδνληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά, θαη 

ζπκβνιίδνπλ ηα νξφζεκα ηεο πεξηφδνπ πνπ θαιχπηεη ην 

βηβιίν. Έλα απφ ηα εμέρνληα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ 

ηφκνπ είλαη ε ρξήζε αλζξψπσλ σο βάζε ζηηο νπηηθέο 

παξαζηάζεηο. Τπάξρνπλ πνιιέο εηθφλεο ηεο πνιηηηθήο ειίη, 

ηφζν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ βφξεηνπ ηκήκαηνο 

ηνπ λεζηνχ, φζν θαη ηεο Διιάδαο, ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Σα άξζξα απφ εθεκεξίδεο είλαη ε άιιε 

βαζηθή πεγή, φκσο ζ΄ απηφ ηνλ ηφκν δελ ππάξρεη ζέζε γηα 

θσηνγξαθίεο πνπ λα δείρλνπλ ηε ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ δχν 

θνηλνηήησλ: νχηε ζεκαίεο, νχηε κλεκεία, νχηε θνηκεηήξηα.  

Απφ ηελ άιιε, ην θαηλνχξγην δηδαθηηθφ βηβιίν Τ/Κππξηαθή 

Ιζηνξία γηα ηελ Σάμε 10, έρεη κηα πνιχ δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε. ην επάλσ κέξνο ηνπ εμσθχιινπ ππάξρεη κηα 

εηθφλα ηνπ Μνπζηαθά Κεκάι Αηαηνχξθ πάλσ ζε κηα 

θφθθηλε πιαηθφξκα. Πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ηνπ 

εμσθχιινπ παξνπζηάδεη εηθφλεο απφ ηνλ πφιεκν ηνπ 1974, 

φπσο Σνχξθηθα αιεμίπησηα λα πξνζγεηψλνληαη, ηηο 
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Σνπξθηθέο δπλάκεηο θαη ζηξαηηψηεο ηνπ πεδηθνχ, γπλαίθεο θαη 

παηδηά λα μεθεχγνπλ απφ ην βνκβαξδηζκφ, θαη κηα κεγάιε 

ζεκαία ηεο «ΣΓΒΚ» θάησ. Ζ πίζσ ζειίδα ρξεζηκνπνηεί ην 

ιηκάλη ηεο Κεξχλεηαο, έλα κλεκείν κε ηηο ζεκαίεο ηεο 

Σνπξθίαο θαη ηεο «ΣΓΒΚ», έλαλ ειεθηξνπαξαγσγηθφ ζηαζκφ 

θαη ηελ εηθφλα ελφο δέλδξνπ. Πάλσ απφ ηνλ Σνπξθηθφ εζληθφ 

χκλν ζηελ επφκελε ζειίδα ππάξρνπλ ζεκαίεο ηεο Σνπξθίαο 

θαη ηεο «ΣΓΒΚ» πνπ αληηπξνζσπεχνπλ, σο ζπλήζσο, ηελ 

ελφηεηα. ηηο επφκελεο ζειίδεο ππάξρνπλ δχν εηθφλεο ηνπ 

Αηαηνχξθ.  

Σν πξψην θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ θαιχπηεη ηελ ίδξπζε ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Τπάξρεη κηα εηθφλα Σ/Κππξίσλ ζην 

θάζηξν ηεο Ακκνρψζηνπ, πνπ πεξηκέλνπλ ηελ άθημε ησλ 

ηνπξθηθψλ ζηξαηεπκάησλ, έλα άξζξν εθεκεξίδα πνπ 

αλαθέξεη φηη «αγθαιηάζακε ηα Μερκεηδίθ», θαη ην ζιφγθαλ 

«Οη Σνχξθνη ζηξαηηψηεο επηζηξέθνπλ ζηελ Κχπξν κεηά απφ 

82 ρξφληα».  

Σν κέξνο πνπ αθνινπζεί αθνξά ζηελ αληίιεςε ησλ δχν 

θνηλνηήησλ γηα ην λέν ζρεκαηηζκφ. Τπάξρεη έλα πνξηξέην 

ηνπ Μαθαξίνπ πνπ θξαηά ηελ Διιεληθή ζεκαία κε ηελ 

Κππξηαθή ζεκαία απφ πίζσ αθνινπζείηαη απφ ηελ εξψηεζε: 

«ηη θαηαιαβαίλεηε απφ απηή ηελ εηθφλα;» 

Ζ πξνβιεκαηηθή πεξίνδνο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηα 13 

πξνηεηλφκελα ζεκεία ηξνπνπνίεζεο ηνπ πληάγκαηνο 

ζπκπιεξψλνληαη κε κηα εηθφλα ηνπ Μαθαξίνπ λα ραηξεηά δχν 

ζηξαηηψηεο. Έλαο ππφηηηιφο δειψλεη φηη ν Μαθάξηνο δελ 

παξαηηήζεθε απφ ηελ ηδέα ηεο Έλσζεο θαηά δε δηάξθεηα ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Σν θεθάιαην κε ηηο δηαθνηλνηηθέο 

ηαξαρέο έρεη δχν εηθφλεο κε γπλαίθεο ζηελ ζειίδα ηεο 

επηθεθαιίδαο: ζηε κηα ε γπλαίθα θεχγεη λα γιηηψζεη κε έλα 

κσξφ ζηελ αγθαιηά ηεο. ζηελ άιιε γπλαίθεο αγθαιηάδνληαη 

θαη θιαίλε. Κάησ απφ ηηο δχν εηθφλεο ππάξρεη κηα 

θσηνγξαθία ηνπ Μαθαξίνπ πνπ ραηξεηάεη κηα νκάδα 
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αλζξψπσλ απφ έλα απηνθίλεην, κέζα ζε κηα παλεγπξηθή 

αηκφζθαηξα. ε ζρέζε κε ηηο ερζξνπξαμίεο ηνπ Γεθεκβξίνπ 

1963, ρξεζηκνπνηνχληαη εηθφλεο απφ ηηο βαξβαξφηεηεο ησλ 

Δ/Κππξίσλ ζ΄ απηέο ηηο κάρεο θαη εηθφλεο ησλ «καξηχξσλ». 

πσο ζηα πξψηα δηδαθηηθά βηβιία, ρξεζηκνπνηείηαη κηα 

θσηνγξαθία ησλ δνινθνλεκέλσλ παηδηψλ ηνπ ηξαηεγνχ 

ησλ Σ/Κππξηαθψλ Γπλάκεσλ Nihat İlhan. Δληνχηνηο, φπσο 

εμεγείηαη αλσηέξσ, απηή δελ είλαη ε πνιχ γλσζηή 

θσηνγξαθία ηνπ αηκαηνβακκέλνπ κπάληνπ πνπ δείρλεη πνχ 

δνινθνλήζεθαλ ηα παηδηά. ε φιν απηφ ην ηκήκα, 

ρξεζηκνπνηνχληαη αθεηδψο εηθφλεο κε «κάξηπξεο», πνιεκηθά 

κλεκεία, θνηκεηήξηα, πνιεκηζηέο κε φπια, γπλαίθεο πνπ 

ηξέρνπλ λα γιηηψζνπλ βξίζθνληαο άζπιν ζε Σνπξθηθά 

ζρνιεία.  

ην επφκελν κέξνο, θαιχπηεηαη ε θνηλσληθή δσή ζηνπο 

ζχιαθεο κε ηηο ιέμεηο «κεηαλάζηεπζε θαη δχζθνια ρξφληα» 

γξακκέλεο κε θεθαιαία γξάκκαηα. ηε κέζε θηγνπξάξεη κηα 

εηθφλα απφ Σ/Κχπξηεο γπλαίθεο πνπ δνπλ ζε έλα αληίζθελν. 

Παξνπζηάδεηαη επίζεο έλαο αξηζκφο απφ κνπζηθνχο θαη 

κνπζηθά ζπγθξνηήκαηα πνπ αλχςσλαλ ην εζηθφ ηνπ ιανχ. Ζ 

«επηρείξεζε εηξήλεο» ηνπ 1974 παξνπζηάδεηαη κε εηθφλεο ηνπ 

Bülent Ecevit, ζηξαηεπκάησλ κνπ απνβηβάδνληαη απφ 

ηνπξθηθά πινία θαη κηα εηθφλα ηνπ Νηελθηάο πνπ θηιά έλαλ 

ηξαηεγφ. ‘ απηφ ην κέξνο νπηηθέο παξαζηάζεηο, φπσο 

Σνπξθηθά πινία, αιεμίπησηα, ειηθφπηεξα, ηαλθο, ράξηεο πνπ 

δείρλνπλ ηελ επέιαζε ηνπ Σνπξθηθνχ ζηξαηνχ θαη παηδηά πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηνπο Σνχξθνπο ζηξαηηψηεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε κηιηηαξηζηηθή γιψζζα. .Φσηνγξαθίεο 

δνινθνλεκέλσλ παηδηψλ, κλεκείσλ θαη νκαδηθψλ ηάθσλ 

παξνπζηάδνληαη ζε φιν ην θείκελν. Πξνο ην ηέινο απηνχ ηνπ 

θεθαιαίνπ, ππάξρεη έλα ζρεδηάγξακκα πνπ ππνινγίδεη ηελ 

θιίκαθα θαηαλνκήο ησλ Διιεληθψλ θαη Σνπξθηθψλ 

ζηξαηεπκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο Ακκνρψζηνπ, πνπ δείρλεη ηε 

ζπληξηπηηθή ππεξνρή ησλ Διιεληθψλ ζηξαηεπκάησλ. Κάησ 
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απφ ην δηάγξακκα, κηα εηθφλα ησλ Σ/Κππξηαθψλ 

Δηξελεπηηθψλ Γπλάκεσλ θαη ησλ Σνπξθηθψλ Γπλάκεσλ 

Αζθαιείαο ηηο παξνπζηάδεη σο «νη ζσηήξεο καο» είλαη 

αθηεξσκέλν ζηελ ίδξπζε ηεο «Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Βφξεηαο Κχπξνπ». 

Σν θεθάιαην γηα ηελ αλαθήξπμε ηεο «Σνπξθηθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Βφξεηαο Κχπξνπ» αξρίδεη κε ηε ζεκαία ηεο 

«ΣΓΒΚ», έλα ράξηε ηεο Κχπξνπ θαη κηα γηγαληηαία ζεκαία 

ζηα Βνπλά ηνπ Πεληαδάρηπινπ. ην ηειεπηαίν θνκκάηη, πνπ 

θαιχπηεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην ρέδην Αλάλ θαη ην 

δεκνςήθηζκα, ππάξρνπλ δχν εηθφλεο απφ ηηο καδηθέο 

δηαδειψζεηο. Οη Σ/Κχπξηνη θξαηνχλ ηε ζεκαία ηεο ΔΔ θαη 

αθίζεο κε ην ΝΑΗ θαη νη Δ/Κχπξηνη Διιεληθέο θαη Κππξηαθέο 

ζεκαίεο θαη αθίζεο κε ην ΟΥΗ ε απηέο ηηο εηθφλεο νη 

Δ/Κχπξηνη παξνπζηάδνληαη σο αληί εηξεληζηέο θαη ελάληηνη 

ζηε ζπκθηιίσζε. πκπεξαζκαηηθά, αμίδεη λα επαλαιάβνπκε 

ηελ αλάιπζε ηνπ πξψελ Δπί θεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο 

Σ/Κππξηαθνχ Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Πξνγξακκαηηζκέλε Αλάπηπμεο, Γξ. Hasan Alicik. Γήισζε 

φηη ζ΄ απηφ ηνλ ηφκν ππάξρνπλ 49 Σνπξθηθέο θαη 

Σ/Κππξηαθέο ζεκαίεο, 27 πνιεκηθέο εηθφλεο θαη εηθφλεο 

κεηαλάζηεπζεο, 20 θσηνγξαθίεο ηνπ Ρανχθ Νηελθηάο, 19 

εηθφλεο «καξηχξσλ», 16 θσηνγξαθίεο ηνπ Γξ. Fazıl Küçük, 7 

απφ πνιεκηθά κλεκεία θαη θνηκεηήξηα, θαη 3 εηθφλεο ηνπ 

Αηαηνχξθ.
73

  

 

V) ςμπέπαζμα 

ηε καθξφρξνλε ηζηνξία ηεο ζπκβίσζεο ηνπο, νη Σ/Κχπξηνη 

θαη νη Δ/Κχπξηνη ήξζαλ ζε ζχγθξνπζε θαη δεκηνχξγεζαλ 

«εζληθηζηηθέο ηζηνξίεο». Χο απνηέιεζκα, έλαο αξηζκφο απφ 

γεληέο κεγάισζε κε πξνθαζνξηζκέλεο ηδέεο πνπ αθνξνχλ 

                                                
73 Αlicik  
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ζηνλ «άιιν». Παξ΄ φια απηά, ε εθινγή ηνπ Σ/Κππξηαθνχ 

Ρεπνπκπιηθαληθνχ Σνπξθηθνχ Κφκκαηνο (CTP), πνπ είλαη 

ππέξ κηαο ιχζεο, κεηά απφ ηελ απνδνρή ηεο νκνζπνλδηαθήο 

ιχζεο ηνπ ρεδίνπ Αλάλ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

Σ/Κππξίσλ, έδεημε, φηη ε αθήγεζε ηεο ζχγθξνπζεο κπνξεί λα 

απνθεπρζεί πξνο ράξηλ ηεο κειινληηθήο επαλέλσζεο. Απηή ε 

πξννπηηθή αληηθαηνπηξηδφηαλ ζηα αλαζεσξεκέλα δηδαθηηθά 

βηβιία Ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ, παξφιν πνπ πξνθάιεζαλ 

έληνλεο ζπδεηήζεηο ζην βφξεην κέξνο ηνπ λεζηνχ. Δληνχηνηο, 

κεηά ηε λίθε ηνπ θφκκαηνο Δζληθήο Δλφηεηαο (UBP) ζηηο 

γεληθέο εθινγέο, ηνλ Απξίιην ηνπ 2009, ηα δηδαθηηθά βηβιία 

ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ, αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηελ θαηλνχξγηα 

θπβέξλεζε απφ έλα λέν βηβιίν πνπ δηαλεκήζεθε ζε φια ηα 

δεκφζηα ζρνιεία γηα ην θζηλνπσξηλφ εμάκελν ηνπ 2009.  

΄ απηή ηελ έθζεζε, ηα ηέζζεξα δηδαθηηθά βηβιία «Κππξηαθή 

Ηζηνξία» πνπ εηνηκάζηεθαλ απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ CTP γηα 

ηα Λχθεηα (Σάμε 9,10,11 θαη 12) αλαιχζεθαλ θαη 

ζπγθξίζεθαλ κε ηα δχν βηβιία «Σ/Κππξηαθή Ηζηνξία» πνπ 

έθηηαμε ε παξνχζα θπβέξλεζε ηνπ UBP. Σν πεξηερφκελν θαη 

νη νπηηθέο παξαζηάζεηο ησλ βηβιίσλ αμηνινγήζεθαλ απφ κηα 

πξννπηηθή εηξελφθηιεο εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηα 

επξήκαηα απηήο ηεο ζπγθξηηηθήο κειέηεο, ηα ησξηλά 

δηδαθηηθά βηβιία Σ/Κππξηαθήο Ηζηνξίαο έρνπλ επηζηξέςεη ζε 

κηα εζλνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ρξεζηκνπνηψληαο πεξηζζφηεξν 

εζληθηζηηθφ θαη κηιηηαξηζηηθφ ιφγν θαη νπηηθέο παξαζηάζεηο.  

Σα βηβιία πνπ γξάθηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ CTP πξνζπάζεζαλ λα δνπλ ηα γεγνλφηα 

απφ κηα πνιππνιηηηζκηθή πξννπηηθή, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

ηζηνξία σο έλαλ ηξφπν λα κάζνπκε ηελ αιιεινθαηαλφεζε 

θαη ηελ ακνηβαία αλνρή.
74

 Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ην βηβιίν 

                                                
74 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηδενινγία ησλ δηδαθηηθψλ 
βηβιίσλ πνπ γξάθηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ CTP, βιέπε 
ηνπο πξνιφγνπο απηψλ ησλ βηβιίσλ 
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Kıbrıs Türk Tarihi 1 [Τνπξθνθππξηαθή Ιζηνξία 1], πνπ 

θαιχπηεη ηελ πεξίνδν ηεο Κχπξνπ απφ ηελ πξντζηνξία κέρξη 

ην ηέινο ησλ Οζσκαλψλ, δελ εζηηάζηεθε κφλν ζηελ 

Οζσκαληθή ή ηελ Σνπξθηθή ηζηνξία, αιιά θαη ζηελ ηζηνξία 

ηνπ θφζκνπ θαη ηελ ηζηνξία ηεο Κχπξνπ. Γηα λα ην πνχκε κε 

άιια ιφγηα, ηα βηβιία πνπ γξάθηεθαλ ππφ ηελ θπβέξλεζε 

CTP, πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ζρέζε ηεο 

Κχπξνπ κε ηνλ θφζκν. Απηφ κπνξνχζακε λα ην δνχκε 

εηδηθφηεξα ζηηο κηθξέο ζηήιεο, ζε θάζε ζειίδα ηνπ βηβιίνπ, 

πνπ είραλ ηίηιν «γεγνλφηα ζηνλ θφζκνπ». Παξφιν πνπ ην 

βηβιίν κηιά γηα ηελ Οζσκαληθή ηζηνξία, δίλεη επίζεο. 

ρξνλνινγηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ηη ζπλέβαηλε ζηνλ ππφινηπν 

θφζκν ηελ ίδηα επνρή.  

ην βηβιίν Κππξηαθή Ηζηνξία (1878 -1960), παξακέλεη ε ίδηα 

ηδέα, δειαδή, λα αλαιχνπκε ηελ ηζηνξία ηεο Κχπξνπ, ρσξίο 

φκσο λα ηελ απνζπνχκε απφ ηελ ηζηνξία ηνπ θφζκνπ. Με 

άιια ιφγηα, ζηνρεχεη λα δείμεη, πσο ν, ηη ζπλέβαηλε ζηελ 

Κχπξν δελ είλαη κνλαδηθφ θαη φηη ε Κχπξνο είλαη απιψο έλα 

κέξνο ηνπ θφζκνπ πνπ έδεζε ζπγθξνχζεηο, πνιέκνπο θιπ, 

αθξηβψο φπσο θαη άιια κέξε ηνπ θφζκνπ. Δληνχηνηο, ζην 

δηδαθηηθφ βηβιίν ηνπ 2009, πνπ γξάθηεθε αθξηβψο κεηά απφ 

ηελ εθινγή ηεο λέαο θπβέξλεζεο ηνπ UBP, κπνξνχκε λα 

δνχκε φηη ππήξμε θάπνηα «ειαθξηά αιιαγή». Απηή ε 

«αιιαγή» έγθεηηαη θπξίσο, ζηελ έλλνηα, φηη ε ηζηνξηθή 

εθπαίδεπζε παξακέλεη έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο πνπ 

δεκηνπξγεί εζληθά ζέκαηα, θάηη πνπ είλαη έλα «δψξν» ηνπ 

κνληεξληζκνχ. Οη ζπγγξαθείο ηνπ θαηλνχξγηνπ βηβιίνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ «γεγνλφηα» γηα λα «δεκηνπξγήζνπλ» έλα 

«λέν είδνο αθήγεζεο», πνπ δελ βαζίδεηαη ζηελ αλνρή, ηελ 

πνιχ-πνιηηηζκηθφηεηα, αιιά ζηελ ηδέα φηη νη Σ/Κχπξηνη 

έρνπλ αγσληζηεί απφ ηφηε πνπ έθζαζαλ ζην λεζί θαη φηη νη 

Σ/Κχπξηνη είλαη Σνχξθνη πνπ ήξζαλ απφ ηελ Αλαηνιία. Δλ 

ηνχηνηο, ζα κπνξνχζακε λα παξαηεξήζνπκε ην γεγνλφο φηη 

παξφιν πνπ ε βαζηθή αθήγεζε αθνχγεηαη πεξηζζφηεξν ιεο 
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θαη ε ηζηνξία ηνπ Vehbi Zeki Serter «μαλαρηππά», έρνπλ γίλεη 

επίζεο θαη θάπνηεο αιιαγέο. Γηα παξάδεηγκα, ζην βηβιίν 

Κππξηαθή Ιζηνξία (1878-1960), ππάξρεη έλα ηκήκα πνπ 

ηηηινθνξείηαη «Ζ Κνπιηνχξα καο» (ζ. 100-101), πνπ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί, σο κηα «ειαθξηά αιιαγή» απφ ηελ αθήγεζε ηνπ 

βηβιίνπ ηνπ Vehbi Zeki Serter, επεηδή ζην βηβιίν ηνπ Serter, 

δελ ππήξρε θάηη πνπ λα ιέγεηαη Σ/Κππξηαθή θνπιηνχξα. Σν 

βηβιίν ηνπ 2009 ζπκκεξίδεηαη βαζηθά ηελ ίδηα ηδέα ηνπ 

παιηνχ βηβιίνπ πνπ έγξαςε ν Serter, αιιά έρεη θάπνηεο 

κηθξέο δηαθνξέο θαη απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 

αληηθαηνπηξίδεη ην γεγνλφο, φηη κεηά ην ρέδην Αλάλ, ε 

ηδηφηεηα ηνπ Σ/Κχπξηνπ έγηλε έλα ζέκα θαη ίζσο – 

ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν κε ζεακαηηθφ ηξφπν επεηδή δελ 

ππάξρεη θακία ηζρπξή έλδεημε γη απηφ – νη ζπγγξαθείο 

«ζπλεηδεηνπνίεζαλ» φηη θάπνηα πξάγκαηα ρξεηάδνληαλ 

αιιαγή, ιφγσ ηεο πνιηηηθήο αηκφζθαηξαο ζην βφξεην ηκήκα 

ηνπ λεζηνχ.
75

  

Σν βηβιίν Κππξηαθή Ιζηνξία (1960 -1968) γηα ηελ Σάμε 11 

θαιχπηεη κηα ακθηιεγφκελε πεξίνδν δηεζλνηηθήο βίαο ζηε 

δεθαεηία ηνπ ‘60, ζηελ νπνία έρνπκε αληηηηζέκελεο επίζεκεο 

πξνπαγάλδεο θαη απφςεηο απφ Δ/Κχπξηνπο θαη Σ/Κχπξηνπο. 

Σα πξνεγνχκελα βηβιία, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ην 1974 

κέρξη ην 2004, ηελ πεξηέγξαςαλ σο ηελ πεξίνδν ηεο 

Δ/Κππξηαθήο επηζεηηθφηεηαο ελαληίνλ ησλ Σ/Κππξίσλ: 

ζθνηεηλή, ρσξίο ειπίδα θαη γεκάηε έξηδεο. Αληηζέησο απηφ ην 

βηβιίν δίλεη κηα πνιχ δηαθνξεηηθή εηθφλα κε ηα ιεθηηθά θαη 

νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Τπάξρεη κηα εθηεηακέλε 

θνηλσληθή ηζηνξία, έλα ζηνηρείν πνπ ππνγξακκίδεη ηηο θνηλέο 

αλεζπρίεο θαη δπζρέξεηεο ησλ δχν θνηλνηήησλ ζηελ Κχπξν. 

Έρνπλ ελζσκαησζεί ζέκαηα πνπ θαηά παξάδνζε ακεινχληαλ, 

φπσο ηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα ηεο επνρήο θαη ε εμέιημε ησλ 

                                                
75 Γηα ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ άλνδν ηεο Κππξηαθήο ηδηφηεηαο θαη ην ρέδην 
Αλάλ, βι. Vural θαη Özuyanık, 149. 
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Σ/Κππξηαθψλ θαη Δ/Κππξηαθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Σν πην 

ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηα δηδαθηηθά βηβιία ηεο Κππξηαθήο 

ηζηνξίαο, αθφκε θαη ηα ειαθξψο αλαζεσξεκέλα, είλαη λα 

απνθεχγεηαη ν εζληθηζκφο (κε εμαηξνπκέλσλ θαη ησλ πην 

επαίζζεησλ πεξηφδσλ ηνπ 1963 θαη 1974) θαη λα εληζρχεηαη ε 

θξηηηθή ζθέςε.  

Ο ηειεπηαίνο ηφκνο ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ Κππξηαθή 

Ιζηνξία (1968 -2005) γηα ηελ Σάμε 12 άπηεηαη κηαο άιιεο 

ακθηιεγφκελεο πεξηφδνπ: αξρίδνληαο απφ ηηο ελδνθνηλνηηθέο 

ζπλνκηιίεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄60, πξνρσξά ζηνλ Πφιεκν ηνπ 

1974 ζηελ Κχπξν θαη θαηαιήγεη ζηελ αλαθήξπμε ηεο ΣΓΒΚ 

θαη ηηο ηειεπηαίεο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην ρέδην Αλάλ. 

Κάζε έλα απφ απηά ηα γεγνλφηα απνηέιεζε έλα θξίζηκν 

νξφζεκν ζηελ ηζηνξία ηεο Κχπξνπ. Απηφο ν ηφκνο πξνζπαζεί 

λα ηεξήζεη κηα ακεξφιεπηε πξνζέγγηζε, απνθεχγνληαο ηηο 

θξηηηθέο θαη ηελ ρξήζε ηερληθήο γιψζζαο. Έρεη έλα 

θαηλνηφκν ζηπι, φπσο ε ρξήζε ρξνλνδηαγξακκάησλ, ην λα 

δείρλεη επάιιεια ηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο Σ/Κππξίσλ θαη 

Δ/Κππξίσλ θαη ην λα ζπκπεξηιακβάλεη ηελ νηθνλνκηθή 

ηζηνξία. Άιιε κηα θαηλνηνκία είλαη ην γισζζάξην, κέζα ζην 

θείκελν, πνπ εμεγεί ην εμεηδηθεπκέλν ιεμηιφγην. Τηνζεηεί, 

επίζεο, κηα δηαινγηθή δηδαθηηθή κέζνδν θαη κηα πξνζέγγηζε 

επηθεληξσκέλε ζηνλ καζεηή, κε εξσηήζεηο γηα έξεπλα θαη 

ζπδήηεζε πνπ αθνινπζνχλ θάζε επίκαρν ζέκα ζηελ 

Κππξηαθή ηζηνξία.  

Απφ ηελ άιιε, ην βηβιίν ηνπ 2009 Τ/Κππξηαθή Ιζηνξία γηα 

ηελ Σάμε 10, πεξηγξάθεη ην παξειζφλ απφ ηελ Σνπξθηθή 

«επίζεκε κλήκε» ή ηζηνξηθή ζθνπηά. Ζ επίδξαζε ηνπ 

εζληθηζκνχ κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζε φιν ην βηβιίν θαη, ζε 

αληίζεζε κε ηα απνζπξκέλα βηβιία δελ ππάξρεη αλαθνξά ζην 

θνηλφ παξειζφλ νχηε ζηηο θνηλέο εκπεηξίεο ησλ δχν 

θνηλνηήησλ. Ζ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή ηζηνξία 

πξνζεγγίδεηαη απφ κηα δηαθνξεηηθή γσλία θαη ελζσκαηψλεηαη 

ζηελ πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή ηζηνξία, γηα λα δψζεη 
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παξαδείγκαηα ησλ θαζεκεξηλψλ δπζρεξεηψλ ησλ Σ/Κππξίσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Κππξηαθήο δηακάρεο. Ζ ζπκπεξίιεςε 

ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ ησλ Δ/Κππξίσλ παξάιιεια κε 

εθείλεο ησλ Σ/Κππξίσλ έρεη εγθαηαιεηθζεί. Δπηπιένλ, δελ 

γίλεηαη αλαθνξά ζηηο κεηνλνηηθέο νκάδεο ηεο Κχπξνπ, φπσο 

ηνπο Αξκέληνπο θαη ηνπο Μαξσλίηεο. Ζ αλαθνξέο ζηηο 

Δ/Κππξηαθέο απψιεηεο, ηνλ πφλν θαη ηα βάζαλα ζηηο επίδηθεο 

πεξηφδνπο απνθεχγεηαη. ζνλ αθνξά ζηε δηδαθηηθή 

κεζνδνινγία, δελ πηνζεηείηαη ε πξνζέγγηζε πνπ έρεη 

επίθεληξν ηνλ καζεηή ζηελ έθηαζε πνπ ην έθαλε ην 

πξνεγνχκελν βηβιίν.  

Δληνχηνηο, παξφιν πνπ ηα εζληθά δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

βηβιία είλαη δσηηθά, νη καζεηέο καζαίλνπλ επίζεο θαη απφ 

άιια θαλάιηα, φπσο ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ε 

νηθνγέλεηα ηνπο ή νη ζπλνκήιηθνη ηνπο. ε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο, νη καζεηέο έξρνληαη ζην ζρνιείν κε 

πξνθαηεηιεκκέλεο απφςεηο θαη ηζηνξηθέο αληηιήςεηο, πξηλ 

αθφκε δνπλ ηα δηδαθηηθά βηβιία θαη αξρίζνπλ ην πξφγξακκα. 

Σφζν νη καζεηέο φζν θαη νη θαζεγεηέο θέξλνπλ καδί ηνπο ζην 

ζρνιείν δηαθνξεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο ηζηνξίεο [...] νη νπνίεο 

είλαη ζθελσκέλεο ζε έλα επξχηεξν πιαίζην 

θνηλσληθνπνιηηηθψλ δπλάκεσλ, αλαγθψλ θαη 

ζπκθεξφλησλ».
76

 Πεξαηηέξσ, νη θαζεγεηέο είλαη εθείλνη πνπ 

ζέηνπλ ζε ρξήζε ηα βηβιία θαη εθαξκφδνπλ ηα πξνγξάκκαηα 

θαη σο εθ ηνχηνπ, εθείλνη επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ 

δηδάζθεηαη ε χιε. Απφ απηή ηελ άπνςε, ε εθπαίδεπζε ησλ 

θαζεγεηψλ είλαη έλα ζεκειηψδεο κέξνο ηεο εηξελφθηιεο 

εθπαίδεπζεο.  

Θα πξέπεη επίζεο λα επηζεκάλνπκε, φηη φηαλ αλαιάβακε ηελ 

αλάιπζε ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, ησλ αλαζεσξεκέλσλ θαη 

                                                
76 Michalinos Zembylas and Zvi Bekerman, (2008). ‗Dilemmas of Justice 

in Peace/Coexistance Education: Affect and the Politics of Identity‘. 
Review of Education, Pedagogy and Cultural Studies, 30(5), 415.  
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ησλ επαλαζεσξεκέλσλ, ν ζθνπφο καο δελ ήηαλ λα 

ππαηληρζνχκε πνην βηβιίν παξνπζηάδεη θαιχηεξα ηελ ηζηνξία. 

ε θάζε πεξίπησζε, δελ έρεη γίλεη θάπνηα επηζηεκνληθή 

αλάιπζε πνπ λα κεηξήζεη ηελ απήρεζε ησλ δηδαθηηθψλ 

βηβιίσλ, νχηε έλαο απφ ζπκθσλεζέλ απνινγηζκφο ζρεηηθά κε 

ηελ ακθηιεγφκελε πεξίνδν ηεο Κππξηαθήο ηζηνξίαο. Μπνξεί 

επίζεο, λα εηπσζεί φηη ν κείδνλ ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

ηζηνξίαο είλαη λα παξάγεη ζην κέιινλ πνιίηεο κάιινλ παξά 

λα δψζεη κηα αιεζηλή αλαθνξά γηα ην παξειζφλ ζε 

κνηξαζκέλεο θνηλσλίεο. Έηζη, ε βαζηθή κέξηκλα ηεο 

εηξελφθηιεο εθπαίδεπζεο δελ είλαη ε «θαιή» ηζηνξία έλαληη 

ηεο «θαθηάο», αιιά ε ηζηνξία σο έλα εξγαιείν γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο εηξήλεο θαη ηεο ζπκθηιίσζεο. Γελ κπνξνχκε λα 

αξλεζνχκε φηη κηα εζληθηζηηθή ηζηνξηθή αθήγεζε ζίγνπξα 

δηθαηνινγεί ηηο παξειζνληηθέο δηακάρεο αλάκεζα ζηηο δχν 

θνηλφηεηεο. Δληνχηνηο, ζα πξέπεη ε ηζηνξία θαη ε αλάκλεζε 

ηεο λα είλαη ην θεληξηθφ ζέκα γηα ηνπο Κχπξηνπο, ή κήπσο ζα 

πξέπεη ην κέιινλ καο λα κεηξάεη πεξηζζφηεξν απφ ην 

παξειζφλ καο.  

Απηφ είλαη έλα εξψηεκα πνπ ζεθψλεη ζπδήηεζε. Ζ εθκάζεζε 

ηεο ηζηνξίαο δελ πξέπεη λα είλαη κηα αξλεηηθή εκπεηξία, νχηε 

κηα εθπαίδεπζε πνπ δηδάζθεη ηνπο λένπο γηα ηηο ζπγθξνχζεηο 

θαη ηνλ αληαγσληζηηθφ εζληθηζκφ ζηνλ θφζκν, θαη ηδηαίηεξα 

ζηε δηθή ηνπο θνηλσλία. Αληηζέησο, ε εθκάζεζε ηεο ηζηνξίαο 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο ζπνπδαζηέο, λα θαηαλνήζνπλ ηα 

παξειζνληηθά γεγνλφηα, λα αλαξσηεζνχλ, λα αλαιχζνπλ θαη 

λα επηδηψμνπλ έλα θαιχηεξν κέιινλ. πσο, αλαθέξεηαη 

πξνεγνπκέλσο, ζηελ εηζαγσγή, ζπκπεξηιακβάλνληαο 

πεξηζζφηεξα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή ηζηνξία παξά 

κφλν κε ηνπο πνιέκνπο θαη ηνπο αγψλεο ηεο θάζε θνηλφηεηαο, 

ηφηε ε ηζηνξηθή εθπαίδεπζε κπνξεί, πξάγκαηη, λα 

ρξεζηκεχζεη σο εξγαιείν πνπ πξνάγεη ηελ ακνηβαία 

εκπηζηνζχλε αλάκεζα ζηηο δχν θνηλφηεηεο. Δζηηάδνληαο ζηελ 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο 
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ζηελ θνηλσλία θαη φρη κφλν ζηηο πνιηηηθέο θπζηνγλσκίεο, θαη 

επηηξέπνληαο ζηνπο καζεηέο λα θαηαιάβνπλ δεηήκαηα 

ζπλεξγαζίαο, θαζψο, επίζεο, θαη ηηο δηαθνξέο θαη ηνπο 

αγψλεο, ηφηε κπνξνχλ νη καζεηέο λα δηακνξθψζνπλ κηα πην 

ηζνξξνπεκέλε άπνςε γηα ηελ Ηζηνξία. Δπνκέλσο, είλαη 

βαζηθφ, λα γίλνπλ ζην κέιινλ βήκαηα ζηε ζπγγξαθή ησλ 

ηζηνξηθψλ εγρεηξηδίσλ θαζψο, επίζεο, θαη ζηηο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο, νχησο ψζηε ε ηζηνξηθή εθπαίδεπζε λα αμηνπνηείηαη 

σο έλα «ζεηηθφ εξγαιείν», πνπ λα πξνσζεί ηελ εηξήλε θαη ηελ 

αιιεινθαηαλφεζε γηα ηηο κειινληηθέο καο γεληέο. 
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Ππόλογορ από ηον Niyazi Kizilyurek 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ηζηνξία έρεη πεξηζζφηεξν λα θάλεη 

κε ην κέιινλ, φρη κε ην παξειζφλ. Γηα λα επεμεγήζνπκε ηη 

ελλννχκε κε απηφ, αο πνχκε φηη νη φξνη «παξειζφλ» θαη 

«ηζηνξία» δελ είλαη ην ίδην πξάγκα. Ζ ηζηνξία παξάγεηαη απφ 

ην παξειζφλ, αιιά είλαη κηα αθήγεζε γηα ην κέιινλ. Γη απηφ 

πνηέ δελ ιέκε «ην παξειζφλ δελ ζα ζαο ζπγρσξέζεη» θαη 

πάληα ιέκε «ε ηζηνξία δελ ζα ζαο ζπγρσξέζεη».Απηή ε 

πξφηαζε καο δείρλεη θαζαξά, φηη ε ηζηνξία ζρεηίδεηαη κε ην 

κέιινλ, απφ ην παξειζφλ γηα ην κέιινλ. Χο εθ ηνχηνπ, δελ 

είλαη ζχκπησζε (φπσο ζε άιιεο θνηλσλίεο) πνπ ε 

Σ/Κππξηαθή θνηλφηεηα άιιαμε ηα βηβιία ηεο ηζηνξίαο θάησ 

απφ πεξηζηάζεηο πνπ νξακαηίζηεθε έλα δηαθνξεηηθφ κέιινλ 

γηα ηελ ίδηα.  

Δληνχηνηο, φ,ηη αλαθέξακε αλσηέξσ δελ ζεκαίλεη φηη 

κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεθαλ ζην 

παξειζφλ ζηελ ηχρε. ,ηη έρεη ήδε ζπκβεί δελ κπνξεί λα 

αιιάμεη. κσο, κηα ηζηνξηθή αθήγεζε πνπ παξάγεηαη απφ ην 

παξειζφλ κπνξεί πάληνηε λα παξαρζεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

Απηφ γηαηί ε ηζηνξία δελ είλαη ην ίδην ην παξειζφλ, αιιά ην 

λφεκα πνπ «εμάγνπκε» απφ ην παξειζφλ. Έηζη, είλαη 

ζεκαληηθφ λα ιακβάλνπκε ππ΄ φςηλ ηελ επνρή θαη πιαίζην 

ελφο γεγνλφηνο. Με άιια ιφγηα, πξέπεη λα εμεηάδνπκε ηα 

γεγνλφηα ζην ζσζηφ πιαίζην θαη λα ηα αμηνινγνχκε κέζα 

ζηελ «ηζηνξηθή πεξίνδν».  

Αο εμεγήζνπκε απηά πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ κε έλα 

παξάδεηγκα: Ο Αξρηεπίζθνπνο Κππξηαλφο θαη πνιινί 

ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί δνινθνλήζεθαλ απφ ηνλ Οζσκαλφ 

Κπβεξλήηε Küçük Mehmet ην 1821 ζηελ Κχπξν. Απηφ είλαη 

έλα γεγνλφο. Σα ηζηνξηθά βηβιία πνπ ήηαλ γξακκέλα κε έλα 

εζληθηζηηθφ χθνο ζπλήζηδαλ λα κηινχλ γη΄ απηφ ην γεγνλφο, 

είηε ιέγνληαο «νη βάξβαξνη Σνχξθνη δνινθφλεζαλ αζψνπο 

Έιιελεο» ή «νη αράξηζηνη Έιιελεο μεζεθψζεθαλ ελαληίνλ 



~ 115 ~ 

ηεο δίθαηεο Οζσκαληθήο δηνίθεζεο θαη, έηζη, έπξεπε λα 

ηηκσξεζνχλ γη απηφ». Απηέο νη πξνπαγάλδεο νχηε εμέηαζαλ 

ηελ «ηζηνξηθή πεξίνδν», αιιά νχηε θαη αμηνιφγεζαλ ηα 

γεγνλφηα ζην ζσζηφ πιαίζην. Γη απηφ ην ιφγν, ηα κελχκαηα 

πνπ πξνθαινχλ απηέο νη πξνπαγάλδεο ζην κπαιφ ησλ 

αλζξψπσλ, δελ πξνρσξνχλ πέξα απφ ηελ ηδέα ησλ 

«βάξβαξσλ Σνχξθσλ» ή ησλ «αράξηζησλ Διιήλσλ». 

Χζηφζν, είλαη δπλαηφλ λα παξάγνπκε έλα δηαθνξεηηθφ 

κήλπκα ρσξίο λα απνξξίπηνπκε ηα γεγνλφηα. Δάλ 

αλαινγηζηνχκε ηα γεγνλφηα ζην πιαίζην ηνπ 19
νπ

 αηψλα, 

ηφηε, κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα, φηη 

«αθξηβψο κεηά ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, ν θφζκνο 

αλαθάιπςε θάπνηεο έλλνηεο, φπσο ε εζληθή θπξηαξρία θαη ν 

εζληθηζκφο». Απηή ε θαηλνχξγηα αληίιεςε νδήγεζε ζηελ 

επαλάζηαζε ελάληηα ζηηο απηνθξαηνξίεο θαη ηα θενπδαξρηθά 

θξάηε. Μεηά ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, θάζε θνηλσλία 

πξνζπαζνχζε λα εγθαζηδξχζεη ην δηθφ ηεο εζληθφ θξάηνο, 

βαζηδφκελε ζηελ έλλνηα ηεο εζληθηζηηθήο ηδενινγίαο. Μέζα 

ζ΄ απηφ ην πιαίζην, ην Διιεληθφ έζλνο επαλαζηάηεζε 

ελαληίνλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ην 1821 θαη άξρηζε 

ν αγψλαο γηα αλεμαξηεζία. Ζ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία 

(φπσο επίζεο θαη άιιεο απηνθξαηνξίεο), ζέιεζε λα 

πξνζηαηεχζεη ηνλ εαπηφ ηεο απφ ηα εζληθηζηηθά θηλήκαηα, θαη 

γη΄ απηφ ην ιφγν, πξνζπάζεζε λα θαηαζηείιεη ην γεγνλφο (ηνλ 

αγψλα γηα αλεμαξηεζία). Δπεηδή ν Κπβεξλήηεο θνβήζεθε φηη 

ην Διιεληθφ εζληθηζηηθφ θίλεκα ήηαλ ηθαλφ λα θζάζεη κέρξη 

ηελ Κχπξν, δνινθφλεζε ηνλ Αξρηεπίζθνπν Κππξηαλφ θαη 

άιινπο ζξεζθεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο».  

ηελ αλσηέξσ αθήγεζε δελ ππάξρεη νχηε ε έλλνηα ησλ 

«βάξβαξσλ Σνχξθσλ» νχηε ησλ «αράξηζησλ Διιήλσλ». 

Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή εμεηάδεη ηα γεγνλφηα ζε έλα 

δηαθνξεηηθφ πιαίζην. ΄ απηή ηελ αθήγεζε ππάξρνπλ 

«εζνπνηνί» πνπ, απφ ηε κηα πιεπξά αγσλίδνληαη γηα εζληθή 

θπξηαξρία θαη απφ ηελ άιιε γηα ηελ πξνζηαζία κηαο 



~ 116 ~ 

απηνθξαηνξίαο. Δάλ θάπνηνο δελ εμεηάζεη ηα γεγνλφηα κέζα 

ζην πιαίζην ηνπ 19νπ αηψλα, ηφηε κπνξεί λα κηιά γηα 

«βάξβαξνπο Σνχξθνπο επεηδή είλαη Σνχξθνη» θαη γηα «ηνπο 

αράξηζηνπο Έιιελεο επεηδή είλαη Έιιελεο». Δάλ δελ 

ιάβνπκε ππ΄ φςηλ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα κέζα ζηε δηθή ηνπο 

ηζηνξηθή πεξίνδν, ηφηε, αλαπφθεπθηα, κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε φηη νη Σ/Κχπξηνη θαη νη Δ/Κχπξηνη ηνπ ζήκεξα 

είλαη ππεχζπλνη γηα ηα γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο.  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα πεξηνξίζνπκε ηηο πξνθαηαιήςεηο 

θαη ηελ ερζξφηεηα ζηα βηβιία ηζηνξίαο, αιιά φρη ηελ 

ερζξφηεηα πνπ πξνέθπςε ζην παξειζφλ. (Απηφ γηαηί ε 

ηζηνξία δελ είλαη ηα γεγνλφηα απφ κφλα ηνπο, αιιά ην 

κήλπκα πνπ πεγάδεη απφ ηα γεγνλφηα) Έηζη, δελ πξέπεη λα 

μερλάκε φηη ν θχξηνο ζθνπφο δελ είλαη απιψο, λα 

εγθαζηδξχζνπκε κηα επηθνηλσλία απαιιαγκέλε απφ 

πξνθαηαιήςεηο, αιιά επίζεο λα δεκηνπξγήζνπκε κηα 

θνηλσλία απφ δεκνθξαηηθνχο θαη αλνηρηφκπαινπο πνιίηεο.  

ηελ Κχπξν ππάξρνπλ δχν εηδψλ παξεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ην 

δήηεκα ησλ βηβιίσλ ηζηνξίαο. Ζ πξψηε παξαλφεζε είλαη φηη 

φηαλ ην πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ ηζηνξίαο αιιάμεη, νη 

εζληθηζηηθέο ηδέεο θαη νη πξνθαηαιήςεηο ζα εμαθαληζηνχλ. 

Δληνχηνηο, απηφ δελ είλαη ηφζν εχθνιν φζν θαίλεηαη. Ζ 

αιιαγή ησλ βηβιίσλ ηζηνξίαο ζα έρεη κηα πεξηνξηζκέλε 

επίδξαζε εάλ νη πξνθαηαιήςεηο θαη νη εζληθηζηηθέο ηδέεο 

είλαη δηαδεδνκέλεο κέζα ζηελ θνηλσλία. Αθφκα θαη ε αιιαγή 

ηνπ πεξηερφκελνπ ησλ βηβιίσλ ηζηνξίαο δελ είλαη αξθεηή γηα 

λα επηηεπρζεί απηή ε πεξηνξηζκέλε επηηπρία. Σν ζεκαληηθφ 

ζέκα (καδί κε ηελ αλαζεψξεζε ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ), 

είλαη ε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα βνεζεζνχλ λα 

είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ην πιηθφ ησλ θαηλνχξγησλ 

βηβιίσλ κε λέεο κνξθέο δηδαζθαιίαο. Απηφ επεηδή ηα βηβιία 

ηζηνξίαο, καδί κε ηνπο θαζεγεηέο ηζηνξίαο θαη ηηο δηδαθηηθέο 

ηερληθέο, απνηεινχλ ην ζεκέιην ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο 

κέζα ζε ακνηβαία αιιειεπίδξαζε. Πξάγκαηη, ζε νξηζκέλεο 
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πεξηπηψζεηο ε αιιαγή ηνπ πεξηερφκελνπ ησλ βηβιίσλ 

ηζηνξίαο κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθή, απφ ηε 

βειηίσζε ησλ δηδαθηηθψλ ηερληθψλ.  

Μηα άιιε ιαλζαζκέλε εξκελεία είλαη ε πεπνίζεζε, φηη 

αιιάδνληαο ηα βηβιία ηζηνξίαο ζα επέιζεη κηα επίζεζε ζηελ 

εζληθή ηαπηφηεηα θαη ηελ εζληθή ζπλείδεζε. Απηή ε 

αληίιεςε είλαη πνιχ δηαδεδνκέλε, ηφζν ζηελ Δ/Κππξηαθή 

φζν θαη ζηελ Σ/Κππξηαθή θνηλφηεηα. Πεξαηηέξσ, απηή ε 

ιαλζαζκέλε ηδέα είλαη επίζεο θνηλή θαη ζηελ Διιάδα θαη ηελ 

Σνπξθία. Ο θχξηνο ιφγνο πίζσ απφ απηή ηελ αληίιεςε είλαη 

ε δεκηά πνπ πξνθάιεζαλ (ζηελ θνηλσλία) δηαδεδνκέλα 

εζληθηζηηθά γξαθφκελα (ζην παξειζφλ). 

Γεληθά κηιψληαο, ε εζληθηζηηθή ηζηνξηθή αθήγεζε κνηάδεη 

πνιχ κε ηαηλία ηνπ Hollywood. χκθσλα κε απηφ, ζηελ 

ηζηνξία ππάξρνπλ «νη θαινί» θαη νη θαθνί – θαη ν Γηάλλεο 

Παπαδάθεο πξνζζέηεη θαη ηνπο «άζρεκνπο» - θαη νη θαινί 

είκαζηε «εκείο», ελψ νη θαθνί είλαη «εθείλνη», θαη νη 

«άζρεκνη» ζεσξνχληαη νη μέλνη ζπλσκφηεο. «Ζ ζπγγξαθή ηεο 

εζληθηζηηθήο ηζηνξίαο βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα «εκείο – ζσζηά» 

θαη «εθείλνη – ιάζνο». χκθσλα κε φιεο ηηο αθεγήζεηο πνπ 

βαζίδνληαη ζ΄ απηή ηελ ηδέα, ην έζλνο ηνπ θαζελφο είλαη είηε 

«ληθεθφξν» είηε «εμαπαηεκέλν» θαη πνηέ δελ θάλεη ηίπνηα 

ιάζνο. Απηή ε ζαλ παξακχζη ηζηνξηθή αθήγεζε, θαζηζηά 

δχζθνιε ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο αλάκεζα ζηνπο 

πνιίηεο, αιιά επίζεο, δεκηνπξγεί θαη έλα δηαζηξεβισκέλν 

είδνο εζληθήο ηαπηφηεηαο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε εζληθή 

ηαπηφηεηα πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηδέα ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ 

εαπηνχ ζπζηεκαηηθά ελαληίνλ ηνπ «άιινπ» δελ κπνξεί λα 

είλαη ζε εηξήλε κε ηνλ εαπηφ ηεο. Χο επί ην πιείζηνλ, 

δεκηνπξγεί έλα είδνο πνιίηε πνπ κφλν ππεξεθαλεχεηαη γηα ηε 

«ζπνπδαηφηεηα» ηνπ έζλνπο ηνπ, αιιά ζπγρξφλσο πηζηεχεη, 

φηη ην έζλνο ηνπ βξίζθεηαη πάληνηε ζε θίλδπλν.  
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Σα βηβιία ηζηνξίαο πνπ δηδάζθνληαλ πξνεγνπκέλσο ζηα 

Σ/Κππξηαθά ζρνιεία βαζίδνληαλ ζ΄ απηή ηελ ηδέα. πσο 

δείρλεη απηή ε αλάιπζε, ηα ηζηνξηθά εγρεηξίδηα πνπ 

δηδάζθνληαλ γηα πνιιά ρξφληα (θαη είραλ γξαθηεί απφ έλαλ 

θαη κνλαδηθφ ζπγγξαθέα), ήηαλ γξακκέλα κε ηελ ηδέα, φηη 

«εκείο νη Σνχξθνη είκαζηε ζσζηνί θαη δίθαηνη» θαη «νη 

Έιιελεο είλαη άδηθνη». Ο ζπγγξαθέαο ζεσξνχζε νιφθιεξε 

ηελ Δ/Κππξηαθή θνηλφηεηα σο κηα νκνηνγελή νιφηεηα θαη 

ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ φξν «Έιιελαο» ζην ηξίην πξφζσπν 

εληθνχ γηα λα πεξηγξάςεη νιφθιεξε ηελ θνηλφηεηα. 

Πεξαηηέξσ, πξνζπαζνχζε λα λνκηκνπνηήζεη ηε δηαίξεζε ηεο 

Κχπξνπ παξνπζηάδνληαο ηνπο Έιιελεο σο «ν άιινο». κσο, 

είλαη ζεκαληηθφ λα ηεξκαηηζηεί ν δηραζκφο ηνπ ζσζηνχ θαη 

ηνπ ιάζνπο. Δίλαη επίζεο, ζεκαληηθφ λα βνεζήζνπκε ηελ 

αληαιιαγή κλήκεο κέζα απφ ηα βηβιία ηζηνξίαο. Δάλ 

ιάβνπκε ππ΄ φςηλ ηε ζεκαζία ησλ βηβιίσλ ηζηνξίαο ζηελ 

θαηαζθεπή ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο ζε θάζε ρψξα, θαζίζηαηαη 

πξνθαλέο, φηη ζηελ Κχπξν, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε 

ρψξα, είλαη αλαγθαίν, λα ιάβεη ρψξα κηα δηαδηθαζία 

αληαιιαγήο κλήκεο. Μφλν θάλνληαο ην απηφ, κπνξνχκε λα 

απειεπζεξψζνπκε ηνπο εαπηνχο καο απφ δηραζκνχο, φπσο 

«ζσζηφ θαη ιάζνο» «δίθαην θαη άδηθν».  

Σα αλαζεσξεκέλα βηβιία ηζηνξίαο πνπ εηνηκάζηεθαλ γηα λα 

δηδαρηνχλ ζηα Σ/Κππξηαθά ζρνιεία είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά 

απφ ηα παιηά βηβιία απφ πνιιέο απφςεηο. πσο δείρλεη ε 

αλάιπζε, ηα αλαζεσξεκέλα βηβιία ηεο ηζηνξίαο δελ βιέπνπλ 

ηνπο Δ/Κχπξηνπο σο «ν άιινο», αιιά πξνζπαζνχλ λα ηνπο 

θαηαλνήζνπλ κέζα απφ ηελ «ηζηνξηθή πεξίνδν». Γηα 

παξάδεηγκα, ε έμαξζε ηνπ εζληθηζκνχ ζηελ Δ/Κππξηαθή 

θνηλφηεηα εμεηάδεηαη κέζα απφ κηα παγθφζκηα ηζηνξηθή 

πξννπηηθή θαη κέζα απφ ην πιαίζην ησλ αλεξρφκελσλ 

εζληθηζηηθψλ θηλεκάησλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Πεξαηηέξσ, ε 

Δ/Κππξηαθή θνηλφηεηα δελ ζεσξείηαη σο νκνηνγελήο θαη έρεη 

δνζεί ζεκαληηθή πξνζνρή ζηνλ λα ππνγξακκηζηνχλ νη 
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δηαθνξέο κέζα ζηελ θνηλφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, 

παξνπζηάδνληαη επίζεο, νη δηαθνξέο θαη νη ζπγθξνχζεηο 

αλάκεζα ζην ΑΚΔΛ θαη ηελ Δθθιεζία ηεο Κχπξνπ.  

Άιιν έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ αλαζεσξεκέλσλ βηβιίσλ 

είλαη ε ζπκπεξίιεςε ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο θαη γεγνλφησλ 

ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Απηή είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή 

βειηίσζε. Ζ ηζηνξία πνπ κηιά κφλν γηα ζηξαηησηηθά θαη 

πνιηηηθά ζπκβάληα, αλαπφθεπθηα εθζέηεη κφλν ηηο 

ζπγθξνχζεηο θαη ηηο εληάζεηο. Αληίζεηα, ε θνηλσληθή ηζηνξία, 

απνθαιχπηεη ηνλ θνηλσληθφ ρψξν ζηνλ νπνίν δνπλ νη 

θνηλφηεηεο, ζηελ Κχπξν (ζηελ θαζεκεξηλή δσή). Απηφ κε ηε 

ζεηξά ηνπ, βνεζά ζηελ πξνβνιή ηεο ηδέαο ηεο θαηαλφεζεο 

κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ. Ζ πξνβνιή ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

παλεγπξηψλ - κπατξακηψλ θαη ησλ θνηλψλ απεξγηψλ καο 

δείρλεη κηα δηαθνξεηηθή δηάζηαζε ζηελ ηζηνξία ησλ δχν 

θνηλνηήησλ ελψ νη εζλνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο παξνπζηάδνπλ 

ηελ ηζηνξία κφλν απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπγθξνχζεσλ.  

Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε ην νπηηθφ πιηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηα αλαζεσξεκέλα δηδαθηηθά βηβιία. 

Δηθφλεο θαη θαξηθαηνχξεο ελζσκαηψλνληαη ζην θείκελν θαη 

απηφ βνεζά ηνπο καζεηέο λα ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα 

ηα βηβιία. Χζηφζν, απηφ δελ ζεκαίλεη, φηη δελ ππάξρνπλ 

ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ζηα αλαζεσξεκέλα δηδαθηηθά βηβιία. 

Γηα παξάδεηγκα, βιέπνπκε, φηη ηα βηβιία ηζηνξίαο έρνπλ 

αιιάμεη ζηελ Σ/Κππξηαθή θνηλφηεηα, αιιά δελ έρεη δνζεί 

θακηά ζεκαληηθή θαηάξηηζε ζηνπο θαζεγεηέο. Σα εξγαζηήξηα 

πνπ δηεμαγάγακε καο βνήζεζαλ λα εληνπίζνπκε απηφ ην 

ζεκαληηθφ δήηεκα.  

Άιιν έλα ζεκαληηθφ ζεκείν είλαη ην γεγνλφο, φηη ηα λέα 

βηβιία ηζηνξίαο ηα εηνίκαζαλ Σ/Κχπξηνη ιήπηεο 

εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ. ΄ απηφ ην ζεκείν πηζηεχνπκε φηη 

ζα έπξεπε λα δνζνχλ πην πινπξαιηζηηθέο θαη «πνιηηηθέο» 

ιχζεηο, παξά νη ηξέρνπζεο πξνπαξαζθεπαζηηθέο κεζφδνη. Γηα 
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παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε λα ελζαξξπλζεί ε ζπγγξαθή 

πεξηζζφηεξσλ απφ ελφο βηβιίσλ ηζηνξίαο, θαη ζα έπξεπε λα 

πξνθεξπρζεί έλαο δηαγσληζκφο.  

Πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί απηφο ν πινπξαιηζηηθφο ηξφπνο 

ζθέςεο, ηα βηβιία ηζηνξίαο ζα έπξεπε λα δίλνπλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κία εξκελείεο γηα ην ίδην γεγνλφο. Έηζη, 

πνιιά θνηλά γεγνλφηα ζα κπνξνχζαλ λα εξκελεπηνχλ κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη Υξηζηηαλνί 

κηινχλ γηα ηελ «άισζε» ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ελψ νη 

Μνπζνπικάλνη Σνχξθνη κηινχλ γηα «θαηάθηεζε». ηηο κέξεο 

καο ζηελ Κχπξν, φξνη φπσο Δηζβνιή/ Δπηρείξεζε Δηξήλεο ή 

Σνπξθηθή Αληαξζία/ Μαησκέλα Υξηζηνχγελλα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ηα ίδηα γεγνλφηα. Ζ 

ζπκπεξίιεςε κεξηθψλ απφ ηηο εξκελείεο ησλ Δ/Κχπξησλ 

ηζηνξηθψλ ζηα Σ/Κππξηαθά βηβιία ηζηνξίαο κπνξεί λα 

βνεζήζεη θαη ηνπο δχν ζηελ εδξαίσζε ηνπ πινπξαιηζκνχ, 

αιιά θαη ζηελ ελζάξξπλζε ελφο θνηλνχ βηβιίνπ ηζηνξίαο ζην 

κέιινλ.  

Άιιν έλα δήηεκα γχξσ απφ ηελ αλαζεψξεζε ησλ βηβιίσλ ηεο 

ηζηνξίαο, είλαη ην γεγνλφο, φηη κεξηθέο θνξέο ε αλαζεψξεζε 

ησλ ηζηνξηψλ βηβιίσλ θαηά έλαλ «θαιφ» ηξφπν, κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ηνλ απνθιεηζκφ νξηζκέλσλ γεγνλφησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ερζξφηεηα. Γελ είλαη φκσο 

ζσζηφ, λα απνθξχπηνπκε γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζην 

παξειζφλ γηα λα είκαζηε «Πνιηηηθψο Οξζνί» ή λα 

«δαρηπινδείρλνπκε» ηνπο «μέλνπο παξάγνληεο», φπσο ζηελ 

πεξίπησζε θάπνησλ ζεσξηψλ ζπλνκσζίαο. Δίλαη αιήζεηα, φηη 

κεξηθνί θαζεγεηέο έρνπλ απηή ηελ ηάζε. Απηφ θαζηζηά ηελ 

θαηάξηηζε ησλ δηδαζθφλησλ αθφκε πην επηηαθηηθή.  

Δίλαη, επίζεο, γεγνλφο, φηη ηα θαηλνχξγηα βηβιία ηζηνξίαο 

είλαη κάιινλ βηβιία «ηζηνξίαο ησλ Σ/Κππξίσλ» θαη φρη, φπσο 

ιέεη ν ηίηινο «Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ». ΄ απηφ ην ζεκείν 

βξίζθνπκε, φηη ε κε ζπκπεξίιεςε ζε πιεξνθνξίεο γηα ηηο 



~ 121 ~ 

άιιεο θνηλφηεηεο ηεο Κχπξνπ εθηφο απφ ηνπο Δ/Κχπξηνπο θαη 

ηνπο Σ/Κχπξηνπο απνηειεί έλα ζνβαξφ θελφ. Απηφ είλαη θάηη 

πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππ΄ φςηλ θαη λα δηνξζσζεί φζν ην 

δπλαηφλ ζπληνκφηεξν.  

Σειεηψλνληαο, ζα ήζεια λα ηνλίζσ, φηη ηα βηβιία ηζηνξίαο, ελ 

γέλεη, αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο θαηαρσξεκέλεο αθαδεκατθέο 

ηζηνξηθέο έξεπλεο κηαο ρψξαο. Δίλαη πνιχ θαιά γλσζηφ ην 

γεγνλφο, φηη ε ηζηνξηθή έξεπλα κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

ζχληαμε ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ηφζν ζεηηθά φζν θαη 

αξλεηηθά. Λακβάλνληαο ππ΄ φςηλ ην πεξηνξηζκέλν κέγεζνο 

ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζηελ Σ/Κππξηαθή θνηλφηεηα, ζα 

πξέπεη λα ζεσξήζνπκε σο κεγάιε επηηπρία ηα βηβιία ηζηνξίαο 

πνπ έρνπλ γξαθηεί. Σα θαηλνχξγηα δηδαθηηθά βηβιία 

γξάθηεθαλ κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαηά έλαλ 

ηξφπν απνηειεζκαηηθφ. Απηή ε επηηπρία είλαη αθφκε 

κεγαιχηεξε, αλ αλαινγηζηνχκε ηελ πεξηνξηζκέλε 

νξγαλσκέλε ηζηνξηθή έξεπλα ζηελ Σ/Κππξηαθή θνηλφηεηα.  
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«Αληί λα δεκηνπξγνύλ αλεμάξηεηα ζθεπηόκελνπο 

αλζξώπνπο, ηα ζρνιεία, πάληνηε, θαζ΄ όιε ηελ ηζηνξία, 

έπαημαλ έλα ζεκαληηθό ξόιν ζην ζύζηεκα ειέγρνπ θαη 

εμαλαγθαζκνύ. Καη εθόζνλ έρεηο ιάβεη εθπαίδεπζε, 

έρεηο ήδε θνηλσληθνπνηεζεί κε ηξόπνπο πνπ ζηεξίδνπλ 

ηε δνκή ηεο εμνπζίαο, πνπ, ζε αληάιιαγκα, ζε ακείβεη 

πιήξσο» 

Noam Chomsky 

 

Διζαγωγή  

Δίλαη πνιχ γλσζηφ θαηλφκελν φηη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

δελ πξνάγεη πάληνηε ηνλ αλεμάξηεην ζπιινγηζκφ θαη ηελ 

θξηηηθή ζθέςε. Οη καζεηέο δελ ελζαξξχλνληαη λα 

αλαδεηήζνπλ κφλνη ηνπο ηελ αιήζεηα, αιιά αληηζέησο, 

πξνζειπηίδνληαη ζηηο θπβεξλεηηθέο απφςεηο. Ζ δηδαζθαιία 

ηεο ηζηνξίαο κπνξεί λα είλαη ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο απηνχ 

ηνπ πξνζειπηηζκνχ θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν 

πξνπαγάλδαο γηα λα επηβάιεη ηελ «επίζεκε» άπνςε ηνπ 

θξάηνπο. Γηαζηξέβισζε, αξλεηηθέο θξίζεηο, 

παξαπιεξνθφξεζε, δηφξζσκα ησλ πξνβιεκάησλ, παξάιεηςε 

γεγνλφησλ θαη ε ρξήζε πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο δηθνχο ηνπο 

ζθνπνχο (ηνπ θξάηνπο), είλαη κεξηθέο απφ ηηο κεζφδνπο πνπ 

ζπλαληψληαη ζπρλά ζηα βηβιία ηζηνξίαο.
77

 

Έλα θχξην παξάδεηγκα ησλ αλσηέξσλ κπνξεί λα παξαηεξεζεί 

ζηα παιηά βηβιία ηζηνξίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηα 

γπκλάζηα ζηε βφξεηα Κχπξν. Σα βηβιία, πνπ είραλ γξαθηεί 

απφ ηνλ Γξ. Vehbi Zeki Serter πεξηγξάθνπλ ππνθεηκεληθά ηελ 

ηζηνξία ηεο Κχπξνπ λνκηκνπνηψληαο ηνλ «εζληθφ ζθνπφ» ηεο 

                                                
77 Symposium on Facing the Methods of Misuses of History, Ekonomik ve 
Toplumsal Tarih Vakfi, 28-30 June 1999, pp. 37-57.  
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Σ/Κππξηαθήο θνηλφηεηαο θαη απνξξίπηνληαο ηε λνκηκφηεηα 

ηνπ «άιινπ». χκθσλα κε ηα βηβιία ηνπ Γξ. Vehbi Zeki 

Serter, (ηα νπνία ήηαλ ηα κφλα βηβιία ηζηνξίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλην ζηα Σ/Κππξηαθά ζρνιεία γηα πνιιά 

ρξφληα), ε Κχπξνο δελ ήηαλ πνηέ Διιεληθή, θαη νη Δ/Κχπξηνη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ είλαη Έιιελεο, αιιά ηα 

απνκεηλάξηα απφ δηάθνξα έζλε πνπ πέξαζαλ απφ ηελ Κχπξν 

ζε φιε ηελ ηζηνξία».
78

  

Ο Serter ηζρπξίδεηαη, φηη ε Κχπξνο είλαη γεσγξαθηθή 

πξνέθηαζε ηεο Αλαηνιίαο θαη δίλεη έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο 

Κχπξνπ γηα ηελ Σνπξθία. Απηφ, είλαη, πξάγκαηη, έλαο θαιφο 

δείθηεο γηα λα δνχκε ηελ πξφζεζε πίζσ απφ ην «γεγνλφο».
79

 

Ζ ηδέα φηη ε Κχπξνο είλαη θαη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη 

Σνπξθηθή, είλαη κηα ζεκειηψδεο ηδενινγία πνπ 

επαλαιακβάλεηαη κε ζπλέπεηα ζε φια ηα παιηά βηβιία 

ηζηνξίαο (πνπ απνηεινχζαλ κέξνο ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζηα Γπκλάζηα κέρξη ην 2005). Πεξαηηέξσ, ε 

δηαίξεζε ηνπ λεζηνχ ην 1974 πεξηγξάθεηαη σο λίθε ηνπ 

Σνπξθηθνχ ζηξαηνχ (ζηελ Κχπξν).  

 «Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ [ηνπ Σνπξθηθνχ ζηξαηνχ] 

πξνο ηελ Αλαηνιή θαη ηε Γχζε, νη Διιεληθέο θαη Δ/Κππξηαθέο 
δπλάκεηο γνλάηηζαλ κπξνζηά ζηα θνθηεξά ζπαζηά ησλ 

Μερκεηδίθ [κηα ιέμε γηα ζπκπαζεηηθή, ήπηα θαη αλζξσπηζηηθή 

πεξηγξαθή ησλ Σνχξθσλ ζηξαηησηψλ], ζθνξπίζηεθαλ θαη 

θαηέξξεπζαλ. Απηνί ήηαλ δεηιά θνπάδηα Λεβαληίλσλ, πνπ ν 

Γξίβαο θαη ν Μαθάξηνο απνθαινχζαλ εγγφληα ησλ Διιήλσλ θαη 

ηνπο ζεσξνχζαλ αλίθεηνπο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζθνηψζνπλ 

κφλν αλππεξάζπηζηνπο Σνχξθνπο. Καη κήπσο νη παππνχδεο ηνπ 

ίδηνπ έζλνπο δελ ξίρηεθαλ ζηε ζάιαζζα, ηελ 9ε επηεκβξίνπ 

1922 ζηε κχξλε; Ζ ηζηνξία επαλαιακβάλεηαη. Απηή ηε θνξά, νη 

                                                
78 πνπ παξαπάλσ απφ ηνλ Kızılyürek, Niyazi. ―National Memory and Turkish-
Cypriot Textbooks‖. International Textbook Research. 21(4), 1999, p. 394. 
79 Serter, Vehbi Zeki. Kıbrıs Tarihi (Ζ Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ). Λεπθσζία: n.p. 1999, 
p. 7. 
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Σνπξθηθέο Έλνπιεο Γπλάκεηο θαηαηξφπσλαλ ηνλ Διιεληθφ 

ηκπεξηαιηζκφ ζηε Σνπξθηθή Κχπξν».80 

Παξνκνίσο, ν ζπγγξαθέαο δελ δηζηάδεη λα πξνεηδνπνηήζεη 

ηνπο Δ/Κχπξηνπο γηα ηελ πηζαλή ρξήζε βίαο: «Λέσ ζηνπο 

Έιιελεο, πνπ απεηινχλ ηελ παγθφζκηα εηξήλε, φηη εμαηηίαο 

ηεο Κχπξνπ θάπνηνο ζα αηκνξξαγήζεη. Δληνχηνηο, απηφο δελ 

ζα είλαη νη Σνχξθνη αιιά ην Διιεληθφ έζλνο, πνπ θάπνηε 

ιέξσζε ηα εδάθε ηεο κχξλεο κε ην αίκα ηνπ.».
81

  

ηνλ δεχηεξν ηφκν ηνπ Serter, ην βηβιίν αλαθέξεηαη ζηνπο 

«θαθνκαζεκέλνπο Έιιελεο» πνπ ζθφησζαλ ηνπο Σνχξθνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηελ έλσζε. Πεξαηηέξσ, πεξηγξάθεη 

ηνπο Σνχξθνπο, σο «Σνχξθνπο ήξσεο», πνπ αληηζηάζεθαλ 

γελλαία ζηελ Έλσζε. Ο ζπγγξαθέαο ιέεη ηα αθφινπζα:  

Οη Έιιελεο είλαη νλεηξνπφινη θαη ςεχηεο, επεηδή ν Έιιελαο ζε 
φιε ηελ Ηζηνξία δεηάεη θάηη. Απαηηεί δνιάξηα απφ ηελ Ακεξηθή 

θαη Λίξεο απφ ηελ Αγγιία. Απαηηεί ρξήκαηα, απαηηεί εδαθηθή 

θπξηαξρία. Γηα παξάδεηγκα, απφ ηε γείηνλα ηνπ Αιβαλία, ζέιεη 

ηελ Ήπεηξν, απφ ηε Βνπιγαξία, απαηηεί ηε Μαθεδνλία. ην 

παξειζφλ ήζειε απφ ηελ Σνπξθία νιφθιεξε ηε δπηηθή Μηθξά 

Αζία. Σψξα, απαηηεί ηελ Κχπξν. Δάλ αχξην ζέιεη ηελ Αίγππην 

ιφγσ θάπνηνπ Διιεληθνχ ζηνηρείνπ εθεί, κελ εθπιαγείηε [...]. 

Πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηνχκε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ειεπζεξίεο καο, ζα ζαο αληηζηαζνχκε. Καη γη απηφ ηνλ ζθνπφ, αλ 

δελ βξνχκε έλα θνκκάηη μχιν ή πέηξα, ζα πάξνπκε ζηα ρέξηα ηα 

θφθαια ησλ 80.000 καξηχξσλ καο πνπ πέζαλαλ γη΄ απηή ηε γε, 
θαη ζαο αληηζηάζεθαλ.82 

Σέηνηεο δειψζεηο είλαη παξαδείγκαηα κηαο κεζφδνπ 

δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο πνπ πφξξσ απέρεη απφ ηε 

ζχγρξνλε. Πξάγκαηη, ηα παιηά δηδαθηηθά βηβιία ηζηνξίαο 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο απιή αληαλάθιαζε ησλ 

                                                
80 Ibid, p. 135. Δπίζεο ν.π. απφ ηνλ Kızılyürek, Niyazi. ―National Memory and 
Turkish-Cypriot Textbooks‖. International Textbook Research. 21(4), 1999, p. 
392.  
81 Serter, Vehbi Zeki. Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi (Ζ Ηζηνξία ηνπ Σ/Κππξηαθνχ 
Αγψλα), Λεπθσζία n.p., 1981, p. 63. 
82 Ibid, ζ.. 80-81. 
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εζληθηζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, πνπ βαζίδνληαη ζε κηα 

εζλνθεληξηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο. Πεξαηηέξσ, ηα βηβιία 

γξάθηεθαλ κε ηξφπν πνπ λα δηθαηνινγνχλ θαη λα 

λνκηκνπνηνχλ ηελ εζληθηζηηθή δηραζηηθή πνιηηηθή, 

ρξεζηκνπνηψληαο σο εξγαιείν ην παξειζφλ. πσο 

αλαθέξεηαη ζην Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs «Οη Σνχξθνη 

εζληθηζηέο άξρηζαλ λα επαλεδξαηψλνπλ έλα «παξειζφλ» αληί 

λα εδξαηψλνπλ έλα κέιινλ γηα ηελ Σ/Κππξηαθή Κνηλφηεηα. 

[Χο εθ ηνχηνπ], πξνζπάζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα κε 

λνζηαιγηθφ «παξειζφλ» θαη ην «κέιινλ» παξνπζηαδφηαλ κε 

έλαλ ηξφπν πνπ λα εμππεξεηεί ην «παξειζφλ» κέζσ ησλ 

Μλεκείσλ ηνπ Αγλψζηνπ ηξαηηψηνπ, ηεο Δβδνκάδαο ησλ 

Μαξηχξσλ, ηνπ Μνπζείνπ Βαξβαξφηεηαο, εθζηξαηείεο 

κλήκεο, Ζκέξεο Δπινγίαο ηεο Μεηέξαο Παηξίδαο θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (κέζσ ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ πνπ 

δελ έρνπλ ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή άπνςε).
83

  

Μηα ζεκαληηθή πνιηηηθή αιιαγή έγηλε ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‘90, ζηελ νπνία ε Σ/Κππξηαθή Κνηλφηεηα είδε 

ηελ άλνδν ηεο «Κχπξν-θεληξηθήο» ζθέςεο, πνπ ζηε 

ζπλέρεηα, επέηξεςε ηελ αλαδφκεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ. (Γηα έλα ιεπηνκεξή 

απνινγηζκφ απηήο ηεο αιιαγήο, βιέπε, Κεθάιαην Η). «Σν 

έηνο 1999 κπνξεί λα ζεσξεζεί σο νξφζεκν γηα ηελ 

Σ/Κππξηαθή Κνηλφηεηα.
84

 Πνιιά κέιε ηεο Σ/Κππξηαθήο 

θνηλφηεηαο έζηξεςαλ ην πξφζσπν ηνπο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη εμέθξαζαλ έληνλε επηζπκία (θαη ππνζηήξημε) γηα 

ηελ έληαμε ηνπ λεζηνχ ζηελ ΔΔ. Πξάγκαηη, ζεκεηψζεθε κηα 

κεηαζηξνθή ηεο πνιηηηθήο θαη εζληθηζηηθήο ζθέςεο. Ζ 

Σ/Κππξηαθή θνηλφηεηα άξρηζε λα απνξξίπηεη ηνλ Σνπξθηθφ 

εζληθηζκφ θαη ηελ πξφηαζε ηνπ γηα κηα κφληκα δηαηξεκέλε 

                                                
83 Kızılyürek, Niyazi. Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs, İstanbul: İletişim Yayınları, 
2002, p. 293. 
84 Kızılyürek, Niyazi. Doğmamış bir Devletin Tarihi: Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti, 
İstanbul: İletişim Yayınları, 2005, p. 266. 
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Κχπξν, αλαδεηψληαο κηα «εηξεληθή Δπξσπατθή Κχπξν». 41 

δηαθνξεηηθέο αζηηθέο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη 

θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο ζρεκάηηζαλ ηελ Πιαηθφξκα 

«Απηή ε Υψξα Δίλαη Γηθή Μαο», κε ζθνπφ λα απμήζνπλ ηηο 

βαζηθέο θηλήζεηο πξνο αλαδήηεζε κηαο ιχζεο ζην «Κππξηαθφ 

Πξφβιεκα». χκθσλα κε ην θίλεκα, εηξήλε δηαξθείαο 

κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κφλν κέζσ κηαο νκνζπνλδηαθήο 

ιχζεο θαη ηεο έληαμεο ζηελ ΔΔ. Απηή ε θίλεζε θέξδηζε 

ψζεζε κέζσ ηνπ ρεδίνπ ιχζεο ησλ ΖΔ, πνπ παξνπζηάζηεθε 

ζηνπο εγέηεο ηεο βφξεηαο θαη λφηηαο Κχπξνπ ην Ννέκβξην 

2002, απφ ηνλ πξψελ Γεληθφ Γξακκαηέα ησλ ΖΔ, Kofi 

Annan. «Σν ρέδην είλαη κηα καθξνζθειήο, πνιπζχλζεηε θαη 

νινθιεξσκέλε πξφηαζε [...] πνπ παξνπζηάζηεθε σο ε 

ηειεπηαία δηεζλήο πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ελφο 

δηαθαλνληζκνχ ζην λεζί. Ο κείδνλ ζθνπφο ηνπ ρεδίνπ ήηαλ 

λα βξεζεί κηα ιχζε γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηνπ ζπλερηδφκελνπ 

Κππξηαθνχ δεηήκαηνο θαη λα θαηαζηεί δπλαηή ε έληαμε ελφο 

Δληαίνπ Κππξηαθνχ Κξάηνπο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.‖
85

  

Απηή ε ηδέα έηπρε ηδηαίηεξεο ππνζηήξημεο απφ ηα θφκκαηα 

ηεο αξηζηεξάο θαη απφ Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο. Χο 

επαθφινπζν ηεο πξφηαζεο ηνπ ρεδίνπ Αλάλ, νη 

αληηπξφζσπνη ηεο Πιαηθφξκαο έθζαζαλ ηνπο 91 θαη ηφηε 

πξνρψξεζαλ ζηελ αλάπηπμε ελφο «Κνηλνχ Οξάκαηνο». Ζ 

έλλνηα ηνπ «Κνηλνχ Οξάκαηνο» ηζνδπλακνχζε κε «Δηξήλε 

ζηελ Κχπξν» θαη «λαη» ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» θαη 

ππνζηεξίρηεθε απφ ηελ πιεηνλφηεηα δηαθφξσλ νκάδσλ ζηελ 

θνηλφηεηα. Μηα δηαηνκή ηεο θνηλσλίαο, φπσο νη 

επηρεηξεκαηίεο, νη δάζθαινη, νη ζπλδηθαιηζηέο, ε εξγαηηθή / 

κεζαία ηάμε ελψζεθαλ γηα λα πνιεκήζνπλ γηα έλα θνηλφ 

ζθνπφ, δειαδή κηα ιχζε ζην ζπλερηδφκελν «Κππξηαθφ 

Πξφβιεκα». Παξφιν πνπ απηέο νη νκάδεο δηαηήξεζαλ ε θάζε 

                                                
85 Beyidoğlu, Mehveş. South Tyrol and Cyprus: Autonomy and\or Integration? 
Unpublished MES thesis, University of Graz, 2005, p. 31. 
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κία ηε δηθή ηεο ηδενινγία, αλέπηπμαλ έλαλ θνηλφ ζηφρν γηα λα 

θέξνπλ ηελ εηξήλε ζηελ Κχπξν. Ζ Κχπξνο ηψξα άξρηζε λα 

ζεσξείηαη, σο ε παηξίδα νιφθιεξνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ Δ/Κππξίσλ) ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δεη ζην λεζί, γεγνλφο 

πνπ απεηέιεζε ξηδηθή πξφθιεζε γηα ηηο θπξίαξρεο ηδέεο ηεο 

εζληθηζηηθήο ειίη ηεο επνρήο.  

Μηιψληαο ζε κηα δηάιεμε ζηελ Άγθπξα, ν Ρανχθ Νηελθηάο, ν 

πξψελ εγέηεο ηεο Σ/Κππξηαθήο θνηλφηεηαο, ηνπ δεηήζεθε λα 

απαληήζεη ζηελ αθφινπζε εξψηεζε: «δελ ζα ήηαλ θαιχηεξν 

γηα ηελ Σ/Κππξηαθή Κνηλφηεηα λα αγσληζζεί καδί κε ηνπο 

Δ/Κχπξηνπο γηα κηα Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο 

Κχπξνπ;» 

Οη πξφγνλνη κνπ ήξζαλ απφ ηελ Αλαηνιία. Δίκαη Σνχξθνο απφ ηα 

λχρηα σο ηελ θνξθή θαη νη ξίδεο κνπ είλαη απφ ηελ Κεληξηθή 

Αζία. Δίκαη έλαο Σνχξθνο κε φιε κνπ ηελ θνπιηνχξα, ηε 

γιψζζα, ηελ ηζηνξία θαη ηελ ηαπηφηεηα κνπ. Έρσ έλα θξάηνο θαη 

κηα κεηέξα – παηξίδα. ιεο νη ιέμεηο, φπσο Σ/Κχπξηνο, 

Δ/Κχπξηνο θαη Κνηλφ Έζλνο είλαη αλνεζίεο. Δθείλνη έρνπλ ηελ 

Διιάδα ηνπο θαη εκείο ηελ Σνπξθία καο. Δπνκέλσο, γηαηί 

ρξεηάδεηαη λα δνχκε ππφ ηελ ίδηα Γεκνθξαηία; Κάπνηνη θχθινη 
έρνπλ ηελ ηάζε λα ιέλε φηη ππάξρνπλ Κχπξηνη, κεξηθνί 

Σ/Κχπξηνη θαη κεξηθνί Δ/Κχπξηνη. πλεζίδνπλ λα ιέλε ηζηνξίεο 

γηα κηα θνηλή θνπιηνχξα. Δληνχηνηο, δελ ππάξρνπ νχηε 

Σ/Κχπξηνη νχηε Δ/Κχπξηνη νχηε Κχπξηνη. Γελ ζα πξέπεη πνηέ λα 

καο ξσηάηε αλ είκαζηε Κχπξηνη ή φρη. Απηφ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη παξεμεγήζεηο. Ξέξεηε γηαηί; Δπεηδή ππάξρεη κφλν 

έλα θαη κνλαδηθφ Κππξηαθφ πξάγκα ζηελ Κχπξν θαη απηφ είλαη 

ην Κππξηαθφ γατδνχξη .86 

πσο κπνξνχκε λα δνχκε ζηα ιφγηα ηνπ Νηελθηάο, ε 

επηθξαηέζηεξε ηδέα ηεο θπξίαξρεο ειίη αξληφηαλ φια ηα 

ζηνηρεία ηεο ηνπηθήο θνπιηνχξα ησλ Σ/Κππξίσλ θαη 

πξνσζνχζε κηα αθεξεκέλε ηδέα ηνπ έζλνπο. Σν αλεξρφκελν 

αληηπνιηηεπηηθφ θίλεκα ζηελ Σ/Κππξηαθή θνηλφηεηα άξρηζε 

λα ακθηζβεηεί ηηο θπξίαξρεο ηδέεο, φπσο Σνπξθηζκφο θαη 

                                                
86 - Ο.π. απφ ηνλ Kızılyürek, Niyazi. Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs. p. 293.  
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Σνπξθηθφο εζληθηζκφο θαη άξρηζε, αληηζέησο, λα ππνζηεξίδεη 

ηελ πνιηηηζηηθή κνλαδηθφηεηα ηεο Σ/Κππξηαθήο θνηλφηεηαο. 

Απηή ε έκθαζε ζηε δηαθνξά, ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κηα 

πξνζπάζεηα λα δηαθνξνπνηεζεί ε Σ/Κππξηαθή θνηλφηεηα απφ 

ην Σνπξθηθφ έζλνο, θάηη, πνπ ζηε ζπλέρεηα, νδήγεζε ζε κηα 

πνιηηηθή αιιαγή ζηηο εθινγέο ηνπ 2003. Ζ λέα θπβέξλεζε 

πνπ ζρεκαηίζηεθε απφ ηνλ Mehmet Ali Talat ην 2003,άξρηζε 

ακέζσο λα αλαζεσξεί ηα δηδαθηηθά βηβιία ηεο ηζηνξίαο θαη 

ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή γεληθφηεξα. χκθσλα κε ηνλ Γξ. 

Hasan Alicik, (επί θεθαιήο ηνπ Σ/Κππξηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο), ήηαλ ε 

Σ/Κππξηαθή θπβέξλεζε ηνπ απνθάζηζε λα αλαζεσξήζεη ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη λα θάλεη αιιαγέο ζην 

πξφγξακκα πνπ δηδαζθφηαλ ζε φια ηα Σ/Κππξηαθά ζρνιεία. 

Ζ λενεθιεγείζα θπβέξλεζε ζπκθψλεζε φηη ηα παιηά βηβιία 

ηεο ηζηνξίαο επέβαιιαλ ζνβηληζηηθέο θαη εζληθηζηηθέο 

αληηιήςεηο. Ο Γξ. Alicik έδσζε επίζεο, έλα παξάδεηγκα, 

ιέγνληαο, φηη ηα βηβιία ηνπ Serter πεξηγξάθνπλ ηελ ΔΔ σο 

έλα «ζάπην κήιν» θαη «δειεηεξηαζκέλν θαξφην». Απηή ε 

ηδέα δελ επζπγξακκηδφηαλ κε ην 65% ηεο Σ/Κππξηαθήο 

θνηλφηεηαο, πνπ είπε λαη ζηελ ΔΔ. Χο εθ ηνχηνπ, εθείλνη (ε 

θπβέξλεζε) απνθάζηζαλ λα αιιάμνπλ ηελ ελ ρξήζε 

κεζνδνινγία. Ο Γξ. Alicik πεξηέγξαςε ηε λέα κεζνδνινγία 

ησλ βηβιίσλ σο «επηθεληξσκέλε ζηνλ καζεηή» επεηδή 

ζηνρεχεη ζην λα δψζεη θίλεηξα ζηνλ καζεηή εηζάγνληαο ηνλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
87

 

ηαλ νη Σ/Κππξηαθέο αξρέο πήξαλ ηελ απφθαζε λα 

ηξνπνπνηήζνπλ ηα βηβιία ηεο ηζηνξίαο, νη αξκφδηνη γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θάιεζαλ δαζθάινπο θαη αθαδεκατθνχο λα 

ζπλεξγαζηνχλ γηα λα μαλαγξάςνπλ απφ ηελ αξρή ηα βηβιία 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. Έηζη, 

                                                
87 Πξνζσπηθή πλέληεπμε κε ηνλ Dr. Hasan Alicik, 6 επηεκβξίνπ 2006, 
Λεπθσζία 
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κηα νκάδα απφ εζεινληέο άξρηζε λα εξγάδεηαη γηα ην 

θαηλνχξγην ζηπι ηνπ δηδαθηηθνχ βηβιίνπ ηζηνξίαο. Καη ηα 

ηξία βηβιία είραλ νινθιεξσζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ λένπ 

εμακήλνπ ηνπ 2005.  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη νη πληερλίεο Γαζθάισλ 

Γεκνηηθψλ ρνιείσλ θαη Καζεγεηψλ Γπκλαζίσλ (KTÖS θαη 

KTOEÖS), έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ Πιαηθφξκα «Απηή 

ε Υψξα είλαη Γηθή καο». Τπήξμαλ νη πξσηνπφξνη ηεο 

αιιαγήο πξνο ηνλ «Κχπξν – Κεληξηθφ» ηξφπν ζθέςεο θαη 

απηφ, θπζηθά, επεξέαζε ηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο, θαη, 

ζπλεπψο, ην πεξηερφκελν ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ.  

Πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνχκε πιήξσο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ παιηψλ θαη ησλ θαηλνχξγησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, είλαη 

ζεκαληηθφ λα δηεμάγνπκε κηα πνηνηηθή αλάιπζε: Τπάξρεη 

αιιαγή απφ ηελ εζληθηζηηθή πξνζέγγηζε ζε κηα αλζξσπηζηηθή 

πξνζέγγηζε; πνηα είλαη ε εηθφλα ηνπ «άιινπ»;, είλαη ε εηθφλα 

ησλ Δ/Κππξίσλ πάληνηε αξλεηηθή; ππάξρνπλ άιινη ερζξνί 

(εθηφο απφ ηνπο Δ/Κππξίνπο) πνπ λα θαηνλνκάδνληαη θαη λα 

πεξηγξάθνληαη ζηα βηβιία;, ηη είδνπο νπηηθά πιηθά 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηη κελχκαηα κεηαθέξνπλ ή 

παξαιείπνπλ;  

χκθσλα κε κηα έξεπλα πνπ δηεμήρζε κεηαμχ 1,413 καζεηψλ 

δηαθφξσλ Γπκλαζίσλ, ην 92% ησλ καζεηψλ εμέθξαζε 

ζεηηθέο απφςεηο γηα ηα αλαζεσξεκέλα βηβιία. Πεξαηηέξσ, ζε 

κηα ζπλέληεπμε, ν Γξ. Alicik, δήισζε, φηη θαη νη νηθνγέλεηεο 

ησλ καζεηψλ, επίζεο, αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά ζηα 

ηξνπνπνηεκέλα βηβιία.  

Δλ γέλεη, ηα λέα δηδαθηηθά βηβιία ηζηνξίαο απέρνπλ πνιχ απφ 

ηηο εζλνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηα 

παιηά βηβιία. Αληηζέησο, ηα θαηλνχξγηα βηβιία εμεηάδνπλ ηα 

ηζηνξηθά ζέκαηα απφ κηα αλζξσπηζηηθή πξννπηηθή. 

Πεξαηηέξσ, δελ ππάξρεη ζηα λέα βηβιία θακηά ζαθήο έλδεημε 

γηα θάπνηνλ εζληθφ ερζξφ ή ηνλ «άιιν». Έλα απφ ηα πην 
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βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηλνχξγησλ βηβιίσλ είλαη ε 

έκθαζε ζηελ θνηλσληθή ηζηνξία θαη ην ξφιν ηεο ζηελ 

επξχηεξε ηζηνξία. Ζ αλαθνξά ζε θνηλσληθά γεγνλφηα θαηά 

ηε δηάξθεηα δηαθφξσλ ηζηνξηψλ πεξηφδσλ, βνεζάεη ηνλ 

αλαγλψζηε, λα αληηιεθζεί ηνλ δηθφ ηνπ θνηλφ θνηλσληθφ 

ρψξν θαη λα ηαπηηζζεί κε ηελ Δ/Κππξηαθή θνηλφηεηα. Γίλεηαη 

επίζεο, κεγάιν πξνβάδηζκα ζε θαξηθαηνχξεο θαη εηθφλεο πνπ 

εκπινπηίδνπλ ηα βηβιία αθφκε πεξηζζφηεξν. Σέηνηεο νπηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, βνεζνχλ ζηε ζηελφηεξε ζχλδεζε ηνπ 

αλαγλψζηε κε ην ζέκα θαη δηαηεξνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ. 

Πξάγκαηη, νη θαξηθαηνχξεο θαη νη εηθφλεο είλαη ηφζν θαιά 

ηνπνζεηεκέλεο, πνπ γίλνληαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ 

βηβιίσλ. Άιιε κία ζεκαληηθή πιεπξά ησλ βηβιίσλ είλαη ε 

ρξήζε ηεο Σ/Κππξηαθήο δηαιέθηνπ. Μέρξη πξφζθαηα, ε 

Σ/Κππξηαθή δηάιεθηνο ζεσξείην ζπρλά, σο έλα «ηνπηθφ 

πνιηηηζκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ» θαη δηάθνξεο θπξίαξρεο 

Σνπξθηθέο εζληθηζηηθέο νκάδεο ηελ ζλφκπαξαλ έληνλα. 

Δληνχηνηο, νη ζπγγξαθείο ησλ λέσλ βηβιίσλ πξνζπάζεζαλ λα 

εηζάγνπλ (έζησ θαη πεξηνξηζκέλα) ηελ Κππξηαθή δηάιεθην 

θαη, έηζη, πξνψζεζαλ κηα αίζζεζε ππεξεθάλεηαο γηα ηελ 

«Κππξηαθή Ηδηφηεηα ηεο Σ/Κππξηαθήο Κνηλφηεηαο». 

Πεξαηηέξσ, νη ζπγγξαθείο ησλ θαηλνχξγησλ βηβιίσλ, κε 

ελζνπζηαζκφ αλαθέξνληαλ ζηνπο Δ/Κχπξηνπο ζπγγξαθείο θαη 

αλαγλψξηδαλ ηε ζεκαζία ηνπ έξγνπ ηνπο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο, ην Σκήκα Σ/Κππξηαθνχ Δθπαηδεπηηθνχ 

ρεδηαζκνχ θαη Πξνγξακκαηηζκνχ θαηάξηηζε 147 επηηξνπέο 

απνηεινχκελεο απφ δαζθάινπο θαη αθαδεκατθνχο νη νπνίνη 

αζρνινχληαλ κε ηελ αλαζεψξεζε ησλ βηβιίσλ ηζηνξίαο θαη 

ην δηδαθηηθφ πιηθφ. πλνιηθά, 350.000 βηβιία ζα εθδνζνχλ 

ζηε βφξεηα πιεπξά ηεο Κχπξνπ. Πξνεγνπκέλσο, φια ηα 

δηδαθηηθά βηβιία ηππψλνληαλ ζηελ Σνπξθία. Απηφ είλαη έλα 

ζεηηθφ βήκα γηα πνιπάξηζκνπο ιφγνπο. Πξψηα απ΄ φια, 

επηηξέπεη ζηελ Σ/Κππξηαθή θνηλφηεηα, λα έρεη κεγαιχηεξν 
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έιεγρν ζηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ηεο. Πεξαηηέξσ, 

ελδπλάκσζε ηελ νηθνλνκία ηεο βφξεηαο πιεπξάο ηεο Κχπξνπ, 

θαζψο ζηήζεθαλ λέεο επηρεηξήζεηο θαη έηζη δεκηνπξγήζεθαλ 

ζέζεηο εξγαζίαο. Δπηρεηξεκαηίεο άξρηζα λα αλνίγνπλ λένπο 

εθδνηηθνχο νίθνπο θαη εγθαηέζηεζαλ θαηλνχξγηα ηερλνινγία. 

Δπηπιένλ, γξαθίζηεο, αθαδεκατθνί θαη ζπγγξαθείο 

πξνζειήθζεζαλ γηα λα αλαιάβνπλ ηε δχζθνιε απηή 

απνζηνιή.  

Παξφιν πνπ ε πιεηνςεθία ηεο Σ/Κππξηαθήο θνηλφηεηαο 

θαισζφξηζε ηελ αιιαγή ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη ηα 

λέα δηδαθηηθά βηβιία ηεο ηζηνξίαο έραηξαλ επξείαο εθηίκεζεο, 

ην ζέκα έδσζε ιαβή ζε επίκαρεο ζπδεηήζεηο αλάκεζα ζηνπο 

εζληθηζηηθνχο θχθινπο. Ο Ρανχθ Νηελθηάο απνθήξπμε 

δεκφζηα ηα θαηλνχξγηα δηδαθηηθά βηβιία θαη θαηέθξηλε ηνπο 

ζπγγξαθείο ηνπο. Σν βαζηθφ παξάπνλν ηνπ Νηελθηάο ήηαλ φηη 

ηα λέα βηβιία ζα απνδπλάκσλαλ ηελ εζληθή ζπλείδεζε ηεο 

λέαο γεληάο. Αλαθεξφκελνο ζην Δ/Κππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, ν Ρανχθ Νηελθηάο εηζεγήζεθε, φηη θαη ην 

Σ/Κππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζα έπξεπε επίζεο, λα 

βαζίδεηαη ζε κηα εζληθηζηηθή αληίιεςε. Δμέθξαζε ηελ 

αλεζπρία, φηη ιφγσ κηαο πηζαλήο θπβεξλεηηθήο αιιαγήο ζηελ 

Σ/Κππξηαθή θνηλφηεηα, ηα λέα βηβιία πηζαλφηαηα ζα 

θαηέιεγαλ ζηνλ θάιαζν ησλ αρξήζησλ.  

 

Ι) Γςνάμειρ Αλλαγήρ 

Ζ αλαζεψξεζε ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ηεο ηζηνξίαο ζην 

βφξεην ηκήκα ηεο Κχπξνπ δελ ήηαλ απαιιαγκέλε απφ ηελ 

πνιηηηθή δηακάρε ζηηο αξρέο ηνπ 2000. Γηα λα θαηαλνήζνπκε 

πιήξσο ηελ αλαζεψξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ηηο επαθφινπζεο 

αληηδξάζεηο, είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαιάβνπκε ηελ πνιηηηθή 

αηκφζθαηξα ηεο επνρήο. Δθείλε ηελ πεξίνδν, ε πιεηνςεθία 

ησλ Σ/Κππξίσλ άξρηζε λα αληηδξά ελαληίνλ ηεο πνιηηηθήο ηνπ 

Νηελθηάο γηα κε ιχζε ζην «Κππξηαθφ πξφβιεκα», θαη 
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ζπκκεηείρε ελεξγά ζε καδηθά θηλήκαηα γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο εηξήλεο ζηελ Κχπξν. Οξγαλψζεηο, φπσο ε 

Πιαηθφξκα «Απηή ε Υψξα είλαη Γηθή καο» θαη ε «Κνηλφ 

ξακα», αληηηάρζεθαλ ζην παιηφ θαζεζηψο θαη απαίηεζαλ 

κηα άκεζε ιχζε ζηε δηακάρε ηεο Κχπξνπ. Ο ξφινο ησλ 

ζπληερληψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (KTÖS πληερλία Σ/Κππξίσλ 

Γαζθάισλ θαη KTOEÖS πληερλία Σ/Κππξίσλ Καζεγεηψλ) 

ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφο ζ΄ απηή ηε δηαδηθαζία. Ζ δπλακηθή 

αλάκεημε ησλ ζπληερληψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επηδίσμε 

κηαο ελσκέλεο Κχπξνπ είλαη δσηηθή, αλ ιάβνπκε ππ΄ φςηλ ηα 

γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλαζεψξεζε ησλ βηβιίσλ 

ηζηνξίαο ζην βφξεην ηκήκα ηνπ Νεζηνχ.  

 

Ι α) Αςξανόμενερ Ανηιδπάζειρ ππορ ηον Νηενκηάρ και 

Κινηηοποίηζη ενανηίον ηος Status Quo 

Σν 2000, ν Ρανχθ Νηελθηάο έζηεηιε κηα επηζηνιή ζηνλ 

Γιαχθν Κιεξίδε θαιψληαο ηνλ λα μεθηλήζνπλ 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζρεηηθά κε ην «Κππξηαθφ πξφβιεκα», (πνπ 

νξίδνληαη σο εθ ηνπ ζχλεγγπο ζπλνκηιίεο). Δληνχηνηο,ζηε 

δηάξθεηα ηνπ πέκπηνπ γχξνπ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ν Νηελθηάο 

αθήλεη ην ηξαπέδη, θάηη πνπ ππξνδφηεζε πνιιέο αληηδξάζεηο 

αλάκεζα ζηελ Σ/Κππξηαθή θνηλφηεηα. Αθνινχζσο, ν 

ηξαπεδηθφο θαη νηθνλνκηθφο ηνκέαο αληηκεηψπηζε κηα 

ηεξάζηηα θξίζε, πνπ θαηέιεμε ζηελ θαηάξξεπζε πνιιψλ 

ηδησηηθψλ Σξαπεδψλ ην 2000. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ήηαλ ε 

ζηαγφλα πνπ μερείιηζε, θαη νη αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ελαληίνλ 

ηεο Σ/Κππξηαθήο Γηνίθεζεο έγηλαλ πην νξκεηηθέο. Μηα 

επξέσο δηαδεδνκέλε πεπνίζεζε αλαπηχρζεθε αλάκεζα ζε κηα 

δηαηνκή ηεο Σ/Κππξηαθήο θνηλσλίαο: φηη ε νηθνλνκηθή 

εμάξηεζε απφ ηελ Σνπξθία είρε αξλεηηθή επίπησζε ζηελ 

ηνπηθή νηθνλνκία. Πεξαηηέξσ, ε Σνπξθία θαη νη Σνχξθνη 

γξαθεηνθξάηεο επηθξίζεθαλ έληνλα απφ δηάθνξεο 
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αθηηβηζηηθέο νξγαλψζεηο πνιηηψλ θαηά ηελ πεξίνδν απφ ην 

2000 έσο ην 2004.  

Αληηπξφζσπνη ησλ πληερληψλ ησλ Καζεγεηψλ θαη 

Γαζθάισλ, πνπ είραλ ζπκψζεη κε ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ 

θπβεξλήζεσλ Bülent Ecevit θαη Devlet Bahçeli ζηελ 

Σνπξθία, δήισζαλ δεκφζηα ηελ 30
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2001 

«Άγθπξα, δελ ζέινπκε ηα ιεθηά ή ηελ ππνζηήξημε ζνπ, νχηε 

ηηο ζπκβνπιέο ησλ γξαθεηνθξαηψλ ζνπ. Αξλνχκαζηε λα 

είκαζηε ππνηειείο». «Δηξήλε θαη Λχζε» ήηαλ ην ιατθφ 

ζχλζεκα πνπ βγήθε ελαληίνλ ηεο ειεγρφκελεο απφ ηελ 

Σνπξθία θπβεξλεηηθήο δνκήο ζην βφξεην κέξνο ηνπ Νεζηνχ. 

Μεηά απφ ηε ζχιιεςε ηνπ αξρηζπληάθηε ηεο εθεκεξίδαο 

Afrika, Şener Levent, ν Mustafa Akıncı (πξψελ αξρεγφο ηνπ 

Κνηλνηηθνχ Απειεπζεξσηηθνχ Κφκκαηνο –ΣΚΡ), δήισζε ζε 

κηα ζπλέληεπμε ζηελ εθεκεξίδα Guardian φηη, «Ζ Κχπξνο 

είλαη κηα αλνηρηή θπιαθή».
88

 Ο Akıncı δηαβίβαζε ηελ 

επηζπκία λα αθήζεη ε Σνπξθία ηελ Κχπξν θαη κίιεζε γηα 

«αιεζηλή θπξηαξρία».  

Μέρξη απηφ ην ζεκείν νη πνιηηηθέο νξγαλψζεηο αθηηβηζηψλ 

είραλ δηαδξακαηίζεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ίδξπζε ησλ 

ad hoc νξγαλψζεσλ – νκπξέια, κε ζθνπφ λα θεξδίζνπλ 

ππνζηήξημε ελαληίνλ ηνπ νχησ θαινχκελνπ θπβεξλεηηθνχ 

«status quo» ζην Βνξξά. Πεξαηηέξσ, απηέο νη νξγαλψζεηο 

απεξίθξαζηα ππνζηήξημαλ κηα ιχζε ζηε δηακάρε ηεο Κχπξν. 

Σν Σ/Κππξηαθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην μεθίλεζε ην 

ζρεκαηηζκφ ηεο νξγάλσζεο «Σν Κνηλφ ξακα ηεο 

Σ/Κππξηαθήο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ». Σν Κνηλφ ξακα 

έθεξε ζην πξνζθήλην ηελ επηηαθηηθή αλάγθε επίιπζεο ηνπ 

Κππξηαθνχ πξνβιήκαηνο πξηλ απφ ηελ έληαμε ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο ζηελ ΔΔ. Δληνχηνηο, πξηλ ηε δεκηνπξγία ηνπ 

Κνηλνχ Οξάκαηνο, ε Πιαηθφξκα «Απηή ε Υψξα είλαη Γηθή 

                                                
88 Δθεκεξίδα Guardian, ―Οη Κχπξηνη ηνπ Βνξξά ζηξέθνληαη ελαληίνλ ηεο 
Σνπξθίαο‖, επηέκβξηνο 25, 2001. 
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καο» είρε ήδε θεξδίζεη ηελ ππνζηήξημε δηαθφξσλ αζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ θαη πνιηηηθψλ θνκκάησλ, ελαληίνλ ελφο 

παθέηνπ ζρεδηαζκέλνπ απφ ηελ Άγθπξα θαη εγθεθξηκέλνπ 

απφ ηελ πξνεγνχκελε ηνπηθή θπβέξλεζε. Σν νηθνλνκηθφ 

παθέην εηζήγαγε έλαλ αξηζκφ απφ απζηεξά κέηξα ην 2000:  

(...)Ζ Πιαηθφξκα «Απηή ε Υψξα είλαη Γηθή καο» έθαλε 

έθθιεζε γηα απηνθπβέξλεζε ησλ Σ/Κππξίσλ θαη 

απνζηξαηηθνπνίεζε, θαζψο θαη έλαλ δηαπξαγκαηεπηηθφ 
δηαθαλνληζκφ ζην Κππξηαθφ πξφβιεκα. Οη αξρεγνί ηεο 

Πιαηθφξκαο ήηαλ πηζηνί ζηελ ηδέα, φηη νη Κππξηαθέο θνηλφηεηεο 

κπνξνχζαλ λα κνηξαζηνχλ ηελ ίδηα πνιηηηθή νληφηεηα ζηε βάζε 

ηεο «δηαθνηλνηηθήο εηξήλεο», πνπ ππήξμε πάληα ν ηζηνξηθφο 

ζθνπφο ησλ Σ/Κππξηαθψλ αξηζηεξηζηηθψλ θηλεκάησλ.89 

Λίγν κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ ρεδίνπ, ην Ννέκβξην ηνπ 

2002, νη αλσηέξσ αλαθεξφκελεο νξγαλψζεηο θαη ε 

Πιαηθφξκα, πξνέηξεςαλ πνιινχο Σ/Κχπξηνπο λα βγνπλ 

ζηνπο δξφκνπο θαη λα δηαδειψζνπλ ππέξ ηνπ ρεδίνπ Αλάλ. 

Μνιαηαχηα, ε Πιαηθφξκα «Απηή ε Υψξα είλαη Γηθή καο» 

πξσηνζηάηεζε σο ε «πην δξαζηηθή Πιαηθφξκα 

θηλεηνπνίεζεο». Λφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ ζηε βφξεηα Κχπξν, ηα επαγγεικαηηθά ζπλδηθάηα 

θαη νη ελψζεηο ηεξνχλ εμέρνπζα ζηάζε θαη αζθνχλ κεγάιε 

επηξξνή. Βαζηθά, «κεηαμχ ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ 50 

νξγαλψζεσλ ζην θίλεκα «Απηή ε Υψξα είλαη Γηθή καο», νη 

ζπληερλίεο εθπαηδεπηηθψλ (KTÖS θαη KTOEÖS) θαη ε 

ζπληερλία δεκνζίσλ ππαιιήισλ (KTAMS) έπαημαλ έλαλ 

θξίζηκν ξφιν ζηελ εληαηηθνπνίεζε θαη ηε ζπλέρηζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ιφγσ ησλ 

ηζρπξψλ νξγαλσηηθψλ ηνπο δνκψλ.»
90

  

                                                
89 Vural, Yücel. ―Kıbrıs Sorunu ve Kıbrıs Türk Solu‖ (Σν Κππξηαθφ Πξφβιεκα 
θαη ε Σ/Κππξηαθή αξηζηεξά). Birikim, March 2003, pp. 39-43, Ο.π. ζην CIVICUS. 
Civil Society Index Report for Cyprus: An Assessment of Civil society in Cyprus, A 
Map for the Future, 2005, p. 114. 
90 CIVICUS. Civil Society Index Report for Cyprus. p. 115. 
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Πεξαηηέξσ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καδηθψλ δηαδειψζεσλ 

πξνο ππνζηήξημε ηνπ ρεδίνπ Αλάλ, ρηιηάδεο άλζξσπνη 

έθαλαλ έθθιεζε γηα ηελ παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ 

status quo θαη ηδηαίηεξα ηνπ εζληθηζηή εγέηε Ρανχθ 

Νηελθηάο, πνπ ήηαλ ν θχξηνο ζπλνκηιεηήο θαη Σ/Κχπξηνο 

αληηπξφζσπνο ζηηο ζπλνκηιίεο γηα ηελ Κχπξν. Πνιπάξηζκα 

θπιιάδηα θαη κπξνζνχξεο πνπ ππνγξάκκηδαλ ηα θχξηα 

ζεκεία ηνπ ρεδίνπ Αλάλ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ 

ηππψζεθα θαη δηακνηξάζηεθαλ επξέσο. Πνιινί δηαλννχκελνη 

πνπ ήηαλ ππέξ ηεο ιχζεο παξεπξέζεθαλ ζε ηειενπηηθέο θαη 

ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο θαη δεκνζηνγξάθνη έγξαςαλ αζξφα 

γηα ηηο ζεηηθέο πιεπξέο ηνπ ρεδίνπ γηα ηνπο Σ/Κππξίνπο. 

Μεηά απφ απηά ηα γεγνλφηα, ην νδφθξαγκα ζηε Λεπθσζία 

πνπ ρψξηδε ηηο δχν θνηλφηεηεο γηα πεξηζζφηεξν απφ 30 

ρξφληα, είρε αλνίμεη.  

 

I β) Αλλαγή ηηρ Γιοίκηζηρ ηος Status Quo 

Σειηθά, ε δεμηά εζληθηζηηθή θπβέξλεζε (πνπ θάπνηε ζεσξείην 

σο ε θπβέξλεζε ηνπ status quo), έραζε ηηο εθινγέο πνπ 

αθνινχζεζαλ ην 2003 θαη ηηο γεληθέο εθινγέο ηνπ 2005. Ζ 

παιηά θπβέξλεζε αληηθαηαζηάζεθε απφ ην αξηζηεξφ θφκκα 

CTP (Ρεπνπκπιηθαληθφ Σνπξθηθφ Κφκκα). Σν CTP αχμεζε 

ηε δεκνηηθφηεηα ηνπ θαη λίθεζε ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο 

θεξδίδνληαο 45% ηνπ ζπλφινπ ησλ ςήθσλ. Απηή ε ηεξάζηηα 

αιιαγή νθεηιφηαλ ελ κέξεη, ζηελ επίδξαζε ηνπ θηλήκαηνο 

εηξήλεο ζηελ ληφπηα πνιηηηθή θαη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ 

«Κππξηαθνχ πξνβιήκαηνο» εθείλε ηελ επνρή.  

Ο Ρανχθ Νηελθηάο, ν θνηλνηηθφο εγέηεο ησλ Σ/Κππξίσλ απφ 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘70, ακθηζβεηείην νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο δηάθνξνπο αληηπάινπο ηνπ ζε 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηθνχο θχθινπο. Ζ εκθάληζε ηνπ ρεδίνπ 

Αλάλ απνηέιεζε ην μεκέξσκα κηαο λέαο επνρήο θαη αλέηξεςε 

ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ζην βνξξά. Ο Νηελθηάο ήηαλ 
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αλίθαλνο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πξνεγνχκελε ηνπ 

επηρεηξεκαηνινγία γηα λνκηκνπνίεζε θαη απέηπρε λα πείζεη 

ηηο κάδεο γηα κηα ςήθν ηνπ «φρη», επεηδή ε εκπηζηνζχλε ζην 

πξφζσπν ηνπ θινλίζηεθε. χκθσλα κε ηελ έξεπλα, πνπ 

ξσηνχζε «πφζν εκπηζηεχνληαη νη Σ/Κχπξηνη ηνλ Σ/Κχπξην 

εγέηε (Ρανχθ Νηελθηάο) φζνλ αθνξά ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο 

γηα ην Κππξηαθφ. 39,2% είπαλ φηη είραλ «απφιπηε 

εκπηζηνζχλε», 13,2% είπαλ φηη είραλ «ιίγε εκπηζηνζχλε» θαη 

35,5% είπαλ φηη δελ είραλ «θαζφινπ εκπηζηνζχλε». Δθείλνη 

πνπ απάληεζαλ φηη «δελ έρνπλ αξθεηή εκπηζηνζχλε» έθηαλαλ 

ην 9,1%, 3,1 % είπαλ, «Γελ μέξσ, δελ απαληψ/»
91

  

 

Ι γ) Ο Ρόλορ ηων ςνηεσνιών ηων Δκπαιδεςηικών ζηη 

Γιαδικαζία ηηρ Αναθεώπηζηρ ηων Γιδακηικών Βιβλίων 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ην ρέδην 

Αλάλ, νη ελψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έπαημαλ έλα ζεκαληηθφ 

ξφιν σο πξνσζεηέο ησλ κε βίαησλ καδηθψλ δηαδειψζεσλ. 

Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο λέσλ θηλεηνπνηήζεθε γηα λα ιάβεη 

κέξνο ζηηο δηαδειψζεηο ππέξ ηνπ ρεδίνπ Αλάλ. ΄ απηφ 

βνήζεζε ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ 

ησλ δηαδειψζεσλ. Οη θχθινη ηεο δεμηάο θαη νη αληίκαρνη ηνπ 

ρεδίνπ Αλάλ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα κέζα ελεκέξσζεο γηα λα 

θξηηηθάξνπλ έληνλα ηε ζπκκεηνρή ησλ ζπνπδαζηψλ ζ΄ απηέο 

ηηο δηαδειψζεηο. Ζ εθεκεξίδα Volkan επηηέζεθε ζηηο ελψζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπο πεξηέγξαςε σο «νξγαλψζεηο 

ζηξαηεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ» θαη ζπλδηθάηα ağa»
92

. ηα 

πξσηνζέιηδα ηεο ζηηο 14-15 Ηαλνπαξίνπ 2003, ε Volkan 

θαηεγνξεί ηελ θπβέξλεζε πνπ δελ αλαραίηηζε ηε 

ρεηξαγψγεζε απφ ηνπο «ζηξαηεπκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο» θαη 

                                                
91 FBIS Μεηαθξαζκέλν Κείκελν ID: GMP20030124000106 Έθδνζε Αξηζκφο 1 
Πεγή -Ζκεξνκελία: 01/23/2003.  
92 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, βι. εθεκεξίδα Volkan. Πξψηε ζειίδα, 14 Ocak 
(Ηαλνπαξίνπ) 2003.  
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ηα ζπλδηθάηα ηνπο, θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο πξνο φθεινο 

ηνπ CTP.  

ηαλ ην CTP αλέβεθε ζηελ εμνπζία, έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 

έξγα ηνπ ήηαλ λα αλαιάβεη ηελ αλαζεψξεζε ησλ δηδαθηηθψλ 

βηβιίσλ ηζηνξίαο. Ζ δηαδηθαζία άξρηζε κε ηελ αλαζεψξεζε / 

αλαζχληαμε ησλ βηβιίσλ ηζηνξίαο ηνπ Γπκλαζίνπ. Μεηά απφ 

απηφ αθνινχζεζε ε αλαζεψξεζε ηνπ βηβιίνπ θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ γηα ηελ 5
ε
 ηάμε.  

Δληνχηνηο, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ηεο δηδαθηέαο χιεο δελ είλαη έλα θαηλνχξγην θαηλφκελν. 

πδεηήζεηο ζρεηηθά κε απηφ ην ζέκα ιάκβαλαλ ρψξα κέζα 

ζηελ Σ/Κππξηαθή θνηλφηεηα απφ ηε δεθαεηία ηνπ ΄70. Ζ 

επίζεκε γξακκή βαζηδφηαλ ζηε «δηαηήξεζε κηαο 

εζληθηζηηθήο ζθνπηάο ζηελ εθπαίδεπζε ζηα Γπκλάζηα θαη ηελ 

ελζάξξπλζε θαη εμχκλεζε ηνπ εζλνθεληξηζκνχ. Μνιαηαχηα, 

ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ππνζηήξηδε έλα πην δηεζληζηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ.
93

  

Ο πξνβιεκαηηζκφο γηα ην πψο δηδάζθνπκε ηζηνξία, πψο 

θάλνπκε ηνπο ζπζρεηηζκνχο αλάκεζα ζην παξειζφλ θαη ην 

παξφλ, θαη πψο ζπλδένπκε ην παξειζφλ κε ην παξφλ ζηε 

δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο, έγηλε βαζχηεξνο ζην βφξεην ηκήκα 

ηνπ λεζηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο πξνο ηελ 

εηξήλε. Απηφο ν πξνβιεκαηηζκφο επέηξεςε ζηε λέα 

θπβέξλεζε λα θάλεη νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηα παξαδνζηαθά 

βηβιία ηεο ηζηνξίαο. Με ηελ έλαξμε ηνπ λένπ εμακήλνπ ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2004, ηα θαηλνχξγηα βηβιία ηεο ηζηνξίαο 

άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φια ηα γπκλάζηα.  

χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Μειέηεο Δπίδξαζεο ηεο 

Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ ζηελ Δθπαίδεπζε ζηα Γπκλάζηα, νη 

ελψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έπαημαλ ελεξγφ ξφιν ζηελ 

                                                
93 - CIVICUS. Civil Society Index Report for Cyprus, p. 159. 
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πξνψζεζε ελφο λένπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ 

θαηλνχξγηα θπβέξλεζε αληαπνθξίζεθε εηνηκάδνληαο 

αλαζεσξεκέλα δηδαθηηθά βηβιία ηζηνξίαο κε κηα ζπλνιηθά 

βαζχηεξε θαηαλφεζε απφ ηα πξνεγνχκελα. Ζ πληερλία 

Σ/Κππξίσλ Γαζθάιψλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ θαη ε πληερλία 

Σ/Κππξίσλ Καζεγεηψλ (KTÖS θαη ΚΣÖEÖS) έδσζαλ ηνλ 

δηθφ ηνπο απνινγηζκφ γη απηή ηελ αιιαγή.  

Μεηαμχ ηεο ηφηε «θπβέξλεζεο» θαη ησλ ζπλδηθάησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είρε πξνθχςεη κηα ηδενινγηθή αληίζεζε 

ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Δλψ ε πξψηε ππνζηήξηδε ζπλήζσο έλα πξφγξακκα πνπ λα 

ηφληδε ηελ «ηζηνξηθή έρζξα» κεηαμχ Σ/Κππξίσλ θαη 

Δ/Κππξίσλ, νη δεχηεξνη ππνγξάκκηδαλ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα 

παγθφζκηεο αξρέο φπσο ε θηιία, ν αληηζνβηληζκφο θαη ε 

ακνηβαία θαηαλφεζε σο ηηο βαζηθέο αμίεο ζηηο νπνίεο ζα 

έπξεπε λα βαζίδεηαη ε χιε ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σα 

ζπλδηθάηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηα εγεηηθά ζηειέρε ηνπο 

δεκνζίεπζαλ δπλαηά αληηζνβηληζηηθά άξζξα αιιά δελ 

κπφξεζαλ λα αζθήζνπλ ζεκαληηθή επηξξνή ζηε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή κέρξη ηηο εθινγέο ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2003, κε ηηο 

νπνίεο ην CTP αλήιζε ζηελ εμνπζία. Σν επηέκβξην ηνπ 

2004 ηα ηζηνξηθά εγρεηξίδηα αληηθαηαζηάζεθαλ απφ 

θαηλνχξγηα, ηα νπνία ήηαλ εκθαλψο πην δηαιιαθηηθά απφ ηα 

πξνεγνχκελα.
94

 

 

ΙΙ) Τα Ανανεωμένα Βιβλία ηηρ Ιζηοπίαρ και η Νέα 

Γιαλογική Σηπαηηγική 

Τη είλαη απηό πνπ πξέπεη λα πξνεγείηαη ησλ κελπκάησλ ηεο ηζηνξίαο; 

Γελ πξέπεη, άξαγε, λα είλαη ε εμνκνιόγεζε ελόο δηπινύ πάζνπο;, ελόο 
έξσηα γηα ην παξειζόλ έλαο πόζνο γηα ηνπο άιινπο ζηνλ νπνίσλ ην 

όλνκα αηζζαλόκαζηε ηελ επηηαθηηθή αλάγθε λα κηιήζνπκε;...Ο Νίηζε 

κπνξεί λα είρε δίθαην όηαλ ηζρπξηδόηαλ όηη ε αλάκλεζε ηνπ 

                                                
94 - Ibid, p. 159.  



~ 139 ~ 

παξειζόληνο είλαη έλα άξξσζην πάζνο, σζηόζν ρσξίο ηε λεθξνθηιία 

ηνπ ηζηνξηθνύ πνπ δίλεη ηνλ εαπηό ηνπ γηα λα εκπνδίζεη ην παξειζόλ 

λα πεξάζεη ζηε ιήζε, ζα ππήξρε κόλν ην ακεηάθιεην ηνπ ζαλάηνπ.  

Edith Wyschogrod- Γεονηολογία ηηρ Μνήμηρ 

 

πσο είλαη θαλεξφ απφ ηα πξνεγνχκελα ηκήκαηα ηεο 

έθζεζεο, ην δήηεκα ηεο αλαζεψξεζεο ησλ δηδαθηηθψλ 

βηβιίσλ ηζηνξίαο (ηδηαίηεξα) θαη ν αλαζρεδηαζκφο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία. Ο 

ζρεκαηηζκφο λέαο θπβέξλεζεο, νη γεληθέο δπλάκεηο αιιαγήο, 

θαη ε αλαδήηεζε κηαο ιχζεο ζηε δηακάρε ηεο Κχπξνπ, είλαη 

φια αιιειέλδεηα ζέκαηα ζηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηε 

δηαδηθαζία ζπγγξαθήο ησλ θαηλνχξγησλ βηβιίσλ.  

Έρνληαο απηφ θαηά λνπ θαη έρνληαο επηζεσξήζεη ηα 

αλαζεσξεκέλα βηβιία, είλαη ζαθέο φηη ππάξρνπλ ηεξάζηηεο 

αιιαγέο κεηαμχ ησλ παιηψλ θαη ησλ λέσλ εγρεηξηδίσλ. Απηφ 

ην ηκήκα, ζα αζρνιεζεί κε ηηο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηε 

δηαινγηθή ζηξαηεγηθή. Τπάξρεη θάπνηα δηαθνξά αλάκεζα ζηα 

λέα θαη ηα παιηά δηδαθηηθά βηβιία: Δάλ λαη, πψο θαη γηαηί έρεη 

αιιάμεη ε δηαινγηθή ζηξαηεγηθή; Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ 

ηεο «λενζρεκαηηζζείζαο δηνίθεζεο θαη ηεο «αιιαγήο» ζηα 

βηβιία ηεο ηζηνξίαο θαη ζην ζπλνιηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ; 

Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζνπκε πιήξσο ηα θαηλνχξγηα βηβιία 

θαη λα ππνγξακκίζνπκε ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα 

θαηλνχξγηα θαη ηα παιηά, είλαη απαξαίηεην λα εμεηαζηνχλ 

επίζεο θαη ηα παιηά βηβιία.  

πσο δειψλεη ν Niyazi Kızılyürek, ην παιηφ εγρεηξίδην, 

γξακκέλν απφ ηνλ Vehbi Zeki Serter, αξρίδεη ηνλίδνληαο φηη 
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«...ε Κχπξνο είλαη γεσγξαθηθή πξνέθηαζε ηεο 

Αλαηνιίαο...»
95

. ¨Οπσο ηζρπξίδεηαη ν Vehbi Zeki Serter,  

Ζ Κχπξνο ειέγρεη ηα Νφηηα ιηκάληα ηεο Σνπξθίαο. ε πεξίπησζε 

Ρσζηθήο απεηιήο, ν Σνπξθηθφο ζηξαηφο κπνξεί λα δερζεί επίζεζε 

απφ δηαθνξεηηθά κέησπα θαη κπνξεί λα δεηήζεη βνήζεηα κφλν 

απφ ηα Νφηηα ιηκάληα ηεο Σνπξθίαο. Ζ Κχπξνο γηα ηελ Σνπξθία 

είλαη ην ζεκείν ηεο ηζηνξίαο, άξα πνιχ ζεκαληηθή. Οη πξφγνλνη 

καο θαηέθηεζαλ ηελ Κχπξν ην 1571 κε θφζηνο 80.000 δσέο 

καξηχξσλ. Οη Σνχξθνη θπβέξλεζαλ ηελ Κχπξν κέρξη ην 1878, 

γηα ηξεηο αηψλεο, θαη θέξζεθαλ ζηνλ ληφπην πιεζπζκφ κε πνιχ 

θαιφ ηξφπν. Έθεξαλ ηελ ειεπζεξία θαη ηε δηθαηνζχλε ζην λεζί. 
Οη Σνχξθνη αλέπηπμαλ ηελ Κχπξν θαη έθηηζαλ ηφζα πνιιά 

κλεκεία, πνπ έδσζαλ ζηελ Κχπξν Σνπξθηθφ Υαξαθηήξα. Δλ 

νιίγνηο, κπνξεί θαλείο λα πεη όηη ε Κύπξνο ηζηνξηθά, γεσγξαθηθά, 

θαη νηθνλνκηθά είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ Αλαηνιία θαη απνηειεί 

κέξνο ηεο Μηθξάο Αζίαο..96  

Ο Kızılyürek (1999) ζπλερίδεη ππνδεηθλχνληαο, φηη ε 

ηειεπηαία πξφηαζε ηεο παξαγξάθνπ είλαη έλα θαιφ 

παξάδεηγκα ηεο δηαινγηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ παιηνχ βηβιίνπ 

πνπ έγξαςε ν Vehbi Zeki Serter. Με ηα ιφγηα ηνπ Kızılyürek 

(1999),  

Ζ «δηαινγηθή ζηξαηεγηθή» ηνπ ζπγγξαθέα είλαη εκθαλήο κέζα 

απφ ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηνπο «80.000 κάξηπξεο», ηα 

Σνπξθηθά «şehit» - πξνέξρεηαη απφ ην Jihad, ηεξφο πφιεκνο ζηα 

Αξαβηθά – θάηη πνπ πξνζδίδεη έλα «ηεξφ λφεκα» ζην γεγνλφο φηη 

νη Οζσκαλνί θαηέθηεζαλ ηελ Κχπξν, κε ηε ρξήζε ηεο πνιηηηθήο 

γιψζζαο ηνπ Ηζιάκ.97 

Δληνχηνηο, ζε αληίζεζε κε ην παιηφ βηβιίν, ην νπνίν δίλεη 

έκθαζε ζηνπο «δεζκνχο ηεο Κχπξνπ κε ηελ Αλαηνιία», ην 

θαηλνχξγην βηβιίν ηζηνξίαο (ηφκνο 1), μεθηλά παξέρνληαο 

ζηνλ αλαγλψζηε θάπνηεο γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

                                                
95 Kızılyürek, Niyazi. ―National Memory and Turkish-Cypriot Textbooks‖, 
International Textbook Research / Internationale Schulbuchforschung, Vol. 21(4), 
1999, p. 390.  
96 Ibid, p. 390.  
97 Ibid, p. 391.  



~ 141 ~ 

πψο πήξε ην φλνκα ηεο ε Κχπξνο – «Kıbrıs» (ζηα Σνπξθηθά). 

Αθνινχζσο, ζπδεηείηαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Κχπξνπ θαη 

κεηά δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξντζηνξηθή πεξίνδν 

κέρξη ηελ άθημε ησλ Δλεηψλ ζηελ Κχπξν.  

Σν παιηφ δηδαθηηθφ βηβιίν δελ παξέρεη ζηνπο καζεηέο ρψξν 

γηα λα ζθεθηνχλ, λα αλαιχζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηα 

γεγνλφηα απφ δηαθνξεηηθή πξννπηηθή. Σα θαηλνχξγηα, 

εληνχηνηο, είλαη εληειψο δηαθνξεηηθά. (H Meltem Onurkan 

Samani ππνγξακκίδεη απηέο ηηο δηαθνξέο ρξεζηκνπνηψληαο ην 

αθφινπζν παξάδεηγκα.) Σν θαηλνχξγην βηβιίν ζέηεη 

εξσηήζεηο - φπσο «ελψ νη Αηγχπηηνη θαηέθηεζαλ ηελ Κχπξν 

ηξεηο θνξέο, γηαηί δελ είραλ κεγάιε επίδξαζε ζηνλ πνιηηηζκφ 

ηνπ λεζηνχ;». H Onurkan Samani ηνλίδεη, φηη ηέηνηεο 

εξσηήζεηο παξαθηλνχλ ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ, λα 

αλαιχζνπλ θαη λα αληηιεθζνχλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο.
98

 

Δπηπξφζζεηα, ηα θαηλνχξγηα βηβιία παξνπζηάδνπλ ηα 

ηνπσλχκηα ρξεζηκνπνηψληαο θαη ην Διιεληθφ θαη ην 

Σνπξθηθφ φλνκα, γεγνλφο πνπ, έκκεζα, γλσζηνπνηεί, φηη ζην 

λεζί δνπλ θαη Δ/Κχπξηνη/ Έιιελεο θαη κνηξάδνληαη ηελ 

Κππξηαθή θνπιηνχξα. Μνιαηαχηα, ζην παιηφ βηβιίν απηφ 

δελ ζπλέβαηλε. Μεξηθά παξαδείγκαηα γηα ηα ηνπσλχκηα είλαη 

ηα αθφινπζα (απφ ηνλ πξψην ηφκν ηνπ βηβιίνπ Κππξηαθή 

Ιζηνξία): ζ. 13 – Αθξσηήξη (Ağrotur), Αεηφθξεκκνο (Kartal 

Yuvası) (Akdeniz Köyü), Γξαγνληνβνπλάξη (Ejderha 

Tepesi),ζ.14 - Tatlısu- Çiftlikdüzü (Αθαλζνχ), ζ. 18 – Πέηξα 

ηνπ Ληκλίηε (Limnidi Kayalığı), θαη ζ. 21 – Αθξσηήξη 

Αλδξέαο Κάζηξνο ((Zafer Burnu). Σα αλσηέξσ παξαδείγκαηα 

                                                
98 Απηφ κπνξεί λα απνηειεί έλα «λέν θχκα» ζηελ ηζηνξηθή εθπαίδεπζε. πσο 

ππνζηεξίδεη έλα κέινο ηεο Δπηηξνπήο βηβιίνπ Κππξηαθήο Ηζηνξίαο, ε Meltem 
Onurkan Samani, κε ηελ απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ θαη Πξνγξάκκαηνο, 
πξνσζείηαη κηα λέα κέζνδνο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο ζηε ζπγγξαθή ησλ 
θαηλνχξγησλ βηβιίσλ ηζηνξίαο, πνπ, βαζηζκέλν ζε ζχγρξνλεο ηδέεο, ελζαξξχλνπλ 
ηνπο καζεηέο λα ζθέπηνληαη θξηηηθά, λα είλαη αλνηρηνί ζηελ εξκελεία θαη ηελ 
αλάιπζε θαη ζηνλ πνιχπιεπξν ηξφπν ζθέςεο (Meltem Onurkan Samani, 
πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, 29/8/06 ζηελ Λεχθα). 
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είλαη επίζεο ζεκαληηθά γηα λα ππνγξακκίζνπκε ηελ 

«δηαινγηθή ζηξαηεγηθή» ησλ αλαζεσξεκέλσλ βηβιίσλ 

ηζηνξίαο. 

 

II α) Η Νέα Γιαλογική ηπαηηγική και η σέζη ηηρ με 

ηην Κπιηική Παιδαγωγική  

Άιιε κηα ζεκαληηθή ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ηελ θαηλνχξγηα 

δηαινγηθή ζηξαηεγηθή ησλ αλαζεσξεκέλσλ βηβιίσλ έγθεηηαη 

ζην γεγνλφο, φηη «Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ, λα ελζαξξχλνπκε 

ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηνπο καζεηέο λα αμηνινγνχλ ηα 

δηδαθηηθά βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα αλαθαιχπηνπλ 

θαιχηεξνπο ηξφπνπο γηα λα καζαίλνπλ γηα ηα πξνβιήκαηα 

ηνπ θφζκνπ».
99

 Σα λέα δηδαθηηθά βηβιία Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ, 

βαζηθά ελζαξξχλνπλ έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζθέςεο ζηελ 

επίζεκε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε: Σελ «κεηάδνζε» ή ην 

κνληέιν «ζπζζψξεπζεο» ηνπ Paulo Freire 
100

, ζην νπνίν ν 

δάζθαινο «μέξεη ηα πάληα» θαη νη καζεηέο «δελ μέξνπλ 

ηίπνηα». χκθσλα κε ηελ επίζεκε παηδαγσγηθή, «ν δάζθαινο 

κηιά θαη νη καζεηέο αθνχλ».
101

. ηα λέα βηβιία ππάξρνπλ 

πνιιά ζεκεία, ζηα νπνία νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα 

ζθεθηνχλ, λα αλαιχζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πήξαλ θαη λα 

ζπδεηήζνπλ πεξαηηέξσ ην ζέκα. Απηφ ππνβνεζάηαη απφ ηελ 

πξνζεγκέλε ρξήζε θαξηθαηνχξσλ. Οη θαξηθαηνχξεο ειθχνπλ 

                                                
99 Καη. απφ ηνλ Pingel, Falk. Ders Kitaplarını Araştırma ve Düzeltme Rehberi 
UNESCO [UNESCO Οδεγφο Έξεπλαο θαη Αλαζεψξεζεο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ]. 
Μεηάθξ. Nurettin Elhüseyni. Istanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih 
Vakfı, 2003, p. 14 (my translation). The ―International Conference on Combating 
Stereotypes and Prejudice in History Textbooks of South-East Europe‖ 

Cconference at George Eckert Institute in 1988. 
100 Bailie, Mashoed. ―Critical Communication Pedagogy: Teaching and Learning 
for Democratic Life‖. Democratizing Communication: Comparative Perspectives 
on Information and Power. NJ: Hampton Press, 1997, p. 39. 
101 Απηή ε θξάζε πξνέξρεηαη απφ ηε θξάζε «ε Γχζε κηιά θαη νη ππφινηπνη 
αθνχλε». Morley, David & Robins, Kevin. Spaces of Identity. London & New 
York: Routledge, 1995. 
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ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε κε έλαλ ηξφπν πνπ δελ είλαη 

«αληαξφο». Αληίζεηα, ην κήλπκα είλαη ζαθέο θαη απιφ: νη 

άλζξσπνη κπνξνχλ λα δηαζθεδάζνπλ καζαίλνληαο ηζηνξία.
102 

Δπηπιένλ, νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη (καδί κε ηνπο 

δαζθάινπο ηνπο), λα ζθέθηνληαη θαη λα απεηθνλίδνπλ ζην 

κπαιφ ηνπο παξειζνληηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, 

ζηνλ πξψην ηφκν ηνπ βηβιίνπ ηζηνξίαο, γίλεηαη ιφγνο γηα ηνπο 

πξψηνπο νηθηζκνχο ζηελ Κχπξν θαη ε θαξηθαηνχξα ξσηά 

«πψο ήξζαλ ζηελ Κχπξν νη πξψηνη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ θαη ηη 

είδνπο πινία ρξεζηκνπνίεζαλ;
103

 Δξσηήζεηο ζαλ απηέο, είλαη 

ζεκαληηθέο, επεηδή παξέρνπλ έλαλ ρψξν (ηφζν κεηαθνξηθά, 

φζν θαη θπξηνιεθηηθά) γηα λα κάζνπλ νη καζεηέο. Ζ 

ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ καζεηή ηνλ θαζηζηά πην 

ηθαλφ λα απνιαχζεη ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο θαη ηε 

δηδαζθφκελε χιε.  

Ζ θξηηηθή παηδαγσγηθή ζηελ εθπαίδεπζε είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή, φπσο ιέεη ν Mashoed Bailie ζην έξγν 

«Παηδαγσγηθή ηεο Κξηηηθήο Δπηθνηλσλίαο». Γηδαζθαιία θαη 

Δθκάζεζε γηα Γεκνθξαηηθή Εσή»,  

Ζ θξηηηθή εθπαίδεπζε, ηφηε, αγθαιηάδεη κηα έλλνηα εθπαίδεπζεο 

πνπ ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο, λα παίξλνπλ ζηα ζνβαξά ηελ 
επζχλε ηνπο σο εζηθνί πνιίηεο: λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εμέιημε, 

ζηηο θαηαζηάζεηο θαη ηηο θξηηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θνηλσληθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ελψ απνθαιχπηεηαη θαη ακθηζβεηείηαη, ε 

ππνηηζέκελε «θπζηθφηεηα» ή «νπδεηεξφηεηα» ησλ θαηαζηάζεσλ 

φπσο είλαη. Ζ εθπαίδεπζε γηα δεκνθξαηία πξέπεη λα παξέρεη ηηο 

ζπλζήθεο γηα θξηηηθφ πξνβιεκαηηζκφ, θνηλσληθή θξηηηθή θαη ηελ 

πηζαλφηεηα ηεο αιιαγήο .104  

                                                
102 Απηή ε ηδέα αλαθέξεηαη επίζεο θαη απφ ηελ Meltem Onurkan Samani, 
πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, 29/8/06 ζηελ Λεχθα. . 
103 Kıbrıs Tarihi, 1. Kitap: Ortaokullar İçin Tarih Kitabı. [Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ, 
ηφκνο 1: Βηβιίν Ηζηνξίαο γηα ηα Γπκλάζηα]. Λεπθσζία: KKTC Milli Eğitim ve 
Kültür Bakanlığı, 2005, p. 16. 
104 Bailie, p. 39. 
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Παξφιν πνπ ν Bailie ζπδεηά γηα ηελ εθπαίδεπζε ελ γέλεη, έλα 

βηβιίν ηζηνξίαο φρη κφλν «δηδάζθεη», φπσο ιέγεηαη, «κφλν» 

γεγνλφηα, αιιά, επίζεο, ελζαξξχλεη ηνπο ζπνπδαζηέο, λα 

ζθεθηνχλ θαη λα αλαξσηεζνχλ γηα ηελ παξερφκελε 

πιεξνθνξία, απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή εμέιημε. Ο 

πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηελ παξερφκελε πιεξνθνξία δελ 

«ζπκβαίλεη» κφλν ππνβάιινληαο εξσηήζεηο ζην βηβιίν, αιιά 

θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νη δάζθαινη δηδάζθνπλ ηελ ηζηνξία. 

Αληίζεηα κε ην κνληέιν «κεηάδνζεο» ή «ζπζζψξεπζεο», 

φπσο ηζρπξίδεηαη ν Paulo Freire, (ή ε πξνζέγγηζε ππνδφξηαο 

έλεζεο ζηα επηθνηλσληαθά κνληέια), ε θξηηηθή εθπαηδεπηηθή 

παηδαγσγηθή είλαη ζεκαληηθή, επεηδή, «ην ζέκα είλαη ε 

δηαδηθαζία, ην πεξηερφκελν θαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν νη 

ζπνπδαζηέο αγσλίδνληαη, θαη ε αλάπηπμε ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ λα πεξηιακβάλεη ηηο θσλέο θαη ηηο απφςεηο 

πνιιψλ θνηλνηήησλ ή αηφκσλ»‖
105

 Με ηα λέα βηβιία, νη 

ζπνπδαζηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα δνπλ φηη «απηνί» δελ είλαη νη 

κφλνη άλζξσπνη πνπ κηινχλ γηα ηελ «αιήζεηα», αιιά φηη 

ππάξρνπλ επίζεο θαη άιινη άλζξσπνη, πνπ δνπλ ζην ίδην λεζί, 

νη νπνίνη έρνπλ άιιεο «αιήζεηεο». Πεξαηηέξσ, δίλνληαο 

έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο, ηα θαηλνχξγηα 

βηβιία δελ «δαηκνλνπνηνχλ» ηνλ «άιιν» αιιά ηνλ 

«νκαινπνηνχλ».
 106

 Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν 

«νκαινπνίεζε», ππνλνείηαη, φηη ηα θαηλνχξγηα βηβιία 

βιέπνπλ ηνπο «άιινπο» ζαλ αλζξψπνπο ζαλ θαη «εκάο», πνπ 

έρνπλ ηηο ίδηεο αλάγθεο, φπσο ηξνθή, ζηέγε, έλδπζε θαη έλαλ 

ηφπν/ ρψξα γηα λα δνπλ.  

 

                                                
105 Bailie, p. 39. 
106 Γηα παξάδεηγκα, ην βηβιίν Cyprus History Volume III κηιάεη γηα ηνπο Κχπξηνπο 
(Σ/Κχπξηνπο αιιά θαη Δ/Κχπξηνπο) πνπ ππεξέηεζαλ σο ζηξαηηψηεο θαηά ηνλ 
Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν ζηε Βξεηαληθή πεξίνδν.  
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ΙΙ β) Σα καινούπγια Γιδακηικά Βιβλία όζον αθοπά ζηο 

Υπώμα και ηη Βιβλιογπαθία 

Tα θαηλνχξγηα βηβιία, δηαθέξνπλ επίζεο, απφ ηα παιηά φζνλ 

αθνξά ζηελ νπηηθή ηνπο παξνπζίαζε, ηδηαίηεξα ζηε ρξήζε 

ηνπ ρξψκαηνο. Σα παιηά βηβιία ήηαλ ηππσκέλα ζε 

αζπξφκαπξφ, ε πνηφηεηα ηνπ ραξηηνχ ήηαλ θησρή θαη 

πεξηείραλ πνιχ ιίγεο εηθφλεο. Οη εηθφλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ εζηηάδνληαλ θπξίσο ζηε ζχγρξνλε πεξίνδν 

(δηεζληθή βία). ε αληίζεζε, ηα λέα βηβιία ρξεζηκνπνηνχλ 

πνιιά δσληαλά ρξψκαηα θαη ην ραξηί (θαη ε εθηχπσζε) είλαη 

θαιήο πνηφηεηαο. Ζ Κχπξνο, (σο γεσγξαθηθφο ηφπνο) 

βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ εμσθχιινπ θαη ζηα ηξία δηδαθηηθά 

βηβιία. Πεξαηηέξσ, φζνλ αθνξά ηε δηαινγηθή ζηξαηεγηθή, ην 

θαηλνχξγην βηβιίν έρεη ρσξηζηεί ζε ηξεηο ηφκνπο, ελψ 

πξνεγνπκέλσο, έλα βηβιίν ρξεζηκνπνηείην απφ φινπο ηνπο 

καζεηέο ζηα πξψηα ηξία ρξφληα ηνπ Γπκλαζίνπ. Ο πξψηνο 

ηφκνο αζρνιείηαη κε γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε λήζν Κχπξν, 

ηελ Πξντζηνξηθή Πεξίνδν, ηελ Κχπξν ππφ Αηγππηηαθή 

θπξηαξρία, ηνπο Υεηηαίνπο, ηηο Διιεληθέο απνηθίεο, ηνπο 

Πέξζεο, ηνλ Μέγα Αιέμαλδξν, ηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία, 

θαη ηελ Κχπξν ζηνπο Μέζνπο Υξφλνπο (Λνπδηληαλνί θαη 

Δλεηνί). Ο δεχηεξνο ηφκνο ηνπ βηβιίνπ εζηηάδεηαη ζηελ 

Οζσκαληθή Πεξίνδν, θαη ν ηξίηνο επηθεληξψλεηαη θπξίσο, 

ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο Κχπξνπ (απφ ηε Βξεηαληθή 

Γηνίθεζε κέρξη ηψξα).
 107

  

Σέινο, θάηη πνιχ ζεκαληηθφ, ππάξρεη κηα ηεξάζηηα δηαθνξά 

αλάκεζα ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ παιηνχ βηβιίνπ θαη ηνπ 

                                                
107 Σν παιηφ βηβιίν έρεη δηαηξεζεί ζε ηξία θχξηα ηκήκαηα: α) Δηζαγσγή, 
Πξντζηνξηθά Υξφληα θαη ε Κχπξνο ζηνπο Μέζνπο Υξφλνπο (κέρξη ηελ πεξίνδν 
ησλ Δλεηψλ β)Ζ Δλεηνθξαηία θαη ε Σνπξθηθή θπξηαξρία ζηελ Κχπξν. γ) Ο 
αγψλαο γηα ηελ χπαξμε ησλ Σ/Κππξίσλ (απφ ηελ επνρή ηεο Βξεηαληθήο Γηνίθεζεο 
κέρξη ηψξα). Αθφκα θαη κηα ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα κέξε ηνπ παιηνχ βηβιίνπ θαη 
ησλ θαηλνχξγησλ δείρλεη θαζαξά ηε δηαθνξά φζνλ αθνξά ζηε δηαινγηθή 
ζηξαηεγηθή.  
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θαηλνχξγηνπ, φζνλ αθνξά ηηο παξαπνκπέο. Σα θαηλνχξγηα 

βηβιία αληινχλ απφ πην ζχγρξνλεο ελεκεξσκέλεο πεγέο θαη, 

είλαη ελδηαθέξνλ, φηη νη ζπγγξαθείο ησλ θαηλνχξγησλ βηβιίσλ 

δελ δίζηαζαλ λα αλαθεξζνχλ θαη ζε Έιιελεο ή Δ/Κχπξηνπο 

ζπγγξαθείο. Αληηζέησο, ην βηβιίν ηνπ Vehbi Zeki Serter δελ 

πεξηείρε πνιιέο παξαπνκπέο ζε δηαθνξεηηθνχο ζπγγξαθείο. Ο 

Vehbi Zeki ρξεζηκνπνίεζε κφλν έλαλ Δ/Κχπξην ζπγγξαθέα 

σο πεγή. Δπηπιένλ, ηα θαηλνχξγηα βηβιία πεξηέρνπλ 

κεγαιχηεξν αξηζκφ παξαπνκπψλ απφ ην παιηφ. 

Δλ ζπληνκία, κπνξνχκε λα πνχκε, φηη ε θχξηα δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπ παιηνχ θαη ησλ λέσλ βηβιίσλ έγθεηηαη αθξηβψο 

ζηελ ηδέα, φηη ην θαηλνχξγην βιέπεη ηελ Κχπξν σο κηα ρψξα, 

ελψ ην παιηφ σο «γεσγξαθηθή πξνέθηαζε ηεο Αλαηνιίαο».
108

 

Πεξαηηέξσ, ην παιηφ βηβιίν ρξεζηκνπνηεί θησρή εθηππσηηθή 

πνηφηεηα, ζπλππνγξάθεη ηελ επίζεκε παηδαγσγηθή, εθφζνλ 

δελ εκθαλίδνληαη ζεκεία πξνο ζπδήηεζε αλάκεζα ζηα 

θεθάιαηα (κέρξη ην ηέινο ησλ ελνηήησλ). Δληνχηνηο, ηα λέα 

βηβιία ζεσξνχλ ηνλ καζεηή σο έλα άηνκν θαη ηνλ 

ελζαξξχλνπλ λα ζθεθηεί θαη λα θαηαιάβεη γεγνλφηα απφ ην 

παξειζφλ. Πεξαηηέξσ, ηα λέα βηβιία ηνπνζεηνχλ κεγαιχηεξε 

έκθαζε ζηελ θνηλσληθή ηζηνξία, κάιινλ παξά λα παξέρνπλ 

ζηνλ αλαγλψζηε κνλάρα πιεξνθνξίεο, γηα ην πνηνο 

θαηέθηεζε ηελ Κχπξν. Παξφιν πνπ ε δηαινγηθή ζηξαηεγηθή 

ησλ λέσλ βηβιίσλ απνθαιχπηεη, φηη απηά πεξηέρνπλ πνιιέο 

ζεηηθέο αιιαγέο, κπνξεί θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη ρξεηάδεηαη 

λα γίλεη πεξηζζφηεξε δνπιεηά. πσο ππνζηεξίδνπλ νη 

Μηραιίλνο Εεκπχιαο θαη Hakan Karahasan (2006), ...ζέινπκε 

λα εηζεγεζνχκε φηη καδί κε ηελ αλαζεψξεζε ησλ δηδαθηηθψλ 

βηβιίσλ ή ηε ζπγγξαθή θνηλψλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ θαη γηα 

ηηο δχν θνηλφηεηεο ζηελ Κχπξν, είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ, λα 

αλαπηχμνπκε παηδαγσγηθέο πνπ πξνσζνχλ ζηελ ζπκθηιίσζε 

θαη ηελ εηξήλε. Βιέπνπκε ηε ζπκθηιίσζε θαη ηελ εηξήλε, φρη 

                                                
108 Kızılyürek, ―National Memory and Turkish-Cypriot Textbooks‖. p. 390.  
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σο θαηαζηάζεηο, αιιά σο ελ εμειίμεη δηαδηθαζίεο ζεβαζκνχ 

ηεο δηαθνξάο θαη αλαδήηεζεο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα ην 

κίζνο. 
109

  

πλεπψο, ε αιιαγή ζηελ δηαινγηθή ζηξαηεγηθή ζην βνξξά ζα 

είλαη ρξήζηκε, κφλν αλ πξνζπάζεηεο ζαλ απηή ιάβνπλ ππ΄ 

φςηλ ηηο παηδαγσγηθέο πιεπξέο ηεο εθπαίδεπζεο. Μνιαηαχηα, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απηφ, ρξεηαδφκαζηε επεηγφλησο λα 

έρνπκε κηα θνηλή παηδαγσγηθή πνπ λα πξνάγεη ηε 

ζπκθηιίσζε θαη ηελ εηξήλε.
 110

 Μφλν θάλνληαο ην απηφ, ζα 

κπνξεί ην λέν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζηελ Κχπξν λα 

επηηχρεη ην βαζηθφ ηνπ ζηφρν. 

 

III) Αξιολόγηζη ηων Κειμένων ηων Γιδακηικών Βιβλίων 

Ιζηοπίαρ ηηρ Κύππος  

III α) Βιβλίο Ιζηοπίαρ ηηρ Κύππος, Σόμορ I
111

  

πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, (ζε αληίζεζε κε ηα παιηά 

βηβιία ηζηνξίαο), ηα θαηλνχξγηα δελ πξνβάιινπλ ηνλ «άιιν» 

ζαλ έλαλ ερζξφ, νχηε θαιιηεξγνχλ ηελ ακνηβαία έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηηο δχν θχξηεο θνηλφηεηεο πνπ δνπλ 

ζηελ Κχπξν.(POST 2004). Ζ πην ζεκαληηθή εμέιημε ζηα λέα 

βηβιία έγθεηηαη ζηελ δηαινγηθή ζηξαηεγηθή ησλ βηβιίσλ. Ο 

πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ παιηνχ δηδαθηηθνχ βηβιίνπ, ήηαλ λα 

απνδείμεη φηη ε «Κχπξνο είλαη έλα θνκκάηη ηεο Αλαηνιίαο» 

                                                
109 Karahasan, Hakan & Zembylas, Michalinos. ―The Politics of Memory and 
Forgetting in History Textbooks: Towards a Pedagogy of Reconciliation and 
Peace in Divided Cyprus.‖ Alistair Ross (ed). Citizenship Education, Europe and 

the World: Proceedings of the Eighth Conference of the Children’s Identity and 
Citizenship in Europe Thematic Network, Riga 2006. London: CiCe Publications, 
2006, p. 706. 
110 Karahasan, Hakan & Zembylas, Michalinos. ―The Politics of Memory and 
Forgetting in History Textbooks‖. p. 706.  
111 Kıbrıs Tarihi, 1. Kitap: Ortaokullar İçin Tarih Kitabı. KKTC Milli Eğitim ve 
Kültür Bakanlığı. Nicosia: 2005.  
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(Kızılyürek 1999) θαη φηη «εκείο νη Σ/Κχπξηνη» είκαζηε ηα 

εγγφληα ησλ Οζσκαλψλ, πνπ θαηέθηεζαλ ηελ Κχπξν ην 1571.  

Απηφ ην ηκήκα ηεο έθζεζεο απνηειεί κηα αλάιπζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ βηβιίνπ Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ, Τόκνο 1. Θα 

θαηαζηεί ζαθέο ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο, φηη ην λέν 

δηδαθηηθφ βηβιίν είλαη κηα ζεηηθή πξσηνβνπιία φζνλ αθνξά 

ζηελ πνηφηεηα εθηχπσζεο, ζηε ζειηδνπνίεζε θαη ηελ 

αθήγεζε.  

Οη θχξηεο επηθεθαιίδεο ζην βηβιίν Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ, 

Σφκνο Η, είλαη σο εμήο:α) Ζ λήζνο Κχπξνο, β) Πξντζηνξηθνί 

ρξφλνη, γ) Ζ Κχπξνο ζηα ηζηνξηθά ρξφληα (δίλνληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο Αηγππηίνπο, ηνπο Υεηηαίνπο, ηηο 

Διιεληθέο απνηθίεο, ηνπο Αζζχξηνπο, ηνπο Πέξζεο, ηνλ Μέγα 

Αιέμαλδξν, θαη ηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία), δ)Ζ Κχπξνο 

ζηνπο Μέζνπο Υξφλνπο (θαιχπηεη ηηο πεξηφδνπο ηεο 

Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, ηνπ Ηζαάθηνπ Κνκλελνχ, ηνπ 

Βξεηαληθνχ Βαζηιείνπ, ηνπ Βαζηιείνπ ησλ Λνπδηληαλψλ, θαη 

ησλ Δλεηψλ).  

Έλα πεξίγξακκα ηεο Κχπξνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην 

εμψθπιιν θαη ζ΄ απηφ δελ θαίλνληαη ζχλνξα. Απηφ απφ κφλν 

ηνπ, απνηειεί κηα ηεξάζηηα δηαθνξά φζνλ αθνξά ηελ 

δηαινγηθή ζηξαηεγηθή, ζε ζχγθξηζε κε ην παιηφ βηβιίν. 

Πεξαηηέξσ, ε απάιεηςε ησλ ζπλφξσλ απφ ην ζρεδηάγξακκα 

κπνξεί λα εξκελεπζεί σο κηα πξνζπάζεηα ησλ ζπγγξαθέσλ, 

λα δείμνπλ ζηνπο καζεηέο, φηη ε Κχπξνο είλαη έλα λεζί (σο 

έλα ζχλνιν). Παξνπζηάδνληαο ηελ Κχπξν σο κηα εληαία 

νληφηεηα (αληί δηαηξεκέλε), νπζηαζηηθά ακθηζβεηνχληαη ηα 

παιηά πηζηεχσ. Πεξαηηέξσ, ην ρξψκα ηνπ θφληνπ ζην 

εμψθπιιν θαη ζην νπηζζφθπιιν είλαη βπζζηλί, δειαδή δελ 

έρεη ην ρξψκα νχηε ηεο Διιεληθήο ζεκαίαο, νχηε ηεο ζεκαίαο 

ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, νχηε ηεο ζεκαίαο ηεο ΣΓΒΚ. Ο 

ηίηινο ηνπ βηβιίνπ θαη ην ζέκα (Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ) είλαη 

ηνπνζεηεκέλνο ζην κέζνλ ηεο πξψηεο ζειίδαο.  
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Σν νπηζζφθπιιν ηνπ βηβιίνπ ζπλερίδεη κε ηελ ηδενινγία φηη 

«ε Κχπξνο είλαη ε παηξίδα καο» (αληί φηη απνηειεί κέξνο ηεο 

Αλαηνιίαο), έρνληαο γξακκέλν ζην ππφβαζξν «Ηζηνξία ηεο 

Κχπξνπ» πνιιέο θνξέο. ην θέληξν ηνπ νπηζζφθπιινπ 

κπνξνχκε λα δνχκε κηα ρειψλα Carretta, πνπ είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ Κχπξν. Καη πάιη, κε απηφ ηνλ ηξφπν, 

ηνλίδεηαη κε έκθαζε φηη «ε Κχπξνο είλαη ε παηξίδα καο».  

πσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ, αληίζεηα απφ ην παιηφ βηβιίν, ην 

θαηλνχξγην ηνλίδεη απφ ηελ αξρή - αξρή ην γεγνλφο φηη ε 

Κχπξνο είλαη έλα λεζί Μπνξνχκε λα δνχκε φηη ν παιηφο 

ιφγνο έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ην «ε Κχπξνο είλαη ε παηξίδα 

καο». Απηφ ηνλίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηε ζειίδα 7: «Ζ Κχπξνο 

αλαδχζεθε απφ ην βπζφ ηεο ζάιαζζα, θαη, γη΄ απηφ ην ιφγν, 

ην λεζί Κχπξνο δελ ζπλδέεηαη κε θακία ήπεηξν». Καζψο 

αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ηεο Κχπξνπ πξηλ θαη κεηά απφ 

δηάθνξεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, ην βηβιίν παξέρεη γεληθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ Κχπξν εθείλε ηε ζπγθεθξηκέλε 

επνρή θαη κηα πνηθηιία απφ νπηηθφ πιηθφ ρξεζηκνπνηείηαη 

πξνο εκπέδσζε ηνπ θεηκέλνπ. Απηφ απφ κφλν ηνπ είλαη κηα 

θαηλνχξγηα ηδέα, φζνλ αθνξά ζηα δηδαθηηθά βηβιία ηζηνξίαο 

ζην βφξεην ηκήκα ηεο Κχπξνπ.  

Άιιε κηα ζεκαληηθή δηαθνξά, σο πξνο ηελ αθήγεζε (θαη 

πάιη ζε ζρέζε κε ην θχξην ζέκα «Ζ Κχπξνο είλαη ε παηξίδα 

καο»), αθνξά ζηελ Κππξηαθή γιψζζα. Σν παιηφ βηβιίν δελ 

αλαγλψξηδε ηελ χπαξμε κηαο Κππξηαθήο γιψζζαο, παξφιν 

πνπ πξφθεηηαη γηα κία απφ ηηο παιαηφηεξεο γιψζζεο ηνπ 

θφζκνπ. Δληνχηνηο, ην αλαζεσξεκέλν βηβιίν, αλαθέξεηαη ζ΄ 

απηή ηε γιψζζα θαη δίλεη παξαδείγκαηα.  

πσο δειψλεηαη αλσηέξσ, ζην ηκήκα «ηα αλαζεσξεκέλα 

βηβιία ηζηνξίαο θαη ε λέα δηαινγηθή ζηξαηεγηθή», ε ρξήζε 

θαξηθαηνχξσλ ζην θαηλνχξγην εγρεηξίδην είλαη επίζεο 

ζεκαληηθή γηα ηελ παηδαγσγηθή θαη αθεγεηηθή 
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ζηξαηεγηθή.
112 

Οη θαξηθαηνχξεο ζηα θαηλνχξγηα βηβιία 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά σο εξγαιείν γηα λα ηεζνχλ 

εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο, πνπ ηνπο ελζαξξχλνπλ λα 

αμηνινγνχλ λα ζθέθηνληαη θαη λα θξίλνπλ ηελ πιεξνθνξία 

πνπ ηνπο δφζεθε. Δπίζεο, πξνηξέπνπλ ηνλ θαζεγεηή λα 

πξνεηνηκαζηεί γηα ην κάζεκα, αιιηψο κπνξεί λα ζπλαληήζεη 

δπζθνιίεο, θαζψο ην βηβιίν δελ αθνινπζεί ηελ επίζεκε 

παηδαγσγηθή. Αληί απηνχ, ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο, λα 

ζθέθηνληαη ειεχζεξα (δεδνκέλσλ ησλ νξίσλ θπζηθά), λα 

θξίλνπλ θαη/ ή λα αμηνινγνχλ ηελ εθάζηνηε πιεξνθνξία. 

Δπίζεο, σζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα βειηηψζνπλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο θαη ηηο δηδαθηηθέο ηνπο κεζφδνπο.  

Πεξαηηέξσ, ππάξρνπλ πνιιά ζεκεία ζην βηβιίν πνπ 

παξαθηλνχλ ηνπο καζεηέο λα ζπδεηνχλ ην ζέκα ζε έθηαζε, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε θαληαζία ηνπο θαη ηελ αλαιπηηθή ζθέςε 

ζρεηηθά κε ηελ πιεξνθνξία. Γηα παξάδεηγκα, «Γηαηί νη 

Αηγχπηηνη, ελψ θαηέθηεζαλ ηελ Κχπξν ηξεηο θνξέο, δελ είραλ 

κεγάιε επίδξαζε ζηνλ πνιηηηζκφ ηνπ λεζηνχ;».(ζ.37), «Αο 

ζπδεηήζνπκε γηα ηνλ Σξσηθφ Πφιεκν» (ζ.40), «Αο 

ζπδεηήζνπκε, γηαηί ε Κχπξνο νλνκάζηεθε ζηελ ηζηνξία 

«πξάζηλν λεζί»; (ζ.41), «Αο ζπδεηήζνπκε ηνπο φξνπο 

απηνθξαηνξία θαη επαξρία» (ζ.45) 

Δθηφο απφ ηελ παξαθίλεζε γηα πεξαηηέξσ ζπδήηεζε, νη 

θαξηθαηνχξεο παξέρνπλ επίζεο, ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην ζέκα. Καζψο ην θείκελν κηιάεη γηα ηνπο 

Υεηηαίνπο, έλαο απφ ηνπο ραξαθηήξεο ξσηά έλαλ ζνθφ: «Ο 

πνιηηηζκφο ησλ Υεηηαίσλ ήξζε απφ ηελ Αλαηνιία:» θαη 

εθείλνο απαληά: «Ναη, νλνκάδνληαλ επίζεο θαη Υάηηνη, 

Υηηηίηεο» (ζ. 38) Άιιν έλα παξάδεηγκα ηέηνησλ 

εξσηαπνθξίζεσλ είλαη ην αθφινπζν: «Ση θπιή είλαη νη 

                                                
112 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε «λέα δηαινγηθή ζηξαηεγηθή θαη 
παηδαγσγηθή» ζηα δηδαθηηθά βηβιία ηεο ηζηνξίαο, βι. Σα κέξε « Σα 
Αλαζεσξεκέλα Βηβιία Ηζηνξίαο θαη ε Νέα Γηαινγηθή ηξαηεγηθή».  
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Μπθελαίνη;», απάληεζε, «Λέγεηαη φηη αλήθνπλ ζηελ 

Ηλδνεπξσπατθή θπιή, ζηελ νκάδα ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο.» 

(ζ. 39). Δπηπιένλ, νη θαξηθαηνχξεο ζπρλά ζπλνςίδνπλ έλα 

νιφθιεξν ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο κε έλαλ ζχληνκν θαη νπηηθφ 

ηξφπν, θαζηζηψληαο εχθνιν γηα ηνπο καζεηέο, λα ζπκνχληαη 

ηα πην θξίζηκα ζεκεία κηαο ζεκαηηθήο πεξηνρήο.  

Μεηά απφ εμέηαζε ηνπ πξψηνπ ηφκνπ ηνπ θαηλνχξγηνπ 

βηβιίνπ ηζηνξίαο, ην θεθάιαην 1 μεθηλά κε έλα γεληθφ 

απνινγηζκφ ηεο ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ θαη εμεγεί, πψο πήξε ε 

Κχπξνο ην φλνκα ηεο, Οη ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ ζπδεηνχλ 

ελ ζπληνκία ηε γεσγξαθία ηεο Κχπξνπ. Μηα απφ ηηο πην 

ελδηαθέξνπζεο πξνηάζεηο ζην βηβιίν βξίζθεηαη ζηελ αξρή – 

αξρή: «Γηαηί νη Αηγχπηηνη, ελψ θαηέθηεζαλ ηελ Κχπξν ηξεηο 

θνξέο, δελ είραλ κεγάιε επίδξαζε ζηνλ πνιηηηζκφ ηνπ 

λεζηνχ;».(ζ. 7). Απηή ε πξφηαζε δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί 

απφ ηε βαζηθή θηινζνθία ηνπ βηβιίνπ, πνπ αλαιχζεθε 

πξνεγνπκέλσο ζην ηκήκα «ε λέα δηαινγηθή ζηξαηεγηθή». Σν 

ηειηθφ κέξνο ηνπ 1
νπ

 θεθαιαίνπ ηειεηψλεη δίλνληαο 

πιεξνθνξίεο γηα ην θιίκα θαη ηε βιάζηεζε ηεο Κχπξνπ.  

Σν δεχηεξν ηκήκα ηνπ βηβιίνπ αζρνιείηαη κε ηελ 

πξντζηνξηθή πεξίνδν ηεο Κχπξνπ. Αξρίδεη εμεγψληαο, ην πψο 

ε Κχπξνο έγηλε λεζί θαη ηελ γεσινγηθή δνκή ηεο. Γηα άιιε 

κηα θνξά, «ε λέα δηαινγηθή ζηξαηεγηθή» ηνπ βηβιίνπ είλαη 

απφιπηα εκθαλήο, απηφ πνπ ιέγεηαη ζηε ζειίδα 7, 

επαλαιακβάλεηαη κε άιιν ηξφπν ζηε ζειίδα 10. Με άιια 

ιφγηα, ζε αληίζεζε κε ηελ «παιηά δηαινγηθή ζηξαηεγηθή» 

(πνπ ζπλαληνχκε ζηα βηβιία ηνπ Serter), πνπ βαζηδφηαλ ζηελ 

έλλνηα ηεο ελφηεηαο κε ηελ Αλαηνιία, εδψ μαλαηνλίδεηαη ε 

άπνςε φηη «Ζ Κχπξνο είλαη ε παηξίδα καο». 

πσο δειψζεθε πξνεγνπκέλσο, άιιν έλα ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ηνπ θαηλνχξγηνπ βηβιίνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξαθηηθή 

ησλ «νλνκαζηψλ». Σα ηνπσλχκηα αλαθέξνληαη κε έλαλ 

δίγισζζν ηξφπν (Διιεληθά θαη Σνπξθηθά), θάηη πνπ πξνσζεί 
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ηελ έλλνηα ηεο δηγισζζίαο θαη ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. 

Παξφιν πνπ ην βηβιίν αλαθέξεη φηη νη πξψηνη άπνηθνη ηεο 

Κχπξνπ ήξζαλ απφ ηελ Αλαηνιία, δελ πξνσζεί ηελ ηδέα, φηη 

«...ε Κύπξνο είλαη ηζηνξηθά, γεσγξαθηθά, ζηξαηεγηθά θαη 

νηθνλνκηθά ζπλδεδεκέλε κε ηελ Αλαηνιία θαη απνηειεί ηκήκα 

ηεο Μηθξάο Αζίαο». 
113

 Αληηζέησο, ην βηβιίν ην παξνπζηάδεη 

απηφ σο κηα απιή ιεπηνκέξεηα. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ 2, 

αλαθέξνληαη νη πξψηεο γιψζζεο θαη ηα γξαπηά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ Κχπξν.  

Σν θεθάιαην 3, ζπδεηά γηα ηνπο Αηγππηίνπο, ηνπο Υεηηαίνπο, 

ηηο Διιεληθέο απνηθίεο, ηνπο Φνίληθεο, ηνπο Αζζχξηνπο, ηνπο 

Πέξζεο, ηνλ Μέγα Αιέμαλδξν, θαη ηε Ρσκατθή 

Απηνθξαηνξία ζηελ Κχπξν. Καζψο ην βηβιίν εμεηάδεη απηνχο 

ηνπο πνιηηηζκνχο, ν αλαγλψζηεο ελζαξξχλεηαη ζπλερψο, λα 

ζθεθηεί θαη λα αλαιχζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ 

παξέρνληαη. Δληνχηνηο, ζην παιηφ βηβιίν, νη καζεηέο 

θαινχληαλ κφλν λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο κεηά ην ηέινο 

ηνπ θάζε θεθαιαίνπ.  

Σν ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ ηφκνπ 1 αξρίζεη κε ηε Βπδαληηλή 

Απηνθξαηνξία ζηελ Κχπξν θαη παξέρεη έλα γεληθφ ππφβαζξν, 

ζρεηηθά κε ην πψο ε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία ρσξίζηεθε ζηα 

δχν. Αξγφηεξα, ην βηβιίν ζπλερίδεη κηιψληαο γηα ηελ 

Οξζφδνμε Δθθιεζία ζηελ Κχπξν θαη ηηο δηάθνξεο επηδξνκέο 

ησλ Αξάβσλ. Οη ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ κηινχλ κε 

ζπληνκία γηα ηνλ Ηζαάθην Κνκλελφ ζηελ Κχπξν, ηε 

Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία, ηνπο Λνπδηληαλνχο θαη ηνπο 

Δλεηνχο ζηελ Κχπξν. Σν βηβιίν νινθιεξψλεηαη κε ηνπο 

Δλεηνχο.  

Ζ «λέα δηαινγηθή ζηξαηεγηθή» πξνβάιιεηαη κε έμνρν ηξφπν 

ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ ηφκνπ. ηε ζειίδα 73, έλα 

ζρεδηάγξακκα απεηθνλίδεη «Πνηνη θπβέξλεζαλ ηελ Κχπξν 
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απφ ηνλ 15
ν
 αηψλα π.Υ. κέρξη ην ηέινο ηεο αξραηφηεηαο». Σν 

ζρεδηάγξακκα μεθηλά απφ ην 1450 π.Υ. θαη πξνρσξά 

κπξνζηά. πσο ην ζρεδηάγξακκα πξνρσξά απφ ηε κηα επνρή 

ζηελ άιιε, αλαθέξεηαη ν πνιηηηζκφο πνπ θπξηαξρνχζε ζηελ 

Κχπξν θαηά ηελ αλαθεξφκελε πεξίνδν. Έηζη, ε Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία είλαη απιά έλαο απφ ηνπο πνιινχο 

πνιηηηζκνχο πνπ θπβέξλεζαλ ηελ Κχπξν. Με άιια ιφγηα, 

απηή ε παξνπζίαζε ηεο Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο ζηελ Κχπξν, 

ζεκαηνδνηεί ην γεγνλφο, φηη ην θαηλνχξγην βηβιίν δελ 

«πξνζπαζεί λα απνδείμεη φηη» «...Ζ Κύπξνο είλαη ηζηνξηθά, 

γεσγξαθηθά, ζηξαηεγηθά θαη νηθνλνκηθά ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

Αλαηνιία θαη απνηειεί ηκήκα ηεο Μηθξάο Αζίαο
 114

, φπσο 

έθαλε ην παιηφ βηβιίν. Αληηζέησο, ε Οζσκαληθή θπξηαξρία 

ζεσξείηαη απιψο, σο κηα απηνθξαηνξία πνπ θάπνηε ήξζε 

ζηελ Κχπξν θαη θπβέξλεζε ην Νεζί, φπσο έθαλαλ άιινη 

πνιηηηζκνί πξνεγνπκέλσο.  

πκπεξαζκαηηθά, εμεηάδνληαο ηνλ πξψην ηφκν ηνπ βηβιίνπ 

Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ, κπνξνχκε λα δνχκε, φηη ην θαηλνχξγην 

βηβιίν είλαη θαιχηεξν, φζνλ αθνξά ζηελ πνηφηεηα 

εθηχπσζεο, ην ρξψκα θαη ηε ζειηδνπνίεζε. Μηιψληαο απφ 

παηδαγσγηθή άπνςε, ην λέν δηδαθηηθφ βηβιίν δελ αθνινπζεί 

ηελ παξαδνζηαθή ηδέα «ν δάζθαινο μέξεη ηα πάληα». (Bailie 

1997) Αληηζέησο, ππάξρνπλ πνιιά ζεκεία ζην βηβιίν, φπνπ 

νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα ζπδεηήζνπλ κεηαμχ ηνπο, λα 

αμηνινγήζνπλ θαη λα ζπλδπάζνπλ ην ζέκα πνπ δηδάρηεθαλ κε 

ηηο «πξνεγνχκελεο» πιεξνθνξίεο ηνπο. Ζ ρξήζε 

θαξηθαηνχξσλ θαη άιινπ νπηηθνχ πιηθνχ (π.ρ.εηθφλεο), 

ζπκβάιιεη ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη επηηξέπεη ζηνπο 

καζεηέο, λα απνθηήζνπλ θαιχηεξε αληίιεςε ηνπ ζέκαηνο.  
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ΙΙΙ β)Βιβλίο Ιζηοπίαρ ηηρ Κύππος, Σομορ ΙΙ 
115

  

Ο δεχηεξνο ηφκνο ηνπ δηδαθηηθνχ βηβιίνπ Ηζηνξία ηεο 

Κχπξνπ, απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα. Σν θεθάιαην έλα, 

θαιχπηεη ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ζηελ Κχπξν θαη 

αξρίδεη εμεγψληαο ηα θίλεηξα πίζσ απφ ηελ άθημε ησλ 

Οζσκαλψλ ζηελ Κχπξν. ε αληίζεζε κε ην πξνεγνχκελν 

βηβιίν, ηα αίηηα παξνπζηάδνληαη κε ηξφπν αληηθεηκεληθφ (ζ.2-

4). Σν βηβιίν ππνζηεξίδεη, φηη ν «κείδσλ ιφγνο» γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηεο Κχπξνπ (απφ ηνπο Οζσκαλνχο), ήηαλ έλα 

άκεζν απνηέιεζκα ηεο παξάθιεζεο ησλ Οξζφδνμσλ 

Δπηζθφπσλ γηα λα ζσζνχλ απφ ηε ζθιεξφηεηα ησλ Δλεηψλ. 

Απηή ε ελφηεηα, αλαθέξεη επίζεο ηε δηακάρε κεηαμχ ηνπ 

Μεγάινπ Βεδίξε Sokollu Mehmet Paşa θαη ηνπ Βεδίξε Lala 

Mustafa Paşa, ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα κηαο θαηάθηεζεο 

ηεο Κχπξνπ (ζ.5) ηηο ζειίδεο 6 έσο 12, εμεγείηαη ε αλαγθαία 

βάζε πνπ απαηηείην απφ ηνπο Οζσκαλνχο γηα ηελ θαηάθηεζε 

ηεο Κχπξνπ: ηα δηάθνξα ιηκάληα απφ ηα νπνία εμφξκεζε ε 

εηζβνιή απεηθνλίδνληαη κε ηε ρξήζε παιηψλ ραξηψλ θαη 

εηθφλσλ θαη ε εγθαηάζηαζε ησλ Οζσκαλψλ εμεγείηαη ζηηο 

ζειίδεο 13 θαη 14. Μηα κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ Οζσκαλψλ 

επνίθσλ εμαλαγθάζηεθαλ λα αθήζνπλ ηε ρψξα ηνπο θαη ε 

έλλνηα ηεο απέιαζεο σο κέζνδνο επνηθηζκνχ ζπδεηείηαη πην 

εθηεηακέλα απφ φ, ηη ζηα πξνεγνχκελα βηβιία. Δμεηάδεηαη 

επίζεο, ε εθδίσμε ησλ Σνχξθσλ εγθιεκαηηψλ ζηελ Κχπξν ηα 

επφκελα ρξφληα. 

Σν θεθάιαην δχν πεξηγξάθεη ηε Γηνηθεηηθή θαη Κνηλσληθή 

Εσή ζηελ Οζσκαληθή Κχπξν, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζηα δηνηθεηηθά ηκήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα δηαθφξσλ 

ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ. Σνπηθέο επηζέζεηο, πείλα θαη ιηκνθηνλία 

είλαη ηα παξαδείγκαηα πνπ δίλνληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο 

αληημνφηεηεο ησλ Κππξίσλ εθείλε ηελ επνρή (ζ.18). Σν 
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λνκηθφ ζχζηεκα πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηνπο Οζσκαλνχο 

παξνπζηάδεηαη σο δίθαην, ιφγσ ηνπ ίζνπ αξηζκνχ 

Μνπζνπικάλσλ θαη κε Μνπζνπικάλσλ αληηπξνζψπσλ ζηα 

δηθαζηήξηα Sheria* (ζ.20). *(.η.κ.) δηθαζηήξηα Sheria= 

Θξεζθεπηηθά δηθαζηήξηα. Πεξαηηέξσ, ην θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα θαη ην ζχζηεκα απαιινηξηψζεσλ γεο 

πεξηγξάθνληαη ζηηο ζειίδεο 22 έσο 23 θαη (Öşür) 

Μνπζνπικαληθφο θαη (cizye) κε Μνπζνπικαληθφο θφξνο 

απεηθνλίδνληαη κε θαξηθαηνχξεο (ζ.23). Ο δηάινγνο ζέηεη ηελ 

εξψηεζε, «Γηαηί έλαο Υξηζηηαλφο πιεξψλεη δηαθνξεηηθφ 

θφξν απφ έλαλ Μνπζνπικάλν;». Απηφ είλαη έλα θαιφ 

παξάδεηγκα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ βηβιίνπ, λα ππνγξακκίζεη 

ηηο δηαθξίζεηο ζηελ Οζσκαληθή επνρή. Απηή ε ελφηεηα, 

πεξηιακβάλεη επίζεο, ηελ δηαθζνξά ησλ Οζσκαλψλ 

αμησκαηνχρσλ ζε ζρέζε κε ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ, 

ελζαξξχλνληαο έηζη, ηνπο καζεηέο λα έρνπλ θξηηηθή ζθέςε. 

Αληηζέησο, ηα πξνεγνχκελα βηβιία ήηαλ κνλφπιεπξά θαη 

αλαθέξνληαλ κφλν ζηηο ζεηηθέο φςεηο ηεο Οζσκαληθήο 

δηνίθεζεο.  

Σα εθπαηδεπηηθά θαη ζξεζθεπηηθά ηδξχκαηα θαη νη 

ιεηηνπξγίεο ησλ Βαθνπθηψλ εμεγνχληαη ζην επφκελν ηκήκα 

(ζ.24-29), Πεξαηηέξσ, εμεηάδνληαη επίζεο, νη Υξηζηηαληθνί 

ζεζκνί θαη νη ζξεζθεπηηθνί ηνπο αληηπξφζσπνη. Σν επφκελν 

ηκήκα πεξηγξάθεη ηηο θνηλέο δηακαξηπξίεο θαη εμεγέξζεηο ησλ 

Σ/Κππξίσλ θαη Δ/Κππξίσλ ελαληίνλ ηεο Οζσκαληθήο 

θπξηαξρίαο (ζ. 31). Με απηφ ηνλ ηξφπν, ην βηβιίν δείρλεη κηα 

θνηλή ηζηνξία, πνπ πεξηιακβάλεη θνηλά πξνβιήκαηα θαη 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ.  

Σν θεθάιαην δχν απεηθνλίδεη ηελ Κππξηαθή θνηλσλία, σο κία 

θνηλσλία πνιππνιηηηζκηθή θάλνληαο αλαθνξέο ζηελ 

θνηλσληθή δσή ησλ Κππξίσλ. Σν βηβιίν ζπλερίδεη εμεγψληαο, 

φηη νη ζξεζθεπηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη γισζζηθέο δηαθνξέο 

ησλ αλζξψπσλ δελ νδεγνχζαλ ζε ζπγθξνχζεηο. Ζ 

νηθνγελεηαθή δσή, νη γάκνη, ηα εγθιήκαηα θαη νη ηηκσξίεο 
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ηνπο, ηα πεξηνπζηαθά δεηήκαηα θαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζε 

δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο ζπδεηνχληαη ζηηο ζειίδεο 32 έσο 36. 

Αλαθέξνληαη επίζεο, θνηλσληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο 

αληηξξήζεηο γηα ηνπο κηθηνχο γάκνπο (ζ.37). Σν βηβιίν 

επηρεηξεί λα ππνγξακκίζεη ηε ζεκαζία ηνπ ακνηβαίνπ 

ζεβαζκνχ πξνο ηελ θνπιηνχξα θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ ελφο 

θαη ηνπ άιινπ, θαη εμαίξεη ηε ζεκαζία κηαο εηξεληθήο 

ζπλχπαξμεο ηνπ ιανχ ηεο Κχπξνπ. Απηά ηα κελχκαηα 

βξίζθνληαη ζε έληνλε αληίζεζε κε ηα κελχκαηα πνπ 

ζπλαληνχκε ζηα παιηά δηδαθηηθά βηβιία. Γίλεηαη επίζεο 

πξνζνρή, ζηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία. πρλά, ηα 

ηζηνξηθά βηβιία δελ αλαθέξνληαη ζηηο γπλαίθεο θαη ζηε δηθή 

ηνπο πξνζσπηθή ηζηνξία.  

Δπηπιένλ, αληίζεηα απφ ην παιηφ βηβιίν, ην θαηλνχξγην δίλεη 

κεγάιε πξνηεξαηφηεηα ζην ζέκα ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο. 

Απηφ έρεη ζεκειηψδε ζεκαζία, επεηδή ε θνηλσληθή ηζηνξία 

είλαη έλα δσηηθφ εξγαιείν ζηελ απεζληθνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο. 

Αληί, λα αλαθέξεηαη απιψο ζηνλ ζηφρν ηεο δεκηνπξγίαο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο (απιψο δηδάζθνληαο ηελ ηζηνξία ηνπ 

έζλνπο), ε θνηλσληθή ηζηνξία βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα 

αληηιεθζνχλ, πψο δνχζαλ νη άλζξσπνη ζην παξειζφλ.  

Ο ηφκνο ΗΗ πεξηέρεη κφλν δπν θεθάιαηα ζρεηηθά κε ηελ 

Οζσκαληθή θπξηαξρία ζηελ Κχπξν. ε αληίζεζε κε ην 

πξνεγνχκελν εγρεηξίδην, απηφ ην ζέκα δελ δεζπφδεη ζε 

νιφθιεξν ην βηβιίν. Σν θεθάιαην ηξία πεξλάεη ζηε ζπδήηεζε 

γηα ηε Βξεηαληθή θπξηαξρία θαη ην ξφιν ηεο Κχπξνπ ζηελ 

Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία. Ζ ηζηνξία ηεο απνηθηνθξαηίαο θαη 

ηα γεσζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα ηεο Βξεηαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο αλαθέξνληαη ζηελ αξρή απηήο ηεο ελφηεηαο 

(ζ. 41-45). Ζ κείσζε ηεο δχλακεο ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο θαη ν αγψλαο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ γηα 

ηζνξξνπία δπλάκεσλ εμεγνχληαη ζαπκάζηα κε ηε ρξήζε 

σξαίσλ θαξηθαηνχξσλ (ζ. 46-47). ΄ απηφ ην πιαίζην, 

ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία ηεο Κχπξνπ γηα ηε Βξεηαληθή 
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Απηνθξαηνξία (ζ. 48-49). Αθνινχζσο, αλαθέξνληαη ην 

πλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ θαη ε ζπκθσλία ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο κε ηε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία (ζε ζρέζε κε 

ην κέιινλ ηεο Κχπξνπ) (ζ. 50-51) 

Σν επφκελν θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζηελ άθημε ησλ 

Βξεηαλψλ ζην λεζί. Παξά ηνπο θφβνπο ηνπο δελ ππήξμε 

αληίζηαζε απφ ηνπο ληφπηνπο (ζ.54-55). Σν εζληθηζηηθφ 

θίλεκα ζηελ Δπξψπε θαη ε εθδήισζε ηνπ ζηελ Κχπξν, ε 

επηζπκία κεξηθψλ Διιήλσλ εζληθηζηψλ λα ελψζνπλ φια ηα 

Διιεληθά κέξε, ε ΔΝΧΖ θαη ε, νχησ θαινχκελε «Μεγάιε 

Ιδέα, αλαιχνληαη φια κέζα ζε έλα δηεζλέο πιαίζην. Έηζη, ην 

ζέκα νκαινπνηείηαη. Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη, ηα πξνεγνχκελα 

δηδαθηηθά βηβιία, ζθνπίκσο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε ιαλζαζκέλε 

ιέμε ΜΔΓΑΛΟ ΗΓΔΑ, πνπ είλαη πην επηζεηηθή ζην λφεκα 

ηεο. Δληνχηνηο, απηφ ην βηβιίν ρξεζηκνπνηεί ηε ζσζηή ιέμε 

ΜΔΓΑΛΖ ΗΓΔΑ. (ζ.55).  

Απηφ ην ηκήκα ηνπ βηβιίνπ (θεθάιαην 4), ζπδεηά ηελ άλνδν 

ηνπ εζληθηζκνχ, σο έλα παγθφζκην δήηεκα θαη φρη απιψο ζαλ 

κηα ηδενινγία πνπ πεξηνξηδφηαλ ζηελ Κχπξν. Απηφ ζπληζηά 

κηα κεγάιε δηαθνξά απφ ην πξνεγνχκελν βηβιίν Πεξαηηέξσ, 

ν Δ/Κππξηαθφο / Διιεληθφο εζληθηζκφο δε πεξηγξάθεηαη σο 

θάηη θαθφ (ζ. 55-56). Δπίζεο, ε Διιεληθή θαη ε Σνπξθηθή 

ζεκαία παξνπζηάδνληαη δίπια – δίπια, ππνδειψλνληαο 

ηζφηεηα ησλ δχν ρσξψλ.  

Ζ πνιηηηθή ηνπ δηαίξεη θαη βαζίιεπε πνπ αζθείην ζηελ 

Κχπξν, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν θνηλφο αγψλαο ησλ 

Κππξίσλ ελαληίνλ ησλ Βξεηαλψλ, ε νχησ θαινχκελε 

εθδεκνθξαηηθνπνίεζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ 

(Kavanin Meclisi) ην 1882 θαη ε επίπησζε ηεο ζηε ηζφηεηα 

ησλ Κππξηαθψλ θνηλνηήησλ, φια απηά εμεγνχληαη κε 

θαξηθαηνχξεο. Πην θάησ, ζηε ζειίδα 57, ρξεζηκνπνηείηαη έλα 

ζρεδηάγξακκα κε θιίκαθεο πνπ, κε ελδηαθέξνληα ηξφπν, 

εμεγεί ηελ αλαηξνπή ηεο ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ ζην Kavanin 
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Meclisi. Αληιψληαο γλψζε απφ νπηηθά πιηθά, νη καζεηέο 

ελζαξξχλνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε αληί 

λα απνξξνθνχλ δηάθνξεο ηδέεο πνπ ηνπο επηβάιινληαη (ζ. 

57).  

Οη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ησλ Σ/Κππξίσλ θαη ησλ 

Δ/Κππξίσλ θαη ε επίδξαζε ζηελ Κππξηαθή θνηλσληθή δσή 

πεξηγξάθνληαη ζην επφκελν ηκήκα. Τπνγξακκίδνληαη νη 

θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο, θνηλφ θαγεηφ, θνπιηνχξα, κνπζηθή, 

έζηκα θαη θνηλέο δηαζθεδάζεηο Πεξαηηέξσ, ηα θνηλά βάζαλα, 

φπσο ε πείλα, νη επηδεκίεο, νη ζεηζκνί, νη δηεθζαξκέλεο 

δηνηθήζεηο θαη νη βαξηνί θφξνη, επίζεο, αλαθέξνληαη. Ζ 

ελφηεηα θαηαιήγεη εμεγψληαο, φηη ην πξαγκαηηθφ πξφβιεκα 

κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ δελ πήγαδε απφ ηηο δηαθνξέο ζηε 

ζξεζθεία θαη ηε γιψζζα, αιιά απφ ηελ πνιηηηθή 

εθκεηάιιεπζε ηνπο απφ ηα εζληθηζηηθά θηλήκαηα, θαζψο θαη 

απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ δηαίξεη θαη βαζίιεπε ησλ 

Βξεηαλψλ.(ζ.58-59). Δπηπιένλ, απεηθνλίδνληαη, κε ηε 

βνήζεηα εηθφλσλ, παξαδείγκαηα απφ δηάθνξα επαγγέικαηα 

πνπ εμαζθνχζαλ νη Κχπξηνη, θαη δελ γίλεηαη θακία δηάθξηζε 

κεηαμχ Δ/Κππξίσλ ή Σ/Κππξίσλ (ζ. 60 -61.  

Τπνγξακκίδνληαη επίζεο, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαηά ηε 

Βξεηαληθή θπξηαξρία, ν ξφινο ησλ δαζθάισλ, ησλ 

δηδαθηηθψλ βηβιίσλ πνπ εθδίδνληαλ ζηηο αληίζηνηρεο κεηέξεο 

– παηξίδεο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ έμαξζε ηνπ εζληθηζκνχ 

θαη ηε δηακάρε ζηελ Κχπξν, (ζ.60-61). Σν βηβιίν ζπλερίδεη 

κε ηελ απεηθφληζε ηεο Σ/Κππξηαθήο Κνηλσλίαο θαη ηελ 

αλάπηπμε κηαο Σ/Κππξηαθήο Σαπηφηεηαο. Πεξαηηέξσ, ζηηο 

ζειίδεο 66 – 68 απεηθνλίδνληαη ε Σνπξθηθή κνπζηθή θαη 

ηέρλε, ε Σ/Κππξηαθή νηθνγελεηαθή δνκή, νη γακήιηεο ηειεηέο 

θαη νη ζξεζθεπηηθέο ιεηηνπξγίεο. Ζ ζπκβνιή ησλ Βξεηαλψλ 

ζηελ ππνδνκή ηνπ λεζηνχ: ζηδεξφδξνκνο, αλαδάζσζε ιηκάλη, 

δξφκνη, θηίξηα, ίδξπζε ζπλεξγαηηζκψλ ζηα ρσξηά, ηκήκα 

Αξραηνηήησλ θαη ην πξψην γξαθείν Σχπνπ, πεξηγξάθνληαη 

επίζεο. Έηζη, αλαθέξνληαη θαη νη ζεηηθέο πιεπξέο ηεο 
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Βξεηαληθήο απνηθηνθξαηίαο, θαη απηφ είλαη έλα θαιφ 

παξάδεηγκα γηα ηελ πνιχπιεπξε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο.  

Σν ηειεπηαίν θεθάιαην θαιχπηεη ηνλ Πξψην Παγθφζκην 

Πφιεκν θαη ηελ Κχπξν, Οη ιφγνη ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, ε πξνζάξηεζε ηεο Κχπξνπ απφ ηνπο Βξεηαλνχο 

θαη νη ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ ζπδεηηνχληαη θαη αλαιχνληαη 

ζηηο ζειίδεο 72 θαη 73. Δπηζεκαίλνληαη νη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ηνπ πνιέκνπ ζηελ Κχπξν, φπσο ηα ε ιήςε 

εθηάθησλ κέηξσλ απφ ηελ Απνηθηαθή θπβέξλεζε θαη ε 

πηψζε ηεο νηθνλνκίαο. ε αληίζεζε κε ην πξνεγνχκελν 

βηβιίν, Ο Πφιεκνο ηεο Αλεμαξηεζία ζηελ Σνπξθία 

αλαθέξεηαη κφλν ελ ζπληνκία ζε κία κφλν παξάγξαθν. ην 

παιηφ βηβιίν, δηλφηαλ κεγάιε έθηαζε ζην ζέκα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ιεπηνκεξεηψλ γηα ην πψο 

δηεμήρζε ν πφιεκνο. Αληηζέησο, ην λέν βηβιίν ζπδεηά ηε 

ζηάζε ησλ Σ/Κππξίσλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπο ππφ κνξθή 

πξνζθνξψλ, ηνπνζεηψληαο έηζη ηελ Κχπξν ζην επίθεληξν ηνπ 

ζέκαηνο. Σν βηβιίν ζπλερίδεη εμεγψληαο «φηη νη Δ/Κχπξηνη 

παλεγχξηζαλ γηα ηελ Διιεληθή εηζβνιή ζηα Οζσκαληθά 

εδάθε θαη νη Σ/Κχπξηνη γηφξηαζαλ ηε λίθε ηνπ Mustafa 

Kemal (ζ. 74). Παξφιν πνπ απνθαιχπηνληαη ηα ζεκεία ησλ 

αληηζέζεσλ κεηαμχ Δ/Κππξίσλ θαη Σ/Κππξίσλ, ζην λέν 

βηβιίν απηφ γίλεηαη κε έλαλ ηξφπν πνπ δελ είλαη πξνθιεηηθφο.  

Μεηά απφ απηή ηελ ελφηεηα, ην βηβιίν ζπδεηά ηνπο φξνπο ηεο 

πλζήθεο Δηξήλεο ηεο Λνδάλλεο, ηελ πνιηηηθή ηνπ Αηαηνχξθ 

«Δηξήλε ζηελ παηξίδα, εηξήλε ζηνλ θφζκν» θαη ηελ 

επαλαπξνζέγγηζε κεηαμχ Αηαηνχξθ θαη Βεληδέινπ.(ζ.74). 

Σίζεηαη έλα αλνηρηφ εξψηεκα: «Ννκίδεηε, φηη απηή ε θηιία ζα 

έθηαλε ζε ηέινο ιφγσ ηεο Κππξηαθήο δηακάρεο;», 

ελζαξξχλνληαο έηζη ηνλ αλαγλψζηε λα αλαινγηζηεί βαζχηεξα 

ην ζέκα. Σν βηβιίν πξνζπαζεί επίζεο, λα αζρνιεζεί κε ην 

ζέκα, θαηά πφζνλ ε Κχπξνο ήηαλ αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο ζηε Λνδάλλε θαη θαηαδεηθλχεη, φηη ε 

Σνπξθία ζπκθψλεζε λα παξαηηεζεί απφ φια ηα δηθαηψκαηα 
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ηεο ζηελ Κχπξν θαη απνδέρηεθε ηε Βξεηαληθή θπξηαξρία 

(ζ.75).  

Καηά ζπλέπεηα, πεξίπνπ 5,000 Σ/Κχπξηνη κεηαλάζηεπζαλ 

ζηελ Σνπξθία θαηά ηελ πεξίνδν 1924 -1927. Οη Σ/Κχπξηνη 

πνπ παξέκεηλαλ ζηελ Κχπξν, απαίηεζαλ λα εμνπζηάδνπλ ηα 

Βαθνχθηα, θαζψο θαη ηα εθπαηδεπηηθά θαη ζξεζθεπηηθά ηνπο 

ηδξχκαηα. Χο εθ ηνχηνπ, ε αλάγθε γηα νξγάλσζε ήηαλ 

κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο. Έηζη, ην επφκελν ζέκα ηνπ βηβιίνπ 

εζηηάδεηαη ζηελ εγεζία θαη ηελ νξγάλσζε ησλ Σ/Κππξίσλ (ζ. 

76). Μεηά ηε Λνδάλλε, ην λεζί πεξηήιζε απζηεξά ζηε 

Βξεηαληθή λνκνζεζία. Λφγσ απηψλ ησλ κεηαβαιιφκελσλ 

ζπλζεθψλ, νη Σ/Κχπξηνη πνπ ήηαλ κέιε ηνπ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ πεξηήιζαλ ζε ζχγθξνπζε θαη ρσξίζηεθαλ ζε 

Κεκαιηζηέο θαη πληεξεηηθνχο (Evkafçılar). ε αληίζεζε κε 

ην πξνεγνχκελν βηβιίν, ην λέν βηβιίν εθζέηεη ηε δηακάρε 

αλάκεζα ζηελ Σ/Κππξηαθή ειίη εθείλε ηελ επνρή, αληί λα 

επηθεληξψλεηαη κφλν ζηε δηακάρε κεηαμχ Σ/Κππξίσλ θαη 

Δ/Κππξίσλ. (ζ. 76-79). 

Αθνινχζσο, πεξηγξάθεηαη ε Δμέγεξζε ηνπ 1931 ζηελ Κχπξν. 

Αλαιχνληαη νη θνηλέο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο 

ησλ Κππξίσλ, θαζψο θαη ε ελσκέλε ηνπο ςήθνο ζην 

Ννκνζεηηθφ πκβνχιην θαη ε ηηκσξία θαη ησλ δχν 

θνηλνηήησλ απφ ηνπο Βξεηαλνχο. Δληνχηνηο, ην πξνεγνχκελν 

βηβιίν είρε κηα εληειψο δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζ΄ απηφ ην 

ζέκα θαη ηνπνζεηνχζε φιν ην θηαίμηκν ζηε Βξεηαληθή 

Γηνίθεζε. Πεξαηηέξσ, ην παιηφ βηβιίν ππνζηήξηδε, φηη νη 

Βξεηαλνί θέξζεθαλ άδηθα ζηνπο Σ/Κχπξηνπο, εθφζνλ δελ 

έιαβαλ κέξνο ζηελ εμέγεξζε. Σν πξνεγνχκελν βηβιίν 

πξνρσξνχζε θαη θαηεγνξνχζε ηνπο Δ/Κππξίνπο γηα ηε βαξηά 

πνηλή πνπ επηβιήζεθε ζηνπο Σ/Κππξίνπο. Αληηζέησο, ην λέν 

βηβιίν εζηηάδεηαη ζηελ θνηλή ζηάζε θαη ηα θνηλά δεηλά ησλ 

δχν θνηλνηήησλ ζε ζρέζε κε ηελ Δμέγεξζε ηνπ 1931.  
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III γ) Βιβλίο Ιζηοπία ηηρ Κύππος, Σόμορ III 
116

  

Ο Σφκνο ΗΗΗ ησλ βηβιίσλ Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ απνηειείηαη 

απφ 7 ελφηεηεο, ζ΄ απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ν «Γεχηεξνο 

Παγθφζκηνο Πφιεκνο», ν «Φπρξφο Πφιεκνο θαη ε Κχπξνο», 

«Σν Μεγάιν Πξφβιεκα ζηνλ Μηθξφ Κφζκν», «Μηα ιχζε γηα 

ην Κππξηαθφ Πξφβιεκα: Ζ Κππξηαθή Γεκνθξαηία», 

«Γχζθνια Υξφληα», «Νέα Δπνρή ζηελ Κχπξν», θαη «ην 

Κππξηαθφ Κίλεκα Δηξήλεο».  

Σν πξψην θεθάιαην αλαιχεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ Δπξψπε 

θαηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν θαη ζπζρεηίδεη ην ζέκα 

κε ηελ Κχπξν, πεξηγξάθνληαο ηελ θνηλσληθή δσή ησλ 

Κππξίσλ εθείλε ηελ επνρή. Οη ρψξεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηνλ 

Πφιεκν θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπλ αληηκεηψπηζαλ νη 

Δπξσπατθέο ρψξεο, φια αλαιχνληαη αληηθεηκεληθά. Οη ιέμεηο 

ζην θείκελν έρνπλ επηιεγεί θαη πεξηγξαθεί πξνζεθηηθά, φπσο 

νινθιεξσηηζκφο, Ναδηζκφο θαη θαζηζκφο. Πεξαηηέξσ, ν 

αλαγλψζηεο κπνξεί λα θαηαιάβεη, πψο βίσζαλ νη άλζξσπνη 

ηεο Κχπξνπ ηνλ Πφιεκν. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα 

θαξηθαηνχξα ζηε ζειίδα 15, έλαο λεαξφο Κχπξηνο απνθαζίδεη 

λα πάεη λα πνιεκήζεη ζηνλ Πφιεκν θαη εμεγεί ζηε κεηέξα 

ηνπ ηνπο ιφγνπο, γηαηί ζέιεη λα πάεη. Δίλαη ελδηαθέξνλ, πνπ 

απηφο ν δηάινγνο γίλεηαη ζηελ Κππξηαθή δηάιεθην, ε νπνία 

ζηα παιηά βηβιία, νχηε θαλ αλαθέξεηαη. Παξνκνίσο, 

παξνπζηάδνληαη ζην βηβιίν θη άιια παξαδείγκαηα, φπσο 

γξάκκαηα πνπ γξάθεη κηα Κππξία κεηέξα ζηνλ γην ηεο, 

Κχπξηεο ζηξαηησηίλεο πνπ εληάζζνληαη ζηελ Βνεζεηηθή 

Σνπηθή Τπεξεζία ηεο Βξεηαληθήο θπβέξλεζεο, θαη έλαο 

Κχπξηνο άλδξαο πνπ ππνθέξεη ιφγσ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ 

πνιέκνπ (ζ. 19, πεγή 1), πνπ παξέρνπλ κηα γεληθή 

επηζθφπεζε ησλ πηθξψλ εκπεηξηψλ πνπ έδεζε ν Κππξηαθφο 

ιαφο. Πεξαηηέξσ, ν Κππξηαθφο ιαφο παξνπζηάδεηαη σο έλα 
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ζχλνιν, κάιινλ, αληί λα ρσξίδεηαη ζε Σ/Κχπξηνπο θαη 

Δ/Κχπξηνπο.  

Μέρξη θαη ηε ζειίδα 27, ην βηβιίν αλαθέξεη ηηο θνηλέο 

εκπεηξίεο ησλ δπν θνηλνηήησλ (Σ/Κππξίσλ θαη Δ/Κππξίσλ) 

πνπ δνπλ ζηελ Κχπξν. Καηφπηλ, ην βηβιίν ζηξέθεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ ζηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε θαηά ηνλ Γεχηεξν 

Παγθφζκην Πφιεκν. Μπνξνχκε λα δνχκε εδψ, πψο ηα 

πνιηηηθά γίλνληαη κηα δηαζπαζηηθή δχλακε. Σν θπξίσο ζέκα 

αλαιχεηαη ηψξα απφ ηελ Σ/Κππξηαθή ζθνπηά. Πεγή 7 (ζ.29), 

γηα παξάδεηγκα, βιέπνπκε κηα νκάδα Σ/Κππξίσλ, λα ξσηάλε 

πψο κπνξεί λα εκπνδηζηεί ε Έλσζε, φκσο νη πξνβιεκαηηζκνί 

ησλ Δ/Κππξίσλ δελ ιακβάλνληαη ππ΄ φςηλ. Μπνξνχκε, 

σζηφζν, λα παξαηεξήζνπκε, φηη ζε αληίζεζε κε ηα παιηά 

βηβιία, ζ΄ απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη δηάθνξα ηκήκαηα 

ηεο Δ/Κππξηαθήο θνηλφηεηαο. ηε ζειίδα 30, κπνξνχκε λα 

δνχκε φηη νη Δ/Κχπξηνη δελ ήηαλ κηα νκηφκνξθε νκάδα, αιιά, 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθνί: νη 

δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο ηνπ ΑΚΔΛ θαη ηεο Δθθιεζίαο 

αλαιχνληαη θαη απηφ ην ζεκείν απεηθνλίδεηαη κε κηα 

θαξηθαηνχξα ζηελ πεγή 9. Σν βηβιίν παξνπζηάδεη επίζεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Κππξηαθέο εξγαηηθέο νξγαλψζεηο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ΠΔΟ), πνπ είραλ ζρεκαηηζηεί 

απφ ηηο δχν θχξηεο θνηλφηεηεο ηεο Κχπξνπ, θαη απηή ε θνηλή 

εκπεηξία ππνγξακκίδεηαη κε κηα εηθφλα ζηελ πεγή 11-13 (ζ. 

31-32).  

Σν θεθάιαην 2 θαηαπηάλεηαη κε ην ζέκα «Ο Φπρξφο Πφιεκνο 

θαη ε Κχπξνο». Δδψ, ν Φπρξφο Πφιεκνο είλαη ην θχξην ζέκα, 

σζηφζν ζχληνκα ε πξνζνρή ζηξέθεηαη ζηελ Κχπξν. ηε 

ζειίδα 40, ε βαζηθή ηδενινγία ησλ Σ/Κππξίσλ θαη ησλ 

Δ/Κππξίσλ αλαιχεηαη ρσξίο «ξνκαληηζκνχο». 

Παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο ηδέεο ησλ 

αλζξψπσλ θαη δίλνληαη παξαδείγκαηα πνπ ππνγξακκίδνπλ 

ηελ θνηλή θνηλσληθή δσή ησλ δχν θνηλνηήησλ, φπσο ν 

αζιεηηζκφο, πνιηηηζηηθά γεγνλφηα θαη θνηλσληθνί ζχιινγνη. 
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Ζ αλαθνξά ζηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ εζηηάδεηαη 

κνλάρα ζηελ Σ/Κππξηαθή θνηλφηεηα, αιιά γίλεηαη επίζεο 

αλαθνξά θαη ζηελ Δ/Κππξηαθή. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα 

κπνξνχκε λα βξνχκε ζηε ζειίδα 46, πεγή 1, πνπ απεηθνλίδεη 

ηε δηθνηλνηηθή πνδνζθαηξηθή νκάδα. Σν βηβιίν ζπλερίδεη 

εμεγψληαο, πψο νη πνιηηηθέο εληάζεηο ζην λεζί επεξέαζαλ ηα 

ζπνξ. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα 

απαληήζνπλ, θαηά πφζνλ ήηαλ θαιφ, πνπ ηα πνιηηηθά 

πξνβιήκαηα ηεο επνρήο είραλ παξέκβεη ζηηο αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ εξψηεζε ηίζεηαη κε έλαλ πνιχ νπδέηεξν 

ηξφπν θαη ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ ζε πνην 

βαζκφ ζπκθσλνχλ, δελ ζπκθσλνχλ θαη ζπκθσλνχλ ελ κέξεη. 

Πεξαηηέξσ, νη καζεηέο θαινχληαη λα αηηηνινγήζνπλ ηηο 

απαληήζεηο ηνπο.  

Σν Μεγάιν Πξφβιεκα ζηνλ Μηθξφ Κφζκν» είλαη ν ηίηινο 

ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ ηνπ βηβιίνπ. Απηφ ην ηκήκα κηιάεη 

ζπγθξηηηθά γηα ηνπο Σ/Κχπξηνπο θαη ηνπο Δ/Κχπξηνπο, σο δχν 

μερσξηζηέο εζληθέο θνηλφηεηεο θαη ππνγξακκίδεη ηηο πνιηηηθέο 

ηνπο δηαθνξέο. Σν βηβιίν δειψλεη, φηη ηα κεγαιχηεξα 

πξνβιήκαηα ηεο Κχπξνπ άξρηζαλ κεηά ην 1974. Καηφπηλ, 

ζπλερίδεη εμεγψληαο φηη ηα πξνβιήκαηα ζηελ Κχπξν δελ 

βαζίδνληαλ ζηηο εζληθέο δηαθνξέο, αιιά ζηηο πνιηηηθέο. Ο 

Σ/Κππξηαθφο εζληθηζκφο αλαιχεηαη κε απηνθξηηηθή. Γηα 

παξάδεηγκα, ε πεγή 11, ζηε ζειίδα 66 δείρλεη, πψο ηα 

νλφκαηα ησλ ρσξηψλ άιιαμαλ ζε Σνπξθηθά κεηά ην 1974. ην 

δεχηεξν κηζφ ηνπ θεθαιαίνπ ζπδεηά γηα ηελ θνηλσληθή δσή 

ησλ Σ/Κππξίσλ, φπσο ηνπο παξαδνζηαθνχο γάκνπο (ζ.71), ηε 

δσή ζηα ρσξηά (ζ. 74), ηα δηαηξνθηθά έζηκα (ζ. 75), ηελ 

αζηηθή δσή (ζ.77), ηηο ηειεηέο ζηα ζρνιεία θαη ηα κπατξάκηα 

(ζ.77-78).  

Σν θεθάιαην 4 κηιά γηα ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία. Αξρίδεη 

κε ηελ πλζήθε Δγγπήζεσο θαη ζπλερίδεη ππνγξακκίδνληαο 

ηα πην ζεκαληηθά άξζξα ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1960. Καη΄ 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ην βηβιίν πεξηγξάθεη ηηο εκπεηξίεο ησλ δχν 



~ 164 ~ 

θπξηφηεξσλ αλζξψπηλσλ νκάδσλ (ζηελ Κχπξν) κέρξη ην 1963 

θαη κεηά επηρεηξεί, λα εμεγήζεη ηηο πνιηηηθέο απφςεηο ησλ 

Σ/Κππξίσλ θαη ησλ Δ/Κππξίσλ μερσξηζηά (ζ. 84). Έρεη 

ελδηαθέξνλ, λα παξαηεξήζνπκε, φηη ελψ εμεγεί ην ξφιν ησλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο ζ΄ απηφ ην πεξίπινθν πεξηβάιινλ, ην 

βηβιίν δίλεη ην παξάδεηγκα δχν Σ/Κχπξησλ δεκνζηνγξάθσλ, 

δειαδή ησλ Ayhan Hikmet θαη Ahmet Muzaffer Gurkan 

θαζεκεξηλήο εθεκεξίδαο «Cumhuriyet» («Γεκνθξαηία»). 

Απηνί νη δεκνζηνγξάθνη ήηαλ έλζεξκνη ππνζηεξηρηέο ηεο 

ηδέαο, φηη νη δχν θχξηεο αλζξψπηλεο νκάδεο ζηελ Κχπξν, 

πξέπεη λα δνπλ καδί κέζα ζε εηξήλε. Γπζηπρψο, απηνί νη 

δεκνζηνγξάθνη δνινθνλήζεθαλ απφ αγλψζηνπο. ην ηέινο 

ηνπ θεθαιαίνπ, ζηε ζειίδα 90, έλα ζρέδην απεηθνλίδεη ην 

ράξηε ηεο Κχπξνπ λα θιαίεη θαη λα ιέεη «γηαηί είκαζηε ζ΄ 

απηή ηελ θαηάζηαζε;» Απηή ε ζπλαηζζεκαηηθή εηθφλα, 

ππνγξακκίδεη ηα δεηλά φισλ ησλ Κππξίσλ (Διιήλσλ θαη 

Σνχξθσλ). Πεξαηηέξσ, νη αηηίεο πνπ δίλνληαη δελ ξίρλνπλ ην 

θηαίμηκν κνλάρα ζηνπο Δ/Κχπξηνπο, θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ 

δεκηνπξγνχλ ηελ ηδέα ελφο κνλαδηθνχ ερζξνχ.  

ηαλ θζάλνπκε ζην θεθάιαην 5, κε ηίηιν «Γχζθνια 

Υξφληα», ηα ρξφληα κεηά ηε Γεκνθξαηία πεξηγξάθνληαη απφ 

ηελ Σνπξθηθή ζθνπηά. Απηή ε ελφηεηα κηιά γηα ηηο πηθξέο 

εκπεηξίεο ησλ Σ/Κππξίσλ, ηελ πνιηηηθή ζηάζε ησλ εγεηψλ 

ηνπο, θαη ηα ζρέδηα γηα ιχζε. Παξφιν πνπ νη ιέμεηο έρνπλ 

επηιεγεί πξνζεθηηθά, γηα λα κελ ππξνδνηνχλ εζληθηζηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, νη εκπεηξίεο ηνπ Δ/Κππξηαθνχ ιανχ δελ 

αλαθέξνληαη θαζφινπ. Μνιαηαχηα, ην θεθάιαην δελ 

εζηηάδεηαη κφλν ζηα πνιηηηθά δεηήκαηα ηεο Κχπξνπ, αιιά 

αλαθέξεηαη, επίζεο, θαη ζηελ θνηλσληθή δσή ησλ 

ζπλεζηζκέλσλ αλζξψπσλ ηεο Κχπξνπ. Γηα παξάδεηγκα, έλα 

ζθεηο πνπ παίδνπλ δχν Σ/Κχπξηνη εζνπνηνί, εμεγεί ηη άθνπγε 

ν θφζκνο ζην ξάδην ηα θπξηαθάηηθα πξσηλά. Απηφ ην ζθεηο 

δηαδξακαηίδεηαη ζηε δηάιεθην ηεο Καξπαζίαο θαη νη 

Κππξηαθέο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εμεγνχληαη ζε έλα 
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γισζζάξην (ζ. 109). Σν βηβιίν ζπλερίδεη κηιψληαο γηα ηνπο 

Κχπξηνπο κνπζηθνχο θαη ηα κνπζηθά θιακπ ηεο επνρήο. ε 

αληίζεζε κε ην παιηφ βηβιίν πνπ ήηαλ πνιχ πξνθαηεηιεκκέλν 

ππέξ ησλ Σνχξθσλ θαη ησλ δηθψλ ηνπο εκπεηξηψλ, ην 

αλαζεσξεκέλν βηβιίν αλαθέξεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή φισλ 

ησλ Κππξίσλ. Δληνχηνηο, ε πεξίνδνο κεηαμχ ηνπ 1964 θαη ηνπ 

1974, πεξηγξάθεηαη σο ηδηαίηεξα θαθή γηα ηνπο Σ/Κππξίνπο.  

Σν θεθάιαην 6, ηηηινθνξείηαη «Μηα Νέα Δπνρή ζηελ 

Κχπξν». Απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθεη «κηα λέα επνρή» ζηελ 

Κχπξν, αιιά φρη κφλν ζε ζρέζε κε ηνπο Σ/Κχπξηνπο, αιιά 

θαη κε ηε δσή ησλ Δ/Κππξίσλ. 

Σν ηειεπηαίν θεθάιαην θαηαπηάλεηαη κε ηελ «Κππξηαθή 

Δπηρείξεζε Δηξήλεο». Απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθεη, πψο ε 

Σνπξθία «έζσζε» ηνπο Σ/Κχπξηνπο (απφ ηνπο Δ/Κχπξηνπο) 

θαη ην θπξίσο ζέκα πξνβάιιεηαη απφ ηελ Σνπξθηθή ζθνπηά. 

Παξφιν πνπ νη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ θαίλεηαη φηη έρνπλ 

πξνζπαζήζεη λα παξακείλνπλ φζν ην δπλαηφλ αληηθεηκεληθνί, 

απηφ κπνξεί λα κελ είλαη αξθεηφ, θαζψο ην βηβιίν αθφκε 

ζπδεηά ηελ επέκβαζε ηνπ 1974 απφ κία πξννπηηθή. Χζηφζν, 

ην θεθάιαην απηφ δελ πξνσζεί ην κίζνο, νχηε ζθηαγξαθεί ηνλ 

«άιιν» σο ηνλ ερζξφ. ‗κσο, ην ηειεπηαίν θεθαιαίν 

βνκβαξδίδεη ηνλ αλαγλψζηε κε εζληθηζηηθά αηζζήκαηα. 

Δλ θαηαθιείδη, ν ηξίηνο ηφκνο ηνπ βηβιίνπ μεθηλά κε ηελ 

αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ απφ ην Β‘ Παγθφζκην 

Πφιεκν κε έλαλ πνιχ δσληαλφ ηξφπν. Πνιιά παξαδείγκαηα 

ηεο θνηλσληθήο δσήο ησλ Κππξίσλ θαη άιια πξάγκαηα 

ζρεηηθά κε ηνπο Κχπξηνπο, φπσο νη θνηλέο δηαηξνθηθέο 

παξαδφζεηο, νη θνηλνί αζιεηηθνί ζχιινγνη, ε αιιειεγγχε ησλ 

εξγαηψλ θαη ε Κππξηαθή δηάιεθηνο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

αλαγλψζηε. Δληνχηνηο, ην βηβιίν ηειεηψλεη δίλνληαο κεγάιε 

έκθαζε ζηελ Σ/Κππξηαθή άπνςε, εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ 

επέκβαζε ηνπ 1974 ζηελ Κχπξν. Σέινο, - ρσξίο θαζφινπ λα 

ζεκαίλεη φηη απηφ είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ –κπνξνχκε λα 
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ππνζηεξίμνπκε, φηη ην βηβιίν δελ ρξεζηκνπνηεί πξνθιεηηθέο 

ιέμεηο, φπσο «Ζ κεηέξα Σνπξθία», «Έιιελεο», «Μερκεηδίθ, 

νη ήξσεο», αιιά αλη΄ απηνχ  επηρεηξεί λα εμεγήζεη ηα ζρέδηα 

γηα κηα ιχζε γηα ηηο δχν θνηλφηεηεο. Πεξαηηέξσ, ην βηβιίν, 

πξνζπαζεί λα αλαθεξζεί ζηα φζα ππέθεξαλ νη Δ/Κχπξηνη. 

Κάλνληαο ιφγν γηα ηελ «Δπηρείξεζε» ην βηβιίν αλαθέξεη, φηη 

νη Δ/Κχπξηνη έραζαλ ηνπο ζπγγελείο θαη ηνπο αγαπεκέλνπο 

ηνπο, αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηα ζπίηηα ηνπο θαη ηα 

ρσξηά ηνπο, θαη ππνγξακκίδεη ηηο νκνηφηεηεο κε ηα φζα 

ππέθεξαλ νη Σ/Κχπξηνη ζηε δεθαεηία ηνπ ‘60.  

 

IV) Οπηική αξιολόγηζη ηων Βιβλίων Ιζηοπίαρ ηηρ Κύππος: 

Δικόνερ πος μιλάνε  

Σα παηδηά ζπρλά έιθνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο νπηηθέο 

παξαζηάζεηο παξά απφ ην θείκελν, γη απηφ νη εηθφλεο ζηα 

αλαζεσξεκέλα δηδαθηηθά βηβιία έρνπλ ζεκειηψδε ζεκαζία. 

Γελ πξέπεη λα ζσξνχληαη σο αζήκαληεο εηθφλεο ή φκνξθεο 

δσγξαθηέο, αιιά κάιινλ σο κηα επηπξφζζεηε κέζνδνο 

κεηαβίβαζεο ελφο εηδηθνχ κελχκαηνο. Απηά αθξηβψο ηα 

κελχκαηα είλαη πνπ πξέπεη λα καο απαζρνινχλ. Δπνκέλσο, 

είλαη ζεκαληηθφ, λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ζθνπφ πνπ ππάξρνπλ 

νη εηθφλεο ζηα βηβιία θαη ηηο πηζαλέο επηξξνέο πνπ κπνξεί λα 

έρνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο.  

Σα αλαζεσξεκέλα βηβιία πεξηέρνπλ πνιιέο νπηηθέο 

παξαζηάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη θσηνγξαθηψλ, 

ζρεδίσλ θαη θαξηθαηνχξσλ. Οη εηθφλεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

έλα επηπξφζζεην δηδαθηηθφ εξγαιείν θαη βνεζνχλ ζηελ 

εμήγεζε θαη ζηελ έκθαζε ησλ ζεκαληηθψλ ζεκείσλ. Γηα 

παξάδεηγκα: Βηβιίν 1, ει. 35: Τπάξρεη έλα ζρεδηάγξακκα 

πνπ απεηθνλίδεη ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο κηαο ππξακίδαο. Ζ 

θαξηθαηνχξα ελφο θνξηηζηνχ ζπλνδεχεη ηελ εηθφλα θαη ξσηά: 

«Γηαηί νη Αηγχπηηνη έθηηδαλ ππξακίδεο;» Έλαο Αηγχπηηνο 
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θνηηάδεη ηελ θαξηθαηνχξα θαη ηεο απαληάεη, εμεγψληαο φηη 

ρξεζίκεπαλ γηα λα ζάβνληαη νη Απηνθξάηνξεο.  

Ζ ρξήζε ηεο απεηθφληζεο ζηα βηβιία είλαη, επίζεο, έλαο 

ηξφπνο γηα λα θξαηεζεί πεξηζζφηεξν ν λεαξφο αλαγλψζηεο 

ζηελ πεξηνρή ηνπ ζέκαηνο. Ζ θαξηθαηνχξα ελφο παηδηνχ πνπ 

θάλεη εξσηήζεηο ή επηζεκαίλεη ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα, 

εκθαλίδεηαη ζπρλά. Χο απνηέιεζκα, νη εξσηήζεηο 

ηνπνζεηνχληαη ζην κπαιφ ηνπ παηδηνχ, ελζαξξχλνληαο έηζη, 

ηνλ πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκφ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Σν 

γεγνλφο, φηη ε θαξηθαηνχξα απεηθνλίδεη έλα παηδί, επίζεο 

βνεζά ην λεαξφ αλαγλψζηε λα ηαπηηζζεί κε ηελ εηθφλα. Μηα 

ηέηνηα απεηθφληζε δελ παξνπζηάδεηαη ζε παζεηηθή κνξθή, 

αιιά κάιινλ σο κηα κέζνδνο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ 

αλαγλψζηε. Δίλαη ελδηαθέξνλ, φηη ζην Βηβιίν 3, ε παηδηθή 

θαξηθαηνχξα δελ εκθαλίδεηαη. Αληί απηνχ, ηίζεληαη ζεκεία 

πξνο ζπδήηεζε θαη ν αλαγλψζηεο θαιείηαη λα πεη, γηαηί 

ζπκθσλεί, ή δηαθσλεί ή ζπκθσλεί ελ κέξεη κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε δήισζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ην παηδί 

ελζαξξχλεηαη λα ζθεθηεί απφ κφλν ηνπ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα θαη λα ιάβεη ππ΄ φςηλ ηα δηάθνξα επηρεηξήκαηα γχξσ 

απφ απηφ. Έηζη, ην πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ σξηκάδεη 

αλάινγα κε ηνπο αλαγλψζηεο.  

ε αληίζεζε κε ηηο γξαπηέο πιεξνθνξίεο, νη νπηηθέο 

παξαζηάζεηο επηηξέπνπλ επξχηεξε πξνζσπηθή εξκελεία ελφο 

ζέκαηνο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, φηαλ θνηηάκε έλα έξγν 

ηέρλεο, ν θαζέλαο καο κπνξεί λα έρεη ηε δηθή ηνπ εξκελεία 

γηα ην έξγν θαη ηη ζεκαίλεη γηα απηφλ πξνζσπηθά. Δληνχηνηο, 

νη εηθφλεο ζηα δηδαθηηθά βηβιία ζπρλά ζπλνδεχνληαη απφ έλα 

ζρεηηθφ θείκελν, ην νπνίν θαηεπζχλεη ηνλ αλαγλψζηε πξνο 

έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζθέςεο ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα θαη, 

σο απνηέιεζκα, πεξηνξίδεη κεξηθψο ηελ πξνζσπηθή εξκελεία.  

ην εμψθπιιν θαη ησλ ηξηψλ βηβιίσλ ππάξρεη έλα 

πεξίγξακκα ηνπ ράξηε ηεο Κχπξνπ, ην νπνίν δίλεη ηε βάζε 
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γηα ην ηη δηαπξαγκαηεχεηαη ην βηβιίν. Πεξαηηέξσ, ν 

αλαγλψζηεο κπνξεί ακέζσο λα ηαπηηζζεί κε ηελ παηξίδα ηνπ. 

Απηφ ηνλίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηηο θσηνγξαθίεο ζην 

νπηζζφθπιιν ησλ βηβιίσλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ 

θνηλσληθέο φςεηο ηεο Κχπξνπ.  

Βηβιίν 1: κηα ρειψλα, Βηβιίν 2: έλα Κππξηαθφ ινπινχδη, 

Βηβιίν 3: ε θεληξηθή πιαηεία ηεο βφξεηαο Λεπθσζίαο. ια ηα 

πην πάλσ ζπκβνιίδνπλ ηελ Κππξηαθή ηδηφηεηα θαη ακέζσο 

πξνθαινχλ κηα αίζζεζε ζρέζεο κε ην δηδαζθφκελν ζέκα.  

κσο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα αλνίμεη ην βηβιίν, ην παηδί 

εηζάγεηαη ζην δηδαζθφκελν ζέκα κέζσ ηεο Σνπξθηθήο 

ζεκαίαο θαη ηεο ζεκαίαο ηεο ΣΓΒΚ. Οη ζεκαίεο 

παξνπζηάδνληαη πιάη – πιάη, ππνλνψληαο φηη νη δχν ρψξεο 

ζπλερψο ζηέθνληαη πιάη –πιάη κε ηε θπζηθή έλλνηα ηεο 

ελφηεηαο. Δίλαη ελδηαθέξνλ, φηη ε Σνπξθηθή ζεκαία 

παξνπζηάδεηαη πξψηε, δηαζθαιίδνληαο έηζη, φηη ν 

αλαγλψζηεο πνηέ δελ μερλά, πνηνο θαζνδεγεί ην βφξεην 

ηκήκα ηεο Κχπξνπ θαη, πεξαηηέξσ, δίλεη έκθαζε ζηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο «κεηέξαο – παηξίδαο». Αθξηβψο θάησ 

απφ ηηο ζεκαίεο ππάξρεη ν Δζληθφο Όκλνο (πνπ είλαη ν ίδηνο 

θαη γηα ην βφξεην ηκήκα ηεο Κχπξνπ θαη γηα ηελ Σνπξθία). 

Απηφ μππλάεη ζπλαηζζήκαηα εζληθηζκνχ θαη ππνβάιιεη φηη 

αλήθνπκε ζε νηηδήπνηε Σνπξθηθφ. Απηφο ν Σνπξθηθφο 

εζληθηζκφο εληζρχεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν κε κηα εηθφλα ηνπ 

Αηαηνχξθ, ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη ην ζχκβνιν ηεο γλήζηαο 

«Σνπξθηθήο ηδηφηεηαο» γηα πνιινχο Σ/Κχπξηνπο. Δίλαη 

ελδηαθέξνλ, φηη ν Αηαηνχξθ πνηέ δελ επηζθέθζεθε ηελ 

Κχπξν ζηελ δσή ηνπ. Απηά ηα εζληθηζηηθά κελχκαηα παίδνπλ 

ζηε ζπλείδεζε ηνπ παηδηθνχ κπαινχ θαη φηαλ δηαβάδεη ην 

βηβιίν ζπκάηαη φηη είλαη πξψηα απ΄ φια Σνχξθνο θαη πξέπεη 

λα είλαη πεξήθαλνο γη απηφ.  

Παξά ηηο εηζαγσγηθέο εζληθηζηηθέο λφηεο, ζην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπο νη εηθφλεο πνπ πεξηέρνληαη θαη ζηα ηξία βηβιία 
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πξννξίδνληαη λα δψζνπλ κηα ηζνξξνπεκέλε άπνςε γηα ηελ 

Κχπξν θαη είλαη πνιχ ελεκεξσηηθέο.  

Σα βηβιία πεξηέρνπλ πνιπάξηζκεο νπηηθέο παξαζηάζεηο πνπ 

απεηθνλίδνπλ ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Κχπξνπ, 

φπσο, γεσγξαθηθέο φςεηο, θπζηνιαηξηθέο θαη θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σέηνηα δηδαζθφκελα ζέκαηα παξνπζηάδνληαη 

κε ηε ρξήζε κηαο πνηθηιίαο ζρεδηαγξακκάησλ θαη 

θσηνγξαθηψλ. Χο απνηέιεζκα, ην παηδί κπνξεί αληηιεθζεί 

ηελ Κχπξν θαη ην θπζηθφ ηεο ρψξν θαη λα ηαπηηζζεί κε νηθεία 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη. Γηα παξάδεηγκα,  

Βηβιίν 1, ζ. 5-6: Απεηθνλίδνληαη ζρεδηαγξάκκαηα απφ 

δηάθνξνπο νξεηλνχο ζρεκαηηζκνχο. Σν Βηβιίν 1 πεξηέρεη 

επίζεο πνιιέο θσηνγξαθίεο απφ ρεηξνηερλήκαηα θαη 

αξραηνινγηθά επξήκαηα ζηελ Κχπξν πνπ βνεζνχλ ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ θαη δείρλνπλ φηη ε 

ηζηνξία ηεο ρψξαο ηνπ λεαξνχ αλαγλψζηε δελ ήηαλ πάληα 

ζπλπθαζκέλε κε ην ζέκα ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ 

Σνχξθσλ.  

Δπίζεο, ηέηνηεο γεσγξαθηθέο θαη θνηλσληθέο απεηθνλίζεηο 

είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ηεο Κχπξνπ θαη 

φρη ηεο Σνπξθίαο. Γηα απηφ, ηέηνηεο νπηηθέο παξαζηάζεηο 

θέξνπλ παξφκνηα κελχκαηα ηφζν ζηα παηδηά ησλ 

Δ/Κππξηαθψλ ζρνιείσλ φζν θαη ζε εθείλα ησλ Σ/Κππξηαθψλ, 

επεηδή κπνξνχλ εμίζνπ λα ηαπηηζζνχλ κε απηέο.  

Βηβιίν 1, ζ.2: Ζ Κχπξνο εκθαλίδεηαη ζε ζρέζε κε ηε ζέζε 

ηεο ζηνλ παγθφζκην ράξηε, θαη σο εθ ηνχηνπ, ηνπνζεηείηαη 

κέζα ζε έλα παγθφζκην πιαίζην. Ζ εγγχηεηα ηεο Κχπξνπ κε 

ηελ Σνπξθία ή ηελ Διιάδα δελ ππνγξακκίδεηαη σο θάηη 

ζεκαληηθφ.  

Οη νπηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δηδαθηηθά 

βηβιία, ρξεζηκνπνηνχλ κηα ιηγφηεξν εζλνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε απφ ηα πξνεγνχκελα βηβιία. Ζ ππφζεζε φηη έλαο 
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πνιηηηζκφο θαη/ ή ν ιαφο ηνπ είλαη αλψηεξνη επηθξαηεί 

ιηγφηεξν. Πξάγκαηη, ηα αλαζεσξεκέλα βηβιία επηρεηξνχλ λα 

παξνπζηάζνπλ ηνλ Σνπξθηθφ θαη ηνλ Διιεληθφ πνιηηηζκφ σο 

εμίζνπ ζεκαληηθνχο. Γηα παξάδεηγκα:  

Βηβιίν 1, ζ. 56-57. ‗Έλα ζρεδηάγξακκα εμεγεί ηε δνκή ηεο 

Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ζηελ Κχπξν ζηνπο Μέζνπο Υξφλνπο. 

ηελ απέλαληη πιεπξά ηεο ζειίδαο ππάξρεη κηα θσηνγξαθία 

ηνπ Σεκέλνπο Υαιά νπιηάλ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ έλα 

θείκελν. Απηνχ ηνπ είδνπο νη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

ππαηλίζζνληαη φηη νη δχν ζξεζθείεο (αλ θαη δηαθνξεηηθέο) 

είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο.  

Βηβιίν 1, ζ.4: Παξνπζηάδεηαη έλαο ράξηεο ηεο Κχπξνπ ζηνλ 

νπνίν ζεκεηψλνληαη δηάθνξα κέξε ηφζν κε ηα Σνπξθηθά φζν 

θαη κε ηα Διιεληθά ηνπσλχκηα.  

Δηθφλεο ζαλ απηέο πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ επηζεκαίλνπλ 

κηα ζεκαληηθή ηδέα: φηη παξφιν πνπ νη Σνχξθνη θαη νη 

Έιιελεο κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξέο ζηελ θνπιηνχξα ηνπο, 

(φπσο ε ζξεζθεία θαη ε γιψζζα) απηφ δελ ζεκαίλεη, φηη ε κηα 

θνπιηνχξα είλαη αλψηεξε απφ ηελ άιιε. Αληηζέησο, ε ρξήζε 

απεηθνλίζεσλ ζηα δηδαθηηθά βηβιία ππνλνεί φηη απηέο νη 

δηαθνξέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη θαηαλνεηέο θαη ζεβαζηέο.  

Οη εηθφλεο ζηα βηβιία, φπσο αθξηβψο ππνγξακκίδνπλ ηηο 

δηαθνξέο κεηαμχ ηεο Σνπξθηθήο θαη Διιεληθήο θνπιηνχξαο 

θαη ησλ δχν ιαψλ, πξνζπαζνχλ επίζεο, λα πξνζειθχζνπλ ηελ 

πξνζνρή θαη ηηο νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηηο δχν θνηλφηεηεο.  

Βηβιίν 2, ζ. 60-62: Φσηνγξαθίεο πνπ απεηθνλίδνπλ Κππξίνπο 

λα αζρνινχληαη κε δηάθνξα επαγγέικαηα (φπσο έλαο 

νπσξνπψιεο θαη έλαο κνπζηθφο)  

Ζ ηαπηφηεηα ησλ αλζξψπσλ ζηηο θσηνγξαθίεο δελ 

πξνζδηνξίδεηαη, δειαδή δελ μέξνπκε αλ είλαη Σνχξθνη ή 

Έιιελεο, απιψο φηη είλαη Κχπξηνη. Έηζη, ε έλλνηα ηνπ «εκείο» 

(Σνχξθνη) θαη «εθείλνη» (Έιιελεο) δελ απεηθνλίδεηαη θαη ηα 
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εζληθηζηηθά αηζζήκαηα δελ θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ Σνπξθηθή 

ηαπηφηεηα, αιιά πξνο ηελ Κππξηαθή. Πεξαηηέξσ, 

απεηθνλίδνληαη ν Κππξηαθφο ηξφπνο δσήο θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο θαη εκπεηξίεο ησλ Κππξίσλ. Έηζη, δίλεηαη 

κεγαιχηεξε πξνβνιή ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ Διιήλσλ θαη 

Σνχξθσλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή, παξά ζηελ πνιηηηθή δηακάρε 

αλάκεζα ζηηο δχν θνηλφηεηεο.  

Πεξαηηέξσ, ηα δηδαθηηθά βηβιία πξνρσξνχλ έλα βήκα παξά 

πέξα, φζνλ αθνξά ζηηο απεηθνλίζεηο Σνχξθσλ θαη Διιήλσλ 

λα δνπλ θαη λα εξγάδνληαη καδί.  

Βηβιίν 3, ζ. 22: Μηα θσηνγξαθία Σνχξθσλ θαη Διιήλσλ πνπ 

ππεξεηνχλ ζηνλ Κππξηαθφ ζηξαηφ.  

Βηβιίν 3. ζ. 31: Μηα θσηνγξαθία πνπ δείρλεη Σ/Κχπξηνπο θαη 

Δ/Κχπξηνπο λα εξγάδνληαη καδί ζηα αλζξαθσξπρεία ηεο 

Λεχθαο.  

Βηβιίν 3. ζ.46: Μηα θσηνγξαθία κηαο Κππξηαθήο νκάδαο 

πνδνζθαίξνπ ην 1955 κε Σνχξθνπο θαη Έιιελεο παίρηεο.  

Απηέο νη θσηνγξαθίεο εθθξάδνπλ φρη κφλν φηη νη δχν 

θνηλφηεηεο δνχιεπαλ θαη δνχζαλ καδί, αιιά θαη φηη 

αγσλίζηεθαλ ζηελ ίδηα πιεπξά ελαληίνλ ηνπ «άιινπ», π.ρ. 

ζηνλ πφιεκν θαη ζην πνδφζθαηξν.  

Ζ έλλνηα ηνπ «άιινπ» ζηα παιηά δηδαθηηθά βηβιία ήηαλ 

πξσηίζηεο ζεκαζίαο, φζνλ αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δχν 

θνηλνηήησλ ελαληίνλ ε κία ηεο άιιεο. Δληνχηνηο, παξφιν πνπ 

εμαθνινπζεί λα ππάξρεη αθφκα έλα ζηνηρείν ηνπ «άιινπ» ζηα 

αλαζεσξεκέλα βηβιία, ν «άιινο» κνηάδεη ηψξα λα 

απεηθνλίδεηαη σο νη Άγγινη. Πεξαηηέξσ, νη Άγγινη 

απεηθνλίδνληαη σο ερζξνί ησλ Κππξίσλ, ζέηνληαο έηζη, 

Σνχξθνπο θαη Έιιελεο ζαλ λα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πιεπξά.  
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Βηβιίν 2, ζ. 72: Έλαο Σ/Κχπξηνο θαη έλαο Δ/Κχπξηνο 

παξνπζηάδνληαη λα θάλνπλ ηελ ίδηα ζθέςε ζρεηηθά κε ηελ 

Κχπξν θαη ηε Βξεηαλία, «Ση ζα γίλεη ηψξα;» 

Απφ ηελ αξρή, ην ζέκα ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο παξνπζηάδεη ηνπο Άγγινπο, σο «θαθνχο».  

Βηβιίν 2, ζ. 42: Μηα απεηθφληζε ελφο «ιεπθνχ» άλδξα πνπ 

θξαηάεη καζηίγην, κε δχν «ζθνπξφρξσκνπο» άλδξεο, 

αιπζνδεκέλνπο, λα θνπβαιάλε βαξέιηα. Απηή ε εηθφλα 

παξνπζηάδεη ηνλ «Άγγιν» σο ηνλ «ερζξφ» θαη σο έλα έζλνο 

πνπ ζπκπεξηθέξεηαη άζρεκα ζηνπο άιινπο. Πεξαηηέξσ, 

απεηθνλίδεη ηνπο Άγγινπο σο ξαηζηζηέο θαη ππαηλίζζεηαη κηα 

λέα δηακάρε, «ιεπθφο» ελαληίνλ «ζθνπξφρξσκνπ».  

Παξφιν πνπ είλαη αιήζεηα φηη νη Άγγινη είραλ ζθιάβνπο, ε 

εηθφλα δελ παξνπζηάδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ ζέκαηνο ηεο 

δνπιείαο θαη δελ είλαη ζρεηηθφ κε ην ζέκα ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ζειίδα. Γεχηεξνλ, ε πξναλαθεξζείζα εηθνλνγξάθεζε είλαη ε 

πξψηε εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ηνπο Άγγινπο, 

δεκηνπξγψληαο, έηζη, εμαξρήο, ηελ αληίιεςε γηα ηνπο 

Άγγινπο φηη είλαη «θαθνήζεηο». 

Βηβιίν 2, ζ.58: Μηα εηθφλα ελφο Άγγινπ λα ζηέθεη κε έλαλ 

δεζπνηηθφ ηξφπν ληπκέλνο κε θάηη πνπ θαίλεηαη λα είλαη 

ζηνιή, λα απεπζχλεηαη ζε έλαλ Σνχξθν θαη έλαλ Έιιελα. Ζ 

ζηάζε ησλ ηξηψλ αλδξψλ είλαη ζεκαληηθή, θαζψο ν Άγγινο 

απεηθνλίδεηαη ζαλ λα δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε. Πεξαηηέξσ, ε 

εκθάληζε ηνπ Σνχξθνπ θαη ηνπ Έιιελα είλαη ίδηα (ηφζν ε 

θπζηθή εκθάληζε φζν θαη ην ληχζηκν) θαη ν κφλνο ηξφπνο λα 

ηνπο μερσξίζεηο είλαη ην θείκελν πνπ ηνπο νλνκάδεη «Ρσκηφ» 

θαη «Σνχξθν». Γη απηφ, απφ κηα νπηηθή άπνςε δίλεηαη 

πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζην λα είζαη Κχπξηνο παξά ζηελ 

πνιηηηθή αηδέληα ησλ δχν θνηλνηήησλ. Ο Έιιελαο θαίλεηαη 

λα εχρεηαη γηα ηελ Έλσζε θαη λα εθδειψλεη ηελ επηζπκία γηα 

πεξηζζφηεξνπο Έιιελεο ζην Κνηλνβνχιην (θαη ε αλαινγία ζα 

πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ζηε βάζε ηνπ πιεζπζκνχ). Απφ ηελ 
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άιιε, ν Σνχξθνο ζθέθηεηαη φηη ην ηδαληθφ ζελάξην, ζα ήηαλ 

λα θχγεη ν Άγγινο απφ ηελ Κχπξν θαη ην Νεζί λα δνζεί 

ζηνπο πξαγκαηηθνχο θαηφρνπο ηνπ (ηνπο Οζσκαλνχο). 

Δπηπιένλ, ν Σνχξθνο ιέεη φηη ζέιεη ηζφηεηα. Παξφιν πνπ νη 

δχν άλδξεο ζθέθηνληαη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα, 

παξνπζηάδνληαη ζαλ λα θαίλνληαη ίδηνη επεηδή είλαη Κχπξηνη. 

Καη πάιη επηζεκαίλνληαη νη νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηνπο 

Σνχξθνπο θαη ηνπο Έιιελεο, επεηδή είλαη Κχπξηνη, φπσο 

επίζεο, ηνλίδνληαη θαη νη δηαθνξέο ηνπο. Πεξαηηέξσ, ν 

Άγγινο παξνπζηάδεηαη σο «ερζξφο» θαη ησλ δχν αλδξψλ, 

θαζψο παξνπζηάδεηαη λα είλαη απηφο πνπ ρεηξαγσγεί θαη ηηο 

δχν θνηλφηεηεο, θαζψο ζπκκεξίδεηαη ηελ επηζπκία ησλ 

Διιήλσλ γηα Έλσζε, ελψ εθθξάδεη ηελ επηζπκία λα 

ζπλεξγαζηνχλ νη Σνχξθνη κε ηνπο Άγγινπο γηα λα 

απνδπλακσζνχλ νη Έιιελεο. Έηζη, θαη νη Έιιελεο θαη νη 

Σνχξθνη παξνπζηάδνληαη ζαλ λα είλαη ζηε ζέζε ηνπ 

«ζχκαηνο».  

Απηή ε ππφζεζε φηη νη Άγγινη είλαη ε αηηία ηνπ δηραζκνχ 

αλάκεζα ζηελ Σνπξθηθή θαη ηελ Διιεληθή θνηλφηεηα (ζηελ 

Κχπξν) εληζρχεηαη πεξηζζφηεξν:  

Βηβιίν 3, ζ. 59: Σν ζρέδην ελφο ρεξηνχ κε ηε Βξεηαληθή 

ζεκαία ζην καλίθη ηνπ, λα ρσξίδεη δχν νκάδεο αλζξψπσλ ζηε 

κέζε.  

Οη Σνχξθνη παξνπζηάδνληαη σο ζχκαηα θαη ζε άιιεο νπηηθέο 

παξαζηάζεηο ζηα δηδαθηηθά βηβιία: 

Βηβιίν 2, ζ. 45: Ζ θηγνχξα ελφο Οζσκαλνχ πνπ ηνλ ηξαβνχλ 

απφ ην έλα ρέξη νη Άγγινη θαη απφ ην άιιν νη Ρψζνη. Απηφ, 

γηα άιιε κηα θνξά δίλεη έκθαζε ζηελ έλλνηα ηνπ «ερζξνχ» 

(Άγγινπ).  

ηα πξνεγνχκελα δηδαθηηθά βηβιία ε απεηθνλίζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ήηαλ πνιχ θνξηηζκέλεο ζπλαηζζεκαηηθά, 

π.ρ. ζηξαηηψηεο, ηαλθο, πηψκαηα, λεθξνηαθεία θιπ. Απηφ 
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νδεγνχζε ζε κηα θαζαξή δηάθξηζε ηνπ «εκείο» (Σνχξθνη) θαη 

«εθείλνη» (Έιιελεο), ην «θαιφ» ελάληηα ζην «θαθφ». Έηζη, 

ηα παηδηά έκαζαλ λα θνβνχληαη ηνλ ερζξφ (ηνπο Έιιελεο),θαη 

κε απηφ ηνλ ηξφπν, δηακνξθψλνληαλ εζληθηζηηθά αηζζήκαηα.  

Οη εηθφλεο ζηα θαηλνχξγηα δηδαθηηθά βηβιία είλαη πνιχ 

δηαθνξεηηθέο. Παξφιν πνπ ηα βηβιία πεξηέρνπλ θάπνηεο 

εηθφλεο γηα ηα δεηλά πνπ ππέζηεζαλ νη Σνχξθνη (ιφγσ ηεο 

δηακάρεο κεηαμχ Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ) νη απεηθνλίζεηο δελ 

είλαη ηφζν θνξηηζκέλεο ζπλαηζζεκαηηθά θαη νη εηθφλεο είλαη 

πνιχ ιίγεο. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη:  

Βηβιίν 3, ζ 55: Φσηνγξαθία πνπ δείρλεη έλα θηίξην πνπ 

θαίγεηαη θαη ην θείκελν πνπ ηε ζπλνδεχεη εμεγεί, φηη απηφ 

νθείιεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΔΟΚΑ. Δίλαη ελδηαθέξνλ, 

φηη απηή ε θσηνγξαθία είλαη πνιχ κηθξή θαη δελ έρεη 

κεγεζπλζεί, θάηη πνπ ίζσο ζα είρε κεγαιχηεξε ςπρνινγηθή 

επίδξαζε ζην κπαιφ ησλ λεαξψλ αλαγλσζηψλ.  

Bηβιίν 3, ζ 57: Μηα εηθφλα πνπ ηε ζπλνδεχεη έλα θείκελν, 

πνπ εμεγεί φηη ηα γεγνλφηα ζηε κχξλε θαη ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε νδήγεζαλ αξθεηνχο Έιιελεο θαηνίθνπο 

Σνπξθίαο λα αλαγθαζηνχλ λα θχγνπλ απφ ηε ρψξα. Έηζη, 

παξνπζηάδνληαη επίζεο, θαη ηα δεηλά ησλ Έιιήλσλ. Δίλαη 

ελδηαθέξνλ, φηη απηή ε θσηνγξαθία είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε 

θσηνγξαθία πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ.  

Bηβιίν 3, ζ. 92: Μηα θσηνγξαθία πνπ απεηθνλίδεη έλα 

γεγνλφο πνπ ζπλέβε ηελ 21
ε
 Γεθεκβξίνπ 1963. Μπνξνχκε λα 

δνχκε αίκα ζην πεδνδξφκην, αιιά δελ θαίλνληαη πηψκαηα.  

Bηβιίν 3 ζ. 93: Μηα θσηνγξαθία πνπ ζπλνδεχεηαη απφ 

θείκελν, δείρλεη αλζξψπνπο αλαγθαζκέλνπο λα δνπλ ζε 

αληίζθελα ζην Küçük Kaymaklı. Παξφιν πνπ ε εηθφλα 

πξνβάιιεη ηνλ εθηνπηζκφ κέξνπο ηνπ Σ/Κππξηαθνχ ιανχ, δελ 

δείρλεη ηελ πξνεγεζείζα θαηαζηξνθή ησλ ζπηηηψλ ηνπο,θάηη 
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πνπ πηζαλφλ λα είρε πην βαζηά ςπρνινγηθή επίδξαζε ζε έλα 

παηδηθφ κπαιφ.  

Bηβιίν 3, ζ. 63: Γχν θσηνγξαθίεο απεηθνλίδνπλ κηα 

δηαδήισζε απφ Σνχξθνπο πνπ θψλαδαλ «Γηρνηφκεζε ή 

Θάλαηνο». Σν θείκελν εμεγεί, φηη ε Αγγιηθή Αζηπλνκία 

επηηέζεθε ζηνπο δηαδεισηέο κε δαθξπγφλα θαη επηά 

άλζξσπνη ζθνηψζεθαλ. πλερίδεη εμεγψληαο, φηη νη Άγγινη 

αζηπλνκηθνί θνξνχζαλ πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία. Καη φκσο, 

μαλά νη Άγγινη παξνπζηάδνληαη σο «θαθνί» θαη ερζξνί ησλ 

Σνχξθσλ.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κεξηθέο απφ ηηο πην θνξηηζκέλεο 

ζπλαηζζεκαηηθά εηθφλεο ζηα δηδαθηηθά βηβιία, είλαη εθείλεο 

απφ πνιέκνπο πνπ έγηλαλ ζε άιια κέξε ηνπ θφζκνπ θαη δελ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ Κχπξν.  

Bηβιίν 3, ζ. 12: Τπάξρνπλ δχν θσηνγξαθίεο πνπ 

απεηθνλίδνπλ ηε δσή ησλ αλζξψπσλ ζηελ Αγγιία θαηά ην 

Β΄Παγθφζκην Πφιεκν. Ζ κηα δείρλεη δχν γπλαίθεο πνπ 

θνξάλε κάζθεο αεξίσλ θαζψο ζπδεηνχλ θαη θάλνπλ δνπιεηέο 

ηνπ ζπηηηνχ. Ζ άιιε θσηνγξαθία δείρλεη πνιινχο αλζξψπνπο 

λα θνηκνχληαη ζην πάησκα ελφο ππφγεηνπ ζηαζκνχ.  

Bηβιίν 3, ζ. 13: Φσηνγξαθία πνπ δείρλεη κηα ζθελή απφ ηε 

Υηξνζίκα κεηά ηελ έθξεμε ηεο αηνκηθήο βφκβαο.  

Βηβιίν 3, ζ. 14: Φσηνγξαθία πνπ δείρλεη ηελ θαηαζηξνθή 

πνπ πξνθιήζεθε ζηε Γεξκαλία κεηά απφ βνκβαξδηζκφ.  

Απηέο νη θσηνγξαθίεο βνεζνχλ ην παηδί λα θαηαιάβεη, φηη 

άλζξσπνη ζε φιν ηνλ θφζκν ππέθεξαλ εμαηηίαο ηνπ πνιέκνπ 

θαη φηη ην πξφβιεκα ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο δηακάρεο δελ 

ππάξρεη κφλν ζηελ Κχπξν.  

πσο αλαθέξεηαη πξνεγνπκέλσο, ζηα δηδαθηηθά βηβιία 

δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζηελ έλλνηα ηεο θνηλήο 

αληηκεηψπηζεο, ηδηαίηεξα ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην. 
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Δληνχηνηο, ε έλλνηα απηή εληζρχεηαη πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε 

κε ην ζέκα ηνπ πνιέκνπ. Ο πφιεκνο παξνπζηάδεηαη ζαλ κηα 

θνηλή εκπεηξία πνπ κνηξάζηεθαλ νη Κχπξηνη θαη γη απηφ, νη 

ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ επεξέαζαλ νιφθιεξν ηνλ Κππξηαθφ 

ιαφ. Οη Κχπξηνη παξνπζηάδνληαη ζαλ κηα ζπιινγηθή νκάδα 

θαη ε Κχπξνο ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν ηεο δηδαζθφκελεο 

χιεο. Πεξαηηέξσ, ηα βηβιία πηνζεηνχλ κηα αλζξσπηζηηθή 

πξνζέγγηζε ζην ζέκα ηνπ πνιέκνπ.  

Bηβιίν 3, ζ. 18: Φσηνγξαθία πνπ δείρλεη Κχπξηεο 

ζηξαηησηίλεο λα θνηηνχλ κε αγσλία κηα εθεκεξίδα ςάρλνληαο 

λέα γηα ηελ εηξήλε, Απηή ε θσηνγξαθία ππνγξακκίδεη κηα 

θνηλή επηζπκία κεηαμχ ησλ Κππξίσλ, αλεμάξηεηα αλ είλαη 

Σνχξθνη ή Έιιελεο.  

Bηβιην 3, ζ. 19: Μηα εηθνλνγξάθεζε πνπ δείρλεη έλαλ άλδξα 

(δελ θαζνξίδεηαη αλ είλαη Σνχξθνο ή Έιιελαο) πνπ θάζεηαη 

θαη παξαπνληέηαη γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ. 

Παξνπζηάδεηαη σο ζχκα ηνπ πνιέκνπ θαη αλεζπρεί «πφιεκνο, 

απνδηνξγάλσζε, αλεξγία....πνπ ζα θαηαιήμνπκε;» 

Bηβιίν 3, ζ. 15: Έλα ζρέδην απεηθνλίδεη ηε ζπδήηεζε κεηαμχ 

κηαο κεηέξαο θαη ηνπ γηνπ ηεο. Ζ γπλαίθα παξνπζηάδεηαη σο 

κηα ηππηθή Κππξία γπλαίθα ηνπ ρσξηνχ, ρσξίο λα 

πξνζδηνξίδεηαη αλ είλαη Σ/Κχπξηα ή Δ/Κχπξηα. Πεξαηηέξσ, 

ζην θείκελν ρξεζηκνπνηείηαη ε Κππξηαθή δηάιεθηνο. Ζ θχζε 

ηεο ζπδήηεζεο επίζεο, δελ απνθαιχπηεη αλ πξφθεηηαη γηα 

Σνχξθνπο ή γηα Έιιελεο, αιιά γηα Κχπξηνπο. Ζ γπλαίθα 

ξσηά ην γην ηεο, αλ είλαη ειίζηνο θαη ζέιεη λα πάεη ζηνλ 

πφιεκν λα πνιεκήζεη θαη ν γηνο απαληά, φηη δελ είλαη ειίζηνο, 

εθφζνλ νη Άγγινη παξέρνπλ πνιιά σθειήκαηα ζε φζνπο 

απνθαζίδνπλ λα θαηαηαγνχλ ζην ζηξαηφ. Γηα παξάδεηγκα, 

έλαλ θαιφ κηζζφ, δσξεάλ δσκάηην θαη δηαηξνθή, ζηνιή. 

ηαηξηθή θαη νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε. Ζ κεηέξα απαληά, 

ξσηψληαο ηνλ γην ηεο, αλ αμίδεη ηνλ θφπν. Αλάινγα κε ηελ 

πξνζσπηθή εξκελεία θαζελφο γηα ην θείκελν, νη Άγγινη 
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κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο «θαινί» ή «θαθνί». Δάλ ην 

θείκελν ην πάξνπκε επί ιέμε, ηφηε ηα σθειήκαηα κπνξνχλ λα 

εξκελεπζνχλ σο πνιχ ζεηηθά. Δληνχηνηο, θάπνηνη αλαγλψζηεο 

κπνξεί λα ζεσξήζνπλ απηή ηελ εηθνλνγξάθεζε σο άιιν έλα 

παξάδεηγκα πνπ δείρλεη ηνλ Δγγιέδν σο ηνλ «ερζξφ». 

Πξψηνλ, ε ζπλνκηιία είλαη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε θαη 

απηφ εληζρχεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν, εθφζνλ ιακβάλεη ρψξα 

αλάκεζα ζε κάλα θαη γην. Πεξαηηέξσ, νη πξνεγνχκελεο 

απεηθνλίζεηο ησλ Άγγισλ ζηα δηδαθηηθά βηβιία, γεληθά δελ 

ηνπο έρνπλ παξνπζηάζεη κε ζεηηθή ρξνηά. Έηζη, ν αλαγλψζηεο 

κπνξεί λα ζεσξήζεη ηε ζεηξά απφ σθειήκαηα, σο δσξνδνθία 

ησλ Άγγισλ, γηα λα θαηαηάμνπλ ηνπο Κχπξηνπο λα 

πνιεκήζνπλ ηνλ «δηθφ» ηνπο πφιεκν, ψζηε λα κελ 

δηαθηλδπλεχζνπλ ηηο δσέο ησλ αλδξψλ ηνπο.  

Μνιαηαχηα, ίζσο κηα απφ ηηο πην εληππσζηαθέο νπηηθέο 

παξαζηάζεηο ζηα αλαζεσξεκέλα βηβιία λα κπνξεί λα βξεζεί 

ζε:  

Bηβιίν 3, ζ. 90: ρέδην πνπ απεηθνλίδεη ηνλ ράξηε ηεο 

Κχπξνπ λα θιαίεη θαη λα παξαπνληέηαη: «Γηαηί είκαζηε ζ΄ 

απηή ηελ θαηάζηαζε;» Γίλνληαη αξθεηέο αηηίεο, κπζηηθέο 

ζπκκνξίεο, πξνθαηεηιεκκέλνο Σχπνο, εζληθηζηηθά κελχκαηα 

απφ ηελ Σνπξθία θαη ηελ Διιάδα, νκηιίεο πνιηηηθψλ, ην 

ζρέδην Αθξίηαο ηνπ 1966 θαη νη ζηφρνη ηνπ θαη εζληθηζηέο 

Σνχξθνη θαη Έιιελεο πνπ πξνθάιεζαλ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο 

κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ.  

Πξψηνλ, ν ράξηεο ηεο Κχπξνπ πνπ θιαίεη, ππαγνξεχεη, φηη 

φινο ν ιαφο ηεο Κχπξνπ έρεη ππνθέξεη, φρη κφλν νη 

Σ/Κχπξηνη. Πεξαηηέξσ, νη ιφγνη πνπ πξνβάιινληαη δελ 

ξίρλνπλ ην θηαίμηκν ζε κηα κφλν νκάδα θαη έηζη δελ 

δεκηνπξγνχλ ηελ ηδέα ελφο κνλαδηθνχ ερζξνχ. Ζ παιηά 

έλλνηα ηνπ «Δκείο» (Σνχξθνη) ελαληίνλ «εθείλσλ» (Έιιελεο) 

δελ πξνσζείηαη. Δπίζεο, ππεχζπλνη γηα ηα ζεκεξηλά 

πξνβιήκαηα ηεο Κχπξνπ, ζεσξνχληαη ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα 
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θαη ηνπ Σνπξθηθνχ θαη ηνπ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ. Έηζη, νη 

ρψξεο (Σνπξθία, Διιάδα θαη Αγγιία) πνιηηηθέο αηδέληεο θαη 

πνιηηηθέο θπζηνγλσκίεο παξνπζηάδνληαη σο ε θχξηα αηηία ηεο 

δηαίξεζεο ηεο Κχπξνπ. Δπνκέλσο, επηζεκαίλεηαη φηη ε 

πιεηνςεθία ηνπ Κππξηαθνχ ιανχ δελ έρεη ην θηαίμηκν γηα ην 

«Κππξηαθφ Πξφβιεκα».  

Δίλαη αμηνπξφζεθην, φηη ηα δηδαθηηθά βηβιία, ππνγξακκίδνπλ 

έλαλ έληνλν δηραζκφ ζηελ Διιεληθή πνιηηηθή ηνλίδνληαο ηε 

δηάζπαζε κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Δθθιεζίαο θαη ηνπ ΑΚΔΛ.  

Bηβιην 3, ζ. 30: ρέδην πνπ παξνπζηάδεη έλαλ Οξζφδνμν 

επίζθνπν θαη έλαλ άλδξα απφ ην ΑΚΔΛ λα θηινληθνχλ. Ο 

επίζθνπνο δειψλεη φηη ε Δθθιεζία ζέιεη ηελ Έλσζε θαη ν 

άλδξαο ηνπ ΑΚΔΛ ιέεη, φηη θαη απηνί ζέινπλ, επίζεο, ηελ 

Έλσζε, θαη ξσηά, ηφηε, γηαηί ηζαθψλνληαη; 

Bηβιίν 3, ζ. 54: ρέδην ελφο επηζθφπνπ πνπ δέξλεη έλαλ 

άλδξα ηνπ ΑΚΔΛ κε κηα βέξγα. Ο άλδξαο ηνπ ΑΚΔΛ 

θαίλεηαη φηη έρεη ρηππεζεί ζην θεθάιη θαη ην κάηη ηνπ είλαη 

καπξηζκέλν. Ο επίζθνπνο ζηέθεη πίζσ απφ κηα πφξηα κε ηελ 

ηακπέια Έλσζε. Σν ζρέδην δίλεη έκθαζε ζηε ζεκαληηθφηεηα 

θαη ηε δχλακε ηεο Δ/Κππξηαθήο Δθθιεζίαο ζηα πνιηηηθά. 

Πεξαηηέξσ, ν άλδξαο ηνπ ΑΚΔΛ παξνπζηάδεηαη σο ην 

«ζχκα» ιφγσ ησλ ηξαπκάησλ ηνπ. Έηζη, ηα δηδαθηηθά βηβιία 

ππνγξακκίδνπλ ηελ ηδέα ηνπ δηραζκνχ αλάκεζα ζηνπο 

«άιινπο» θαη, επνκέλσο, ππνβάιιεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

«άιινπ».  

πκπεξαζκαηηθά, νη απεηθνλίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα 

αλαζεσξεκέλα δηδαθηηθά βηβιία έρνπλ επηιεγεί κε πνιιή 

ζθέςε, γηα λα θαιχςνπλ πνιιέο φςεηο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο 

κειέηεο ηεο Κχπξνπ (θνηλσληνινγία, γεσγξαθία θαη ηζηνξία). 

Δπίζεο, θαίλεηαη, φηη δφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νπηηθέο παξαζηάζεηο πνπ λα παξνπζηάδνπλ 

κηα ηζνξξνπεκέλε φςε ηνπ «Κππξηαθνχ πξνβιήκαηνο», αιιά 

επίζεο λα είλαη θαη ελεκεξσηηθέο. Οη πξναλαθεξζείζεο 
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αιιαγέο έρνπλ θάλεη καθξχ δξφκν ζηελ πξνψζεζε ηεο 

εηξήλεο θαη ηε θαηαλφεζε κεηαμχ ηεο Σ/Κππξηαθήο θαη 

Δ/Κππξηαθήο θνηλφηεηαο. Απηφ απνηειεί έλα δσηηθφ βήκα 

πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, φζνλ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ λέσλ αλζξψπσλ ηεο Κχπξνπ: δηδαθηηθά βηβιία πνπ 

ππνγξακκίδνπλ ηηο νκνηφηεηεο κεηαμχ ηεο Σ/Κππξηαθήο θαη 

ηεο Δ/Κππξηαθήο θνηλφηεηαο, αιιά, ζπγρξφλσο πξνζπαζνχλ 

λα εξκελεχζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο. Χο 

απνηέιεζκα, ηα παηδηά ηεο Κχπξνπ ζα κάζνπλ ην ζεβαζκφ 

θαη ηελ δηαιιαθηηθφηεηα, αληί ηνλ θφβν θαη ηελ ερζξφηεηα.  

 

V) Σςμπεπάζμαηα  

Ζ ηζηνξία είλαη έλα ζεκαληηθφ ζέκα ζην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα θάζε ρψξαο. κσο ε ζεκαζία ηεο είλαη αθφκε 

κεγαιχηεξε ζε ρψξεο, φπνπ ε εζληθή έληαζε είλαη αθφκε 

παξνχζα. Ζ νπζία ηεο θαιήο δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο, ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ζεβαζκφ, ηελ δηαιιαθηηθφηεηα 

θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ άιισλ – θαζψο επίζεο θαη ηε 

δεκηνπξγία επίγλσζεο ηεο ηαπηφηεηαο καο. Οη καζεηέο, 

θαζψο κειεηνχλ ηζηνξία, έρνπλ ηελ επθαηξία λα θαηαιάβνπλ 

ην παξειζφλ ηνπο, θάηη πνπ ζηε ζπλέρεηα, ηνπο βνεζάεη λα 

αληηιεθζνχλ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηνπο. Ζ ηζηνξία (εάλ 

δηδάζθεηαη θαιά) ζα πξέπεη επίζεο, λα πξνάγεη έλαλ 

αλαιπηηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη λα ελζαξξχλεη κηα θξηηηθή 

πξνζέγγηζε πξνο ηελ θνηλσλία.  

Έρνληαο δηεμάγεη κηα αλάιπζε θεηκέλνπ θαη νπηηθή αλάιπζε 

ησλ παιηψλ θαη ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ηζηνξίαο, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα Γπκλάζηα, ζηελ Σ/Κππξηαθή 

Κνηλφηεηα, έγηλε ζαθέο, φηη ηα δηδαθηηθά βηβιία ηζηνξίαο 

έρνπλ ππνζηεί κηα ζεκειηψδε αιιαγή. Σα πξνεγνχκελα 

βηβιία (γξακκέλα απφ ηνλ Γξ. Vehbi Zeki Serter) πεξηείραλ 

πνιιά εζληθηζηηθά ζηνηρεία, πνπ παξφηξπλαλ ηνπο καζεηέο λα 

ζεσξνχλ ηνπο «άιινπο» (Δ/Κχπξηνπο) σο «ερζξνχο». Ο 
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επηθεθαιήο ηνπ Σ/Κππξηαθνχ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθνχ 

ρεδηαζκνχ θαη Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο, Γξ. Hasan Alicik 

επεζήκαλε ζε κηα ζπλέληεπμε κε ηνλ Simon Bahceli γηα ηελ 

εθεκεξίδα Cyprus Mail, φηη «ζε έλα κέξνο ηνπ βηβιίνπ (ηνπ 

παιηνχ βηβιίνπ ηεο ηζηνξίαο), πεξηγξάθεηαη, πψο νη 

Δ/Κχπξηνη μεξίδσλαλ ηα κάηηα θαη γέκηδαλ ηα ζψκαηα κε 

ηξχπεο, θιπ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε γιψζζα, θαζψο θαη ε 

δηαηήξεζε ηνπ κίζνπο, κπνξεί επίζεο λα δεκηνπξγήζεη 

κφληκε ςπρνινγηθή δεκηά ζην λεαξφ αλαγλψζηε».
117

 Μηα 

ηφζν θνξηηζκέλε γιψζζα θαη πεξηγξαθέο ηεο βαξβαξφηεηαο 

(ησλ Δ/Κππξίσλ πξνο ηνπο Σ/Κχπξηνπο), δελ ππάξρνπλ ζηα 

θαηλνχξγηα βηβιία. Πεξαηηέξσ, ηα παιηά δηδαθηηθά βηβιία δελ 

επέηξεπαλ ηελ ακθηζβήηεζε ησλ γεγνλφησλ, νχηε 

απνδέρνληαλ ηηο απφςεηο ησλ «άιισλ».  

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο ζηα λέα βηβιία είλαη ε 

πξνβνιή ηεο Κχπξνπ, σο ρψξα φισλ ησλ Κππξίσλ. Σν βηβιίν 

ηνπ Serter ήηαλ γξακκέλν απφ ηελ ηδενινγηθή ζθνπηά, φηη «ε 

Κχπξνο είλαη γεσγξαθηθή πξνέθηαζε ηεο Αλαηνιίαο». ην 

βηβιίν ηνπ Serter, ε ηζηνξία ηεο Κχπξνπ ζα είλαη πάληνηε 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ Σνπξθία, έηζη απνξξίπηεη εμαξρήο ηελ 

ηδέα λα έρεη ε Κχπξνο ηε δηθήο ηεο πξνζσπηθή ηζηνξία. 

Δληνχηνηο, ηα λέα βηβιία έρνπλ γξαθηεί απφ κηα πνιχ 

δηαθνξεηηθή πξννπηηθή: Οη δηαθνξεηηθέο εζληθέο θνηλφηεηεο 

ηεο Κχπξνπ, παξνπζηάδνληαη σο θνηλφηεηεο, ησλ νπνίσλ ε 

ηζηνξία, ε θνπιηνχξα, αθφκε θαη ε γιψζζα, ζπλδένληαη κε ην 

λεζί ηεο Κχπξνπ κάιινλ, παξά κε ηελ Σνπξθία (ή ηελ 

Διιάδα). Απηφ αλνίγεη ην δξφκν γηα κηα λέα κνξθή ζθέςεο, 

πνπ είλαη δσηηθή, εθφζνλ νη καζεηέο κπνξνχλ έηζη λα 

θαηαλνήζνπλ πιήξσο ην παξειζφλ θαη ηελ παξνχζα 

θαηάζηαζε, ελψ ζπγρξφλσο, ηνπο επηηξέπεηαη λα λνηψζνπλ 

ζπκπάζεηα γηα ηηο άιιεο θνηλφηεηεο ηνπ λεζηνχ. 
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Πεξαηηέξσ, ηα θαηλνχξγηα δηδαθηηθά βηβιία παξέρνπλ ζηνπο 

καζεηέο ηελ επθαηξία λα αληηιεθζνχλ ηελ θνηλσληθή ηνπο 

ηζηνξία, θάηη πνπ ζεσξνχκε επηηαθηηθφ, εάλ πξφθεηηαη λα 

δηακνξθψζνπλ κηα ηαπηφηεηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, βαζηζκέλε 

ζηε ρψξα ζηελ νπνία δνπλ. Παξά ηηο ζπγθξνχζεηο, πνπ 

έιαβαλ ρψξα ζην παξειζφλ, νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα 

λνηψζνπλ πεξήθαλνη γηα ηελ παηξίδα ηνπο θαη λα κάζνπλ γηα 

ηε δηθή ηνπο θνπιηνχξα. 

Γελ είλαη κφλν ην δηδαζθφκελν πεξηερφκελν πνπ είλαη 

αηζζεηά δηαθνξεηηθφ ζηα θαηλνχξγηα βηβιία, αιιά επίζεο θαη 

ην ζηπι ηεο δηδαζθαιίαο – έλαο ηεξάζηηνο παξάγνληαο ζηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ βηβιίσλ. Σα παιηά βηβιία 

είραλ γξαθηεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ κε έλα ζηπι, φπνπ ν 

δάζθαινο απιψο δηαβάδεη απφ ην βηβιίν, θαη νη καζεηέο 

αθνχλ θαη αθνκνηψλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο. Δληνχηνηο, ηα 

θαηλνχξγηα βηβιία έρνπλ γξαθηεί απφ κηα πξννπηηθή 

επηθεληξσκέλε ζηνλ καζεηή. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο ζηνπο 

καζεηέο, αιιά θαη ελζαξξχλνληαη, λα ζρεκαηίζνπλ ηε δηθή 

ηνπο άπνςε γηα ηα γεγνλφηα. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο. Πξψηνλ, αληηπξνζσπεχεη έλα ζεκαληηθφ 

βήκα, φζνλ αθνξά ζηελ εηξεληθή εθπαίδεπζε, βνεζψληαο 

ηνπο καζεηέο λα δηακνξθψζνπλ κηα αληηθεηκεληθή άπνςε γηα 

ηελ ηζηνξία (δίλεηαη άκεζε πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνζσπηθή 

εξκελεία ησλ γεγνλφησλ). Γεχηεξνλ, παξαθηλνχκελνη νη 

καζεηέο λα θξίλνπλ ηα γεγνλφηα απφ δηαθνξεηηθέο 

πξννπηηθέο, αλαπηχζζνπλ έλαλ αλαιπηηθφ θαη θξηηηθφ ηξφπν 

ζθέςεο ζρεηηθά κε ηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν δνπλ.  

Ζ επηθεληξσκέλε ζηνλ καζεηή πξνζέγγηζε πνπ ζπλαληνχκε 

ζηα θαηλνχξγηα βηβιία, εληζρχεηαη κε ηε ρξήζε νπηηθνχ 

πιηθνχ. Δηθφλεο, θσηνγξαθίεο θαη θαξηθαηνχξεο βνεζνχλ λα 

ζπλδεζεί ν αλαγλψζηεο πεξηζζφηεξν κε ην ζέκα θαη δίλνπλ 

έκθαζε ζηα ζεκαληηθά ζεκεία. Πεξαηηέξσ, νη θαξηθαηνχξεο 

ζηα βηβιία εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή κηαο ζπλνκηιίαο 
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εξσηαπνθξίζεσλ, πνπ, επίζεο, πξνσζεί κηα αλαιπηηθή 

πξνζέγγηζε. 

Μνιαηαχηα, αηζζαλζήθακε, φηη ηα πεξηερφκελα ησλ λέσλ 

δηδαθηηθψλ βηβιίσλ απέηπραλ ζε κηα πνιχ ζεκαληηθή πιεπξά, 

θαη ελλννχκε, φηη δελ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο άιιεο 

κεηνλφηεηεο πνπ δνπλ ζηελ Κχπξν, φπσο νη Κχπξηνη 

Αξκέληνη, νη Μαξσλίηεο θαη νη Λαηίλνη. Χο εθ ηνχηνπ, νη 

εκπεηξίεο ηνπο δελ εμεηάδνληαη, θάηη πνπ έρεη ηνλ θίλδπλν ηεο 

εξκελείαο, φηη είλαη θαηψηεξεο ζεκαζίαο.  

 

Δςπήμαηα από ηα επγαζηήπια  

Απφ ηελ αλάιπζε, είλαη ζαθέο, φηη ηα αλαζεσξεκέλα 

δηδαθηηθά βηβιία ηζηνξίαο απνηεινχλ έλα βήκα πξνο ηελ 

εηξεληθή εθπαίδεπζε θαη κηα πην ηζνξξνπεκέλε πξνζέγγηζε 

ζηελ ηζηνξία. Δληνχηνηο, ε αλαζεψξεζε ησλ βηβιίσλ ηζηνξίαο 

είλαη κφλν έλα ζηνηρείν κηαο κεγαιχηεξεο ακθηζβήηεζεο. Χο 

εθ ηνχηνπ, ε εξεπλεηηθή νκάδα νξγάλσζε ηξία εξγαζηήξηα 

(ζηε Λεπθσζία, ηελ Ακκφρσζην θαη ηελ Κεξχλεηα), κε 

ζθνπφ λα αληηιεθζεί πιήξσο, πψο αληηκεησπίζηεθαλ ηα 

βηβιία ζηα ζρνιεία. Παξφιν πνπ ε πιεηνλφηεηα ησλ 

θαζεγεηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ ηα εξγαζηήξηα, ζεψξεζε ηα 

αλαζεσξεκέλα βηβιία σο κηα ζεηηθή αιιαγή, κίιεζαλ επίζεο 

θαη γηα ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ σο πξνο 

ηε ρξήζε ηνπο.  

ηηο ζεηηθέο αληηδξάζεηο ησλ δαζθάισλ πεξηιακβάλνληαλ ηα 

εμήο: «ηα παιηά βηβιία, κπνξνχζακε λα δνχκε αίκα θαη 

κίζνο. ηα θαηλνχξγηα κπνξεί θαλείο λα δεη παξαδείγκαηα 

απφ θνηλέο δηαδειψζεηο Δ/Κππξίσλ θαη Σ/Κππξίσλ εξγαηψλ 

ζηα κεηαιιεία ηεο Λεχθαο. Οη καζεηέο ζνθάξνληαη φηαλ 

αθνχλ απηή ηελ ηζηνξία. Δπίζεο, νη καζεηέο εθπιήζζνληαη 

φηαλ αθνχλε φηη ν πιεζπζκφο ηνπ Νεζηνχ αληηκεηψπηζε 

θαθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζην παξειζφλ. Γη απηφ, πξέπεη 



~ 183 ~ 

λα δηδάζθνπκε θνηλά γεγνλφηα θαη θνηλέο εκπεηξίεο ζηνπο 

καζεηέο». Έλαο άιινο θαζεγεηήο δήισζε: «Δίκαη θαζεγεηήο 

ζε Λχθεην (11
ε
 ηάμε), θαη δίδαμα ζηελ ηάμε κνπ ην βηβιίν 

ηζηνξίαο γηα ηελ 6 ηάμε (Γπκλαζίνπ). Μέζα απφ απηφ ην 

βηβιίν, νη καζεηέο έκαζαλ, φηη ε ηζηνξία ηεο Κχπξνπ δελ 

αξρίδεη ην 1571, αιιά ην 9.000 π.Υ. Έκαζαλ επίζεο, φηη ε 

Κππξηαθή ηζηνξία είλαη έλα εληαίν ζέκα θαη φρη μερσξηζηφ 

γηα ηηο δχν θνηλφηεηεο πνπ δνπλ ζην λεζί».  

Δληνχηνηο, νη θαζεγεηέο κίιεζαλ θπξίσο γηα ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεηψπηζαλ, φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ησλ 

αλαζεσξεκέλσλ βηβιίσλ. Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 

πξνβιήκαηα, είρε λα θάλεη κε ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν πνπ 

αθηεξψλεηαη ζηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ. «Γελ 

έρνπκε πνιιή ψξα γηα λα δηδάμνπκε ην βηβιίν. Έρνπκε κφλν 

40 ιεπηά ηελ εβδνκάδα θαη δελ έρνπκε ηελ επθαηξία λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο θαξηθαηνχξεο θαη ηηο άιιεο αζθήζεηο 

ζηα βηβιία» ζρνιίαζε έλαο θαζεγεηήο, πξνζζέηνληαο, φηη 

επεηδή ην ππνπξγείν παηδείαο έρεη κεηψζεη ζεκαληηθά ην 

ρξφλν δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο, νη θαζεγεηέο είλαη 

αλαγθαζκέλνη λα «ζπκπιεξψζνπλ 4 θεθάιαηα ζε έλα 

πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δμαηηίαο απηνχ, νη 

πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο απιψο ηνλίδνπλ ηα πην ζεκαληηθά 

κέξε ηνπ βηβιίνπ». 

Έηζη, παξφιν πνπ ηα βηβιία πξννξίδνληαλ γηα λα δηδαρζνχλ 

κε ηε ρξήζε κηαο πξνζέγγηζεο επηθεληξσκέλεο ζην καζεηή, 

νη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί ζεκαίλνπλ φηη κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε 

δελ είλαη δπλαηή κέζα ζηελ ηάμε. Αληί απηνχ, ιακβάλεη ρψξα 

έλα εθπαηδεπηηθφ ζηπι κε επίθεληξν ηνλ δάζθαιν.  

Πεξαηηέξσ, ζεκαληηθά ζέκαηα παξαιείπνληαη επεηδή δελ 

είλαη δπλαηφλ γηα ηνπο θαζεγεηέο, λα ζπδεηήζνπλ φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα βηβιία. Χο εθ ηνχηνπ, νη 

θαζεγεηέο θάλνπλ ρξήζε ηεο απηνλνκίαο ηνπο θαη δηαιέγνπλ 

ζεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ πξνζσπηθά πηζηεχνπλ φηη είλαη νη πην 
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ζεκαληηθέο. Απηφ απνηειεί πξφβιεκα, θαζψο, νη θαζεγεηέο 

έρνπλ ηε δηθή ηνπο πξνζσπηθή άπνςε γηα ηελ ηζηνξία ηεο 

Κχπξνπ. Οξηζκέλνη κπνξεί λα είλαη πνιχ ζπληεξεηηθνί ζηελ 

πξνζέγγηζε ηνπο, ελψ άιινη κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά 

πξφζπκνη γηα αιιαγή.  

Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα δηδαθηηθά βηβιία., 

πεξλάλε πξψηα απφ κηα δηαδηθαζία πξηλ λα δηαβηβαζηνχλ 

ζηνπο καζεηέο. Δπίζεο, ην δηδαζθφκελν ζέκα δελ είλαη 

απαιιαγκέλν απφ ηηο πξνζσπηθέο απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ. 

Δληνχηνηο, εάλ αθηεξσλφηαλ πεξηζζφηεξε ψξα ζηε 

δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ, ηφηε ζα θαιππηφηαλ 

νιφθιεξν ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ, επηηξέπνληαο έηζη, 

ζηνπο καζεηέο, λα δηακνξθψζνπλ ηε δηθή ηνπο άπνςε πάλσ 

ζε δηάθνξα γεγνλφηα.  

Μέζα απφ ηα εξγαζηήξηα θαηέζηε επίζεο, ζαθέο, φηη νη 

θαζεγεηέο δελ είραλ ιάβεη θαηάξηηζε ζε ζρέζε κε ηα 

θαηλνχξγηα βηβιία. Οχηε ηνπο δφζεθε θάπνην εγρεηξίδην – 

νδεγφο. Οη θαζεγεηέο φληαο πην ζπλεζηζκέλνη ζηηο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηνλ δάζθαιν, πξνηηκνχλ λα 

«θνιινχλ» ζηνπο παιηνχο ηξφπνπο, πνπ, πξνθαλψο, δελ 

επζπγξακκίδνληαη κε ηα αλαζεσξεκέλα βηβιία. Χο εθ ηνχηνπ, 

παξφιν πνπ νη θαζεγεηέο εθνδηάζηεθαλ κε έλα ζεκαληηθφ 

εξγαιείν (ηα αλαζεσξεκέλα βηβιία) δελ δηαζέηνπλ ηελ 

ηερληθή γηα λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηά ηα βηβιία 

απνηειεζκαηηθά.  

Πεξαηηέξσ, νη θαζεγεηέο παξαπνλέζεθαλ, φηη δελ ηνπο είραλ 

παξαζρεζεί ζπκπιεξσκαηηθά πιηθά (φπσο ράξηεο θαη βίληεν), 

πνπ, φπσο πηζηεχνπλ, ζα ήηαλ πνιχ σθέιηκα γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ καζεκάησλ. πσο επεζήκαλε έλαο θαζεγεηήο: 

«ηα βηβιία είλαη θαιά γξακκέλα αιιά ε θπζηθή ππνδνκή δελ 

είλαη επαξθήο».  
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παμα για ηο μέλλον  

Παξφιν πνπ ηα θαηλνχξγηα βηβιία είλαη πξννδεπηηθά, φζνλ 

αθνξά ζην γξαπηφ θαη νπηηθφ ηνπο πεξηερφκελν, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε ιφγσ δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ, φπσο ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο δηδαζθαιίαο, θαη, 

ίζσο πην ζεκαληηθφ, ε έιιεηςε θαηάξηηζεο ησλ θαζεγεηψλ. 

Γηα λα επηηεπρζεί ε ζσζηή εθαξκνγή ησλ δηδαθηηθψλ 

βηβιίσλ, ρξεηάδεηαη επεηγφλησο, λα εθπαηδεπηνχλ νη 

θαζεγεηέο ζηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ επηθεληξψλνληαη 

ζηνλ καζεηή.  

Πεξαηηέξσ, νη θαζεγεηέο ηζηνξίαο έρνπλ κάζεη ηελ ηζηνξία 

απφ ηελ παιηά πξννπηηθή, δειαδή απφ ην βηβιίν ηνπ Serter. 

Έηζη, νη απφςεηο ηνπο γηα ηα γεγνλφηα θαη ηελ ηζηνξία ηεο 

Κχπξνπ κπνξεί λα κελ επζπγξακκίδνληαη κε εθείλεο ησλ 

αλαζεσξεκέλσλ βηβιίσλ. Γη απηφ, είλαη βαζηθφ, νη θαζεγεηέο 

λα κεηεθπαηδεπηνχλ, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ θη απηνί, λα 

κάζνπλ λα βιέπνπλ ηελ ηζηνξία ηεο Κχπξνπ κε πην αλαιπηηθή 

καηηά.  

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζεκείν, πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί εδψ, 

είλαη, φηη κηα κεηαξξχζκηζε ηεο ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ δελ 

κπνξεί λα είλαη επηηπρεκέλε, εθηφο αλ, ηφζν νη Δ/Κχπξηνη 

φζν θαη νη Σ/Κχπξηνη, θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηα 

δηδαθηηθά ηνπο βηβιία θαη πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο. Ζ 

θαηαλφεζε θαη ε δηαιιαθηηθφηεηα είλαη έλα λφκηζκα κε δχν 

φςεηο θαη νη δχν θνηλφηεηεο πξέπεη λα εξγαζηνχλ καδί γηα λα 

δηακνξθψζνπλ κηα θαιχηεξε αιιεινθαηαλφεζε κεηαμχ ηνπο.  

Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπκε ηελ εθαξκνγή ησλ 

επξεκάησλ θαη ησλ πξνηάζεσλ καο γηα αιιαγή, έρνπκε σο 

POST RΗ ην φξακα λα ζπλερίζνπκε κε ηνλ ζθνπφ καο γηα 

πξνψζεζε ηεο εηξεληθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν. 

Πηζηεχνπκε, φηη απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα βνεζεζεί 

εμεηάδνληαο ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο ηερληθέο δηδαζθαιίαο 
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ηεο ηζηνξίαο ζε Γπκλάζηα ζε ρψξεο, φπσο ε Γεξκαλία, ε 

Γαιιία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Βνζλία – Δξδεγνβίλε θαη ε 

Πνισλία. Οη δηδαθηηθέο ηερληθέο ζα αλαιπζνχλ, δίλνληαο 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο κεζφδνπο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηνλ 

καζεηή. ην θσο ησλ επξεκάησλ καο ζα εηζεγεζνχκε, 

ινηπφλ, κηα θαιχηεξε πξαθηηθή γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

ηζηνξίαο ζηελ Κχπξν. 

Δπίζεο, επεηδή ην Δξεπλεηηθφ Κέληξν POST RΗ ζπλεξγάδεηαη 

ζηελά κε ην Σύλδεζκν Ιζηνξηθνύ Γηαιόγνπ θαη Έξεπλαο, 

ζθνπεχνπκε λα θαιέζνπκε δηεζλείο εδηθνχο ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ θαζεγεηψλ, γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζε κηα δηάιεμε ζρεηηθά 

κε ηηο πξνζεγγίζεηο δηδαζθαιίαο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηνλ 

καζεηή. ινη νη θαζεγεηέο ηζηνξίαο ζηελ Κχπξν, ζα 

πξνζθιεζνχλ, γηα λα παξεπξεζνχλ ζε πεξηζζφηεξα 

εξγαζηήξηα θαη ηφηε ζα πξνρσξήζνπκε κε ζθνπφ ησλ 

εθπαίδεπζε ησλ θαζεγεηψλ απφ ηελ Σ/Κππξηαθή Κνηλφηεηα. 

Απηά ηα εξγαζηήξηα ζα δηαζέηνπλ δηεζλείο εηδηθνχο, ληφπηνπο 

ηζηνξηθνχο πέξα απφ ηελ πξάζηλε γξακκή, θαζψο επίζεο θαη 

παηδαγσγνχο. Δπηπιένλ, έλα μερσξηζηφ εξγαζηήξην ζα 

θαιέζεη εθπαηδεπηηθνχο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ λεζηνχ, 

γηα λα κνηξαζηνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζηελ δηδαζθαιία ηεο 

ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ.  

Πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπκε θαη λα εθαξκφζνπκε ηηο λέεο 

πξνηεηλφκελεο πξαθηηθέο, ζα ζπληαρζεί έλα εγρεηξίδην πνπ ζα 

πξνζθέξεη πξαθηηθή θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή, ζηελ 

ηάμε, ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ έρνπλ επίθεληξν ηνλ καζεηή, 

ζην νπνίν ζα κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη νη θαζεγεηέο ζε κηα 

ζπλερφκελε βάζε.  

Έηζη, παξφιν πνπ έγηλε έλα ζεκαληηθφ βήκα φζνλ αθνξά ηελ 

εηξεληθή εθπαίδεπζε ζηε Σ/Κππξηαθή Κνηλφηεηα, ρξεηάδεηαη 

λα γίλεη πεξηζζφηεξε δνπιεηά. Σα αλαζεσξεκέλα βηβιία 

πξνζθέξνπλ έλα κνλνπάηη, ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

νινθιεξσζεί θαη λα πξνσζεζεί γηα λα πξνρσξήζεη. Απηφ 
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είλαη βαζηθφ εάλ ζέινπκε λα δνχκε κηα δηαθνξεηηθή κέζνδν 

δηδαζθαιίαο αιιά θαη εθκάζεζεο ηεο ηζηνξίαο, θαη ηε εμέιημε 

γηα λέαο γεληάο πνιηηψλ, πνπ ζα κπνξνχλ λα δνπλ θαη λα 

εξγάδνληαη ζε έλα πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ.  
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