
Η καθημερινή ζωή των Ελλήνων
στη τουρκοκρατία

Παρουσίαση: Λίνα Ρόκα



Θα μπούμε στη χρονομηχανή μας. Θα δεθούμε. Θα μετρήσουμε
αντίστροφα και θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας σε κείνη την εποχή.

(δέκα, εννιά, οκτώ, επτά….)



Φτάσαμε σε ένα μέρος της Ελλάδας, που όλα είναι άγνωστα και
παλιά. Μπορείς να φανταστείς ποιοι μένουν εδώ;



Οι Τούρκοι είχαν σκλαβώσει τους Έλληνες.

 Αυτή η σκλαβιά κράτησε  400  χρόνια.
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Οι Έλληνες δεν μπορούσαν να μείνουν στην ίδια γειτονιά με τους Τούρκους
 και ούτε να φοράνε τα ίδια ρούχα με εκείνους.



Δούλευαν ολημερίς, αλλά ζούσαν μέσα στη φτώχεια και τη
κακοπέραση.





Το χαράτσι ήταν ένας φόρος που οι Έλληνες πλήρωναν,
 όταν μάζευαν τη σοδειά τους και όχι μόνο.
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Το κάλεσμα στη λειτουργία της εκκλησίας γινόταν με ένα διαφορετικό τρόπο. Δεν
μπορούσαν να χτυπήσουν τις καμπάνες. Μπορείς να μαντέψεις πως; (με τα ξύλα)



Αν μια εκκλησία καταστρεφόταν δεν επέτρεπαν οι Τούρκοι να χτιστεί σε άλλο σημείο.
Μεγαλύτερη δεν μπορούσαν να την κάνουν οι Έλληνες

 και έπρεπε να χρησιμοποιηθούν τα ίδια υλικά για να ξαναχτιστεί.
(ας βάλουμε ένα χεράκι όλοι μαζί για να χτίσουμε τη κατεστραμμένη εκκλησία)



Για να μη μορφωθούν τα ελληνόπουλα δεν υπήρχαν σχολεία.
Το κρυφό σχολείο, μέσα στη νυχτιά μάθαινε στα παιδιά

 να γράφουν και να διαβάζουν.



Και για να διώξει το φόβο το παιδί, καθώς πήγαινε στο κρυφό σχολειό,
τραγουδούσε (τι φαντάζεσαι ότι φοβόταν;)

Φεγγαράκι μου λαμπρό
φέγγε μου να περπατώ

να πηγαίνω στο
σχολειό,

να μαθαίνω γράμματα,
γράμματα,
σπουδάγματα,

του Θεού τα πράγματα.



Το χειρότερο όμως απ’ όλα που έζησαν οι σκλαβωμένοι Έλληνες ήταν το παιδομάζωμα.
Ο

Τούρκος απεσταλμένος εμφανιζόταν στα χωριά και απαιτούσε να παρουσιαστούν
μπροστά του

όλοι οι πατεράδες με τους γιους τους. Από αυτούς διάλεγε τους πιο καλοφτιαγμένους
και

δυνατούς, για να γίνουν γενίτσαροι.... Ο σουλτάνος στη συνέχεια έπαιρνε στο παλάτι
αυτά τα

παιδιά και τα υπόλοιπα μοιράζονταν στους πασάδες και στους άλλους άρχοντες των
Τούρκων

της Πόλης. Οι πιο άξιοι γενίτσαροι κατέληγαν στο παλάτι, όπου περνούσαν από πολλές
δοκιμασίες, αλλά ταυτόχρονα εκπαιδεύονταν και μάθαιναν την τέχνη του πολέμου. Οι

πιο
έμπιστοι μπορούσαν να γίνουν προσωπικοί φρουροί του σουλτάνου....



Χαρακτηριστικό δημοτικό τραγούδι για το παιδομάζωμα.

Ανάθεμά σε, βασιλιά,
 και τρις ανάθεμα σε,
με το κακό οπόκαμες,

 και το κακό που κάνεις.
Στέλνεις, δένεις τους

γέροντας,
 τους πρώτους τους παπάδες

Να μάσης παιδομάζωμα,
 να κάμης γενιτσάρους.

Κλαιν' οι γοναίοι τα παιδιά,
 κ' οι αδελφές τ' αδέλφια

,Κλαίγω κ' εγώ και καίγομαι
 και όσο θα ζω θα κλαίγω.

Πέρσι πήραν τον γιόκα μου,
 φέτο τον αδελφό μου.



Κάπως έτσι ήταν του Έλληνα η ζωή.
Στη σκλαβιά και στη σιωπή.

Η ελευθερία φυλακισμένη στα
σκοτεινά

να ζητά το φως του ήλιου ξανά.
Τετρακόσια χρόνια στων Τούρκων

 τα «όχι» και «μη»,

πόσο να αντέξει η ελληνική ψυχή;

Ε. Ντελακρουά


