
              
 

 

 

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΤΠΟΤ 

        ΠΡΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ 
 

Δπικοινωνία:  

Γέζπσ Γηνλπζίνπ 
Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο 
Σει.: 22894304, Σειενκνηόηππν: 22894477                                             
Ηι.δηεύζπλζε: dionysiou.d@ucy.ac.cy                                               
http://www.pr.ucy.ac.cy 

 
ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΩΝ ΔΚΓΟΔΩΝ ΜΔΟΓΔΙΟ 

«ΔΠΙ ΑΝΑΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ» 

«ΚΤΠΡΟ 1957- 1963» 

 

Παξαζθεπή, 13 Ννεκβξίνπ 2009 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Πέκπηε, 5 Ννεκβξίνπ 2009, ζηελ Αίζνπζα Σειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κύπξνπ, ε παξνπζίαζε ησλ βηβιίσλ ησλ Δθδόζεσλ Μεζόγεηνο, Δπί Αλάζζεο Βηθησξίαο ηνπ 

Κπξηάθνπ Γεκεηξίνπ θαη Κύπξνο 1957-1963 ηεο Νηηάλαο Μαξθίδνπ.  

 

ηελ εθδήισζε, ραηξεηηζκό απεύζπλε ν Αληηπξύηαλεο Αθαδεκατθώλ Τπνζέζεσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, θαζεγεηήο Κσλζηαληίλνο Υξηζηνθίδεο, o νπνίνο αλαθέξζεθε ζηελ επηηπρή 

πνξεία ησλ Δθδόζεσλ Μεζόγεηνο θαη ζηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπο αλάπηπμε ηεο εθδνηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο πλεπκαηηθήο παξαγσγήο ζηελ Κύπξν θαη θαη’ επέθηαζε ζηε δηάδνζε ηεο 

επηζηήκεο, ηεο ηέρλεο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ. Αλαθεξόκελνο ζηα βηβιία, ν θ. Υξηζηνθίδεο επεζήκαλε 

ηελ αληηθεηκεληθόηεηα πνπ ηα ραξαθηεξίδεη, σο πξνο ηελ απεηθόληζε ησλ γεγνλόησλ, θαζώο επίζεο 

ην γεγνλόο όηη θαη ηα δύν έξγα είλαη απνηέιεζκα δηεμνδηθήο έξεπλαο από πιεπξάο ησλ 

ζπγγξαθέσλ  

 

Σα βηβιία παξνπζίαζε ν Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, Πέηξνο Παπαπνιπβίνπ. Ο θ. Παπαπνιπβίνπ αλέιπζε ηηο ζεκαληηθόηεξεο 

πηπρέο ησλ ζεκάησλ πνπ εμεηάδνπλ ηα βηβιία, δίλνληαο έκθαζε ηόζν ζην πινύζην θαη αμηόινγν 

πεξηερόκελό ηνπο όζν θαη ζηελ εμαίξεηε δνκή ηνπο σο επηζηεκνληθά έξγα, θαη έθαλε αλαθνξά ζε 

επηιεγκέλα απνζπάζκαηα από ηα βηβιία. Ιδηαίηεξε εληύπσζε ζην θνηλό πνπ παξεπξέζεθε 

πξνθάιεζαλ νη αλαθνξέο ζην βηβιίν ηνπ θνπ Γεκεηξίνπ γηα ηελ εηθόλα πνπ δηαηεξνύζαλ νη Άγγινη 

γηα ηνπο Κύπξηνπο επί Αγγινθξαηίαο θαη νη παξαπνκπέο ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλνπο Βξεηαλνύο 

ζπγγξαθείο πνπ πεξηγξάθνπλ ην κέζν Κύπξην ρξεζηκνπνηώληαο ππνηηκεηηθά επίζεηα. Αξθεηή 

ζπδήηεζε  πξνθάιεζε θαη ε εηζήγεζε ζην βηβιίν ηεο θαο Μαξθίδνπ όηη ν βαζηθόο ιόγνο γηα ηε κε 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πήγαδαλ από ην ύληαγκα ήηαλ θπξίσο απνηέιεζκα ηεο 

δηαθνξεηηθήο αληίιεςεο πνπ είραλ νη Διιελνθύπξηνη θαη νη Σνπξθνθύπξηνη γηα ην ραξαθηήξα ηεο 

λενζύζηαηεο Γεκνθξαηίαο. 
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Αθνινύζεζε ζύληνκε παξέκβαζε από ηνπο ζπγγξαθείο ησλ βηβιίσλ θαη ζπδήηεζε κε ηνπο 

παξεπξηζθόκελνπο, θαηά ηελ νπνία ηέζεθαλ δηάθνξνη πξνβιεκαηηζκνί θαη αθνύζηεθαλ απόςεηο 

αλαθνξηθά κε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο πηπρέο ησλ βηβιίσλ ζηηο νπνίεο είρε επηθεληξσζεί ε 

παξνπζίαζε, αιιά θαη γεληθόηεξα εξσηήκαηα πνπ αθνξνύζαλ ζηελ πεξίνδν ηεο Αγγινθξαηίαο θαη 

ζηα ρξόληα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο Αλεμαξηεζίαο ηεο Κύπξνπ. 

 

ηε δεμίσζε πνπ αθνινύζεζε, παξάιιεια κε ηε δπλαηόηεηα αγνξάο βηβιίσλ ησλ Δθδόζεσλ 

Μεζόγεηνο, νη παξεπξηζθόκελνη είραλ ηελ επθαηξία λα ζαπκάζνπλ κηα ελδηαθέξνπζα έθζεζε κε 

θσηνγξαθίεο θαη εηθόλεο ηεο Κύπξνπ από ηε βηθησξηαλή επνρή, νη νπνίεο αλήθνπλ ζηε ζπιινγή 

Κώζηα θαη Ρίηαο εβέξε, θαη πεξηιακβάλνληαη ζην βηβιίν Δπί Αλάζζεο Βηθησξίαο. 

 
 

Σέινο Αλαθνίλσζεο 


