
 

 

∆ΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ 

Επιστηµονικής Επιτροπής Βυζαντινού και Μεσαιωνικού Τµήµατος  

του ∆΄ ∆ιεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου 

 

 

Ο θεσµός των Κυπρολογικών Συνεδρίων θεµελιώθηκε το 1969 από την Εταιρεία Κυπριακών 

Σπουδών (ΕΚΣ) το αρχαιότερο εν ζωή πνευµατικό ίδρυµα της Κύπρου, η οποία συστάθηκε 

στις 17 Απριλίου 1936 στο Παγκύπριο Γυµνάσιο Λευκωσίας µε πρώτο πρόεδρο τον 

αείµνηστο Κωνσταντίνο Σπυριδάκι.   Μέχρι τώρα έχουν διεξαχθεί τρία συνέδρια (Α΄ 1969, 

Β΄ 1982, Γ' 1996).  

Το ∆΄ ∆ιεθνές Κυπρολογικό Συνέδριο 2008 θα διεξαχθεί στους χώρους του Παγκυπρίου 

Γυµνασίου στην καρδιά της παλαιάς Λευκωσίας από 29 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2008, κατά 

την εβδοµάδα της ∆ιακαινησίµου. Έχει τεθεί υπό την υψηλή προστασία του Προέδρου της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου. Το 

Συνέδριο χωρίζεται σε τρία τµήµατα: Αρχαίο (προϊστορική-ρωµαϊκή περίοδος), Βυζαντινό-

Μεσαιωνικό (330-1571 µ.Χ.) και Νεότερο (1571 και εξής).  

 

Το έργο της Επιστηµονικής Επιτροπής του Βυζαντινού-Μεσαιωνικού Τµήµατος για την 

αξιολόγηση των δηλώσεων συµµετοχής ήταν δύσκολο και επίπονο, αφού οι αιτήσεις 

συµµετοχής ξεπέρασαν κατά πολύ τα αναµενόµενα. Η Επιστηµονική Επιτροπή επέλεξε τις 

πιο αντιπροσωπευτικές και πρωτότυπες ανακοινώσεις. Πρόεδρος της Επιστηµονικής 

Επιτροπής στο Βυζαντινό-Μεσαιωνικό Τµήµα είναι ο Χαράλαµπος Χοτζάκογλου, 

Βυζαντινολόγος Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου και µέλη o Σταύρος 

Γεωργίου, Βυζαντινολόγος και η Άνγκελ Κονναρή, Ειδική Επιστήµονας Μεσαιωνικής 

Ιστορίας στο Πανεπιστήµιο Κύπρου.   

 

Το Βυζαντινό - Μεσαιωνικό Τµήµα του ∆΄ ∆ιεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου, περιλαµβάνει 

118 ανακοινώσεις, που καλύπτουν µία µακρά περίοδο της κυπριακής ιστορίας, από το 330 

(ενσωµάτωση της Κύπρου στο Ανατολικό Ρωµαϊκό Κράτος) µέχρι το 1571 (πλήρης 

κατάληψη της Κύπρου από τους Οθωµανούς). Κατά την περίοδο αυτή η Κύπρος θα 

αποτελέσει, πρώτα, επαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, στη συνέχεια θα καταληφθεί 

από τους Σταυροφόρους, οι οποίοι θα ανακηρύξουν το νησί σε ανεξάρτητο βασίλειο υπό τη 

δυναστεία των Λουζινιανών (1191-1489), και τέλος θα περάσει κάτω από την κυριαρχία της 



∆ηµοκρατίας της Βενετίας, ως µίας από τις σηµαντικότερες αποικίες της Γαληνοτάτης (1489-

1570/1). 

 

Θεµατολογικά, οι ανακοινώσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα ερευνητικής δραστηριότητας 

στους τοµείς της πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής ιστορίας, της φιλολογίας και της 

θεολογίας, της τέχνης και της αρχιτεκτονικής, της γλωσσολογίας και της µουσικολογίας και, 

ακόµη, της παλαιογραφίας και των γυναικείων σπουδών. Μια µεγάλη οµάδα µελετών έχουν 

αγιολογικό ενδιαφέρον και αναφέρονται στη ζωή, το έργο και την παρουσία στην τέχνη 

διαφόρων κυπρίων αγίων, µε πιο καλά εκπροσωπηµένο τον Άγιο Νεόφυτο. Οι ανακοινώσεις, 

οι οποίες αναφέρονται στη Φραγκοκρατία αναδεικνύουν µεταξύ άλλων τις σχέσεις του 

βασιλείου της Κύπρου µε εκείνο της Ιερουσαλήµ, τις επαφές του µε το Τάγµα των Ιωαννιτών 

και τη Φλωρεντία, τον ρόλο της Αµµοχώστου ως ιερού τόπου προσκυνήµατος και τις σχέσεις 

της πόλης κάτω από γενουατική κατοχή µε το καθεστώς των Λουζινιανών, την κατοχή και 

διακίνηση χειρογράφων, και θέµατα που αφορούν στην ιστορία της Ορθοδόξου και 

Λατινικής Εκκλησίας της Κύπρου.  

 

Επιπλέον, κάποιες ανακοινώσεις επιχειρούν ενδιαφέρουσες νέες προσεγγίσεις "µνηµείων" 

της µεσαιωνικής κυπριακή γραµµατείας όπως ο Κύκλος των Παθών ή το Χρονικό του 

Λεοντίου Μαχαιρά, και άλλες µελετούν τη µεσαιωνική κυπριακή διάλεκτο και την 

Παλαιογαλλική που οµιλείτο στο νησί. Ανέκδοτες πηγές από βιβλιοθήκες και αρχεία της 

Ιταλίας φωτίζουν διάφορες πτυχές της κοινωνικής οργάνωσης της αποικίας της Κύπρου κατά 

τη Βενετοκρατία, όπως τον ρόλο των υποζυγίων στην οικονοµική ζωή του νησιού, την 

αστυνόµευση στην επαρχία της Καρπασίας ή τις κοινωνικές ταραχές και εξεγέρσεις, και 

αποκαλύπτουν άγνωστα στοιχεία για Κυπρίους στη ∆ιασπορά, που είτε έδρασαν και 

διέπρεψαν στην παπική αυλή, την ισπανική Νεάπολη και τη Βενετία, είτε καταδικάστηκαν 

από την Ιερά Εξέταση στο πλαίσιο της Αντιµεταρρύθµισης. Τέλος, αριθµός ανακοινώσεων 

µελετούν µαρτυρίες για την οχυρωµατική πολιτική της Βενετίας στην Κύπρο και τον 

καταστροφικό πόλεµο που οδήγησε στην κατάληψη του νησιού από τους Οθωµανούς καθώς 

επίσης το ευρωπαϊκό δίκτυο ενηµέρωσης της εποχής για τα γεγονότα αυτά. 

 

Ο µεγάλος αριθµός των συνέδρων, επιστήµονες διεθνούς βεληνεκούς και εγνωσµένου 

κύρους, οι οποίοι προέρχονται από µια πλειάδα ευρωπαϊκών και αµερικανικών 

πανεπιστηµίων και ιδρυµάτων, µαρτυρεί το αµείωτο ενδιαφέρον των ερευνητών για τις 

κυπριακές σπουδές. Γεγονός ιδιαίτερης σηµασίας για τη συνέχεια της Κυπρολογίας αποτελεί 

η συµµετοχή στο συνέδριο πολλών νέων επιστηµόνων, τόσο από την Κύπρο, όσο και από 

άλλες χώρες, οι οποίοι έχουν επιλέξει τις κυπριακές σπουδές ως αντικείµενο των ερευνών 

τους, τα πορίσµατα των οποίων θα παρουσιάσουν. 

 



Την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία ανέλαβε να φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο της 

διοργάνωσης του Συνεδρίου απαρτίζουν οι: Ιωάννης Ηλιάδης (Πρόεδρος), δρ. Χαράλαµπος 

Χοτζάκογλου (Γραµµατέας), δρ. Πανίκος Γιωργούδης, δρ. Ανδρέας Σοφοκλέους, Ευθυµία 

Ιωάννου, Λευτέρης Αντωνίου, Γαβριέλλα Μαραθεύτου, Μαρίνα Τρυφωνίδου, Αναστασία 

Χάµατσου, Χριστίνα Κάκκουρα και Ελένη Χρίστου. 

 

Το ∆΄ ∆ιεθνές Κυπρολογικό Συνέδριο αποτελεί το κορυφαίο επιστηµονικό γεγονός στον 

τοµέα της Κυπρολογίας και γι' αυτό τυγχάνει µεγάλης υποστήριξης από σηµαντικούς 

κυπριακούς φορείς. Χορηγοί του Συνεδρίου είναι οι ακόλουθοι: η Ιερά Αρχιεπισκοπή 

Κύπρου, οι Ιερές Μητροπόλεις Κύκκου- Τυλληρίας και Μόρφου, το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισµού, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, 

οι ∆ήµοι Λευκωσίας, Λεµεσού, Ιδαλίου και Αγίας Νάπας, η Ελληνική Τράπεζα, οι 

Κυπριακές Αερογραµµές, η Σχολική Εφορεία Λευκωσίας, το Παγκύπριο Γυµνάσιο, το 

Θεατρικό Εργαστήρι του Πανεπιστηµίου Κύπρου (ΘΕΠΑΚ), το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα 

Κύπρου, το Πολιτιστικό Ίδρυµα Τραπέζης Κύπρου, ο Ραδιοσταθµός ο ΛΟΓΟΣ, το 

Πανεπιστήµιο Λευκωσίας, η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας, η Παγκύπρια Οργάνωση 

Πολυτέκνων, η LogosNet Technologies Ltd, η Εταιρεία Μεταφορών Έργων Τέχνης Orbit 

Moving and Storage και η Εταιρεία Geomast Antifire Co Ltd.  

 

 

 


