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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ημερίδα 
 

«Έρεσνα Προθορικής Ιζηορίας και η Προθορική Ιζηορία ηης Κύπροσ, 
Μνήμες και Βιώμαηα»  

 
ζηο Πανεπιζηήμιο Frederick 

 
 
Σελ Παξαζθεπή, 7 Οθηωβξίνπ 2011, 17:00-21:00, δηνξγαλώλεηαη εκεξίδα κε 
ζέκα «Έρεσνα Προυορικής Ιστορίας και η Προυορική Ιστορία της Κύπροσ, 
Μνήμες και Βιώματα» γηα παξνπζίαζε ηωλ απνηειεζκάηωλ ηνπ εξεπλεηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο ΠΡΟΔΛΚΤΗ/ΔΜΠΔΙΡΟ/0609/08 ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη 
από ην Ίδξπκα Πξνώζεζεο Έξεπλαο. Η εκεξίδα δηνξγαλώλεηαη από ην Frederick 
Research Centre θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Παλεπηζηήκην Frederick ζηε 
Λεπθωζία, Αίζνπζα Γηαιέμεωλ 3, 1

νο
 όξνθνο, Καηλνύξηα Πηέξπγα. 

 
ηελ εκεξίδα ζα κηιήζνπλ δπν δηαθεθξηκέλνη, δηεζλώο αλαγλωξηζκέλνη 
Καζεγεηέο ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο, ηεο Λνγνηερλίαο θαη ηεο Πξνθνξηθήο 
Ιζηνξίαο, ν  δηεζλώο δηαθεθξηκέλνο Καζεγεηήο Alessandro Portelli, Καζεγεηήο 
Ακεξηθαληθήο Λνγνηερλίαο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Ρώκεο- La Sapienza θαη ν 
έκπεηξνο εξεπλεηήο William Ayers Γηαθεθξηκέλνο Καζεγεηήο ηεο Δθπαίδεπζεο 
θαη Senior University Scholar ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ιιιηλόη ζην ηθάγν. Οη δπν 
Καζεγεηέο ζα ιάβνπλ επίζεο κέξνο ζε νκαδηθή ζπδήηεζε (panel discussion) κε 
άηνκα πνπ κνηξάζηεθαλ ηηο ηζηνξίεο ηνπο ζπκκεηέρνληαο ζην εξεπλεηηθό 
πξόγξακκα. 
 
Ο Καζεγεηήο Portelli, γλωζηόο ωο έλαο από ηνπο παγθνζκίωο θνξπθαίνπο 
Πξνθνξηθνύο Ιζηνξηθνύο, είλαη ζπγγξαθέαο πνιιώλ ζρεηηθώλ βηβιίωλ bestseller 
θαη έρεη θεξδίζεη ην πην ζεκαληηθό βξαβείν ηεο Ιηαιίαο Viareggio Book Prize. 
Ήηαλ πξόζθαηα Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο Simon ζην Παλεπηζηήκην ηνπ 
Μάληζεζηεξ θαη είλαη Σηκώκελνο Καζεγεηήο Έξεπλαο ζηελ Πξνθνξηθή Ιζηνξία 
ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ακπεξληήλ. Έρεη πξνζθιεζεί ωο νκηιεηήο ζε δηάθνξα 
ζπλέδξηα ζηελ Δπξώπε, ζηελ Αθξηθή, ζηελ Απζηξαιία θαη ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή. 
Απηή ηελ πεξίνδν είλαη ζύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ ηεο Ρώκεο γηα ηε ζπληήξεζε 
θαη ηελ πξνώζεζε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο ηεο πόιεο. 
 
Ο Καζεγεηήο Ayers, ην πην πνιπζπδεηεκέλν όλνκα θαηά ηελ πξνεθινγηθή 

εθζηξαηεία ηνπ Οκπάκα θαη γλωζηόο ωο “ν βνκβηζηήο θίινο ηνπ Οκπάκα” ήηαλ 
κέινο ηνπ ζηξαηεπκέλνπ αληηπνιεκηθνύ θηλήκαηνο Weather Underground ηε 
δεθαεηία ηνπ '60, ελόο θηλήκαηνο πνπ ηάρζεθε ελαληίνλ ηνπ πνιέκνπ ζην 
Βηεηλάκ θαη ππέξ ηεο θνηλωληθήο δηθαηνζύλεο. Δίλαη πνιπγξαθόηαηνο ζηνλ ηνκέα 
ηεο θνηλωληθήο δηθαηνζύλεο θαη ηεο δεκνθξαηηθήο εθπαίδεπζεο. Υαξαθηεξηζηηθά, 
ζε έλα δεκνζίεπκά ηνπ αλαθέξεη: «Σν ηη θαζηζηά ηελ εθπαίδεπζε μερωξηζηή ζε 
κηα δεκνθξαηία, είλαη ε πίζηε θαη ε δέζκεπζε πξνο έλα ηδηαίηεξα πνιύηηκν θαη 
εύζξαπζην ηδαληθό: ε πιεξέζηεξε αλάπηπμε όιωλ είλαη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε 
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γηα ηελ πιήξε αλάπηπμε ηνπ θαζελόο· αληίζηξνθα, ε πιεξέζηεξε αλάπηπμε ηνπ 
θαζελόο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε αλάπηπμε όιωλ». 
 
ηόρνο ηεο εκεξίδαο είλα πέξα από ηελ παξνπζίαζε ηωλ απνηειεζκάηωλ ηνπ 
εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο, λα θέξεη καδί αθαδεκαϊθνύο από έλα επξύ πεδίν 
επηζηεκνληθώλ ηνκέωλ, όπωο ηεο Δθπαίδεπζεο, ηεο Ιζηνξίαο, ηεο 
Κνηλωληνινγίαο, ηωλ Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη ηεο Αλζξωπνινγίαο νη νπνίνη 
κειεηνύλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνθνξηθή ηζηνξία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εκεξίδαο ζα παξνπζηαζηνύλ θαη ζα ζπδεηεζνύλ αξθεηέο ζεωξεηηθέο 
πξνζεγγίζεηο θαη κέζνδνη έξεπλαο πξνθνξηθήο ηζηνξίαο. ηόρνο επίζεο είλαη λα o 
απιόο θόζκνο λα αληηιεθζεί ηε ζεκαληηθόηεηα ηωλ ηζηνξηώλ θαη ηωλ βηωκάηωλ 
ηνπ ωο ζπκκέηνρνο θαη ζπλδεκηνπξγόο ηεο ηζηνξίαο. 
 
Κύριος ζηότος ηοσ ερεσνηηικού προγράμμαηος ήηαν να καηαγράυει μέζα από 
ζημειώμαηα, θφηογραθίες, ήτο και εικόνα ηις θφνές και ηα λόγια ηφν ανθρώπφν 
ηης Κύπροσ, αηόμφν από κάθε κοινόηηηα και ηλικία ούηφς ώζηε να αποθαναηίζει 
ηις μνήμες ηοσς από ηην ιζηορική περίοδο 1960-1974, πριν και μεηά. Προζπάθεια 
είναι να ανηιληθθούμε ηο ιδιαίηερο νόημα ηφν ιζηοριών ασηών ηφν αηόμφν φς μια 
προζέγγιζη “διδαζκαλίας ηης διαμάτης” και προώθηζης ηης ζσμθιλίφζης και ηης 
εκπαίδεσζης για ειρήνη. 
 
Για περιζζόηερες πληροθορίες μπορείηε να αποηαθείηε ζηην ιζηοζελίδα ηοσ 
προγράμμαηος όποσ μπορείηε να βρείηε ηο αρτείο Προθορικής Ιζηορίας ζηο 
οποίο θσλάγονηαι ιζηορίες και βιώμαηα Kσπρίφν: 
http://www.frederick.ac.cy/research/oralhistory 

Δπίζεο, κπνξείηε λα επηθνηλωλήζεηε κε ηε Γξα Νηθνιέηηα Υξηζηνδνύινπ, θύξηα 
εξεπλήηξηα θαη Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε, ζην n.christodoulou@frederick.ac.cy 
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