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Dear Reader,

Welcome to the University of Nicosia 
Publications Catalogue.

The catalogue presents all titles published through 
University of Nicosia Press, the publishing trademark 
of the University of Nicosia. It also comprises all titles 
published (until 2007) by Intercollege Press, through 
the University’s predecessor institution, Intercollege.
Editions by Institutions affiliated to the University of 
Nicosia are also incorporated. More specifically these 
institutions are: the Cyprus Center for European and 
International Affairs – CCEIA (www.cceia.unic.ac.cy), 
the Mass Media Institute – IMME (www.immecy.org), 
and the Mediterranean Institute of Gender Studies – 
MIGS (www.medinstgenderstudies.org).
The collection, which includes Greek and English 
academic publications, focuses mainly on Cyprus, 
engaging in critical debate on contemporary social, 
economic, and political issues.
We hope that you enjoy browsing through this 
catalogue and find titles which provoke, inspire, and 
delight. As Gustave Flaubert famously remarked, 
“Read in order to live.”

Sincerely,
University of Nicosia Press Team

Αγαπητοί Αναγνώστες,

Καλωσορίσατε στον Κατάλογο των Εκδόσεων του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ο κατάλογος παρουσιάζει όλους τους τίτλους που έχουν 
κυκλοφορήσει από τις Εκδόσεις  του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας. Περιλαμβάνει ακόμη όλους τους τίτλους 
οι οποίοι έχουν κυκλοφορήσει  έως το 2007 από 
τις Εκδόσεις Intercollege, μέσω του προκατόχου 
Ιδρύματος του Πανεπιστημίου μας, του Intercollege. 
Συμπεριλαμβάνονται επίσης εκδόσεις από Ιδρύματα 
προσκείμενα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας : το 
Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων 
― CCEIA (cceia.unic.ac.cy), το Ινστιτούτο Μέσων 
Μαζικής Επικοινωνίας ― ΙΜΜΕ (www.immecy.org), 
και το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού 
Φύλου ― MIGS (www.medinstgendersutdies.org). Η 
παρούσα συλλογή η οποία περιλαμβάνει ακαδημαϊκές 
δημοσιεύσεις στην ελληνική και αγγλική γλώσσα,  
εστιάζει κυρίως σε ζητήματα τα οποία αφορούν την 
Κύπρο, προσφέροντας γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη 
του κριτικού διαλόγου γύρω από σύγχρονα κοινωνικά, 
οικονομικά, και πολιτικά ζητήματα.
Ευχόμαστε ότι θα απολαύσετε την περιήγησή σας σε 
αυτό τον κατάλογο και ότι θα βρείτε τίτλους οι οποίοι 
αφυπνίζουν, αποτελούν έμπνευση και προσφέρουν 
ικανοποίηση. Καθώς επεσήμανε ο Gustave Flaubert  με 
την περίφημη ρήση του “Διαβάζουμε για να ζήσουμε “. 

Με εκτίμηση,
Ομάδα Εκδόσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

CONTACT

For sales and/or enquiries please 
contact: 

Ms. Emilia Theodoulou at 
The Bookshop

(University of Nicosia)
Tel: 00357 22 841 621
Fax: 00357 22 357 481
Email: theodoulou.e@unic.ac.cy

46, Makedonitissas Avenue
P.O.Box 24005
1700 Nicosia, Cyprus

PRICING 

VAT is included in the catalogue prices.

BOOK EVENTS

If your institution organizes any book 
fairs or other events which you would 
like us to participate in, please feel 
free to contact us.

WEBSITE

www.unic.ac.cy

FURTHER INFORMATION

All publication dates, prices and other
details are accurate at the time of 
going to print but may be subject to 
change without further notice.

University of Nicosia Press / 
Εκδόσεις Πανεπιστημίου Λευκωσίας
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Κώστας Μόντης: Μελέτες για το 
Δημοσιογραφικό του Έργο
Ινστιτούτο Μέσων Επικοινωνίας - ΙΜΜΕ

Στο συλλογικό αυτό τόμο, αποτέλεσμα ημερίδας με τίτλο: «Το 
δημοσιογραφικό έργο του Κώστα Μόντη», που οργάνωσε το 
Ινστιτούτο Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΙΜΜΕ) του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη 
γέννηση και 10 χρόνων από το θάνατο του γνωστού Κύπριου ποιητή, 
περιλαμβάνονται εργασίες για τις πρώιμες ανταποκρίσεις και τη 
μετέπειτα δημοσιογραφική συνεργασία του με την εφημερίδα 
Ελευθερία, τα περιοδικά Θέατρο, Times of Cyprus και Πνευματική 
Κύπρος, καθώς και για την έκδοση από τον ίδιο των εφημερίδων 
Ελευθέρα Φωνή και Εμπορική.

2015 • 75 σελίδες • ISBN 978-9963-711-35-2 • €10

ΔιατροΣΕΦ, Νόστιμη & Υγιεινή Κουζίνα
Γιώργος Κυπριανού & Νικολέττα Ντορζή

Το βιβλίο δημιουργήθηκε από τη συνεργασία δύο ειδικών, ενός 
Σεφ και μιας Κλινικής Διαιτολόγου. Σκοπός του εγχειρήματος 
είναι η δυνατότητα συνδυασμού της απολαυστικής και της υγιεινής 
διατροφής. Η έκδοση προσφέρει χρήσιμες συμβουλές για την 
επιλογή των υλικών, σαφείς οδηγίες για την παρασκευή των 
συνταγών, και πολύτιμες πληροφορίες για τη διατροφική αξία 
και τα συστατικά των τροφών. Απευθύνεται σε κάθε μάγειρα και 
μαγείρισσα, που είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά, εντρυφεί 
στα μυστικά της γαστρονομίας.

2015 • σελίδες μεταβλητές• ISBN 978-9963-711-31-4 • €35

NutriCHEF, Delicious and Healthy Cuisine
George Kyprianou & Nikoletta Ntorzi

The publication is the result of the collaboration of a Chef and a 
Clinical Dietician, and its purpose is to offer a unique combination 
of delicious and healthy nutritional choices. It provides useful 
information on ingredients, clear instructions on how to 
prepare the dishes and advice on the nutritional value of various 
foodstuffs. It is an excellent companion for anyone who cooks, 
whether professionally or for pleasure, and wishes to indulge in 
gastronomical secrets.

2015 • variable pages • ISBN 9963-711-38-3 • €35

Η Εκπαιδευτική Γνώση στηv Κύπρο
Παναγιώτης Κ. Περσιάνης
Το βιβλίο παρουσιάζει με πρωτότυπο και ενδιαφέροντα τρόπο 
τις νέες αντιλήψεις για τη γνώση και τη μάθηση και αποτελεί 
πολύτιμο βοήθημα για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς που 
ενδιαφέρονται να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στο διδακτικό και 
παιδαγωγικό τους έργο.

2015 • 214 σελίδες • ISBN 978-9963-711-25-3 • €15

Αναγνώσεις του Αριστοτέλη
Στέφανος Ευθυμιάδης, Παναγιώτης Θανασάς & Χρίστος 
Παναγίδης (Eπιστημονική Eπιμέλεια)

Ο τόμος περιέχει μελέτες που αναφέρονται σε ένα ευρύτατο 
φάσμα αριστοτελικών κειμένων και που παρουσιάστηκαν σε 
Διεθνές Συνέδριο που οργανώθηκε στη Λευκωσία το 2013. Θέμα 
των κειμένων του τόμου αποτελούν οι ηθικές πραγματείες του 
Αριστοτέλη, τα Φυσικά, τα Μετά τα Φυσικά, το Περί Ουρανού, το 
Περί Ερμηνείας και το Περί Ψυχής. Στόχος της έκδοσης είναι να 
αποτελέσει απτό παράδειγμα ενός παραγωγικού διαλόγου με την 
αρχαία φιλοσοφία.

2014 • 140 σελίδες • ISBN 978-9963-711-26-0 • €12,60

Για Όλα Φταίει ο Χώρος; Ετερόκλητα Κείμενα 
για την Αρχιτεκτονική
Σόλων Ξενόπουλος

Με πρόσχημα την Αρχιτεκτονική ως πράξη σύνταξης κατανοητών 
μορφών, τα κείμενα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως αφορμή 
για διαφορετικούς τρόπους ανάγνωσης του κόσμου της καθημερι-
νότητας. Συγχρόνως, η παρούσα συλλογή αποτελεί πηγή πολύτι-
μων και σπάνιων πτυχών της προσωπικότητας και του πολυσχιδούς 
αρχιτεκτονικού έργου του Σόλωνα Ξενόπουλου, αρχιτέκτονα και 
Ομότιμου Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

 2014 • 189 σελίδες • ISBN 978-9963-711-208 • €15 

Challenging History: Oral History Work in Cyprus
Holger Briel (Editor)

The chapters in the book describe some of the important Oral 
History projects that have taken place around the island of Cyprus. 
International and Cyprus-based scholars have contributed 
chapters that describe their work which is to collect stories from 
ordinary people – the people who are too often overlooked in official 
narratives. The authors write about the aims of their studies, the 
methods used, and how new media have enabled them to record, 
store, disseminate and analyse data in new ways.

2014 • 174 pages • ISBN 978-9963-711-21-5 • €15

Rationality as a Guide to Human Action: A Revised 
Habermasian Conception 
Sotos Shiakides
This book explores how and to what extent rationality can provide 
guidance for human action − individual and collective, private 
and public − particularly under the conditions of modernity. The 
theme is approached through an examination of Habermas’s many 
important contributions to the subject.

2014 • 258 pages • ISBN 978-9963-711-23-9 • €19
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Critical Views on Crime, Policy and Social Control
(Editors) Demetra Sorvatzioti, Georgios A. Antonopoulos, 
Georgios Papanicolaou & Ragnhild Sollund

This collection of 14 papers were presented at the 40th Annual 
Conference of the European Group for the Study of Deviance and 
Social Control, which was held at the University of Nicosia, in 
September 2012. These papers focus on topics that look at one of 
these three themes: ecologically criminal activity, victimisation of 
migrants and minority ethnic communities, and marginalisation, 
exclusion and social control.

2014 • 231 pages • ISBN 978-9963-711-15-4 • €20 

Ο αγώνας της ΕΟΚΑ 1955-59 στα Πρωτοσέλιδα του 
Τουρκοκυπριακού Τύπου
Νίκος Στέλγιας

Το βιβλίο είναι αποτέλεσμα έρευνας που εισηγήθηκε στον ερευνη-
τή και συγγραφέα Νίκο Στέλγια το Ινστιτούτο Μέσων Μαζικής Επι-
κοινωνίας - ΙΜΜΕ. Η έρευνα βασίστηκε στα πρωτότυπα των τουρ-
κοκυπριακών εφημερίδων της περιόδου 1955-59 που βρίσκονται 
στο Αρχείο Εφημερίδων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών και 
είχε ως στόχο να καταγράψει τον τρόπο με τον οποίο οι τουρκοκυ-
πριακές εφημερίδες της περιόδου 1955-59 κάλυψαν και προέβα-
λαν τον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ.

 2014 • 132 σελίδες • ISBN 978-9963-711-18-5 • €10

頃鄃鴃鼃

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο των Αθλητικών 
Οργανισμών και Επιχειρήσεων
Θάνος Κριεμάδης & Νίκος Καρτακούλλης 

Το βιβλίο παρουσιάζει τη μέθοδο ετοιμασίας ενός Επιχειρηματικού 
Σχεδίου τόσο από θεωρητικής όσο και από πρακτικής πλευράς. 
Είναι εμπλουτισμένο με πρότυπα επιχειρηματικά σχέδια (business 
plans) καθώς και παραδείγματα – εφαρμογές που αναφέρονται στο 
επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης Αθλητισμού (Sport Management).
Καλύπτει θέματα που αφορούν τη διαμόρφωση ενός Επιχειρηματικού 
Σχεδίου, με εφαρμογή σε αθλητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις.

2014 • 256 σελίδες • ISBN 978-9963-711-17-8 • €21

THE STATE WE ARE IN
David Officer and Yiouli Taki

The State We Are In
David Officer & Yiouli Taki

The book raises important questions about Cypriot society, as well 
as the role that the state and other institutions play in shaping 
people’s daily lives. It explores the reasons as to why so many 
people find it difficult to trust those they do not know. The book also 
addresses the complex issue of corruption on the island and why it 
would appear to be such a common aspect of life lived on the island.

2013 • 119 pages • ISBN 978-9963-711-19-2 • Free

Εκπαιδευτική Έρευνα: Θεωρητικοί Προβληματισμοί 
και Προσανατολισμός στην Ερευνητική Πράξη
Χρήστος Θεοφιλίδης & Ιωάννης Πυργιωτάκης

Προκειμένου να συμπαρασταθούν κυρίως στους νέους επιστήμο-
νες, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
οργάνωσαν τον Οκτώβριο του 2011 ημερίδα με θέμα “Η Ποσοτική 
και η Ποιοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση: Θεωρητικός Προσανα-
τολισμός και Συγκεκριμένα Παραδείγματα”. Ο τόμος αυτός περι-
λαμβάνει συνολικά 15 εργασίες από το συνέδριο αυτό, που είχε ως 
στόχο την προαγωγή του διαλόγου για την έρευνα.

2013 • 286 σελίδες • ISBN 978-9963-711-09-3 • €15

Principles of Public Relations
Nicholas Nicoli & Marcos Komodromos

Principles of Public Relations offers a contemporary appraisal of the 
field of public relations in the face of fundamental change. Each chap-
ter conceptualizes the area of study within a framework of social and 
commercial life. To this end, the book offers a sociological perspective 
of the territory. Besides addressing key topics in public relations, the 
book guides the reader through its history, engages basic fundamen-
tal principles of the field, and offers a detailed analysis of where public 
relations is positioned within perception studies, corporate commu-
nication, marketing, digital media and other forms of communication.

2013 • 276 pages • ISBN 978-9963-711-14-7 • €25

Ανατομία μιας Μεταμόρφωσης: Η Κύπρος μετά το 1974
Nίκος Περιστιάνης, Γιώργος Τσαγγαράς (Επιμελητές)

Το 1974 έχει καταστεί σημείο αναφοράς στη σύγχρονη ιστορία της 
Κύπρου, αφού σηματοδοτεί μια βιβλικών διαστάσεων καταστροφή, 
αλλά και την αφετηρία ενός ριζικού μετασχηματισμού της κυπριακής 
κοινωνίας. Οι μελέτες του τόμου αυτού εξετάζουν τις ραγδαίες και 
βαθύτατες αλλαγές, που σημάδεψαν την Κύπρο, στις δύο δεκαετίες 
που μεσολάβησαν από το 1974 ως το χρόνο συγγραφής του βιβλίου, και 
που μεταμόρφωσαν καθοριστικά το πρόσωπό της.

1995 • 419 σελίδες • ISBN 9963-7982-1-7 • €19

Οι Οικονομικές Πτυχές και Επιπτώσεις μιας 
Ομοσπονδιακής Λύσης του Κυπριακού Προβλήματος
Ανδρέας Θεοφάνους

Τα θέματα που η εργασία αυτή καλύπτει, και ο τρόπος που τα χειρίζεται, 
προαναγγέλει  μια νέα εποχή διερεύνησης, ανάλυσης και προβληματι-
σμού. Το θέμα, το πρόβλημα που αξιο-λογείται είναι ζωντανό, επείγον 
και κομμάτι του «Κυπριακού». Η διερεύνηση αφορά δεσμεύσεις, επιλο-
γές και πιθανά σκηνικά και η ανάλυση αγκαλιάζει προϋποθέσεις, συνέ-
πειες, κόστος, βιωσιμότητα και το εφικτόν κάθε επιλογής ή σκηνικού.  
Ο σκοπός είναι να επιστρατευθεί η επιστημονική μέθοδος, εμπειρία 
και σκέψη για να προβληματίσει, ερεθίσει και φωτίσει κάθε αναγνώ-
στη, κάθε σκεπτόμενο Κύπριο πάνω στο επείγον και καυτό, αλλά και 
δύσκολο και περίπλοκο πρόβλημα.

1994 • 235 σελίδες • ISBN 9963-7982-0-9 • €15
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Foreign Language Instructional Technology: 
Theory and Practice
Jack Burston, Dina Tsangari & Fryni Doa (Editors)

This volume contains the selected papers from FLIT 1, the First 
International Conference on Foreign Language Instructional 
Technology: Theory and Practice which was held from 3–5 
December 2010. As its subtitle indicates, theory and practice were 
the complementary themes of the conference. While the focus 
on individual presentations may have been more on one than the 
other, both themes were evident throughout the conference, as 
demonstrated in the papers in this volume.

2012 • 204 pages • ISBN 978-9963-711-05-5 • €16 

Dina Tsagari, Editor

D
ina Tsagari, Editor

Even though Instructional Technology (IT) and Foreign Language Testing and 
Assessment (LTA) have been a mainstay in various educational contexts for so many 
years, there has been a lack of a compendium of studies that could offer insights into 
IT and LTA practices in Cyprus. The aim of this volume is to address this gap in the 
existing literature by putting together a corpus of research-oriented papers based on 
current theories and practices that present local trends and findings of research 
projects in IT and LTA conducted within the Cypriot educational system.  

The inclusion of the specific papers of the volume aimed to demonstrate that local 
expertise in IT and LTA does exist and that a growing number of people with knowl-
edge in these areas can support innovative practices in the current educational 
system. Hopefully the collection of the present papers will be useful to future practi-
tioners and researchers, as well as graduate students interested in the two fields in 
Cyprus, Greece and beyond. 

Dina Tsagari is a lecturer in Applied Linguistics/TEFL at the Department of English 
Studies at the University of Cyprus. She has taught, researched and published exten-
sively in the field of language teaching, testing and assessment.

                (Volume II)

Research on English as a Foreign Language in 
Cyprus (Volume II)
Dina Tsagari (Editor)

Even though Instructional Technology (IT) and Foreign Language 
Testing and Assessment (LTA) have been a mainstay in various 
educational contexts for so many years, there has been a lack of 
a compendium of studies that could offer insight into IT and LTA 
practices in Cyprus. The aim of this volume is to address this gap 
in the existing literature by putting together a corpus of research-
oriented papers based on current theories and practices that 
present local trends and findings of research projects in IT and 
LTA conducted within the Cypriot educational system.

2012 • 320 pages • ISBN 978-9963-711-04-8 • €16 

Αναφορά στον Κυπριανό
Παναγιώτης Περσιάνης

Το βασικό θέμα του βιβλίου είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης 
των αξιών του Κυπριανού, από τότε που έζησε μέχρι σήμερα, και 
η διατύπωση σκέψεων και κρίσεων για σημερινά εκπαιδευτικά 
και κοινωνικά προβλήματα που συνδέονται μ’αυτή την εξέλιξη. 
Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται από το βιβλίο είναι σε ποιο βαθμό 
μπορεί η παράδοση των διακοσίων αυτών χρόνων εκπαιδευτικής και 
πολιτιστικής ζωής να φωτίσει τη σκέψη μας, ώστε να μπορέσουμε 
να βρούμε μέσα από τη σύνθεση του παλιού και του νέου τις 
καλύτερες λύσεις για το μέλλον. 

2012 • 175 σελίδες • ISBN 978-9963-711-03-1 • €18

Learning Design
Chris Alexander, James Dalziel, Jarosław Krajka & Eva 
Dobozy (Editors)

This edition on learning design has two overarching aims: first, 
it draws attention to the growing international importance of the 
multifaceted and innovative research area known as Learning 
Design; second, it emphasises the forefront role LAMS has played 
in helping educators put Learning Design principles into practice 
in a conceptually grounded way.

2013 • 157 pages • ISBN 978-9963-711-12-3 • €15 

Ο Aγώνας της ΕΟΚΑ 1955-59 στον Κυπριακό Τύπο, Τόμος 
A’, οι Εβδομαδιαίες Εφημερίδες Αλήθεια και Κύπρος
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους

Η πολυτελής αυτή έκδοση καταγράφει τη στάση των εβδομαδιαί-
ων εφημερίδων Αλήθεια και Κύπρος έναντι του ένοπλου αγώνα της 
ΕΟΚΑ. Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή της στάσης του ελ-
ληνοκυπριακού τύπου έναντι του συγκεκριμένου αγώνα, λαμβάνο-
ντας υπόψη τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο κυπριακός 
Τύπος γενικά στην κάλυψη των γεγονότων, λόγω της κατάστασης 
εκτάκτου ανάγκης που κήρυξαν οι Βρετανοί, καθώς και των αυστη-
ρών μέτρων λογοκρισίας του Τύπου που εφάρμοσαν. 

2012 • 300 σελίδες • ISBN 978-9963-613-62-5 • €30

Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Κύπρου 2012
Νίκος Περιστιάνης, Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς & 
Γαβριήλ Αμίτσης (Επιμέλεια)

Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Κύπρου 2012 φιλοδοξεί να αποτελέ-
σει μακροπρόθεσμα το πλέον αξιόπιστο εργαλείο αναφοράς για τις 
τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις στην κυπριακή κοινωνία. Το βι-
βλίο αποτελεί μια επίκαιρη και διεισδυτική ανάλυση των βασικών 
θεμάτων που αφορούν τη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία.

2012 • 319 σελίδες • ISBN 978-9963-711-02-4 • €20

Independent Cyprus 1960-2010, Selected Readings 
Hubert Faustmann & Emilios Solomou (Editors)

This book contains a selection of historical articles which have been 
published in the academic journal The Cyprus Review. It deals mainly 
with the years from independence to the present (1960-2010). The col-
lection represents an almost exhaustive compilation of the historical 
or predominantly historical contributions about this period published 
in the journal since its establishment. Additionally, contributions which 
cover the adaptation of national identities and the growth of nationalism 
in the two main communities of Cyprus are also included. There are 
very few books in English which may provide such a broad coverage of 
this period.

2011 • 448 pages • ISBN 978-9963-634-90-3 • €25

Colonial Cyprus 1878-1960, Selected Readings 
Emilios Solomou & Hubert Faustmann (Editors)

The book contains a selection of historical articles dealing mainly 
with the British Colonial Period in Cyprus (1878-1960). All of them 
were published in the refereed academic journal The Cyprus Re-
view. The collection represents an almost exhaustive compilation 
of the historical or predominantly historical contributions pub-
lished in the journal since its establishment. Additionally, contri-
butions which cover the adaptation of national identities and the 
growth of nationalism in the two main communities of Cyprus are 
also included. There are very few books in English which provide 
such a broad coverage of this period.

2010 • 375 pages • ISBN 978-9963-634-89-7 • €25
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Fall of the Guardians, The European Court of Human 
Rights and the Case of Demopoulos
Polyvios G. Polyviou & Levon H. Arakelian

This is a short book about the case of “Demopoulos and others 
v. Turkey”, decided by the ECHR in March 2010. The Decision’s 
particular subject matter was the protection of home and prop-
erty rights of persons displaced from the Turkish-occupied part 
of Cyprus. But it also raises more general and important issues in 
terms of both international law and the role of the Court itself, prin-
ciples and methods of adjudication, and the interaction of law and policy. 

2011 • 193 pages • ISBN 978-9963-634-92-7 • €15

Η Κύπρος Ενώπιον Διλημμάτων – 
Σκέψεις και Προβληματισμοί
Ανδρέας Θεοφάνους

Τα βιβλίο, το οποίο αποτελεί συλλογή από επιλεγμένες 
παρεμβάσεις των τελευταίων δύο δεκαετιών από τον Καθηγητή 
Ανδρέα Θεοφάνους, αποτελείται από έξι ενότητες ως ακολούθως: 
Το Κυπριακό Πρόβλημα, Εξωτερικές Σχέσεις και το Διεθνές 
Περιβάλλον, Η Τουρκία, οι Τουρκοκύπριοι και Εμείς, Η Οικονομία 
και οι Προκλήσεις που Αντιμετωπίζει, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και 
Έρευνα, Φιλοσοφικές Αναζητήσεις.

Ένας από τους βασικούς στόχους του εγχειρήματος είναι μια 
προσπάθεια αξιολόγησης και ανάλυσης τόσο των πολιτικοϊστορικών 
δεδομένων όσο και των επιλογών που έχει μπροστά της η Κύπρος 
σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από το εθνικό και τις εξωτερικές 
σχέσεις, μέχρι την οικονομία και την παιδεία. 

2011 • 494 σελίδες • ISBN 978-960-14-2356-2 • €20

LAMS and Learning Design, Volume 2
Chris Alexander, James Dalziel, Jarosław Krajka & 
Richard Kiely (Editors)

This volume draws attention to current work of a growing number 
of researchers, and provides a point of reference for those 
interested in building on what has already been done. Part of the 
challenge for those in education will be to find effective ways to 
address issues such as how education can be delivered efficiently, 
how its cost can be reduced, how more people can participate in 
educational study throughout their lives, and how online learning’s 
effectiveness can be improved. This publication also emphasises 
how dedicated researchers may be helping to provide greater 
understanding of the value of online learning in the 21st century. 

2011 • 220 pages • ISBN 978-9963-634-95-8 • €10

A Practical Guide to Better Research and Writing for 
Students of Design
Anna Papadopoulou & Petros Lapithis

Written by designers and geared for design students, this 
guidebook is a valuable resource for better research and writing. 
It teases the imagination to help find a suitable topic for university 
level research assignments, theses and dissertations, and it 
provides a savvy roadmap for successfully completing all basic 
elements of the essay product. The guidebook also includes a 
special section on how design students can become quicker and 
more efficient readers.

2011 • 127 pages • ISBN 978-9963-634-93-4 • €9

Good Governance for Football Clubs, Strategic 
Management and Marketing Applications
Thanos Kriemadis & Nicos L. Kartakoullis

This book covers specific topics on football and sports management, 
and it aims to contribute to the transfer and sharing of knowledge 
for football development. It covers important topics relating to the 
running of clubs, and combines theory with practice, thus bridging 
the void that exists in this respect. 

2011 • 205 pages • ISBN 978-9963-634-65-1 • €15

Young Migrant Women in Secondary Education
Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS)

The book is the result of an 18-month project funded by the Eu-
ropean Fund for the Integration of Third Country Nationals of the 
European Commission and coordinated by the Mediterranean In-
stitute of Gender Studies (MIGS). The book compiles the results of 
qualitative research implemented in Spain, the UK, Greece, Malta 
and Cyprus, and it aims to address the gap between integration 
policy and the gendered negotiation of marginalization and accul-
turation experienced by young migrant women in secondary educa-
tion.

2011 • 182 pages • ISBN 978-9963-634-96-5 • €10

LAMS and Learning Design
James Dalziel, Chris Alexander & Jarosław Krajka (Editors)

This book comprises ten papers from researchers from diverse 
fields of specialisation. Such a sharing of ideas in turn raises 
awareness of some of the key issues, helps to guide future 
research, and evidences commitment to an important and 
growing area of study. Another outcome of this edited edition is 
the recognition of how the act of disseminating research to a wider 
audience may provide impetus for thoughtful change of practice in 
an increasingly integrated educational community at large. 

2010 • 145 pages • ISBN 978-9963-634-80-4 • €10
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Re-Envisioning Cyprus 
Peter Loizos, Nicos Philippou & Theopisti Stylianou-Lambert

The authors of this book come from different disciplines – such as 
anthropology, social sciences, art history, cultural theory and vis-
ual arts. They use various methods – some of them excavate past 
images, and some produce new ones. They exploit all kinds of ma-
terials – such as press photos, studio photos, vernacular photos, 
statues, landmarks, urban constructions, religious spaces. What 
unites them, if they were forced to make this explicit, would be a 
wish to see Cyprus with their own eyes [whether they are citizens 
or visitors] and minds, rather than through officialising lenses, or 
narratives. They are also united by their interest in photography 
and how it can help their conceptual understanding of the island.

The book has been selected to participate in the Athens Photo Fes-
tival (Photo Book Exhibition, Benaki Museum, 2015)

2010 • 148 pages • ISBN 978-9963-634-87-3 • €20

The Book of Cyprus Wine
Florentia Kythreotou

This second edition of The Book of Cyprus Wine is an elegant 
hardback copy that comes complete with a separate detailed map 
of the wine regions and wineries of Cyprus. 
Ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο του κυπριακού κρασιού. 
Παρουσιάζονται 30 οινοποιεία του νησιού, δοκιμάζονται και 
αξιολογούνται 170 κρασιά. Το βιβλίο περιέχει πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό, χρήσιμες πληροφορίες, και έναν ολοκληρωμένο Οινικό 
Χάρτη της Κύπρου.

2010 • 217 σελίδες • ISBN 978-9963-634-88-0 • €40

Research on English as a Foreign Language in Cyprus
Pavlos Pavlou (Editor)

This volume contains a diverse variety of TEFL issues mainly relating 
to Cyprus. The 12 papers relate to general methodological themes 
and the teaching of the four individual skills – listening, speaking, 
reading and writing. This volume is also valuable to scholars and 
students because it provides an account of the current state of 
the field in Cyprus and by doing so it brings together information 
from various sources. Moreover, this information delineates the 
development of the field in a contemporary setting and can form the 
basis of new projects and facilitate their implementation.

2010 • 369 pages • ISBN 978-9963-634-81-1 • €15

Welfare of the Child and Beliefs of the Parents: 
Blood Transfusion, Religious Education and Custody
Achilles C. Emilianides (Editor)

The contributions contained in this volume aim to address a 
conflict between the welfare of the child as interpreted in a 
Western, mostly secular democracy and the welfare of the child as 
interpreted by the specific beliefs of the child’s parents. The book 
will have achieved its aim if it provides the reader with a starting 
point for a theoretical and comparative analysis of the manner in

which the conflict has been and should be resolved. It is self-
evident that the solutions suggested by the various authors in this 
volume do not necessarily coincide, a fact which more effectively 
promotes the dialogue for safeguarding the welfare of the child, 
multiculturalism and religious freedom. 

2010 • 207 pages • ISBN 978-9963-634-82-8 • €15

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ 
ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 
ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ UNESCO
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Παθολογία του Γραπτού Λόγου και Εκπαιδευτική Πράξη 
στο Σύγχρονο Σχολείο - Σεμινάρια Επιστημών Αγωγής 4
Αλέξιος Πέτρου (Επιμελητής)

Ο τόμος αυτός συγκεντρώνει τις ομιλίες και τις παρεμβάσεις που 
έγιναν κατά τη διάρκεια του τέταρτου εκπαιδευτικού σεμιναρίου 
που οργάνωσε η Σχολή Επιστημών Αγωγής, στο πλαίσιο του 
μεταπτυχιακού προγράμματος «Επιστήμες Αγωγής» του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Σε αυτό εξετάστηκε το ζήτημα της 
παθολογίας του γραπτού λόγου και της εκπαιδευτική πράξης στο 
σύγχρονο σχολείο. 

2010 • 95 σελίδες • ISBN 978-9963-634-94-1 • €9,50

Τα Πολιτικά της Εκπαίδευσης στην Κύπρο (1812-2009)
Παναγιώτης Κ. Περσιάνης

Το βιβλίο μελετά τα πολιτικά όλων των πτυχών της εκπαίδευσης της 
Κύπρου από το 1812 μέχρι σήμερα με την εξέταση των δυνάμεων 
που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής όλα 
αυτά τα χρόνια καθώς και των συγκρούσεων, των διαδικασιών και 
των τρόπων με τους οποίους έγινε αυτή η διαμόρφωση. Τα πολιτικά 
αυτά έχουν πολύ βαθιές ρίζες, απηχούν παλιές ευαισθησίες, 
διαφωνίες και διαμάχες και συναρτώνται με πολλαπλά θέματα, 
πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, θέματα εθνικής 
ασφάλειας, θέματα ταυτότητας, θέματα εθνικών προκαταλήψεων 
και θέματα εθνικών βλέψεων και φιλοδοξιών. 

2010 • 213 σελίδες • ISBN 978-9963-634-68-2 • €30

Πολιτισμός, Τέχνες, ΜΜΕ
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους (Επιμελητής)

Πρόκειται για μια συλλογική εργασία με 36 ανακοινώσεις που 
καλύπτουν όλους τους τομείς του πολιτισμού και των ΜΜΕ (Τύπος, 
Τηλεόραση, Κινηματογράφος, Θέατρο, Ζωγραφική, Γλυπτική, 
Γραφικές Τέχνες, Νέα Μέσα, και Φωτογραφία).

2010 • 304 σελίδες • ISBN 978-9963-634-72-9 • €20
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Islam and the Middle East: An Insight into 
Theory and Praxis 
Farid Mirbagheri (Editor)

Part I of this volume is a collection of papers presented in a 
workshop of European Consortium on Political Research. It is an 
attempt to contribute to the understanding of society and politics 
in countries where Islam is the religion of the majority. Part 
II is comprised of papers presented at the conference “Peace 
Perspectives in the Middle East: A Focus on the Arab-Israeli 
Conflict”, organized jointly by the Daedalos Institute of Geopolitics 
in Cyprus and the editor of this volume. Opinions expressed in this 
part range from radical anti-Hamas, anti-fundamentalist views to 
more robust anti-occupation discourses. 

2009 • 173 pages • ISBN 978-9963-634-71-2 • €15

Understanding and Evaluating the European Union: 
Theoretical and Empirical Approaches
Stelios Stavridis (Editor)

This volume offers a snapshot of the EU in 2008. It contains 
rich contributions from different academic perspectives and 
methodological approaches, ranging from integration theory to 
comparative politics, international relations, political economy, 
and law. They show how complex and difficult, but at the same time 
how challenging and necessary, it is to try to explain, understand, 
interpret and evaluate the EU. 

2009 • 379 pages • ISBN 978-9963-634-61-3 • €20

Θανάσιμα Ώριμος
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους

Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα που βασίζεται στη ζωή, τις 
ιδέες και το έργο του Ιωάννη Β. Κηπιάδη, Κύπριου δημοσιογράφου 
και πρώτου διηγηματογράφου.

 2007 • 197 σελίδες • ISBN 9963-8844-6-6 • €14

Πόλεις και Πολιτισμός: Ο Ρόλος των Κυπριακών 
Πόλεων στη Δημιουργία του Νεότερου Πολιτισμού 
της Κύπρου, 1878-1931
Παναγιώτης Κ. Περσιάνης

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να μελετήσει το ρόλο των 
κυπριακών πόλεων στην ανάπτυξη του πολιτισμού, και ιδιαίτερα 
της αστικής κουλτούρας κατά την περίοδο 1878 - 1931, από τον 
ερχομό των Άγγλων μέχρι την εξέγερση των Οκτωβριανών του 1931. 
Ακολουθώντας τη μεθοδολογία της Νέας Πολιτιστικής Ιστορίας 
επικεντρώνεται σε ένα πανόραμα της οικονομικής, κοινωνικής, 
πολιτικής, πνευματικής και πολιτιστικής ζωής των πόλεων, μέσα 
από το οποίο εκφράζεται η αστική κουλτούρα της εποχής.

2007 • 327 σελίδες • ISBN 978-9963-634-41-5 • €17 

Europeans: Others Within
Nicos Philippou

Europeans: Others Within was published by the Nicosia Municipality 
and the University of Nicosia Press to accompany a same titled 
exhibition organized in the context of the 49th General Assembly of 
the Union of Capitals of the European Union (UCEU), hosted by the 
city of Nicosia in October 2009.

2009 • 104 pages • ISBN 978-9963-575-62-6 • Free

Τροφή, Αφορμή Σχέσης
Φλωρεντία Κυθραιώτου

Η συγγραφέας μας προσκαλεί σε ένα τραπέζι στρωμένο με τον 
πλούτο της κυπριακής κουζίνας παραθέτοντας αναφορές από την 
ιστορία της γαστρονομικής παράδοσης του τόπου. Τα κείμενα του 
βιβλίου  μιλούν για τη διατροφή ως γαστρονομικό και κοινωνιολογικό 
φαινόμενο στην Κύπρο και τον ευρύτερο πολιτισμικό χώρο του 
νησιού, και αποτελούν καρπό μιας διαχρονικής έρευνας και 
συνεχούς ενασχόλησης της συγγραφέως με το θέμα.

2009 • 153 σελίδες • ISBN 978-9963-634-67-5 • €10

Youth in Cyprus: Aspiration, Lifestyles & 
Empowerment, Cyprus Human Development Report

This first Human Development Report for Cyprus attempts to 
bring to the fore the voices of young Cypriots through a research 
study which mapped the aspirations and perceptions of youth in 
both the Greek-Cypriot and the Turkish-Cypriot communities in 
a variety of areas, including relationships with their families, and 
choices on education, work and leisure activities. It also explores 
attitudes towards national identity and the European Union, the 
interaction with individuals from the other community and young 
people’s opinions on religion, health and building people’s opinions 
on religion, health and building peace in Cyprus. Available also in 
Greek and Turkish.

2009 • 212 pages • ISBN 978-9963-634-75-0 • €10

Τα Κυπριακά ΜΜΕ εις τον Τύπον των Ήλων
Νίκος Φιλίππου, David Officer, Κυριάκος Τζιαμπάζης, 
Muharrem Faiz, Δαμιανός Λαμπιδονίτης, Ανδρέας Κλ. 
Σοφοκλέους & Νάγια Ρούσου

Συλλογικός τόμος που περιλαμβάνει τ’ αποτελέσματα τεσσάρων 
πρωτογενών ερευνών που ανέλαβε και συντόνισε το Ινστιτούτο 
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας-ΙΜΜΕ, μέσα στα πλαίσια των 
ερευνητικών του δραστηριοτήτων, και οι οποίες αφορούν το Σχέδιο 
Ανάν και τα δημοψηφίσματα του 2004, την κάλυψη των διεθνών 
ειδήσεων στον ημερήσιο ελληνοκυπριακό Τύπο, καθώς και τις 
Κυπριακές τηλεοπτικές σειρές σε σχέση με τη δημόσια σφαίρα.

2009 • 56 σελίδες • ISBN 978-9963-634-69-9 •€5
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Δημοσιογραφική Δεοντολογία: 
Αυτορρύθμιση ή Επιβολή;
Γιώργος Παυλίδης

Το βιβλίο καταπιάνεται με το θέμα της επαγγελματικής δεοντολογίας 
των δημοσιογράφων, κάνει μια ιστορική ανασκόπηση των διαφόρων 
θεωριών επί του θέματος και εξετάζει κατά πόσο η αυτορρύθμιση 
μπορεί να λειτουργήσει ή αν θα πρέπει να προταχθούν άλλοι τρόποι 
προώθησης της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

2009 • 192 σελίδες • ISBN 978-9963-634-66-8 • €20

Ποιότητα στην Εκπαίδευση – Σεμινάρια 
Επιστημών Αγωγής 3
Αλέξιος Πέτρου (Επιμελητής)

Ο τόμος αυτός συγκεντρώνει τις ομιλίες και τις παρεμβάσεις που 
έγιναν κατά τη διάρκεια του τρίτου εκπαιδευτικού σεμιναρίου 
που οργάνωσε η Σχολή Επιστημών Αγωγής, στο πλαίσιο του 
μεταπτυχιακού προγράμματος «Επιστήμες Αγωγής» του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Σε αυτό εξετάστηκε το πολύ σημαντικό 
και επίκαιρο θέμα της ποιότητας στην εκπαίδευση. 

2009 • 84 σελίδες • ISBN 978-9963-634-74-3 • €9,50

Η Γενεαλογία της Σχολικής Διοίκησης στην Κύπρο – 
Σεμινάρια Επιστημών Αγωγής 2
Αλέξιος Πέτρου (Επιμελητής)

Ο τόμος αυτός συγκεντρώνει τις ομιλίες και τις παρεμβάσεις που 
έγιναν κατά τη διάρκεια του δεύτερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου 
που οργάνωσε η Σχολή Επιστημών Αγωγής, στο πλαίσιο του μετα-
πτυχιακού προγράμματος «Επιστήμες Αγωγής» του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας. Σε αυτό εξετάστηκε το παρελθόν, το παρόν και το μέλ-
λον της σχολικής ηγεσίας και διοίκησης στην Κύπρο. 

2008 • 157 σελίδες • ISBN 978-9963-634-62-0 • €9,50

Turkey and Europe: High Stakes, Uncertain 
Prospects
James Sperling, S. Victor Papacosma & 
Andreas Theophanous (Editors)

The essays in this volume assess the political, economic and 
stategic consequences of the prospective Turkish accession to the 
European Union. 

2008 • 256 pages • ISBN 978-9963-634-50-7 • €20

Coffee House Embellishments
Nicos Philippou

Nicos Philippou is perceptive both as a social researcher and as a 
photographer. He has written a scholarly introductory oral history 
of how Cypriot coffee-shops came to be caught up in Cypriot poli-
tics. In his photographs, avoiding romantic and picturesque images 
which normally attach to coffee houses, he has explored the “ver-
nacular aesthetics” [his term] of the objects on the walls. These 
are varied, surprising, suggestive, poignant, full of contrasts, iro-
nies and humour, and draw on several cultural traditions.

2007 • 112 pages • ISBN 978-9963-634-47-7 • €24

Cultures of Memory / Memories of Culture
Stephanos Stephanides (Editor) / Antonis Balasopoulos & 
Nephie Christodoulidou (Assistant Editors)

Cultures of Memory / Memories of Culture is an interdisciplinary 
approach to Memory Studies. Beginning with the premise that 
culture and memory are coterminous, the collection of essays by 
scholars from around the world articulates perspectives on the 
complexities of this inter-relationship. They highlight how memory 
is situated in time and place, in historical and social experience, 
in unconscious fantasies and in the personal, and how it is articu-
lated in modes of artistic and cultural expression, in legal and po-
litical systems. A section of the book brings together reflections of 
memory in prose and poetry by Cypriot creative writers.

2007 • 355 pages • ISBN 978-9963-8758-2-5 • €16

Accession to the Eurozone and the Reunification of 
the Cyprus Economy
Andreas Theophanous & Yiannis Tirkides (Editors)

In 2006, Cyprus was a new member of the European Union and 
working to successfully join the European Monetary Union in 2008. 
The authors of this volume took a look at the challenges Cyprus 
faced joining the EMU, as well as its potential impact on Cyprus 
should it become reunified.

2006 • 286 pages • ISBN 9963-634-34-6 • €17

Essays in Ancient Greek Philosophy
Richard N. Bosley & Christos Y. Panayides (Editors)

This collection of articles seeks to establish the study of analytical 
philosophy in Cyprus. To that end, the contributors, Allan Gotthelf, 
Jim Bogen, James E. McGuire, Charlotte Witt and Antony Hatz-
istavrou, generously gave permission to reprint important papers 
of theirs that had been previously published.

2006 • 193 pages • ISBN 9963-634-28-1 • €21
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Date Rape Cases among Young Women: 
Strategies for Support and Prevention
Mediterranean Institute of Gender Studies, Cyprus (Coordinator)

The resource book is a result of the transnational project titled 
‘Date Rape Cases among Young Women and the Development of 
Strategies for Support and Prevention’, which was funded by the 
Daphne II Programme, European Commission. It incorporates the 
results of a study conducted by partner organisations in Greece, 
Latvia, Malta, Lithuania, as well as Cyprus. It also includes good 
practice examples for support and prevention of date rape and 
sexual assault, as well as policy recommendations and strategies 
at the national and EU levels. 

2008 • 55 pages • ISBN 978-9963-634-56-9 • €15

Η Μεταφυσική των Ναρκωτικών - 
Δοκίμιο Εφαρμοσμένης Ηθικής 
Γιώργος Ι.Τσιάντης

Αν τα ναρκωτικά συνιστούν ένα βιολογικό ή αυστηρώς ατομικό πρό-
βλημα τότε η παροχή κάποιας υποκατάστατης ουσίας επαρκεί ως 
λύση. Αν όμως υποστηρίζουμε πως τα ναρκωτικά αποτελούν ναι 
μεν ένα πολυπαραγοντικό, αλλά πρωταρχικώς ένα σαφέστατα κοι-
νωνικό πρόβλημα, τότε οι «λύσεις» που προτείνονται θα πρέπει να 
ενσωματώνουν στον πυρήνα τους αυτήν την κοινωνική και δη «πο-
λιτική» με το αρχαιοελληνικό νόημα του όρου διάσταση: δηλαδή την 
«πολιτική» που ασκείται από τους πολίτες στο πλαίσιο της «πόλης».

2008 • 287 σελίδες • ISBN 978-9963-634-44-6 • €14

Εμπόριο Γυναικών στην Κυπριακή Δημοκρατία
Ramona Lenz

Η έρευνα της Ramona Lenz περιγράφει τις διαδικασίες εισόδου 
«καλλιτέχνιδων» από την Ανατολική Ευρώπη στην Κύπρο, καθώς 
και τον τρόπο λειτουργίας των τοπικών καμπαρέ, επιχειρώντας να 
τεκμηριώσει την εξάρτηση των γυναικών αυτών, μέσα από συν-
εντεύξεις με εμπόρους και με πελάτες της ερωτικής βιομηχανίας 
στην Κυπριακή Δημοκρατία. Καταγράφει την προσπάθεια ωραιο-
ποίησης της εκμετάλλευσης των «καλλιτέχνιδων» με το δικαιολο-
γητικό της «ελευθερίας» που έχουν να εγκαταλείψουν το χώρο της 
εργασίας τους και να επιστρέψουν στη χώρα τους.

2006 • 171 σελίδες • ISBN 9963-634-27-3 • €15

Έξω οι Μαύρες Κότες: Δραστηριότητες για τη 
Διδασκαλία της Διαφορετικότητας – Εγχειρίδιο 
Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής για Εκπαιδευτικούς
Παναγιώτης Αγγελίδης, Αντωνία Μιχαηλίδου & 
Τασούλα Στυλιανού

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι η παροχή δραστηριοτήτων για βελ-
τίωση της πρακτικής των εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμι-
κής εκπαίδευσης. Στο πρώτο μέρος, παρουσιάζονται ιστορίες που 
μπορούν να διδαχθούν με σκοπό την καλλιέργεια θετικών στάσεων 
απέναντι στη διαφορετικότητα. 

Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται η ανάλυση σκιαγραφήσεων ως  
μια τεχνική προς την ανάπτυξη πρακτικών διαπολιτισμικής εκπαί-
δευσης, και στο τρίτο μέρος, παρουσιάζονται συγκεκριμένες δρα-
στηριότητες και παιχνίδια που έχουν ως στόχο την εξάσκηση του 
πρακτικού μέρους.

2006 • 118 σελίδες • ISBN 9963-634-38-9 • €9

Εκτός του Χάρτη/Off the Map
Νίκος Φιλίππου / Nicos Philippou

Οι φωτογραφίες του Νίκου Φιλίππου απεικονίζουν ανθρώπους και 
χώρους στην Παλιά Λευκωσία, οι οποίες με ξεχωριστό τρόπο μετα-
δίδουν την αίσθηση του να ζει κανείς «εκτός», κάτι το οποίο έχουν 
εκφράσει πολλά άτομα που ζουν στην κοινότητα. Συγχρόνως, όμως, 
το βιβλίο σχετίζεται με τις ρίζες και την επίγνωση του «ανήκειν». 
Αυτό τον περίπλοκο συνδυασμό σκοπεύει να αποκαλύψει το Εκτός 
του Χάρτη. Το βιβλίο περιλαμβάνει μια διεισδυτική εισαγωγή από 
τον David Officer.
Nicos Philippou’s photographs of people and places in Old Nicosia 
brilliantly portray the sense of living ‘on the outside’ that many in 
the community express. At the same time, however, this is a book 
about knowing one’s roots and finding home. It is this complex 
combination which Off the Map aims to disclose. The book includes 
an insightful introduction by David Officer.

2005 • 109 σελίδες/pages • ISBN 9963-634-26-5 •€15

Cypriot Identities: A Conversation on Paper
Karin B. Costello (Editor)

Cypriot Identities presents a broad range of uncensored voices, 
including academics, civic leaders, university students, and 
professional writers. In 53 essays, poems, and short stories 
that focus on the topics of place, people, cultural traditions, and 
choices, these writers from all over the island reflect on their 
differing experiences and understanding of Cypriot identity.

2005 • 176 pages • ISBN 9963-9108-0-7 • €14

Η Ψυχολογία και η Σεξουαλικότητα της Τρίτης Ηλικίας
Άθως Ερωτοκρίτου

Ο στόχος του βιβλίου «είναι το σπάσιμο της ‘συνωμοσίας της 
σιωπής’ και η διάλυση των μύθων που είναι φτιαγμένοι για τα 
γηρατειά, αποδεικνύοντας ότι τα άτομα της τρίτης ηλικίας δεν είναι 
ξοφλημένοι απόμαχοι της ευημερούσας κοινωνίας, μα άνθρωποι 
που συνεχίζουν να ζουν, να υπάρχουν, να προσφέρουν, να αγαπούν, 
να ερωτεύονται, να δημιουργούν και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα 
να τους κρατούμε στην απομόνωση και την αποξένωση».

1995 • 182 σελίδες • ISBN 9963-7598-6-6 • €10



20 21

BOOKS / ΒΙΒΛΙΑ BOOKS / ΒΙΒΛΙΑ 

Δεξιότητες Μελέτης
Χρήστος Θεοφιλίδης

Το βιβλίο είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο σε φοιτητές κολλεγίων και πα-
νεπιστημίων. Σ’ αυτό περιγράφονται αναλυτικά τρεις δεξιότητες 
μελέτης: παρακολούθηση διάλεξης και τήρηση σημειώσεων, με-
λέτη διδακτικού εγχειριδίου/άρθρου και συγγραφή επιστημονικής 
μελέτης. Έχει επαγωγικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι ο φοιτητής 
έχει την ευκαιρία να μελετήσει στίγματα εργασίας φοιτητών στους 
πιο πάνω τομείς, να εντοπίσει ο ίδιος τα ελλείμματα που έχει και να 
λάβει διορθωτικά μέτρα. Μελετώντας προβλήματα και «περιπτώ-
σεις» άλλων φοιτητών, καταλήγει ο ίδιος σε συμπεράσματα για το 
πώς ενδείκνυται να δράσει ως φοιτητής.

2005 • 144 σελίδες • ISBN 9963-8946-4-X • €14

Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ 1955-1959 στον Αθηναϊκό Τύπο
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους (Επιμελητής)

O τόμος είναι αποτέλεσμα έρευνας για να διαπιστωθεί ο τρόπος με 
τον οποίο οι Αθηναϊκές εφημερίδες της περιόδου 1955-59 κάλυψαν 
και προέβαλαν τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ.

2005 • 225 σελίδες • ISBN 9963-634-25-7 • €43

Τηλεόραση και Τηλεκουλτούρες: Στην Κόψη της 
Παγκοσμιοποίησης
Νάγια Ρούσου

To βιβλίο, το οποίο επιχορηγείται από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες 
του Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αποτελείται από 
επτά μελέτες που καταπιάνονται με τη σχέση τηλεόρασης και 
τηλεθεατών στον κυπριακό χώρο. Θέματα των μελετών, η γλώσσα 
και ο πολιτισμός στα πλαίσια της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης, 
οι ειδήσεις και τα τυποποιημένα «πλαίσια» στα οποία συνήθως 
συντάσσονται και μεταδίδονται, η μεταφορά στην τηλεόραση 
τρομοκρατικών επεισοδίων και οι αντιδράσεις των τηλεθεατών, ο 
συνεχής προσπολιτισμός του κοινού (η συσσωρευμένη καλλιέργεια 
της τηλεοπτικής εμπειρίας), οι τηλεοπτικές αναπαραστάσεις των 
γυναικών, η τηλεόραση και το παιδί και η τηλεοπτική διαφήμιση σε 
σχέση με τη διατροφή των νέων.

2005 • 115 σελίδες • ISBN 9963-7693-6-5 • €14

ΜΜΕ και Eξωτερική Πολιτική
Γιώργος Γεωργίου (Επιμελητής)

Η έκδοση περιλαμβάνει μελέτες και άρθρα ειδικών σε θέματα μέσων 
μαζικής επικοινωνίας και εξωτερικής πολιτικής και εκδόθηκε από 
το Ινστιτούτο Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΙΜΜΕ), σε συνεργασία 
με το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών και Μελετών (ΙΕΠΕΜ) 
Ανατολικής Μεσογείου.

2004 • 144 σελίδες • ISBN 9963-634-18-4 • €10

Ο Φιφής Ιωάννου, η Αριστερά και το Κυπριακό
Νίκος Περιστιάνης (Επιμελητής)

Το βιβλίο αποτελεί μια επιμελημένη έκδοση σειράς δημοσιευμάτων 
του δημοσιογράφου Φιφή Ιωάννου, έναν πρωτοπόρο διανοούμενο της 
αριστεράς, με σημαντική παρουσία στο χώρο της δημοσιογραφίας και 
πρωταγωνιστικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα του τόπου, κυρίως από 
τη θέση του ως Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, την περίοδο 1945-1949, στην εφημερίδα 
Απογευματινή το 1972. Πέρα από το κύριο κείμενο, ο τόμος αυτός φιλο-
ξενεί ένα εισαγωγικό βιογραφικό άρθρο για τον Φιφή Ιωάννου από τον 
Χρύσανθο Χρυσάνθου, καθώς και μια κριτική εισαγωγή για την πορεία 
της αριστεράς, από τη γένεση της στις πρώτες δεκαετίες του εικοστού 
αιώνα μέχρι το 1950, από τον επιμελητή της έκδοσης Νίκο Περιστιάνη.

2004 • 309 σελίδες • ISBN 9963-634-16-8 • €21

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 1896 και 1906 μέσα από τις 
Kυπριακές Eφημερίδες: Η Kυπριακή Συμμετοχή και η 
Εθνική Έξαρση
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους

Η πολυτελής αυτή έκδοση, εμπλουτισμένη με έγχρωμο φωτογραφικό 
υλικό, παρουσιάζει για πρώτη φορά πώς ο κυπριακός Τύπος κάλυψε και 
προέβαλε του διεθνείς ολυμπιακούς αγώνες στην Αθήνα το 1896 και 1906.

2004 • 220 σελίδες • ISBN 9963-634-15-Χ • €30

EU Enlargement and New Security Challenges in the 
Eastern Mediterranean
S. Victor Papacosma, Andreas Theophanous & James 
Sperling (Editors)

The contributions in this book look at the effect the Iraq war has had 
on the Eastern Mediterranean, as well as on the transatlantic rela-
tions between the EU and the US. The war has brought to the fore dif-
fering assessments and policies between the US and members of the 
EU, particularly France and Germany. Such differences are most pro-
nounced in policies towards what has been described as the Greater 
Middle East. They may yet also determine developments in the East-
ern Mediterranean and beyond.

 2004 • 419 pages • ISBN 9963-634-19-2 • €17

The Gender & Media Handbook: Promoting Equality, 
Diversity and Empowerment
Myria Vassilidou (Project Coordinator)

The first of its kind in Cyprus, this handbook is for journalists who want 
to change the way gender is presented in the Media. It includes informa-
tion about women and the media, both in Cyprus and abroad, exercises 
to use in workshops, and an abundant supply of contacts and examples 
of how women have changed the media all over the world. It was pub-
lished within the framework of the project “Gender, Conflict and the Me-
dia: Working Toward Egalitarianism and Peace”, a bi-communal project 
which was supported with a grant from the Bi-Communal Development 
Programme, funded by USAID and UNDP and executed by UNOPS.

2005 • 166 pages • €21



22 23

BOOKS / ΒΙΒΛΙΑ BOOKS / ΒΙΒΛΙΑ 

The Cyprus Question and the EU: The Challenge 
and the Promise
Andreas Theophanous

The Cyprus problem is also a European and an international 
problem, and its resolution will inevitably have repercussions be-
yond Cyprus’s territorial boundaries. Its solution would not only 
safeguard and promote EU ideals and interests, but would also act 
as a model of peaceful coexistence and creativity between Greek-
Cypriot Christians and Turkish-Cypriot Muslims. In an age when 
the objective of promoting intercultural cooperation is very high on 
the international agenda, such an outcome in Cyprus would be a 
worthwhile step in the right direction.

2004 • 218 pages • ISBN 9963-634-23-0 • €22

Το Σχέδιο Ανάν και η Ευρωπαϊκή Επιλογή
Ανδρέας Θεοφάνους

Η έκδοση αυτή αναλύει σε βάθος τις πρόνοιες του Σχεδίου Ανάν, με 
βάση τόσο την πρώτη έκδοση του Σχεδίου όσο και τις δύο πρώτες 
αναθεωρήσεις που ακολούθησαν. Παράλληλα, στο βιβλίο αναλύε-
ται η δυναμική που προσδίδει η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στην ΕΕ σε σχέση με την ευρύτερη φιλοσοφία του Σχεδίου Ανάν και 
την πορεία λύσης του Κυπριακού. Στα συμπεράσματα και τις ειση-
γήσεις, ο καθηγητής Θεοφάνους προτείνει μια στρατηγική αναζή-
τησης Ευρωπαϊκής λύσης για την Κύπρο, η οποία θα είναι ωφέλιμη 
για όλους τους νόμιμους κατοίκους του νησιού ενώ ταυτόχρονα θα 
εξυπηρετούσε και ευρύτερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2003 • 142 σελίδες • ISBN 960-02-1662-2 • €14

Πολιτική Επικοινωνία και Προεκλογικές Εκστρατείες
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους (Επιμελητής)

Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει ανακοινώσεις που έγιναν κατά τη δι-
άρκεια ημερίδας που έλαβε χώρα στη Λευκωσία στις 7 Απριλίου 
2001 με τίτλο: «Πολιτική Επικοινωνία και Προεκλογικές Εκστρα-
τείες: Ο Ρόλος των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας».

2003 • 53 σελίδες • ISBN 9963-634-08-7 • €5

Η Ανώτατη Εκπαίδευση στον 21ο Αιώνα
Γ. Μαυροειδής & Α. Πέτρου (Επιμελητές)

Αυτό το βιβλίο αναφέρεται στο πώς το πανεπιστήμιο πρέπει να 
εγκαταλείψει το φρούριο στο οποίο οχυρώνεται και να σταθεί πιο 
κοντά στην πλειοψηφία του λαού, σε παγκόσμιο, περιφερειακό και 
εθνικό επίπεδο. Σχολιάζει επίσης πώς το παρόν και το μέλλον του 
πανεπιστημίου πρέπει να μην είναι μακριά από τα ιστορικά πρότυπα 
του θεσμού, να στηρίζεται στα μεγάλα ιδεώδη της δημοκρατίας και 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ασφαλώς, να μη βρίσκεται έξω 
από τις σύγχρονες και ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις των καιρών.

2003 • 149 σελίδες • ISBN 9963-634-11-7 • €19

Α Viable Solution to the Cyprus Problem
Andreas P. Kyriacou

This book discusses through a political economy perspective 
what a viable solution to the Cyprus problem may consist of. The 
approach is economic in that it employs the tools of analysis of 
that discipline and it is political in that the object of analysis are 
those constitutions-institutions or arrangements proposed for the 
peaceful coexistence of the citizens of a reunified island. The book 
discusses the main aspects of the dispute in the context of the 
Annan Plan and the island’s accession to the European Union.

2003 • 209 pages • ISBN 9963-634-09-5 • €14

Η Ελευθεροποίηση των Επιτοκίων και Κεφαλαίων 
και οι Επιπτώσεις στην Κυπριακή Οικονομία και στο 
Συνεργατικό Πιστωτικό Κίνημα
Ανδρέας Θεοφάνους, Γιάννης Τιρκίδης, Σταύρος Τομπάζος, 
Σταύρος Ευαγόρου & Θεόδωρος Πελαγίδης

Το βιβλίο εξετάζει τη στιγμή κατά την οποία η Κύπρος βρίσκεται 
μπροστά σε μια κατάσταση όπου η απόκλιση μεταξύ αποτελεσμά-
των από διαφορετικές επιλογές σε επίπεδο πολιτικής και λύσεων 
είναι πολύ μεγάλη. Εξετάζει την οικονομική στρατηγική σε σχέση 
με τα υφιστάμενα διαρθρωτικά προβλήματα, την ένταξη και τη συμ-
μετοχή στην ΕΕ καθώς και τη λύση του Κυπριακού προβλήματος.

2003 • 257 σελίδες • ISBN 9963-634-12-5 • €17

Aristotle on Modality and Determinism
Christos Y. Panayides

This book is a careful and learned examination of current interpre-
tations of Aristotle’s modal thinking and his response to extreme 
determinism. In particular, Panayides analyses Metaphysics E. 3, 
De Interpretatione 9, Metaphysics Θ. 3, and De Caelo A. 12

2002 • 152 pages • ISBN (Hardback) 9963-634-05-2 • €17 
ISBN (Paperback) 9963-634-06-0 • €12

Ευρωπαϊκή Κύπρος: Πολιτειακή Δομή, Οικονομία και 
Κοινωνία - Η Ένταξη και τα Σενάρια Λύσης
Ανδρέας Θεοφάνους

Το κοινοτικό κεκτημένο και ιδίως οι θεσμικές προδιαγραφές της 
Ένωσης σε συνδυασμό με τη μεγάλη συζήτηση για το μέλλον της 
Ευρώπης είναι πλέον στοιχείο οποιουδήποτε θεσμικού διακανονι-
σμού στο Κυπριακό. Μέσα σ’αυτό το νέο και σαφές πλαίσιο εμφανί-
ζεται η μελέτη του καθηγητή Ανδρέα Θεοφάνους για την πολιτειακή 
δομή, την οικονομία και την κοινωνία σε μια Ευρωπαϊκή Κύπρο. 

2002 • 269 σελίδες • ISBN 960-08-0247-5 • €21
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Τηλεόραση και Πολιτιστική Ταυτότητα της 
Κυπριακής Νεολαίας
Νάγια Ρούσου

Τα πορίσματα από την έρευνα αυτή η οποία «μας προσφέρει 
μια πρωτότυπη, διορατική προσέγγιση στη θέση που κατέχει η 
τηλεόραση στη ζωή της κυπριακής νεολαίας», κατέδειξαν μια 
λειτουργική σχέση ανάμεσα στην τηλεοπτική παρακολούθηση και 
σε πτυχές της πολιτιστικής ταυτότητας της κυπριακής νεολαίας 
(ηλικίας 13 – 18 χρόνων), που αφορούν θέματα εθνότητας, γλώσσας, 
τρόπου ζωής και πολιτικών/πολιτιστικών απόψεων και αξιών. Η 
έρευνα στηρίζεται σε ένα ασυνήθιστο συνδυασμό διαφορετικών 
μεθοδολογικών προσεγγίσεων από την ερευνήτρια, που οδηγεί σε 
«μια επιστημολογική προσέγγιση η οποία υπερβαίνει την παράδοση 
εκείνη της κουλτουραλιστικής απαισιοδοξίας, που υπέσκαπτε τις 
σχετικές (πολιτιστικές) μελέτες, εδώ και πολλά χρόνια».

2002 • 328 σελίδες • ISBN 9963-7693-4-9 • €21

Federal Constitutions and the Division of Powers and 
Competencies between the Federation and the States
Andreas E. Pantelides

This book presents a comparative study of the federal systems 
of four English-speaking (USA, Canada, Australia, and India) and 
three German-speaking countries (Germany, Austria and Switzerland). 
While it mostly deals with the mode of the division of powers and 
competencies between the federation and the states, its overall 
aim is to enhance our knowledge of a federation as a solution to 
problems of political integration within modern democratic systems.

2001 • 389 pages • ISBN 9963-634-02-8 • €26

Unofficial Views: Cyprus, Society and Politics
Peter Loizos

This collection of essays brings together research spanning over 
a 30-year period. Issues discussed include: relations between 
Greek and Turkish Cypriots in the colonial period; the origins of 
the “dowry” problem in Cyprus; the shifting meanings of the 
Enosis slogan during a hundred year period; the deeper structural 
reasons for the political challenge to British rule; the reasons and 
responsibilities for 1974; the realistic time-frame for a settlement 
of the Cyprus problem; and the systematic and rigorous explanation 
of inter-communal violence.

2001 • 182 pages • ISBN 9963-634-03-6 • €15

Learning in Mathematics and Science and 
Educational Technology: Volume I and II
Athanasios Gagatsis (Editor)

This set of two volumes includes the proceedings of a conference on 
Mathematics, Science and Educational Technology. Contributions 
include selected papers by invited professors from European 
Universities. The proceedings cover a wide range of topics for both 
primary and secondary levels of education and are divided into five 
chapters, namely: Didactics in Mathematics; History and Didactics 
of Mathematics; Technology in Education; Learning in Science; 
Educational Assessment. The content of the papers presented 
raises the need for educational reformation and provides ideas 
and suggestions for developing new and innovative solutions to the 
teaching/learning problems in Mathematics Education.

2001 • ISBN (Set) 9963-8251-2-5 • 
Vol 1: 367 pages • ISBN 9963-8251-3-3 • €17
Vol 2: 376 pages • ISBN 9963-8251-4-1 • €17

Αξιολόγηση Επενδύσεων
Μάριος Κ. Χρίστου

Το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο για διευθυντικά στελέχη που δεν 
έχουν κατάρτιση στη λογιστική ή στα χρηματοοικονομικά θέματα, 
αφού προσφέρει μια ευκολονόητη, βήμα προς βήμα αναλυτική 
προσέγγιση των κύριων τεχνικών αξιολόγησης επενδύσεων. 
Τα θεωρητικά ζητήματα γίνονται πιο κατανοητά με τη χρήση 
αριθμητικών παραδειγμάτων, σχεδιαγραμμάτων κ.ά. Το βιβλίο 
χωρίζεται σε τρία κύρια μέρη: (Α) H Τέχνη της Αξιολόγησης 
Επενδύσεων, (Β) Βραχυπρόθεσμη και Μακροπρόθεσμη Ανάλυση 
και (Γ) Εφαρμογή Αξιολόγησης Επενδύσεων. Υπάρχουν επίσης 
χρήσιμα παραρτήματα που αφορούν κύριους Χρηματοοικονομικούς 
Δείκτες, Τύπους Χρηματοοικονομικής Αξιολόγησης, καθώς και ένα 
σύντομο Αγγλοελληνικό Λεξικό ειδικών όρων.

2000 • 169 σελίδες • ISBN 9963-8487-0-2 • €15

H Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Νέο 
Διεθνές Περιβάλλον: Προκλήσεις και Προοπτικές
Ανδρέας Θεοφάνους

Το βιβλίο καταπιάνεται με την προσπάθεια ένταξης της Κύπρου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. 
Εξετάζονται τα δύο αυτά ζητήματα, καθώς και το πώς επηρεάζονται 
από το περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον. Κατατίθενται επίσης 
ιδέες για το πώς η Κύπρος μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στις 
ποικιλόμορφες προκλήσεις.

2000 • 319 σελίδες • ISBN 960-08-0192-4 • €22
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Cyprus and the European Union
Andreas Theophanous, Nicos Peristianis, 
Andreas Ioannou (Editors)

The prospective accession of Cyprus to the European Union is one 
of the most complicated cases ever tackled by the Union in the 
course of its enlargement. A major reason is that the accession 
process has de facto been linked with the Cyprus problem and its 
multiple dimensions, such as the issue of security in the Eastern 
Mediterranean, and to some extent with Turkey’s relations with the 
EU. All these aspects are considered in this volume.

1999 • 220 pages • ISBN 9963-634-00-1 • €17

A Multidimensional Approach to Learning in 
Mathematics and Sciences
Athanasios Gagatsis (Editor)

This publication is an important contribution to the teaching of 
Mathematics and Sciences. The 15 contributions in this volume 
were written by distinguished personalities in the field and were 
presented at a seminar held in 1999. Chapters are Didactics of 
Mathematics, Technology in Education, Psychological Foundations 
of Sciences and Mathematics Learning, and Mathematics 
Evaluation – Statistical Methods.

1999 • 511 pages • ISBN 960-312-063-4 • €17

Food and the Traveller: Migration, Immigration, 
Tourism and Ethnic Food
Patricia Lysaght (Editor)

Travel usually involves movement into a new environment and 
some form of change, often in relation to food. The traveller’s 
reaction to this change will be influenced by the reasons for the 
travel and by its scope and duration. The food sector of the host 
community is also influenced by the movement of people, such as 
that involved in mass tourism, large scale immigration, or internal 
migration, because of war or natural disaster, or by conquest 
or colonisation. These issues – and more – were thoroughly 
discussed at the 11th Conference of the International Commission 
for Ethnological Food Research, held in Cyprus in 1999. The 
results of that broad exploration on the interaction between food 
and travel are contained in this book.

1998 • 342 pages • ISBN 9963-7982-8-4 • €27

Οι Πρώτες Ελληνικές Εφημερίδες της Λευκωσίας
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους

Στην έκδοση αυτή ο συγγραφέας παρουσιάζει σε συντομία τις 
κυριότερες ελληνικές εφημερίδες που κυκλοφόρησαν στη 
Λευκωσία από τα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας (1878), μέχρι 
την προσάρτηση της Κύπρου από τη Βρετανία (1914). Γίνεται 
αναφορά σε δεκαέξι εφημερίδες, με πλήρη στοιχεία ως προς τα 
έτη κυκλοφορίας, τον εκδότη, τη συχνότητα και το μέγεθος της 
κάθε εφημερίδας και την κατηγορία των θεμάτων με τα οποία 
καταπιάνονταν. 

Η έκδοση περιλαμβάνει και αντίγραφα της πρώτης σελίδας της 
πρώτης έκδοσης της κάθε εφημερίδας.

1997 • 72 σελίδες• ISBN 9963-8055-4-X • €5

Security and Cooperation in the Eastern 
Mediterranean
Andreas Theophanous, Van Coufoudakis (Editors)

The Conference on Security and Cooperation in the Eastern Medi-
terranean, that was organised by the Research and Development 
Centre - Intercollege in Nicosia, 15-17 January 1996, was a unique 
event in a unique place. It was held in the divided capital of the 
last divided country of Europe and brought together scholars from 
Greece, the Balkans, Western Europe and the United States, who 
discussed a wide array of topics relating to security and coopera-
tion in the region.

1997 • 254 pages • ISBN 9963-7982-7-6 • €17

A Question of Identity: Language Use in Cyprus
Lydia Sciriha

This book analyses the findings of a quantitative sociolinguistic 
survey on language and identity in Cyprus. It focuses on the 
Cypriot’s use of the Greek Cypriot dialect and Standard Modern 
Greek in different domains and with different intervenors. It 
also analyses the respondents’ language use and their attitudes 
towards those two varieties, as reflecting the on-going struggle 
for identity. The book throws important light on the processes 
of nation-building and political and social interaction through 
language going on in Cyprus at present. In this regard, it also 
provides empirical data on the overt and not so overt processes 
operative within the educational system.

1996 • 112 pages • ISBN 9963-7982-3-3 • €14

The Political Economy of a Federal Cyprus
Andreas Theophanous

This book “presents a comprehensive analysis of the various 
aspects of the political economy of a Federal Cyprus. The sig-
nificance of this book lies not only in that it will contribute to the 
understanding of the problems and the prospects of a federal 
structure in Cyprus; it also constitutes a very clear and useful 
road-map towards federation, the accepted basis of a solution 
to the Cyprus problem. The author deals with the economic as-
pects and consequences of two models of federation: ‘loose’ and 
‘strong’ federation and underlines the great importance of the 
role that the European Union can play.”

1996 • 237 pages • ISBN 9963-7982-5-Χ • €17
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Βουλευτικές: Ιστορία, Αριθμοί, Ανάλυση
Ανδρέας Χατζηκυριάκος, Χριστόφορος Χριστοφόρου

Το βιβλίο αποτελεί την πρώτη προσπάθεια συνολικής παρουσίασης 
της πολιτικής και κομματικής ζωής στην Κύπρο και της συμπεριφο-
ράς του Κύπριου ψηφοφόρου. Αρχίζοντας από την πρώτη φορά που 
στήθηκαν κάλπες στην ανεξάρτητη Κύπρο, το 1960 μέχρι σήμερα, το 
βιβλίο παρουσιάζει τη σύγχρονη ιστορία του τόπου, εντοπίζει και 
αναλύει τις μετατοπίσεις ψηφοφόρων και τη δύναμη των κομμάτων 
σε σχέση με τη γεωγραφική και κοινωνική προέλευσή τους.

1996 • 237 σελίδες • ISBN 9963-7982-4-1 • €17

Οι Πρώτες Κυπριακές Εφημερίδες και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα των Ελλήνων της Κύπρου
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους

Στην έκδοση αυτή, που είναι το αποτέλεσμα έρευνας που χρηματο-
δοτήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, εξετάζεται και αναλύε-
ται ο ρόλος των πρώτων κυπριακών εφημερίδων ως προστάτιδων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ελλήνων της Κύπρου στα πρώτα 
χρόνια της Αγγλοκρατίας. Παρουσιάζονται τα πρώτα κυπριακά τυ-
πογραφεία και οι πρώτες εφημερίδες και αναλύεται η μαχητική αρ-
θρογραφία τους κατά του βρετανικού καθεστώτος.

1995 • 364 σελίδες • ISBN 9963-8055-0-7 • €20

Εκεί που το Κυπριακό Θαύμα Δεν Έφτασε: Δομικές 
και Θεσμικές Ανεπάρκειες και 
Πολιτικοκοινωνικά Ελλείμματα
Δημήτρης Χριστοδούλου

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί μια ανάλυση και τεκμηρίωση πάνω στα 
κενά και τα ελλείμματα που η ευημερία της σημερινής Κύπρου πα-
ρουσιάζει και που πρέπει να συμπληρωθούν για να ολοκληρώσει το 
«θαύμα» που έχει ήδη εδραιώσει. Το βασανιστικό «μυστήριο» της 
διάχυτης και αυξανόμενης γενικής ευμάρειας από τη μια και του 
διευρυνόμενου κοινωνικού και πολιτιστικού ελλείμματος από την 
άλλη είναι θεμελιακή επιστημονική πρόκληση η οποία επιβάλλει 
σοβαρή και επισταμένη έρευνα και διάγνωση.

1995 • 164 σελίδες • ISBN 9963-7982-2-5 • €14

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Στο έκτασης έξι τόμων (10 βιβλίων) και 6000 περίπου σελίδων έργο, Συμβολή στην Ιστορία του 
Κυπριακού Τύπου, περιλαμβάνονται για πρώτη φορά όλες οι ελληνόγλωσσες εφημερίδες και 
τα περιοδικά της Κύπρου, της περιόδου 1878-1960, ενώ στο παράρτημα του Μέρους Β´ του Στ’ 
τόμου, περιλαμβάνονται μόνο οι εφημερίδες της περιόδου 1960-2010 που ανέρχονται σε 219. 
Στην περίοδο 1878-1960 έχουν επισημανθεί, καταγραφεί και παρουσιασθεί 139 εφημερίδες 
και 67 περιοδικά. Στο τέλος του έργου παρατίθενται κατάλογοι των εφημερίδων και περιοδικών 
κατά χρονολογική και αλφαβητική σειρά, καθώς και ευρετήρια των κύριων ονομάτων.

Για κάθε εφημερίδα και περιοδικό δίδονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους στοιχεία 
(μέγεθος, σχήμα, αρ. σελίδων, τιμή, τυπογραφείο εκτύπωσης, ημερομηνία έκδοσης και 
αναστολής), τα βιογραφικά στοιχεία των βασικών συντελεστών έκδοσης (εκδότη, ιδιοκτήτη, 
αρχισυντάκτη), πλήρης αποδελτίωση των περιεχομένων του πρώτου φύλλου ή τεύχους 
καθώς και μερική ή πλήρης αποδελτίωση των περιεχομένων τους, ιδιαίτερα των περιοδικών.

Συμβολή στην Ιστορία του Κυπριακού Τύπου: 
Τόμος ΣΤ’ (1945-1960) – Μέρη Α’ & Β’
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους

Μέρος Α’ • 2011 • 680 σελίδες 
ISBN 978-9963-9926-2-1 • €30

Μέρος Β’ • 2011 • 280 σελίδες 
ISBN 978-9963-634-3-8 • €20

Συμβολή στην Ιστορία του Κυπριακού Τύπου: 
Τόμος Ε’ (1931-1945) – Μέρη Α’ & Β’
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους

Μέρος Α’ • 2009 • 512 σελίδες 
ISBN 978-9963-634-77-4 • €25

Μέρος Β’ • 2009 • 456 σελίδες 
ISBN 978-9963-634-78-1 • €25

Συμβολή στην Ιστορία του Κυπριακού Τύπου: 
Τόμος Δ’ (1914-1931) – Μέρη Α’ & Β’
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους

Μέρος Α’ • 2006 • 576 σελίδες 
SBN 9963-634-36-2 • €25

Μέρος Β’ • 2006 • 552 σελίδες 
ISBN 9963-634-36-2 • €25

Συμβολή στην Ιστορία του Κυπριακού Τύπου: 
Τόμος Γ’ (1900-1914) – Μέρη Α’ & Β’
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους

Μέρος Α’ • 2003 • 664 σελίδες 
ISBN 9963-634-10-9 • €25

Μέρος Β’ • 2003 • 656 σελίδες 
ISBN 9963-634-10-9 • €25
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Συμβολή στην Ιστορία του Κυπριακού Τύπου: 
Τόμος A’ (1878-1890) 
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους

1995 • 340 σελίδες • ISBN 9963-8055-2-3 • €15

Συμβολή στην Ιστορία του Κυπριακού Τύπου: 
Τόμος Β’ (1890-1900)
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους

1998 • 399 σελίδες • ISBN 9963-8055-7-4 • €20

Στυλιανός Χουρμούζιος: Εκπαιδευτικός, 
Δημοσιογράφος, Πρωτοψάλτης, Λογοτέχνης
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους

Ο Στυλιανός Χουρμούζιος υπήρξε μια μεγάλη προσωπικότητα που 
έδρασε στη Λεμεσό και τη Λευκωσία στο τέλος του 19ου αιώνα και 
στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Δημοσιογράφος, θεωρητικός 
της Βυζαντινής Μουσικής και πρωτοψάλτης, εκπαιδευτικός και 
λογοτέχνης, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην πνευματική ζωή 
της Κύπρου. Από τους πρωτεργάτες της Κυπριακής δημοσιογραφίας 
ίδρυσε την εφημερίδα Σάλπιγξ στη Λεμεσό το 1884, η οποία έζησε 
μέχρι το 1926. Τα θεωρητικά βιβλία του περί Βυζαντινής Μουσικής 
αποτελούν μέχρι σήμερα βασικά εγχειρίδια για τους πρωτοψάλτες 
και μελετητές της παραδοσιακής μας μουσικής. Το βιβλίο αποτελεί 
τον ένατο τόμο της σειράς Κυπριακή Λογοτεχνία του ΙΘ’ Αιώνα.

2009 • 224 σελίδες • ISBN 978-9963-634-73-6 • €20

Επαμεινώνδας Μοδινός: Ο Μποέμ Ποιητής της Λευκωσίας
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους

Η ζωή και το ποιητικό έργο ενός άγνωστου και ιδιόρρυθμου ποιητή 
της Λευκωσίας, του Επαμεινώνδα Μοδινού, που έζησε και έδρασε 
στα τέλη του ΙΘ’ αιώνα και στις αρχές του Κ’ αιώνα (1845-1921). Δεν 
άφησε εκδοθέν έργο και τα ποιήματα του βιβλίου συνελέγησαν από 
εφημερίδες και περιοδικά της πιο πάνω περιόδου.

2008 • 80 σελίδες • ISBN 978-9963-634-54-5 • €10

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ ΙΘ’ ΑΙΩΝΑ

Γεώργιος Ι. Κηπιάδης: Νομικός, Λόγιος, Λογοτέχνης
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους

Η ζωή και το έργο ενός διακεκριμένου πνευματικού τέκνου της Κύπρου 
που έδρασε κυρίως στην Αίγυπτο. Άσκησε το επάγγελμα του δικη-
γόρου στην Κύπρο και την Αίγυπτο, υπήρξε νομικός σύμβουλος του 
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, αλλά ασχολήθηκε και με την ποίηση, 
την ιστοριογραφία και τη δημοσιογραφία. Υπήρξε επίσης ο ιδρυτής και 
πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Αδελφότητας Αλεξάνδρειας.

2008 • 96 σελίδες • ISBN 978-9963-634-46-0 • €15

Θεόδουλος Φ. Κωνσταντινίδης: Εκπαιδευτικός, 
Δημοσιογράφος, Λογοτέχνης
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους

Ο έκτος τόμος της σειράς Κυπριακή Λογοτεχνία του ΙΘ΄ Αιώνα, 
περιλαμβάνει τη ζωή και το έργο του Θεόδουλου Φ. Κωνσταντινίδη, 
του Πατέρα της Κυπριακής Δημοσιογραφίας, του πρώτου Κύπριου 
Εκδότη και Δημοσιογράφου, που εξέδωσε στην Κύπρο τις πρώτες 
εφημερίδες και τα πρώτα περιοδικά.

«Εάν ο δημοσιογράφων ήναι υπόχρεως να επαναλαμβάνη δίκην 
ψιττακού, ό,τι ο τυχών Διοικητής αρέσκεται, ή έχει συμφέρον υπέρ 
εαυτού να διακηρύσση, τότε ουχί μόνον δεν εκπληροί την αποστο-
λήν του, αλλά πολλάκις καθίσταται εκουσίως όργανον ιδιοτελείας, 
παραβλάπτω σπουδαίως αντί να ωφέλησε τα συμφέροντα της ιδίας 
πατρίδος του, ή της χώρας εν η εκλήθη κατά τύχην ίνα δια του κα-
λάμου του αναπτύξη την κοινωνίαν και ευθαρσώς υποστηρίξη τα 
δίκαια του αδυνάτου καταπατούμενα, έστω και υπό του ισχυροτέ-
ρου κυβερνώντος».

Θεόδουλος Φ. Κωνσταντινίδης
Εφημερίδα Νέον Κίτιον,
4 Ιουνίου, 1879

2007 • 272 σελίδες • ISBN 978-9963-634-40-8 • €20

Χριστόδουλος Ηλ. Κουππάς: Εκπαιδευτικός, 
Δημοσιογράφος, Λογοτέχνης
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους

Ο πέμπτος τόμος της σειράς Κυπριακή Λογοτεχνία του ΙΘ’ Αιώνα, 
περιλαμβάνει τη ζωή και το έργο του Χριστόδουλου Ηλία Κουππά, 
ενός διακεκριμένου εκπαιδευτικού, δημοσιογράφου/εκδότη και 
λογοτέχνη του 19ου αιώνα.

«Κατά παράδοξον σύμπτωσιν η δημοσιογραφία εν Κύπρω είδε το 
φως καθ’ ην εποχή η Αγγλία κατελάμβανε την νήσον. Η Αγγλική 
διοίκησις και η δημοσιογραφία ήρξαντο ενταύθα το στάδιον 
αυτών συγχρόνως επήλθον εις τον τόπον ως δύο αποβιβαζόμενοι 
ταξειδιώται εξ ενός και του αυτού ατμόπλοιου επέδραμον τέλος 
ομού, ως δύο απόστολοι αντιθέτων δογμάτων, ταναντία φρονούντες, 
και ως εκ τούτου αλλοίους σκοπούς επιδιώκοντες».

Χριστόδουλος Ηλ. Κουππάς 
Εφημερίδα Ένωσις, 1887

2004 • 312 σελίδες • ISBN 9963-634-20-6 • €20
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Θεμιστοκλής Χ. Θεοχαρίδης: Δάσκαλος, 
Δημοσιογράφος, Λογοτέχνης
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους

Το βιβλίο αυτό, που αποτελεί τον τέταρτο τόμο της σειράς Κυπριακή 
Λογοτεχνία του ΙΘ’ Αιώνα, αναφέρεται στη ζωή και το έργο του Θε-
μιστοκλή Χ. Θεοχαρίδη, ενός ξεχωριστού λόγιου και πνευματικού 
ανθρώπου του 19ου αιώνα, ο οποίος διακρίθηκε ως εκπαιδευτικός, 
δημοσιογράφος και λογοτέχνης με πανελλήνια εμβέλεια.

«Η φωνή του αδικουμένου λαού είναι φωνή ισχυρά. Είναι αληθές, 
δεν αφικνείται απ’ αυθείας εις τα ακοάς των κρατούντων τας τύχας 
των λαών, διότι συνεχώς απωθεί και αποπέμπει αυτήν έξω των 
θυρών το αυτόθι ενεδρεύον συμφέρον, αλλά εγκολπούται αυτήν μία 
ισχυρά δύναμις, ουδετέρα, ήτις, καίτοι ουδαμώς ποθείται χρήσιν 
της υλικής βίας, υπάρχει όμως κραταιά και πανσθενής δι’ αυτό 
τούτο, διότι είναι ηθική, εξ ου και αδέκαστος – η κοινή γνώμη. Αυτή 
ως πολύφλοισβον ωκεάνιον ρεύμα προ των μεγάρων των δυνατών 
αναβοά: Ακούσατε, ακούσατε...».

Θεμιστοκλής Χ. Θεοχαρίδης
Εφημερίδα Στασίνος
Αρ. 92, 19/1 Δεκ. 1883.

2002 • 240 σελίδες • ISBN 9963-634-07-9 • €20

Θρασύβουλος Ρώπας: Γιατρός και Ποιητής
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους

Το βιβλίο αυτό αποτελεί τον τρίτο τόμο της σειράς Κυπριακή 
Λογοτεχνία του ΙΘ’ Αιώνα και αναφέρεται σε ένα σημαντικό 
επιστήμονα, άνθρωπο και ποιητή. Ο Θρασύβουλος Ρώπας υπήρξε 
ένας από τους πρώτους γιατρούς που πρόσφερε σημαντικές 
υπηρεσίες στην Κυπριακή κοινωνία, σε μια εποχή που οι γιατροί 
μετριούνταν στα δάκτυλα του ενός χεριού και οι επιδημίες θέριζαν 
εκατοντάδες. Ήταν ακόμα ένας προικισμένος, αισθαντικός και 
ρομαντικός ποιητής και ο πρώτος που εξέδωσε ποιητική συλλογή 
το 1879, που ήταν και το πρώτο βιβλίο που εκδόθηκε στην Κύπρο.

2001 • 116 σελίδες • ISBN 9963-634-04-4 • €15

Ιωάννης Β. Κηπιάδης: Λογοτέχνης και Δημοσιογράφος
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους

Στον δεύτερο αυτό τόμο της σειράς Κυπριακή Λογοτεχνία του ΙΘ’ 
Αιώνα ο συγγραφέας σκιαγραφεί τη ζωή και το έργο του Κύπριου 
λογοτέχνη και δημοσιογράφου Ιωάννη Κηπιάδη, που παρόλο το 
σύντομο της ζωής του (1868-1898), έχει να παρουσιάσει αξιόλογο 
έργο με τη μορφή εργασιών και μελετών που δημοσιεύτηκαν σε 
εφημερίδες της εποχής και οι οποίες έμειναν ξεχασμένες και 
αθησαύριστες. Προβάλλεται ιδιαίτερα «η συγκινητική του ιστορία, 
ο μόχθος και η αγωνία του για ανώτερες σπουδές και για κατάκτηση 
της γνώσης, ώστε να προσφέρει όσο το δυνατό περισσότερα στη 
χειμαζόμενη πατρίδα του».

2000 • 168 σελίδες • ISBN 9963-7554-0-2 • €15

Χρήστος Παπαδόπουλος: Λόγιος, Ποιητής, Ιστοριοδίφης
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους

Το βιβλίο αυτό αποτελεί τον πρώτο τόμο της σειράς Κυπριακή 
Λογοτεχνία του ΙΘ’ Αιώνα. Στην έκδοση σκιαγραφείται με μεγάλη 
λεπτομέρεια η ζωή και το έργο του Χρίστου Παπαδόπουλου, 
ο οποίος ενώ γεννήθηκε στη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας 
(1833), ύστερα από θεολογικές και νομικές σπουδές και γόνιμη 
υπηρεσία, πρώτα ως καθηγητής στη Θεολογική Σχολή Χάλκης και 
στη συνέχεια ως δικαστικός σε διάφορα μέρη της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, καταλήγει στην Κύπρο το 1877, όπου υπηρέτησε 
αρχικά ως Εμποροδίκης Λάρνακας και στη συνέχεια ως Επαρχιακός 
Δικαστής, μέχρι το 1889. Το κύριο μέρος του βιβλίου καταλαμβάνουν τα 
ποιήματα και το υπόλοιπο οι μελέτες και προεργασίες του συγγραφέα, 
που αποτελούν ιδιαίτερο εντρύφημα για τον αναγνώστη.

1999 • 248 σελίδες • ISBN 9963-8055-9-0 • €20

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ ΙΘ’ ΑΙΩΝΑ

Χριστάκης Κατσαμπάς: Πολιτικός και Δημοσιογράφος
Ινστιτούτο ΜΜΕ

Ο τόμος παρουσιάζει τη ζωή και το έργο ενός καταξιωμένου 
Κύπριου δημοσιογράφου, ο οποίος εργάστηκε από τη δεκαετία του 
1950 σε διάφορες εφημερίδες για να καταξιωθεί ως αρχισυντάκτης 
της εφημερίδας Ο Φιλελεύθερος. Υπηρέτησε επίσης ως Πρόεδρος 
της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, ως Βουλευτής του Δημοκρατικού 
Συναγερμού και ως Προεδρεύων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

2009 • 439 σελίδες • ISBN 978-9963-634-55-2 • €25

Θαλής Χ. Παπαδόπουλος: 
Ο Άνθρωπος και Δημοσιογράφος
Ινστιτούτο ΜΜΕ

Διακεκριμένος δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής άρχισε τη 
δημοσιογραφική του καριέρα το 1932, ενώ ταυτόχρονα διατηρούσε 
και φαρμακείο στην οδό Λήδρας στη Λευκωσία. Το 1935 εξέδωσε 
μαζί με το Λύσανδρο Τσιμίλλη (κουνιάδο του) την εφημερίδα 
Κυπριακός Τύπος και το 1949 την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. 
Ήταν υπέρμαχος αριστερών σοσιαλιστικών ιδεών τις οποίες 
υποστήριζε με φανατισμό και δε δίστασε να έλθει σε σύγκρουση 
με το ΑΚΕΛ λόγω ιδεολογικών διαφορών. Εργάστηκε επίσης 
με την εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος και ήταν αρχισυντάκτης της 
εβδομαδιαίας εφημερίδας Κύπρος του Ιωάννη Κυριακίδη από το 
1952 μέχρι το θάνατό του το 1957.

2008 • 272 σελίδες • ISBN 978-9963-634-52-1 • €20
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Λύσανδρος Τσιμίλλης: Ο Άνθρωπος και 
Δημοσιογράφος, 55 Χρόνια Προσφοράς στα Κοινά
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους (Επιμέλεια)

Πρόκειται για μια μονογραφία για τη ζωή και το έργο ενός δασκάλου 
της κυπριακής δημοσιογραφίας, του Λύσανδρου Τσιμίλλη (1912-1987). 

«Όταν, λοιπόν, μετά από επτά ολόκληρα έτη μονολόγου, ακινησίας 
και συστηματικής πλύσεως εγκεφάλου, το καθεστώς δεν 
κατόρθωσε να κερδίση ούτε τα παιδιά, αυτά τα παιδιά που, σαν 
έφηβοι 18-22 ετών, ζητούν σήμερον δημοκρατίαν και δημοκρατική 
παιδείαν, εξυπακούεται ότι το καθεστώς αυτό απέτυχε παταγωδώς. 
Και εις τον αγώνα των αυτόν έχουν την συμπαράστασιν όλων των 
αδελφών των Κυπριών, οι οποίοι κατανοούν ότι αποκατάστασις 
των δημοκρατικών θεσμών εις την Ελλάδα, συνεπάγεται και 
«δημοκρατικοποίησιν του Κυπριακού» – κατά την χαρακτηριστική 
διατύπωσιν του Προέδρου Μακαρίου…».

Λύσανδρος Τσιμίλλης
Εφημερίδα Νέοι Καιροί, 
Αρ. 545, 19 Νοεμβρίου 1973

2006 • 256 σελίδες• ISBN 9963-634-21-4 • €20

Τεύκρος Ανθίας: Ο Χρονογράφος
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους

Το βιβλίο παρουσιάζει μια πτυχή του δημοσιογραφικού έργου 
του Τεύκρου Ανθία, που αφορά στα χρονογραφήματά του στην 
εφημερίδα Χαραυγή τα έτη 1956-1957.

2014 • 290 σελίδες • ISBN 978-9963-251-01-8 • €10

Κώστας Προυσής: Ένας Καταπληκτικός Χρονογράφος 
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους

Το περιεχόμενο του βιβλίου αναφέρεται στη ζωή και το έργο του 
διακεκριμένου φιλόλογου, μελετητή, λογοτέχνη και κριτικού 
Κώστα Προυσή, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων 
(1911-2011) από τη γέννησή του στο χωριό Αγκαστίνα.

Πρόκειται για μια σειρά από 88 άγνωστα χρονογραφήματα (επιλογή 
από 1200), που ο Κώστας Προυσής δημοσίευσε σε νεαρή ηλικία το 
1932-1933, στην καθημερινή εφημερίδα της Λευκωσίας Πρωινή με 
το ψευδώνυμο Παράξενος.

Εκτός από τα χρονογραφήματα, το βιβλίο περιλαμβάνει εκτενή 
εισαγωγή για τη ζωή και το έργο του Κώστα Προυσή.

2011 • 228 σελίδες• ISBN 978-9963-691-56-2 • €10

ΣΕΙΡΑ ΚΥΠΡΙΟΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ

Μελής Νικολαΐδης (1892-1979)
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους

Το περιεχόμενο του βιβλίου αναφέρεται στη ζωή και το έργο του 
σημαντικού Κύπριου λογοτέχνη και δημοσιογράφου Μελή Νικο-
λαΐδη, ο οποίος το 1920 εγκατέλειψε το διδασκαλικό και δημοσι-
ογραφικό του λειτούργημα και μετέβη στην Αθήνα όπου διέπρεψε 
ως εκδότης και συγγραφέας. Το βιβλίο περιλαμβάνει μια επιλογή 
από τα χρονογραφήματα που δημοσίευσε ο Μελής Νικολαΐδης στην 
εφημερίδα Ηχώ της Κύπρου που ο ίδιος εξέδιδε στη Λάρνακα από 
το 1913 μέχρι το 1920. 

2009 • 416 σελίδες• ISBN 9963-8844-5-8 • €10

Λουκής Ακρίτας (1908-1965)
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους

Το βιβλίο αποτελείται από μια εισαγωγή για τη ζωή και το έργο του 
σημαντικού αυτού Κύπριου εκπαιδευτικού, λογοτέχνη και πολιτι-
κού και μια συλλογή άγνωστων χρονογραφημάτων του, που δημο-
σιεύτηκαν σε Κυπριακές εφημερίδες στην περίοδο 1928-1930 όταν 
υπηρετούσε ως δημοδιδάσκαλος στην Κύπρο. Το 1930 εγκατέλειψε 
την Κύπρο για την Ελλάδα, για περαιτέρω πανεπιστημιακές σπου-
δές στην Αθήνα, όπου και παρέμεινε και διέπρεψε ως πεζογράφος 
και πολιτικός (βουλευτής Αθηνών και Υπουργός Παιδείας της Κυ-
βέρνησης Γ. Παπανδρέου). 

2007 • 200 σελίδες • ISBN 978-9963-9363-0-4 • €10

Νίκος Χατζηγαβριήλ (1876-1931)
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους

Συλλογή χρονογραφημάτων του Νίκου Χατζηγαβριήλ (1876-1931), 
νομικού, δικαστικού και λογοτέχνη, ο οποίος καθιέρωσε από το 
1906 το πρωτοσέλιδο χρονογράφημα στον κυπριακό Τύπο.
«Αφιλονεικήτως δε εις την δικαιοδοσίαν της χρονογραφικής αυτής 
στήλης υπάγεται να παρακολουθή με ενδιαφέρον και με στοργήν κάθε 
αφύπνισην και κάθε εξέλιξιν, να φέρη εις φως τους αγγέλους μιας νέας 
οδού, μιας νέας ζωής, τους εργάτας ευγενών βλέψεων και ιδανικών».

Νίκος Χατζηγαβριήλ
«Η Χρονογραφία μας», 
Εφημερίδα Ελευθερία, 27 Μαΐου 1906.

2006 • 272 σελίδες • ISBN 9963-8844-5-8 • €10
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JOURNALS / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

The Cyprus Review

The Cyprus Review, published by the University of Nicosia, is 
the only scholarly journal worldwide dedicated solely to issues 
concerning Cyprus. The publication is a refereed journal; it is  
bi-annual and includes articles on a range of areas in the social 
sciences, including economics, politics, sociology, history and 
cultural affairs pertaining to Cyprus. The Cyprus Review was 
first published in 1989 and has since received the support of 
many scholars internationally.

Annual Subscription Rates: Institutional €72 / Personal €36 
(Single copies available at half the annual rate, plus back 
issues available on request)

EuroMed Journal of Business

The EuroMed Journal of Business contributes to generating 
and sharing understanding of different business environments 
and trends in the Euro-Mediterranean region. It aims to provide 
a platform for new ideas in business – the thinking, theory and 
practice – and a forum for debating issues that arise. In this way, 
the journal seeks to provide readers with an updated overview 
of emerging business practices and assist, both academics and 
practitioners, to keep up-to-date with business developments in 
the countries that make up the region. Coverage includes, but is 
not restricted to: Management, Marketing, Finance, Hospitality 
and Tourism, Finance, Accounting, and Economics.

Standard Annual Subscription Rate: €145 (For subscription 
details contact: journals@emeraldinsight.com)

POLICY PAPERS AND RESEARCH STUDIES /
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

Causes and Impact of the MOUs on the Economies of 
Cyprus, Greece and Portugal
Panayiotis Tilliros 

This is an examination of the conditions that culminated in the 
Economic Programme for Cyprus, Greece and Portugal. It 
evaluates the impact which the Memorandum of Understand-
ing had on the respective economies and critically reviews 
the Troika philosophy. The paper also scrutinizes the rea-
sons for the collapse of the Cypriot and Greek economies and 
marks out some alternative policy proposals in order to coun-
ter the ills that plague the two nation-states and to raise their 
standing and respectability in the international community.

2015 • Free (www.cceia.unic.ac.cy)

Η Οικονομική Κρίση και οι Δημογραφικές Προκλήσεις
Ανδρέας Θεοφάνους και Αλεξία Σακαδάκη 

Το κείμενο επικεντρώνεται στις επιπτώσεις της οικονομικής 
κρίσης στα δημογραφικά δεδομένα και τις συναφείς τάσεις 
στην κυπριακή κοινωνία. Επιπρόσθετα, κατατίθενται εισηγή-
σεις για την αντιμετώπιση των πολλαπλών δημογραφικών προ-
κλήσεων και την περαιτέρω αξιολόγηση των συναφών θεμάτων. 
Υπογραμμίζεται πρώτα απ’ όλα ότι οι εν λόγω δημογραφικές 
προκλήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν χωρίς τον τερ-
ματισμό της οικονομικής κρίσης και την ανάκαμψη. Σημειώνε-
ται επίσης ότι ανεξάρτητα από την οικονομική κρίση παρατη-
ρούνται σοβαρές δημογραφικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. 

2015 • Δωρεάν (www.cceia.unic.ac.cy)

Η Αραβική Ψήφος στο Ισραήλ: από τα «Κόμματα-
Δορυφόρους» της δεκαετίας του’50, στον Ενιαίο 
Αραβικό Συνδυασμό του 2015
Γαβριήλ Ι. Χαρίτος 

Η αύξηση του εκλογικού ποσοστού για την είσοδο πολιτικών κομ-
μάτων στο ισραηλινό κοινοβούλιο είχε ως αποτέλεσμα τη συσπεί-
ρωση των μικρών αραβικών κομμάτων και την κάθοδό τους στις 
εκλογές της 17ης Μαρτίου 2015, υπό την ονομασία «Ενιαίος Αρα-
βικός Συνδυασμός». Στο κείμενο αποτιμάται η εκλογική απόδοση 
του «Ενιαίου Αραβικού Συνδυασμού» και η κοινή του ιδεολογική 
συνισταμένη σε αντιδιαστολή προς την τάση μίας διακριτής μερί-
δας Χριστιανών Αράβων, που επιθυμεί να ομογενοποιηθεί με την 
υπόλοιπη -εβραϊκή στην πλειοψηφία της- ισραηλινή κοινωνία.

2015 • Δωρεάν (www.cceia.unic.ac.cy)

Η Διεθνής Πολιτική της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής 
και η Θέση της Τουρκίας
Ζήνωνα Τζιάρρα 

Το παρόν κείμενο πολιτικής ανιχνεύει το μετασχηματισμό στις 
ισορροπίες ισχύος της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, από τις αρχές 
του 21ου αιώνα μέχρι και την ανάδυση του λεγόμενου Ισλαμικού 
Κράτους. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

Κατ’ επέκταση, εξετάζει τον αντίκτυπο αυτών των ανακατατάξεων 
στην τουρκική περιφερειακή πολιτική και αξιολογεί τη γεωστρατηγι-
κή θέση της Τουρκίας, τα αδιέξοδα και τις δυνατότητές της.

2015 • Δωρεάν (www.cceia.unic.ac.cy)

Κυπριακό 2015: Αποτίμηση και Προοπτικές Λύσης
Ανδρέας Θεοφάνους και Ελίνα Χριστοδούλου 

Από την ίδρυση της Κυπριακή Δημοκρατίας, ο βίος της ήταν πο-
λυτάραχος με διακοινοτικές και ενδοκοινοτικές ταραχές και τρι-
βές καθώς και εξωγενείς παρεμβάσεις. Η μελέτη παρουσιάζει τις 
στρατηγικές που ακολουθήθηκαν στο Κυπριακό και επιχειρεί μια 
επαναξιολόγηση και αναθεώρηση αυτών.

2015 • Δωρεάν (www.cceia.unic.ac.cy)

Poland’s Post-Communist Economic Transformation 
and the Country’s 10 years of the European Union 
Membership – A Critical Insight
Adam Oleksiuk and Jacek Białek 

A critical assessment of the achievements and failures of the 
socio-economic transitions that Poland has undertaken since the 
end of communism and its accession to the European Union.

2015 • Free (www.cceia.unic.ac.cy)

The EU and the US: Differences in Ideologies of 
Political Economy and Economic Structures
Craig C. Webster 

The EU and the US have significantly different economic struc-
tures, philosophies and political practices. The role of central 
government in the US is much stronger than the respective one of 
the EU institutions. Furthermore, in the US there is greater room 
for discretionary policies at the central level; on the other hand, 
the EU relies more on rules.

2014 • Free (www.cceia.unic.ac.cy)

Η Αποτελεσματική Αντιμετώπιση του Προβλήματος 
των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
Ανδρέας Θεοφάνους, Χριστόφορος Χριστοφόρου, 
Κυριάκος Γεωργίου

Οι πρακτικές παραχώρησης δανείων και ο υπερδανεισμός ήταν 
δύο από τις αιτίες της κατάρρευσης του κυπριακού χρηματοπιστω-
τικού συστήματος. Στη σημερινή συγκυρία το πρόβλημα των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων έχει οξυνθεί ως αποτέλεσμα της παρα-
τεταμένης και βαθιάς ύφεσης.Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται κυ-
ρίως στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων τονίζοντας 
παράλληλα την ανάγκη ουσιαστικών μέτρων και στην πραγματική 
οικονομία.

2014 • Δωρεάν (www.cceia.unic.ac.cy)

POLICY PAPERS AND RESEARCH STUDIES /
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

Οι Υφιστάμενες Προκλήσεις του Τραπεζικού 
Συστήματος και οι Ευρύτερες Προεκτάσεις
Ανδρέας Θεοφάνους και Κυριάκος Αντωνίου

Τα τελευταία χρόνια το κυπριακό τραπεζικό σύστημα ως αποτέλεσμα 
ενδογενών και εξωγενών παραγόντων οδηγήθηκε σε μεγάλη κρίση η 
οποία επιδείνωσε τα ήδη βεβαρημένα δεδομένα και στην πραγματι-
κή οικονομία με πολύ αρνητικές συνέπειες. Η μελέτη προτείνει την 
υλοποίηση προτεινόμενης πολιτικής η οποία θα οδηγήσει σε ανακο-
πή της κατηφορικής πορείας και σε συντομότερη ανάκαμψη.

2014 • €4 (www.cceia.unic.ac.cy)

Revisiting the Cyprus Question and the Way Forward
Andreas Theophanous

Despite years of intercommunal negotiations and repeated efforts 
by the international community, the Cyprus problem remains un-
resolved. Although the bicommunal dimension of the Cyprus ques-
tion is an important one, the problem entails other aspects which 
are far more important. A federal integrationalist approach may 
indeed lead to a unified state with viability and sustainability. Nev-
ertheless, this option does not seem to be on the negotiating table. 

2014 • €4 (www.cceia.unic.ac.cy)

Το Μέλλον της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο, 
Η Οικονομική Κρίση και η Πρόκληση της Αναβάθμισης
Ανδρέας Θεοφάνους, Κυριάκος Αντωνίου, Στέφανη Χρίστου

Για χρόνια τώρα οι εκάστοτε κυβερνήσεις διακήρυτταν τον στόχο 
τους για προώθηση της Κύπρου ως περιφερειακό ακαδημαϊκό κέ-
ντρο. Όμως η πολιτική που ακολουθείτο δεν έχει αποφέρει τα επι-
θυμητά αποτελέσματα. Μετά τη συντριβή του χρηματοπιστωτικού 
τομέα της Κύπρου, ο οποίος αποτελούσε τη σπονδυλική στήλη του 
οικονομικού υποδείγματος της χώρας, η τριτοβάθμια εκπαίδευση 
χρήζει επαναξιολόγησης καθώς η αναβάθμισή της θα δημιουργή-
σει ένα νέο μοχλό ανάπτυξης για την οικονομία και την κοινωνία 
ευρύτερα. Η μελέτη αυτή προτείνει μια αλλαγή φιλοσοφίας και 
νοοτροπίας καθώς και μια σειρά από νέες προσεγγίσεις.

2013 • €4 (www.cceia.unic.ac.cy).

Η Κυπριακή Οικονομία σε Σταυροδρόμι: Πώς θα 
Εξέλθουμε Από την Κρίση
Ανδρέας Θεοφάνους (με τη συμβολή ομάδας εργασίας)

Η μελέτη αυτή καταδεικνύει ότι μέσα από τη φιλοσοφία της 
Τρόικας και την αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης θα είναι αδύνατο να 
εξέλθουμε από την κρίση. Και η χώρα μοιραίως θα σύρεται σε ένα 
φαύλο κύκλο από τον οποίο θα προκύπτουν συνεχώς ολοένα και 
περισσότερα δεινά. Το ερώτημα είναι κατά πόσον είναι δυνατό να 
επιλυθούν τα προβλήματα και να εξέλθει η χώρα από την κρίση με 
κάποιες διαφοροποιήσεις μέσα από την Ευρωζώνη.

2013 • Δωρεάν (www.cceia.unic.ac.cy)
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Russia and the EU, the Inevitable Rapprochement
Sir Basil Markesinis, QC, FBA

The rapprochement between the EU and Russia will constitute a 
major step toward the right direction. With such a development, a 
new security architecture will be built, while simultaneously the 
prospects for economic cooperation and stability will be enhanced.

2012 • Free (www.cceia.unic.ac.cy)

Ρωσία και ΕΕ, Η Αναπόφευκτη Επαναπροσέγγιση
Βασίλειος Μαρκεζίνης

Η επαναπροσέγγιση ΕΕ και Ρωσίας θα αποτελέσει ουσιαστικό βήμα 
προς τη σωστή κατεύθυνση. Με μια τέτοια εξέλιξη θα οικοδομηθεί 
μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχυθεί η 
προοπτική για οικονομική συνεργασία και σταθερότητα.

2012 • Δωρεάν (www.cceia.unic.ac.cy)

Οι Ενεργειακές Εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο 
και τα Νέα Γεωπολιτικά Δεδομένα
Μάνος Καραγιάννης (πρόλογος από Ανδρέα Θεοφάνους)

Η Μελέτη εντάσσεται στη Σειρά Κειμένων Πολιτικής του Κέντρου 
Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται οι επιπτώσεις στο 
Κυπριακό, τα γεωπολιτικά δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή, και 
το πώς είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν ευρύτερες συνεργασίες 
με ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάγκη εμβάθυνσης των σχέσεων 
Κύπρου-Ισραήλ-Ελλάδας.

2011 • €3 (www.cceia.unic.ac.cy)

Η Πολιτική Οικονομία της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης: Δίδακτρα, Χορηγίες, Σπουδαστικά  
Δάνεια και οι Οικονομικές Προεκτάσεις
Ανδρέας Θεοφάνους

Η μελέτη, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια της Σειράς Κειμένων 
Πολιτικής του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υπο-
θέσεων, υπογραμμίζει μεταξύ άλλων, ότι είναι επιβεβλημένο να 
επιδιωχθούν σοβαρές μεταρρυθμίσεις όταν το κόστος της αδρά-
νειας είναι μεγαλύτερο από το κόστος των αλλαγών. 

2011 • €5 (www.cceia.unic.ac.cy)

Οικονομική Κρίση και Διοικητική Μεταρρύθμιση στην 
Ελλάδα και στην Κύπρο: Ευκαιρίες και Περιορισμοί
Στέλλα Λαδή (πρόλογος από Ανδρέα Θεοφάνους)

Η μελέτη επιχειρεί μια αξιολόγηση της υφιστάμενης πολιτικής και 
προτείνει μια εναλλακτική προσέγγιση με την οποία είναι δυνατό 
η Κύπρος να μετατραπεί σε περιφερειακό ακαδημαϊκό κέντρο. Η 
μελέτη εξετάζει το θέμα των διδάκτρων και των χορηγιών και αξι-
ολογεί τις συνέπειες και τις προεκτάσεις της συνέχισης του υφι-
στάμενου μοντέλου. 
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Στα πλαίσια αυτά γίνεται επίσης αναφορά και στην πρακτική διαφό-
ρων χωρών για σπουδαστικά δάνεια, καθώς και εισήγηση για υιοθέ-
τηση ανάλογου σχεδίου στην Κύπρο στα πλαίσια ευρύτερων αλλαγών.

2011 • €5 (www.cceia.unic.ac.cy)

Must History Repeat Itself by Duplicating Earlier 
Mistakes in the 60-Year Long Negotiations about 
Cyprus’ Future?
Claire Palley

The study attempts to assess the course of the bicommunal ne-
gotiations over the years and takes a stand both on key aspects of 
the process and on the content of the talks. Claire Palley offers an 
analysis of the reasons that led the Greek Cypriot side to reject the UN 
proposed plan in 2004 and examines the role of all interested parties.

2010 • €5 (www.cceia.unic.ac.cy)

Η μη Κρατική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως Ισότιμος 
Στρατηγικός Εταίρος της Πολιτείας: Κοινωνικές, 
Οικονομικές και Πολιτικές Προεκτάσεις
Ανδρέας Θεοφάνους

Η μελέτη, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια της Σειράς Κειμένων 
Πολιτικής του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υπο-
θέσεων, επιχειρεί μια εις βάθος αξιολόγηση της υφιστάμενης πο-
λιτικής και προτείνει μια εναλλακτική προσέγγιση με την οποία 
είναι δυνατό η Κύπρος να μετατραπεί σε περιφερειακό ακαδημα-
ϊκό κέντρο. Η μελέτη εξετάζει επίσης το θέμα των διδάκτρων και 
αξιολογεί τις συνέπειες και τις προεκτάσεις της συνέχισης του 
υφιστάμενου μοντέλου.

2010 • €5 (www.cceia.unic.ac.cy)

“I Thought I was Applying as a Care Giver”: 
Trafficking in Women for Labour Exploitation in 
Domestic Work
Josie Christodoulou (Editor)

This is the result of the transnational project, “Combating Traf-
ficking in Women for Labour Exploitation in Domestic Work, STOP 
Traffic for Domestic Work”, funded by the Prevention of and Fight 
against Crime (ISEC) Programme of the European Commission. It 
incorporates the results of research conducted by all partner or-
ganizations, as well as policy recommendation and strategies on 
the national and EU level on combating trafficking in women for 
labour exploitation in domestic work.

2015 • ISBN 978-9963-711-33-8 • Free
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Η Έμφυλη Βία και η Υπεύθυνη Χρήση των Μέσων 
Κοινωνικής Δικτύωσης
Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS)

Ο οδηγός απευθύνεται σε ενήλικες (γονείς και εκπαιδευτικούς) και 
παρέχει οδηγίες για το πώς να συζητάμε με τους νέους / τις νέες 
για ευαίσθητα θέματα, όπως είναι η έμφυλη βία, καθώς και για ζητή-
ματα σχετικά με την υπεύθυνη χρήση των νέων μέσων επικοινωνίας.

2014 • €5 (www.medinstgenderstudies.org)

Staying Safe Online, Gender and Safety on the 
Internet: an Anthology of Project Results
Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS)

This anthology is the result of the work of three women’s organi-
zations based in three different countries: Cyprus, Poland, and the 
Czech Republic. The main aim of the study is to understand the 
gender perspective on cyber-bullying and other forms of violence 
within cyber space, and to suggest ways of prevention.

2014 • €5 (www.medinstgenderstudies.org)

Εγχειρίδιο για Καθηγητές/ Καθηγήτριες “Έμφυλη 
Βία και Ασφάλεια στο Διαδίκτυο”
Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου

To Εγχειρίδιο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Staying Safe On-line: Gender and Safety on the Internet» από 
τρεις γυναικείες οργανώσεις σε τρεις διαφορετικές χώρες: την 
Κύπρο, τη Δημοκρατία της Τσεχίας και την Πολωνία.
Μελετούνται κυρίως η έμφυλη διάσταση του εκφοβισμού στο δια-
δίκτυο και ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο μπορεί να τον βιώ-
νουν τα αγόρια και τα κορίτσια. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει επίσης 
σενάρια και ασκήσεις για σχέδια μαθήματος και θεματικά εργα-
στήρια καθώς και χρήσιμες επαφές στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

 2014 • €5 (www.medinstgenderstudies.org)

Οδηγός για την Πρόληψη της Έμφυλης Βίας στα Νέα 
Μέσα Επικοινωνίας
Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS)

Ο Οδηγός κοινοποιεί τα αποτελέσματα και τις μεθοδολογίες που 
προτάθηκαν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων που διεξήχθησαν 
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2013-2014, σε τέσσερις ευ-
ρωπαϊκές πόλεις (Μόντενα, Βίλνιους, Λευκωσία και Σιμπίου), με τη 
συμμετοχή περίπου 1.000 μαθητών και μαθητριών γυμνασίου και 
λυκείου, στο πλαίσιο του προγράμματος Log In, ώστε να είναι εφι-
κτό για οποιονδήποτε/οποιαδήποτε να επαναλάβει τα εργαστήρια 
ως μέθοδο για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας μεταξύ νέων. 

2014 • €5 (www.medinstgenderstudies.org)
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Toolkit against Violence: Combating Honor Related 
Violence, Forced Marriages and Abandonment
Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS)

This Toolkit was especially developed for grass root organizations 
and non-governmental organizations NGO’s in Europe that are ad-
dressing honor related violence, forced marriage and abandon-
ment. The content is based on practical experiences from organi-
zations in Sweden, Germany, Cyprus, the Netherlands and Turkey.

2012 • €5 (www.medinstgenderstudies.org)

Flying Team Against Violence: Combating Honor 
Related Violence and Forced Marriages
Christina Kaili

The report was published within the framework of a project funded 
by the European Commission Daphne III Programme. The project’s 
main aim is to enhance knowledge, to develop and implement good 
practices on a grass roots level, in relation to the prevention and 
combating Honour Related Violence (HRV), Forced Marriage (FM) 
and abandonment, as well as the creation of a European network 
addressing these issues. 

2012 • €5 (www.medinstgenderstudies.org)

REACT to Domestic Violence. Building a Support 
System for Victims of Domestic Violence
Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS)

This research report is a result of a research project conducted 
by the Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS) within the 
framework of the project REACT to Domestic Violence: Building a 
Support System for Victims of Domestic Violence, funded by the 
European Commission Daphne III Programme, and coordinated by 
the Legal Informational Centre for NGOs Slovenia (PIC).
The project’s main aim was to raise awareness, knowledge and 
sensitivity among legal practitioners, judges and prosecutors 
involved in domestic violence, as well as to increase the capacity 
of the NGO support system to effectively respond to the needs of 
female victims of domestic violence.

2011 • €7 (www.medinstgenderstudies.org)

XX • XY Gender Revelations / Αποκαλύψεις Φύλων
Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS)

The publication incorporates information on the overall results 
of the Youth Alert project, whose aim was to raise awareness 
and critical thinking on gender [in]equality and gender socialisa-
tion among young people, while providing them with a forum to 
address these issues that uses creative and innovative methods, 
such as training workshops as well as the production of a play. 

2009 • €7 (www.medinstgenderstudies.org) 
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Intercultural Dialogue on Violence against Women: 
Final Results of a Euro-Mediterranean Project
Rania Tollefson

This publication is a result of the project ‘Intercultural Dialogue 
on Violence against Women’ funded by the Anna Lindh Founda-
tion for the Dialogue between Cultures. It includes a synthesis of 
the state-of-the-art reports on Violence against Women from all 
five partner countries, information from the workshop and train-
ing sessions conducted in Cyprus, the short-listed photographs 
from the project’s widely publicised photo competition and photo 
exhibition. The project was implemented in partnership with AN-
TIGONE – Information Centre on Racism, Ecology, Peace and Non 
Violence, Greece; the Alliance for Arab Women (AAW) in Egypt; 
the Association HEURA in Spain; and ISIS, Centre for Women and 
Development in Morocco.

2008 • 102 pages • €15 (www.medinstgenderstudies.org)

The Work-Based Learning Paradigm: Developing 
Models for Generating Practitioner Knowledge
Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS)

This is the report on a project implemented to stimulate transna-
tional cooperation between actors at the local, regional and EU 
levels. It involved sharing information about best practices in order 
to develop recommendations for an integration model responding 
to the specific needs of female migrant domestic workers and their 
host countries, and that may be adaptable to different contexts.

2008 • 227 pages • Free (www.medinstgenderstudies.org)

Integration of Female Migrant Domestic Workers: 
Strategies for Employment and Civic Participation
Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS)

This publication contains the proceedings of a work-based learn-
ing conference entitled “Promises and Perils of Lifelong Learn-
ing”, which took place at Intercollege, Nicosia in 2003. It includes 
selected papers from presentations given at the conference which 
was co-organised by Intercollege and Middlesex University. Case 
studies were presented addressing the work-based learning 
paradigm, with an emphasis on developing models for generating 
practitioner knowledge.

2003 • €17 (www.medinstgenderstudies.org)
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