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Oι απαρχές της έκδοσης εντύπων στην Kύπρο µε θέµατα που αφορούν στην 

ιστορία, τη λαογραφία, τη µελέτη της κοινωνίας και τον φιλοσοφικό στοχασµό, 

εντοπίζονται στις αρχές του 20ού αιώνα. Eκδόθηκαν τότε µερικές περιοδικές 

εκδόσεις, ανάµεσα στις οποίες περιλαµβάνονται και ορισµένες µε σαφή 

εκκλησιαστικό προσανατολισµό, όπως ο «Eκκλησιαστικός Kήρυξ» και ο 

«Aπόστολος Bαρνάβας», που ξεχωρίζουν για τη σταθερότητα  της κυκλοφορίας 

και την ποιότητα των δηµοσιεύσεών τους. Aµφότερες, εκτός από τη γενικότερη 

αρθρογραφία τους γύρω από την εκκλησιαστική ζωή και την επιστήµη της 

θεολογίας, περιέλαβαν στις σελίδες τους και κείµενα για την τοπική ιστορία, τη 

βυζαντινή µουσική, την τέχνη, την κυπριακή εκπαίδευση και άλλα, γεγονός που 

τους προσδίδει γενικότερο ενδιαφέρον. Η µεν πρώτη κυκλοφόρησε, µεταξύ των 

ετών 1911-1918, σε οκτώ τόµους, µε πρωτοβουλία του Mητροπολίτη Kιτίου (1910-

1918) Mελέτιου Mεταξάκη, η δε δεύτερη εκδόθηκε το 1918 από τον Aρχιεπίσκοπο 

Kύπρου (1916-1933) Kύριλλο Γ΄ και εξακολουθεί να κυκλοφορεί µέχρι τις µέρες 

µας, ως το επίσηµο περιοδικό της Eκκλησίας της Kύπρου. Είναι ένα από τα 

µακροβιότερα εκκλησιαστικά έντυπα του Ελληνισµού και µέχρι σήµερα (Iούνιος 

2016) έχουν κυκλοφορήσει 77 τόµοι.

Kαθοριστικό, όµως, ρόλο για την πορεία της επιστηµονικής έρευνας στο νησί 

διαδραµάτισε το περιοδικό «Kυπριακά Xρονικά», που εκδόθηκε στη Λάρνακα, 

µεταξύ των ετών 1923-1937 (συνολικά 13 τόµοι), από οµάδα λογίων της πόλης, 

την οποία συγκροτούσαν ο Mητροπολίτης Kιτίου (1918-1937) Nικόδηµος 

Mυλωνάς, ο Mικρασιάτης φιλόλογος και καθηγητής στο Παγκύπριο 

Iεροδιδασκαλείο Iωάννης Συκουτρής και οι λόγιοι Λουκής Πιερίδης και Nεοκλής 

Kυριαζής, µε τον τελευταίο να αναλαµβάνει στη συνέχεια και την ευθύνη της 

κυκλοφορίας του.  Tο περιοδικό, µε τη δηµοσίευση αρχειακού υλικού και 

πρωτότυπων εργασιών, δικαίωσε τις προσδοκίες των ιδρυτών του και συνέτεινε 

στη θεµελίωση των κυπρολογικών σπουδών. Στις σελίδες του εντοπίζονται 

µελέτες για ποικίλα ιστορικά, φιλολογικά, αρχαιολογικά και άλλα θέµατα, που 

κάλυψαν ένα µεγάλο κενό και έθεσαν τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της 

επιστηµονικής έρευνας.

Tο έργο της εκδοτικής οµάδας των «Kυπριακών Xρονικών» συνέχισε η 

«Eταιρεία Kυπριακών Σπουδών», η οποία ιδρύθηκε, το 1936, από οµάδα λογίων µε 

πρώτο πρόεδρο τον τότε γυµνασιάρχη του Παγκυπρίου Γυµνασίου και µετέπειτα 

Yπουργό Παιδείας της Kυπριακής Δηµοκρατίας Kωνσταντίνο Σπυριδάκη, και µε 

κύριο στόχο την προώθηση των τοπικών σπουδών. Για τον σκοπό αυτό, ένα χρόνο 

αργότερα, εξέδωσε το ετήσιο δελτίο «Kυπριακαί Σπουδαί», το οποίο µέχρι σήµερα 



αριθµεί 75 τόµους, µε εκατοντάδες µελέτες γύρω από τους τοµείς της ιστορίας, 

της λαογραφίας, της αρχαιολογίας και άλλους. Aς σηµειωθεί ότι η «Eταιρεία 

Kυπριακών Σπουδών» διοργάνωσε µε επιτυχία τέσσερα κυπρολογικά συνέδρια, τα 

έτη 1969, 1982, 1996 και 2008, και εξέδωσε τα πολύτοµα πρακτικά τους µε 

πλούσια ύλη για διάφορες πτυχές της ιστορικοφιλολογικής επιστήµης, που 

αφορούν στην Kύπρο. Πραγµατοποίησε επίσης ξεχωριστές εκδόσεις στη σειρά 

«Δηµοσιεύµατα της Eταιρείας Kυπριακών Σπουδών» και ίδρυσε, µε πρώτο 

διευθυντή τον ζωγράφο Αδαµάντιο Διαµαντή, «Mουσείο Λαϊκής Tέχνης», όπου 

διαφυλάχθηκαν µοναδικά επιτεύγµατα της τοπικής δηµιουργίας.

Όπως ήταν αναµενόµενο, η πρωτοβουλία για την έκδοση των ανωτέρω 

επιστηµονικών εντύπων οφειλόταν σε ιδιώτες ή διαφόρους εκκλησιαστικούς 

αξιωµατούχους, λόγω της ξένης κατοχής, που επιδρούσε άµεσα στη ζωή των 

κατοίκων. Η ανακήρυξη της Aνεξαρτησίας, το 1960, επέφερε τη διαφοροποίηση 

των µέχρι τότε κοινωνικών δοµών, µε αποτέλεσµα οι πνευµατικές και 

επιστηµονικές δραστηριότητες να αναδιοργανωθούν και να τεθούν σε διαφορετική 

βάση. Για τον λόγο αυτό, το 1962, ιδρύθηκε από την Eλληνική Kοινοτική 

Συνέλευση το «Kέντρο Eπιστηµονικών Eρευνών», ως αυτόνοµος οργανισµός, µε 

την εντολή να αναλάβει την έρευνα, συλλογή και µελέτη των πηγών της κυπριακής 

ιστορίας, της λαογραφίας και του τοπικού εθνολογικού πλούτου, καθώς και την 

καταγραφή και µελέτη της κυπριακής διαλέκτου. Στη συνέχεια, το 1967, µε ειδικό 

νόµο, που ψηφίστηκε από την Kυπριακή Bουλή, το «Kέντρο Eπιστηµονικών 

Eρευνών» αποτέλεσε ειδικό επιστηµονικό τµήµα του Yπουργείου Παιδείας. Έκτοτε 

το Kέντρο εξέδωσε µεγάλο αριθµό βιβλίων, κυρίως στις σειρές «Πηγές και Mελέτες 

της Kυπριακής Iστορίας» και «Δηµοσιεύµατα του Kέντρου Eπιστηµονικών 

Eρευνών», ενώ, ταυτόχρονα, από το ίδιο έτος της ίδρυσής του, προχώρησε στην 

έκδοση ετήσιας Eπετηρίδας, µε τη συνεργασία Kυπρίων, Eλλαδιτών και ξένων 

µελετητών. Mέχρι σήµερα έχουν κυκλοφορήσει 37 τόµοι µε πολλές και 

πρωτότυπες εργασίες.

Eκτός από την Eπετηρίδα του «Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών», στην 

Kύπρο σήµερα κυκλοφορούν άλλες δύο Eπετηρίδες µε παρόµοια ή παραπλήσια 

θεµατική. H πρώτη εκδίδεται από το «Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου», που 

ιδρύθηκε το 1986 από τον νυν Μητροπολίτη Kύκκου και Τηλλυρίας Nικηφόρο, µε 

κύριο σκοπό την επιστηµονική έρευνα της ιστορίας της Eκκλησίας της Kύπρου και 

της πνευµατικής ζωής του νησιού. Tο Kέντρο Mελετών, από τα πρώτα χρόνια της 

ίδρυσής του, έδωσε προτεραιότητα στην έκδοση ανέκδοτου αρχειακού υλικού και 

πραγµατοποίησε εκατόν περίπου εκδόσεις µε ποικίλη θεµατογραφία, που 

περιλαµβάνει τους τοµείς της κυπριακής ιστορίας, της βυζαντινής τέχνης, της 

µοναστηριολογίας, της αγιολογίας, της φιλολογικής έρευνας και άλλους. O 

πρώτος τόµος της Eπετηρίδας εκδόθηκε το 1990 και έκτοτε έχουν κυκλοφορήσει 

10 τόµοι, µε πολλές και σηµαντικές εργασίες.
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H δεύτερη Eπετηρίδα εκδόθηκε από την «Kυπριακή Eταιρεία Iστορικών 

Σπουδών», η οποία ιδρύθηκε το 1989 µε πρόεδρο τον λόγιο Aριστείδη Λ. 

Kουδουνάρη, και µε επίκεντρο των δραστηριοτήτων της τη µελέτη της τοπικής 

ιστορίας και των πνευµατικών δεσµών Kύπρου και Eλληνισµού. H Eταιρεία έθεσε 

ως κύριο στόχο της την ανάπτυξη της ιστορικής επιστήµης µε την έκδοση 

Eπετηρίδας, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1992. Έκτοτε έχουν εκδοθεί 11 τόµοι.

Στον ίδιο τοµέα επιστηµονικής δράσης κινείται και η άτακτη χρονικά, αλλά 

πολυσέλιδη έκδοση «Mελέται και Yποµνήµατα». Εκδίδεται από το «Ίδρυµα 

Aρχιεπισκόπου Mακαρίου Γ΄», το οποίο ιδρύθηκε από την Eκκλησία της Kύπρου σε 

συνεργασία µε την Kυπριακή Δηµοκρατία, το 1982, µε σκοπό να συµβάλει στην 

πολιτιστική ανάπτυξη µε τη λειτουργία Bυζαντινού Mουσείου, Πινακοθήκης και 

Bιβλιοθήκης. H έκδοση περιλαµβάνει εκτενείς κυπρολογικές µονογραφίες σε 

διάφορα θέµατα της πολιτικής, εκκλησιαστικής, πνευµατικής και οικονοµικής 

ιστορίας, και αποτελεί προέκταση των επιστηµονικών δραστηριοτήτων του 

Iδρύµατος, το οποίο, ανάµεσα στα άλλα, έχει εκδώσει πολύτοµη και ογκώδη 

Iστορία της Kύπρου. Πρωτοκυκλοφόρησε το 1984 µε υπεύθυνο έκδοσης τον πρώην 

διευθυντή του «Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών» Θεόδωρο Παπαδόπουλλο και 

µέχρι σήµερα αριθµεί 7 τόµους.

Στα νεώτερα χρόνια εκδόθηκαν και αρκετά άλλα έντυπα, που κάλυψαν µια 

ευρύτητα θεµάτων. Aνάµεσά τους περιλαµβάνεται η «Φιλολογική Kύπρος», που 

κυκλοφόρησε το 1960 και αποτέλεσε το ετήσιο επιστηµονικό δελτίο του 

«Eλληνικού Πνευµατικού Oµίλου Kύπρου». O Όµιλος αυτός ιδρύθηκε, το 1947, 

από οµάδα καθηγητών του Παγκυπρίου Γυµνασίου µε επικεφαλής τον τότε 

γυµνασιάρχη Kωνσταντίνο Σπυριδάκη, και µε στόχο την έρευνα γύρω από διάφορα 

επιστηµονικά και πολιτιστικά θέµατα, και τη σύσφιγξη των πνευµατικών και 

καλλιτεχνικών σχέσεων Kύπρου και Eλλάδας. Για τον λόγο αυτό εξέδωσε αρχικά, 

στα χρόνια της Aγγλοκρατίας, το «Δελτίον Πνευµατικού Oµίλου», που διαδέχθηκε 

στη συνέχεια η «Φιλολογική Kύπρος». Η τελευταία περιλαµβάνει στις σελίδες της, 

τόσο λογοτεχνικά κείµενα, όσο και πρωτότυπες µελέτες για φιλολογικά, 

λογοτεχνικά, ιστορικά, λαογραφικά και άλλα θέµατα. Mέχρι σήµερα έχουν εκδοθεί 

37 τόµοι. Aς σηµειωθεί ότι τον Σπυριδάκη διαδέχθηκε στην προεδρία του Oµίλου ο 

γιατρός και λογοτέχνης Kύπρος Xρυσάνθης, ο οποίος υπηρέτησε από τη θέση αυτή 

για µεγάλο χρονικό διάστηµα.

O Kωνσταντίνος Σπυριδάκης υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος και του 

«Συνδέσµου Eλλήνων Φιλολόγων Kύπρου Στασίνος», που ιδρύθηκε, το 1962, µε 

κύριο στόχο την καλλιέργεια της επιστήµης της κλασικής αρχαιολογίας και την 

ενίσχυση και διάδοση των ανθρωπιστικών σπουδών. Για τον σκοπό αυτό τα µέλη 

του µερίµνησαν για την πραγµατοποίηση διαλέξεων και τη διοργάνωση 

επιστηµονικών συνεδρίων, και εξέδωσαν, το 1963, το περιοδικό «Στασίνος». Mέχρι 

σήµερα έχουν κυκλοφορήσει 14 τόµοι µε αξιόλογες εργασίες για ποικίλα θέµατα, 
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που αφορούν στις φιλολογικές και ιστορικές σπουδές, στην αρχαιολογία, τη 

φιλοσοφία, τη νεοελληνική γραµµατεία και άλλα.

Εκτός από τα ανωτέρω έντυπα, τη δεκαετία του 1960 κυκλοφόρησε επίσης 

το περιοδικό «Kυπριακός Λόγος» µε ενδιαφέρουσα λογοτεχνική, φιλολογική, 

λαογραφική και άλλη ύλη. Aρχικά το περιοδικό υπήρξε όργανο της «Oµοσπονδίας 

Συνδέσµων Γονέων και Kηδεµόνων Δηµοτικών Σχολείων Λευκωσίας» και είχε ως 

διευθυντή τον λογοτέχνη και τότε βουλευτή Πέτρο Στυλιανού. O τελευταίος, 

όµως, ένα χρόνο αργότερα ανέλαβε εξ ολοκλήρου την ευθύνη της κυκλοφορίας 

του. Στα πρώτα τεύχη ο «Kυπριακός Λόγος» δηµοσίευε, ανάµεσα σε άλλα, και 

κείµενα - παρεµβάσεις σε διάφορα κοινωνικά ζητήµατα, ενώ αργότερα έδωσε 

έµφαση στη µελέτη πτυχών της κυπριακής ιστορίας και της πολιτιστικής ζωής, που 

σχετίζονταν άµεσα µε τις επιπτώσεις της τουρκικής εισβολής του 1974. Εκδόθηκαν 

συνολικά, µεταξύ των ετών 1969-1985, 80 τεύχη.

Aνάµεσα στις υπόλοιπες περιοδικές εκδόσεις, που κυκλοφόρησαν µετά την 

Aνεξαρτησία, περίοπτη θέση κατέχει το περιοδικό «Λαογραφική Kύπρος», που 

εκδόθηκε από οµάδα καθηγητών του Παγκυπρίου Γυµνασίου µε στόχο να συµβάλει 

στην εθνική αυτογνωσία, αξιοποιώντας την αξία που έχει η µελέτη της λαογραφίας 

ως ιστορικής επιστήµης. H «Λαογραφική Kύπρος» περιλαµβάνει στις σελίδες της 

εκατοντάδες εργασίες για τον λαϊκό πολιτισµό και αποτελεί πολύτιµο βοήθηµα για 

όσους ασχολούνται µε σχετικές µελέτες. Εκδότης και διευθυντής του περιοδικού, 

καθόλο το διάστηµα της κυκλοφορίας του, υπήρξε ο γυµνασιάρχης του 

Παγκυπρίου Γυµνασίου και µετέπειτα επιθεωρητής φιλολογικών µαθηµάτων 

Xρύσανθος Kυπριανού, ο οποίος κατάφερε να ενεργοποιήσει εκατοντάδες 

µελετητές από κάθε περιοχή του νησιού, που εµπλούτησαν τις σελίδες του µε 

καταγραφές εθίµων και παραδόσεων, αναφορές σε έργα της λαϊκής µούσας, 

κυπριακούς µύθους, γιατροσόφια και πολλά άλλα. Συνολικά κυκλοφόρησαν, µεταξύ 

των ετών 1971-2003, 33 τόµοι. Aς σηµειωθεί ότι καρπός της πνευµατικής οµάδας 

του περιοδικού υπήρξε το «Συµπόσιο Λαογραφίας», που διοργανώθηκε το 1972, 

έτος κατά το οποίο τυπώθηκαν και τα πρακτικά του.

Στα χρόνια µετά την τουρκική εισβολή κυκλοφόρησαν επίσης µερικά 

περιοδικά µε εξειδικευµένη θεµατική, όπως ο «Zήνων», που αποτελεί περιοδική 

έκδοση της «Φιλοσοφικής Eταιρείας Kύπρου». H Eταιρεία αυτή ιδρύθηκε το 1978 

µε πρώτο πρόεδρο τον µετέπειτα καθηγητή στο Πανεπιστήµιο Kύπρου Kώστα Π. 

Mιχαηλίδη και µε στόχο την καλλιέργεια του φιλοσοφικού στοχασµού. Ο «Ζήνων» 

περιλαµβάνει στις σελίδες του πρωτότυπες ανακοινώσεις, ορισµένες από τις οποίες 

είχαν αρχικά παρουσιαστεί στις εσωτερικές συγκεντρώσεις της Eταιρείας. 

Πρωτοκυκλοφόρησε το 1980 και µέχρι σήµερα έχουν εκδοθεί 35 τόµοι, µερικοί από 

τους οποίους, όµως, έχουν διπλή ή µεγαλύτερη αρίθµηση.

Ξεχωριστή παρουσία ανάµεσα στα περιοδικά έντυπα των νεώτερων χρόνων 

έχει επίσης η ετήσια έκδοση «Kυπριακή Mαρτυρία» του «Oµίλου Πνευµατικής 
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Aνανέωσης». O Όµιλος συγκροτήθηκε στη σηµερινή του µορφή, το 1976, από 

οµάδα εκπαιδευτικών, που είχαν στόχο να συµβάλουν στην ανασύνταξη των 

ψυχικών δυνάµεων του Eλληνισµού της Kύπρου, ύστερα από την τουρκική εισβολή 

του 1974. H «Kυπριακή Mαρτυρία» πρωτοκυκλοφόρησε το 1982 και έκτοτε έχουν 

εκδοθεί 35 τόµοι. Στις σελίδες της δηµοσιεύονται δοκιµιακού χαρακτήρα κείµενα 

Kυπρίων και Eλλαδιτών διανοουµένων, τα οποία αναφέρονται σε ζητήµατα, που 

απασχολούν άµεσα τον τόπο και την επιβίωσή του. Aς σηµειωθεί ότι πρόεδρος του 

Oµίλου για πολλά χρόνια υπήρξε ο διευθυντής της Παιδαγωγικής Aκαδηµίας 

Κύπρου Mιχαλάκης Mαραθεύτης.

Tέλος, εκτός από τις ανωτέρω περιοδικές εκδόσεις, στο νησί κυκλοφορούν 

σήµερα και ορισµένες άλλες, που επικεντρώνονται στον τοµέα των θεολογικών 

σπουδών και του εκκλησιαστικού προβληµατισµού. Aπό αυτές ξεχωρίζουν ο 

«Eκκλησιαστικός Kήρυκας» της Mητρόπολης Kιτίου, οι «Eνατενίσεις» της 

Mητρόπολης Kύκκου και Tηλλυρίας και η «Πνευµατική Διακονία» της Mητρόπολης 

Kωνσταντίας και Aµµοχώστου. O «Eκκλησιαστικός Kήρυκας» κυκλοφορεί σε 

ετήσια βάση υπό τη διεύθυνση του καθηγητή στο Tµήµα Eπιστηµών της Aγωγής 

του Πανεπιστηµίου Κύπρου Σταύρου Φωτίου. Δηµοσιεύει κείµενα, που αναφέρονται 

σε ζητήµατα της θεολογικής επιστήµης, συνδυασµένα µε πτυχές του σύγχρονου 

βίου, καθώς και µε διάφορα άλλα θέµατα, όπως της εκκλησιαστικής ιστορίας, καθώς 

και της εκπαίδευσης και των ποικίλων προβληµάτων της. Πρωτοκυκλοφόρησε το 

1989 και µέχρι σήµερα έχουν εκδοθεί 20 τόµοι. Oι «Eνατενίσεις» και η «Πνευµατική 

Διακονία» κυκλοφορούν από τα Γραφεία Eκκλησιαστικής Διακονίας των οικείων 

Mητροπόλεων, από το 2007 η πρώτη και από το αµέσως επόµενο έτος η δεύτερη, 

και αριθµούν µέχρι σήµερα 24 και 22 τεύχη αντιστοίχως. Στις σελίδες τους 

περιλαµβάνονται ζητήµατα της τρέχουσας εκκλησιαστικής επικαιρότητας, καθώς 

και άλλα, που αναφέρονται στην πνευµατική και εθνική ζωή, και τα οποία 

απασχολούν τον άνθρωπο της σύγχρονης εποχής. Aµφότερες οι εκδόσεις αυτές 

έχουν στόχο να συµβάλουν στην επιµόρφωση και πνευµατική οικοδοµή των 

αναγνωστών τους και διακρίνονται για την πρωτοτυπία των δηµοσιεύσεών τους.

Δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό: Νέα Εστία, τχ 1871 (Αθήνα 2016), σ. 797-801.
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