
Ποιο ήταν το σύστημα εξουσίας που επικράτησε στην Κύπρο κατά τη 
διάρ κεια της κυριαρχίας των Φράγκων και των Ενετών; Η κατάκτηση του 
νησιού από την Οθωμανική αυτοκρατορία ποιες αλλαγές επέφερε; Πώς 
διαμορφώθηκαν οι σχέσεις μουσουλμάνων και ορθόδοξων εκείνη την 
περίοδο; 

Τι καινούργιο φέρνει η μεταβίβαση της εξουσίας στους Βρετανούς; Ποιες 
αντιθέσεις υπήρχαν στο εσωτερικό των ελληνοκυπρίων μέχρι τις αρχές 
του 20ού αιώνα; Πότε αρχίζει και αναδύεται ο τουρκικός εθνοτισμός; 
Ποιες οι αντιθέσεις εντός του τουρκοκυπριακού στοιχείου στη διάρκεια 
του Μεσοπολέμου; Πώς εκτυλίχθηκε ο ακήρυκτος ελληνοκυπριακός εμ
φύλιος στη δεκαετία του ’40; 

Πώς ερμηνεύονται οι μεταλλαγές στη στάση της Βρετανίας, της Τουρ
κίας και της Ελλάδας από το τέλος του Β́  Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι 
το 1958; Γιατί δεν μπόρεσε να διατηρηθεί το ενιαίο Κυπριακό κράτος; 
Ποιες οικονομικές μεταβολές  χαρακτήρισαν την πρώτη περίοδο της ανε
ξαρτησίας; Τι ακριβώς έγινε με τα σχέδια Άτσεσον; Ποια η εξέλιξη του 
ελληνοκυπριακού κομματικού συστήματος;  

Ποιες ήταν οι σχέσεις Αθήνας και Λευκωσίας στη διάρκεια της δικτατο
ρίας; Γιατί φτάσαμε στο πραξικόπημα και στην εισβολή; Ποια διπλωμα
τικά σχέδια αναπτύχθηκαν στην μετά το 1974 περίοδο; Ποιοι οι μετα
σχηματισμοί στο κοινωνικό και πολιτικό σκηνικό; Γιατί απορρίφθηκε το 
σχέδιο Ανάν;

Σε αυτά τα ερωτήματα απαντά το βιβλίο, καρπός πολυετούς 
μελέτης και έρευνας γύρω από πλευρές αυτών  

των ζητημάτων.

ΣΠΎΡΟΣ  
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΎΛΟΣ

Ο
 Κ

ΥΠ
Ρ

ΙΑ
Κ

Ο
Σ Κ

Ο
ΙΝ

Ω
Ν

ΙΚ
Ο

Σ  
ΣΧΗ

Μ
ΑΤΙΣΜ

Ο
Σ (1191-2004)

Α
πό τη συγκρότηση στη διχοτόμηση

πολιτική
ιστορία&

ISBN 978-960-499-194-5

O Σπύρος Σακελλαρόπουλος είναι Ανα-
πληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Κοι-
νωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανε-
πιστηµίου, Έχει συγγράψει πολλά βιβλία 
και άρθρα στα αγγλικά, στα γαλλικά και 
στα ισπανικά. Από τις εκδόσεις Τόπος 
κυκλοφορούν: Νεπάλ: Εθνότητες, κά-
στες, τάξεις στην κορυφή του κόσμου, 
1769-2008 (2013) και Κρίση και κοινω-
νική διαστρωμάτωση στην Ελλάδα του 
21ου αιώνα (2014). Μαζί µε τον Αντώνη 
Μωυσίδη έχουν επιµεληθεί τον συλλο-
γικό τόµο: Η Ελλάδα στον 19ο & 20ό αιώ-
να, 2010, Αθήνα: Τόπος. Το 2016 εκδόθη-
κε, µε επιµέλεια και έρευνα των Σπύρου 
και Γρηγόρη Σακελλαρόπουλου, το 
βιβλίο Έτσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα. 
Πλήρη πρακτικά και ιστορικό των δικών 
Μπελογιάννη. Τα σήματα Βαβούδη, Αθή-
να, Τόπος. 

Είναι διευθυντής της σειράς Σύγχρονη 
Ριζοσπαστική Θεω ρία των εκδόσεων 
Τόπος. 
 
 

Κυκλοφορούν επίσης:

Λαϊκή Ιστορία του Κόσμου
Από την εποχή του λίθου έως και τη νέα 
χιλιετία
Κρις Χάρµαν

Ο άνθρωπος που επινόησε την Ιστορία
Ταξίδι με τον Ηρόδοτο
Τζάστιν Μαρότσι

Η Ελλάδα στον 19ο & 20ό αιώνα

Επιστηµονική Επιµέλεια: Αντώνης Μωυσίδης 
& Σπύρος Σακελλαρόπουλος

Έτσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα  
Πλήρη πρακτικά και ιστορικό των δικών 
Μπελογιάννη. Τα σήματα Βαβούδη

Έρευνα: Γρηγόρης Σακελλαρόπουλος
Επιµέλεια: Σπύρος Σακελλαρόπουλος

 

ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
(1191-2004)

Από τη συγκρότηση 
στη διχοτόμηση

Οι εκδόσεις Τόπος σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου 
του Σπύρου Σακελλαρόπουλου

Ο Κυπριακός Κοινωνικός Σχηματισμός (1191-2004)
Από τη συγκρότηση στη διχοτόμηση

Δευτέρα 5 Μαρτίου, 19:00 στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ  
(Ακαδημίας 20, 1ος όροφος)

Θα μιλήσουν:

Λουκάς Αξελός, Δρ. Ιστορίας, Συγγραφέας
Κώστας Βενιζέλος, Δημοσιογράφος, Δρ. Επικοινωνίας
Ηλίας Νικολακόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής 

Πανεπιστημίου Αθηνών
Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Πανεπιστημίου Αιγαίου
και ο συγγραφέας

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος 
Πέτρος ΠαπακωνσταντίνουΠ
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