Το Αρχείο Ιστορίας και Τέχνης-Αρχείο Πολέμου
σας προσκαλεί

Ελλάδος
σε μια εκδήλωση

με θέμα

«ΚΥΠΡΟΣ: ΠΑΝΤΑ ΤΟΣΟ ΚΟΝΤΑ- Οι Απελευθερωτικοί
Αγώνες 1821 και 1940»
με εισηγήτρια
την Λουίζα Μπορτζ Χαβιαρά
ZOOM
Topic: Archive of
History and Art-The War Archive
Time: Jul 31, 2021 07:00 PM Athens
Join Zoom Meeting

Σ χετικά με το θέμα
Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια
της νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας ήταν καθοριστική και για την
ιστορία της Κύπρου, αφού το νησί είχε τη δική του προσφορά στη
προετοιμασία και στον αγώνα του Έθνους. Η Κύπρος υπέγραψε με το
αίμα των Κύπριων αγωνιστών τη συμμετοχή της στις σελίδες της
ιστορίας για την απελευθέρωση της Ελλάδας και της ίδιας από το
τουρκικό ζυγό. Η αντίδραση των Κυπρίων στο ιστορικό ΟΧΙ του 1940 δεν
μπορούσε να ήταν διαφορετική. Ένας εθνικός συναγερμός συνεπήρε το
νησί με τη γαλανόλευκη της οποίας οι αποικιοκράτες Βρετανοί
απαγόρευαν την ανάρτηση να κυματίζει από άκρη σε άκρη στο νησί. Η
αμέριστη Κυπριακή συμπαράσταση προς την μητέρα πατρίδα Ελλάδα
εκδηλώθηκε έμπρακτα για μια ακόμη φορά σε όλους τους τομείς. Ο
πόθος όμως της εθνικής αποκατάστασης τόσο το 1821 όσο και το 1940
παρέμεινε ένα όνειρο.

Η
Λουίζα Μπορτζ Χαβιαρά

Η Δρ. Λουίζα Μπόρτζ Χαβιαρά γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1959. Είναι
κάτοχος Διδακτορικού στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο με τίτλο Διατριβής
«Scientific Mobility in the European Research Area (ERA): AnAnalysis of t
he Cypriot Research Market»
από
το
Πανεπιστήμιο Oxford Brookes (U.K.),
κάτοχος
μεταπτυχιακού
διπλώματος
με
θέμα
το
Ευρωπαϊκό
Δίκαιο
από
το
Πανεπιστήμιο Leicester (U.K.) και κάτοχος πτυχίου (ΒΑ) Ελληνικής και
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας από το Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έκδωσε στην Αμερική την
πρώτη της ποιητική συλλογή με τίτλο Pale Clouded Yellow το 1997, έχει
συμμετοχές σε δύο εκδόσεις της Παγκόσμιας Βιβλιοθήκης Ποιητών με
τίτλο: Quiet Moments (1996) και Light of the World (1997) και έχει
βραβευθεί από το Σύνδεσμο Παιδικού Νεανικού Βιβλίου και τον
Πολιτιστικό Όμιλο της Τράπεζας Κύπρου για δύο ανέκδοτες ποιητικές
συλλογές. Το 2000 απέδωσε σε ελεύθερη μετάφραση στα Αγγλικά την
ποιητική συλλογή του ποιητή Ανδρέα Παπαχαραλάμπους με τίτλο Ο
Ξανθός Νικόλας. Ο Εύζωνας Σαλπιγκτής το οποίο είναι το πρώτο της
ιστορικό μυθιστόρημα βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα κυκλοφορεί
Ιούνιο του 2021 από τις Εκδόσεις Ηλία Επιφανίου. Είναι νυμφευμένη
με το Γιώργο Χαβιαρά και έχει δύο παιδιά τον Λουκά και την Αναστασία
Χαβιαρά.

