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Οδηγός ιστοσελίδας και αρχείου CLIO

Στον σύνδεσμο www.clioforgender.com ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας 
του Αρχείου Ιστορίας Γυναικών: Κυπριακή Διαδικτυακή Βιβλιοθήκη για το Φύλο 
μπορεί να λάβει όλες τις σχετικές πληροφορίες τόσο για το πρόγραμμα όσο και 
για τη μηχανή αναζήτησης και το περιεχόμενο του Αρχείου.

Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας, σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Κέντρο Ισότητας και Ιστορίας του 
Φύλου, στο πλαίσιο του προγράμματος Restart «Κοινωνική Καινοτομία 2016-
2020», του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας και  συγχρηματοδοτήθηκε από 
την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ.

Στην αρχική οθόνη ο χρήστης μπορεί να επιλέξει γλώσσα εργασίας (ελληνικά 
– αγγλικά). Ακολούθως μπορεί να δει όλους τους οργανισμούς που υλοποιούν/
χρηματοδοτούν το πρόγραμμα και αν επιθυμεί να οδηγηθεί στους αντίστοιχους 
συνδέσμους πατώντας πάνω στο εικονίδιο του κάθε οργανισμού. Στο κάτω μέρος 
της αρχικής οθόνης υπάρχουν πληροφορίες επικοινωνίας (email) και τα ΜΚΔ 
του προγράμματος (Facebook- YouTube).
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Στη βασική μπάρα εργασίας ο χρήστης μπορεί να λάβει όλες τις πληροφορίες για 
το πρόγραμμα και να οδηγηθεί στους αντίστοιχους συνδέσμους, ενώ υπάρχουν 
και οι γρήγοροι συνδέσμοι στο κάτω μέρος για πιο εύκολη πρόσβαση.

Στην μπάρα εργασίας ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στα εξής: 

α) Το Πρόγραμμα: Θα δει όλες τις σχετικές πληροφορίες για το πρόγραμμα τους 
φορείς που το υλοποιούν και τους στόχους του προγράμματος.

β) Αρχείο CLIO:  Θα οδηγηθεί στη μηχανή αναζήτησης καθώς επίσης και σε ξε-
χωριστό σύνδεσμο όπου παρουσιάζονται γυναίκες που έπαι-
ξαν σημαντικό ρολό στην ιστορία των γυναικών της Κύπρου.
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γ) Δημοσιεύσεις: Ολες οι σχετικές δημοσιεύσεις που έγιναν από την ερευνητική 
ομάδα του προγράμματος π.χ. Εκθέσεις, Άρθρα, Ενημερωτικά 
Δελτία.

δ) Τα νέα μας: Όλες οι, κατά καιρούς, ενημερώσεις για την εξέλιξη του προ-
γράμματος, π.χ. συναντήσεις της ομάδας υλοποίησης, συζη-
τήσεις, ενημερωτικά δελτία κα.

ε) Επικοινωνία: Στοιχεία επικοινωνίας (email, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση).

στ) Εκπαιδευτικό
      Εργαλείο:      Το βίντεο και το εκπαιδευτικό εργαλείο που ετοιμάστηκε στο 
   πλαίσιο του σχεδίου με στόχο την ανάδειξη της έμφυλης 
   διάστασης της ιστορίας της Κύπρου και την αποδόμηση 
   ιστορικών μύθων και στερεοτύπων.
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Αρχείο CLIO

Το αρχείο αποτελείται από δεδομένα που αφορούν στην ύπαρξη και τη δράση της 
γυναίκας στην Κύπρο από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα.

Στο αρχείο περιλαμβάνονται πρωτογενείς πηγές, όπως συνεντεύξεις με γυναίκες 
οι οποίες άφησαν το στίγμα τους στην ιστορία αλλά και συγγενείς σημαντικών 
προσωπικοτήτων. Περιλαμβάνονται επίσης δευτερογενείς πηγές όπως 
δημοσιεύματα σε εφημερίδες και περιοδικά τα οποία καταγράφουν σημαντικές 
πτυχές της γυναικείας παρουσίας στον τόπο μας.

Ένα άλλο σημαντικό μέρος του αρχείου αποτελούν τα δεδομένα που έχουν 
συλλεγεί από τα προσωπικά αρχεία γυναικών με πλούσια δράση καθώς και από 
τα αρχεία οργανώσεων που αναπτύσσουν δράση στον τομέα των δικαιωμάτων 
των γυναικών.

Τέλος παρατίθεται κατάλογος με βιβλιογραφία η οποία μπορεί να φανεί χρήσιμη 
στην μελέτη σχετικών ζητημάτων.
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Σημαντικό κομμάτι του αρχείου αποτελούν οι συνεντεύξεις από προσωπικότητες 
που έχουν χαράξει αξιοζήλευτη πορεία στους τομείς της πολιτικής, του πολιτισμού, 
του αθλητισμού, της εκπαίδευσης, της οργάνωσης των γυναικών και γενικότερα 
στην ιστορία του τόπου.

Οι συνεντέυξεις είναι διαθέσιμες σε ξεχωριστό thumbnail στην αρχική σελίδα 
του προγράμματος κάτω από την ενότητα ΠΡΟΣΩΠΑ.



8

ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

•	 Αναζήτηση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε πεδίο μέσω του drop down list
•	 Σε περίπτωση που ΔΕΝ καταχωρηθεί καμία λέξη εύρεσης και πατήσετε 

επάνω στο μεγεθυντικό φακό τότε θα εμφανιστούν όλα τα αποτελέσματα 
της βάσης δεδομένων με ημερομηνία καταχώρησης και ακολούθως μπορεί 
να γίνει επιλογή μέσω του drop down list

•	 Με την καταχώρηση οποιασδήποτε λέξης θα εμφανιστούν όλες οι 
καταχωρήσεις που περιέχουν τη συγκεκριμένη λέξη

Σύνθετη Αναζήτηση
•	 Με την καταχώρηση δύο λέξεων θα εμφανιστούν όλες οι καταχωρήσεις 

που περιέχουν τουλάχιστον μία από τις δύο λέξεις
•	 Με την καταχώρηση δύο λέξεων με θετικό πρόσημο πριν από την κάθε 

μία (+) θα εμφανιστούν όλες οι καταχωρήσεις που περιέχουν και τις δύο 
λέξεις (π.χ. +γυναικεία +ψήφος)

•	 Με την καταχώρηση δύο λέξεων, η μία με θετικό πρόσημο (+) η δεύτερη 
με αρνητικό πρόσημο (-) θα εμφανιστούν όλες οι καταχωρήσεις που 
περιέχουν την πρώτη λέξη αλλά όχι τη δεύτερη (π.χ. +συνέδριο -ΠΟΔΓ)

•	 Με την επιλογή μιας κατηγορίας στο drop down list θα ληφθεί υπόψη μόνο 
η συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ εάν επιλεχθούν περισσότερες θα γίνει 
αναζήτηση συνδυαστικά.
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Όταν ο χρήστης επιλέξει να δει ένα αρχείο θα λάβει όλες τις πληροφορίες που 
καταχωρήθηκαν από τον χειριστή του προγράμματος, ενώ θα έχει τη δυνατότητα 
να το κατεβάσει. 
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Ένα αρχείο μπορεί να είναι σε μορφή pdf ή jpeg όταν αφορά ντοκουμέντα ή 
φωτογραφίες, ;h μπορεί να είναι βίντεο το οποίο αναπαράγετai μέσα από το 
κανάλι του προγράμματος στο YouTube. 

Μπορεί να είναι επίσης σύνδεσμος (Link) που οδηγεί σε άλλες ιστοσελίδες όπως 
για παράδειγμα σε εφημερίδες που προέρχονται από το αρχείο του Γραφείου 
Τύπου και Πληροφοριών.

              
 
        





Το Έργο SOCIALINNO/0617/0013 συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του 
Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.
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