
Θησαυροί στο φως 
ΟΠΩΣ γράφτηκε στην ιστοσελί-
δα του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
στη «σελίδα» της Βιβλιοθήκης, 
και σχολιάστηκε ήδη από τον 
Χρήστο Μιχαηλίδη στην «Ελευθε
ροτυπία» των Αθηνών και τους 
Γιώργο Πίττα και Χρύστα Ντξάνη 
στον «Πολίτη», πριν από μερικές 
βδομάδες η Βιβλιοθήκη του Πα
νεπιστημίου Κύπρου έλαβε έναν 
ογκώδη φάκελο αλληλογραφίας 
από την Ιρλανδία, με αποστολέα 
την κυρία Coral Hillary. Ο φάκε
λος περιείχε αρκετά πρωτότυπα 
φυλλάδια της ΕΟΚΑ, καθώς και 
βρετανικά έγγραφα της περιόδου 
του απελευθερωτικού αγώνα. 
Πρόκειται για μια εΕαιρετική χει
ρονομία, πρωτοφανή για τα καθ' 
ημάς: Η άγνωστη κυρία όχι μόνο 
δεν πέταΕε τα «παλιόχαρτα», 
όπως πιθανότατα θα 
έκανε ο αντίστοιχος 
«μέσος Κύπριος», ούτε 
ζήτησε χρήματα για να 
τα πουλήσει, όπως θα 
έκανε ο αντίστοιχος 
«μέσος πονηρός Κύ
πριος», ούτε προτίμη
σε να τα κρατήσει 
κλειδωμένα σε ένα 
συρτάρι μέχρι το θάνα
το της αλλά, αντίθετα, 
πλήρωσε η ίδια και τα 
ταχυδρομικά τέλη 
αποστολής! Η κίνηση 
της άγνωστης δωρή
τριας είναι δείγμα της 
«αρχειακής κουλτού
ρας» που χαρακτηρίζει 
τους ΑγγλοσάΕωνες και που 
εμείς δυστυχώς θα χρειαστούμε 
χρόνια για να την αποκτήσουμε. 
Τη χειρονομία της άγνωστης 
Ιρλανδέζας Βοήθησε μια κυπρια
κή καινοτομία. Πριν από μερι
κούς μήνες η Βιβλιοθήκη του Πα
νεπιστημίου Κύπρου, ένα πραγ
ματικό στολίδι για τον τόπο, κα
θώς ευτύχησε να έχει ένα λα
μπρό διευθυντή, εΕαίρετο γνώ
στη των σύγχρονων τεχνολογιών 
και των εφαρμογών τους, αλλά 
και μια ομάδα Βιβλιοθηκονόμων 
από νέους ανθρώπους που αγα
πούν το λειτούργημα τους και 
την Κύπρο, ολοκλήρωσε, σε συ-
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νεργασία με το Συμβούλιο Ιστορι
κής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ, την 
ψηφιοποίηση ενός πρώτου μέ
ρους εγγράφων, φωτογραφιών, 
ηχογραφημένων συνεντεύΕεων 
και ταινιών σχετικά με τον αγώ
να της ΕΟΚΑ. Το υλικό αυτό είναι 
διαθέσιμο μέσω του διαδικτύου 
στον κάθε αναγνώστη, μέσω της 
οθόνης του υπολογιστή του, σε 
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. 
Από αυτή τη σελίδα (μέσω της 
διαδικτυακής αναζήτησης) προ
φανώς θα οδηγήθηκε από την 
Ιρλανδία η άγνωστη κυρία να δω-
ρήσει τα έγγραφα στη Βιβλιοθή
κη του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Οι εΕοικειωμένοι αναγνώστες με 
τις διαδικτυακές Βιβλιοθήκες και 
τα οργανωμένα αρχεία γνωρί
ζουν αντίστοιχα παραδείγματα σε 

όλες τις ευρωπαϊκές 
χώρες που πραγματι
κά αφήνουν αποσβο
λωμένο τον Κύπριο 
μελετητή, που έμαθε 
να εργάζεται στις αντί
στοιχες προσφερόμε
νες υπηρεσίες στον 
τόπο μας. Τι να πούμε; 
Για τα εκατομμύρια 
έγγραφα ιστορικών 
αρχείων που είναι δια
θέσιμα στο διαδίκτυο; 
Για τα αντίστοιχα εκα
τομμύρια τεύχη περιο
δικών και τόμους σπά
νιων Βιβλίων που 
έχουν ψηφιοποιηθεί 
σε όλο τον κόσμο; Η 

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, ευτυχώς, δείχνει ότι 
μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες 
εποχές. Από το προσωπικό της δι
καιούμαστε να προσμένουμε 
πολλά. Ευχόμαστε να δοθεί και 
στις άλλες ιστορικές μεγάλες κυ
πριακές Βιβλιοθήκες η κρατική ή 
η εκκλησιαστική στοργή και οι 
χορηγίες που δικαιούνται. Όσο 
για το περιεχόμενο του «φακέ
λου της Coral Hillary», θα μιλή
σουμε την άλλη Βδομάδα. 
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Μια εΕαιρετική 
χειρονομία, 
πρωτοφανή 
για τα καθ' 
ημάς από μια 
άγνωστη 
Ιρλανδέζα 


