
Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ  μέσα από 
τα ψηφιακά Αρχεία



Ο Αγώνας της ΕΟΚΑΟ Αγώνας της ΕΟΚΑ
(1955-1959)

Πολύ σημαντικό κεφάλαιο της νεότερηςΠολύ σημαντικό κεφάλαιο της νεότερης 
κυπριακής ιστορίας. 

Ανεκτίμητες πρωτογενείς ιστορικές πηγές 
(συνεντεύξεις από τους ίδιους τους(συνεντεύξεις από τους ίδιους τους 
αγωνιστές, έγγραφα, φυλλάδια του αγώνα, 
κλπ) – θα πρέπει να διαφυλαχθούν ως κόρηκλπ) θα πρέπει να διαφυλαχθούν ως κόρη 
οφθαλμού για τις μελλοντικές γενιές 



Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης ΑγώναΣυμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα 
ΕΟΚΑ (ΣΙΜΑΕ)

Το ΣΙΜΑΕ έχει στη κατοχή του το ιστορικό 
αρχείο
Βοηθά στη τεκμηρίωση του υλικού
Έ λ ή θύΈχει την αποκλειστική ευθύνη για το 
περιεχόμενο του αρχείου



Βιβλιοθήκη του ΠανεπιστημίουΒιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
Κύπρου (ΒΠΚ)

Τεχνογνωσία όσον αφορά τη ψηφιοποίηση 
και οργάνωση ψηφιακών αρχείων
Ευαισθησία στη διάσωση και διατήρηση 
αρχειακού υλικούαρχειακού υλικού
Αναλαμβάνει τη φύλαξη και τη διάθεση του 
ψηφιακού υλικού μέσω διαδικτύου



Τμήμα Ιστορίας και ΑρχαιολογίαςΤμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας  
(ΙΣΑ) του Πανεπιστημίου Κύπρου

β λ ξΣυμβολή στη τεκμηρίωση και αξιοποίηση του 
υλικού 

Χ ή ί ό θ έ έΧρήση του αρχείου από καθηγητές, ερευνητές 
και φοιτητές 



Τ Α ίΤο Αρχείο
Κασέτες ήχου (530 ηχοκασέτες με μαγνητοφωνημένες 
συνεντεύξεις αγωνιστών, αφηγήσεις, επετειακές εκπομπές, 
τραγούδια, κλπ.).

Βιντεοταινίες (90 βίντεο με εκπομπές, ρεπορτάζ και ς ( β μ μ ς, ρ ρ ζ
αφιερώματα στον Αγώνα της ΕΟΚΑ, κλπ.).

Φωτογραφικό υλικό σχετικό με τον Αγώνα (2500Φωτογραφικό υλικό σχετικό με τον Αγώνα (2500 
φωτογραφίες).

Έντυπο υλικό ( ό ίδ β βλίΈντυπο υλικό (αποκόμματα εφημερίδων, βιβλία, 
εκδόσεις του ΣΙΜΑΕ, έγγραφα σχετικά με τον Αγώνα, κλπ.).



Ψηφιοποίηση 
Ψηφιοποίηση ονομάζουμε τη μετατροπή του 

υλικού α ό ην αναλογική αραδο ιακή ουυλικού από την αναλογική -παραδοσιακή του 
μορφή σε ψηφιακή (αναγνώσιμη από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή). 
Διαφύλαξη του περιεχόμενου του υλικού καιΔιαφύλαξη του περιεχόμενου του υλικού και 
διάσωση του για τις επερχόμενες γενιές. 
Ε λό δ ί ξ ίΕυκολότερη διαχείριση και επεξεργασία του 
υλικού 
Ευκολότερη πρόσβαση στο υλικό 



Μετατροπή του υλικού σε ψηφιακόΜετατροπή του υλικού σε ψηφιακό

Εργαστήριο 
Ψηφιοποίησης ΒΠΚΨηφιοποίησης ΒΠΚ





























ΤΑΙΝΙΑ:Τα κρατητήρια στις φλόγεςΤΑΙΝΙΑ:Τα κρατητήρια στις φλόγες 













Πολιτική διάθεσης – πρόσβασης τουΠολιτική διάθεσης πρόσβασης του 
Αρχείου

Το Αρχείο ανήκει στο ΣΙΜΑΕ το οποίο είναι 
υ εύθυνο για ο εριεχό ενο ου καθώς καιυπεύθυνο για το περιεχόμενο του καθώς και 
για τη διάθεση του υλικού

Η ΒΠΚ έχει αναλάβει την ψηφιοποίηση τηνΗ ΒΠΚ έχει αναλάβει την ψηφιοποίηση, την 
διαχείριση και τη διάθεση του υλικού μέσω 

λίδτης ιστοσελίδας της



Αξιοποίηση του Αρχείου
Το Ψηφιακό Αρχείο είναι ένας ζωντανός 
οργανισμός ο οποίος θα συνεχίσει ναοργανισμός ο οποίος θα συνεχίσει να 
εμπλουτίζεται, και να συμπληρώνεται 
(ποσοτικά και ποιοτικά)(ποσοτικά και ποιοτικά)
Προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη του 

ύ Α ί θή δέψηφιακού Αρχείου με προσθήκη συνδέσμων 
(links) βιογραφικών σημειωμάτων, 
β βλ ώ ώ λβιβλιογραφικών αναφορών, κλπ.



ΣυντελεστέςΣυντελεστές

Γιώργος Καζαμίας – καθηγητής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Επιστημονικός Σύμβουλος)
Πέτρος Παπαπολυβίου καθηγητής Ιστορίας Πανεπιστημίου ΚύπρουΠέτρος Παπαπολυβίου – καθηγητής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Επιστημονικός Σύμβουλος)
Φίλλιπος Τσιμπόγλου – Διευθυντής ΒΠΚ (Γενική Εποπτεία Έργου)
Μάριος Ζέρβας Αν Διευθυντής Βιβλιοθήκης ΤΕΠΑΚ (ΠληροφορικήΜάριος Ζέρβας – Αν. Διευθυντής Βιβλιοθήκης ΤΕΠΑΚ (Πληροφορική 
Υποστήριξη - Συντονισμός)
Ανδρέας Κ. Ανδρέου – Βιβλιοθηκονόμος ΒΠΚ (Βιβλιοθηκονομική 
Υποστήριξη – Συντονισμός)Υποστήριξη Συντονισμός)
Σύλβια Κουκουνίδου - Βιβλιοθηκονόμος ΒΠΚ (Ψηφιοποίηση –
Τεκμηρίωση)
Μιχάλης Επιφανίου – Πληροφορικός ΒΠΚ (Πληροφορική Υποστήριξη)Μιχάλης Επιφανίου Πληροφορικός ΒΠΚ (Πληροφορική Υποστήριξη)
Ζαφείρω Μαρτή – Βιβλιοθηκονόμος ΒΠΚ (Ψηφιοποίηση)
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