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Ιστορικά αρχεία ins Αμ/οτου
στη βιβλιοθήκη του ΠΚ

Συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν ο

Πρύτανης ίου Πανεπιστημίου Κύπρου καθηγητής

Τάσος Χριστοφίδης εκ μέρους του
Πανεπιστημίου Κύπρου και ο πρόεδρος
κ Ανδρέας Μάτσης εκ μέρους του Συλλόγου

Αποφοίτων και Φίλων Ελληνικών
Γυμνασίων Αμμοχώστου Σ.Α.Φ.Ε.Γ.Α με
στόχο την υλοποίηση του έργου με θέμα
Ψηφιοποίηση χρήση και αξιοποίηση των

ιστορικών αρχείων Αμμοχώστου μέσω του
Σ.Α.Φ.Ε.Γ.Α από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Κύπρου Το υλικό θα περιλαμβάνει

φωτογραφίες έγγραφα και άλλπς
μορφής τεκμήρια που έχουν διασωθεί και
σχετίζονται με την πόλη της Αμμοχώστου
και φυσικά τα Ελληνικά Γυμνάσια της
Αμμοχώστου Τα ιστορικά τεκμήρια του
αρχειακού υλικού με την ολοκλήρωση
της ψηφιοποίησης τους θα διατίθενται
πλέον διαδικτυακά στο ευρύ κοινό που θα
επισκέπτεται το Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Στέλιος Ιωάννου για εκπαιδευτικούς

διδακτικούς και ερευνητικούς
σκοπούς

Κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής
ο Πρύτανης καθηγητής Τάσος Χρι

στοφίδης εξέφρασε τις ευχαριστίες και την
ικανοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου
για τη σύναψη της συγκεκριμένης συμφωνίας

Όπως ανέφερε χαρακτπριστικά
το αρχειακό υλικό συλλόγων όπως του

Σ.Α.Φ.Ε.Γ.Α είναι ιστορία και εφόσον το

χαρτί αλλοιώνεται ο καλύτερος τρόπος να
διασωθεί και να διατηρηθεί είναι η ψηφιοποίηση

του Ο κ Χριστοφίδπς υπογράμμισε
επίσης την ιδιαίτερη σημασία που έχει

π συγκεκριμένη πρωτοβουλία για το Πανεπιστήμιο

Κύπρου Αποτελεί όπως είπε
μέρος της μεγάλης προσπάθειάς του για
τον εντοπισμό αρχικά και την ψηφιοποίηση

στη συνέχεια αρχειακού υλικού και
συλλογών που σχετίζονται με την ιστορία

της Κύπρου για σκοπούς διατήρησης
ανάδειξης αλλά και μελλοντικής αξιοποί
ησής τους από τις επόμενες γενιές μέσω
της ένταξής τους στην πλούσια συλλογή
του Κέντρου Πληροφόρησης Βιβλιοθήκη
Στέλιος Ιωάννου το οποίο αποτελεί ήδη

ένα από τους σημαντικότερους κόμβους
πληροφόρησης της χώρας
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