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Τα Ιστορικά Αρχεία Αμμοχώστου στη 
συλλογή της Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» 
Πανεπιστ. Κύπρου 
 
Συμφωνία με τονΣύλλογο Αποφοίτων και Φίλων Ελληνικών 
Γυμνασίων Αμμοχώστου 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να εμπλουτίζει τη Συλλογή του Κέντρου 
Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», στην οποία περιλαμβάνονται και 
αρχεία συλλόγων, φορέων, οργανισμών και φυσικών προσώπων που άσκησαν 
ανώτατα λειτουργήματα της πολιτείας και της κοινωνίας ή διακρίθηκαν στις 
επιστήμες, τα γράμματα και τις τέχνες. Νέα σημαντική ένταξη στην εν λόγω συλλογή 
αποτελούν τα ιστορικά αρχεία Αμμοχώστου, τα οποία ο Σύλλογος Αποφοίτων και 
Φίλων Ελληνικών Γυμνασίων Αμμοχώστου (Σ.Α.Φ.Ε.Γ.Α.) επιθυμεί να διασώσει και 
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να διαθέσει προς το κοινό στο πλαίσιο συμφωνίας που υπέγραψε πρόσφατα με το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
και ο Πρόεδρος κύριος Ανδρέας Μάτσης εκ μέρους του Συλλόγου Αποφοίτων και 
Φίλων Ελληνικών Γυμνασίων Αμμοχώστου, παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου 
και του Κέντρου Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»  του 
Πανεπιστημίου, υπέγραψαν τη Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2021 Συμφωνία  Συνεργασίας 
σε ειδική τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Αντικείμενο της Συμφωνίας είναι η συνεργασία των δύο μερών για 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 άλλης μορφής 
τεκμήρια, τα οποία έχουν διασωθεί και σχετίζονται με την πόλη της Αμμοχώστου 
και, φυσικά, των Ελληνικών Γυμνασίων της Αμμοχώστου. Τα ιστορικά τεκμήρια του 
αρχειακού υλικού, με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησής 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 
Χριστοφίδης εξέφρασε τις ευχαριστίες και την ικανοποίηση του Πανεπιστημίου 
Κύπρου για τη σύναψη της συγκεκριμένης Συμφωνίας. Όπως ανέφερε 
χαρακτηριστικά, «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 ψηφιοποίησή του». Ο κύριος Χριστοφίδης υπογράμμισε, επίσης, 
την ιδιαίτερη σημασία που έχει η 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 αξιοποίησής 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.  

Ο  Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων και Φίλων Ελληνικών Γυμνασίων 
Αμμόχωστου, κ.  Ανδρέας Μάτσης ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 
ιδιαίτερα την ομάδα της Βιβλιοθήκης για τη μέχρι σήμερα συνεργασία τους στο 
πλαίσιο της ετοιμασίας της Συμφωνίας. Στη συνέχεια, εξέφρασε την ικανοποίηση 
του Συλλόγου για το γεγονός ότι η σύναψη της Συμφωνίας προβλέπει την 
ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού του Σ.Α.Φ.Ε.Γ.Α. για σκοπούς διατήρησής του 
για τις επόμενες γενιές, «ιδιαίτερα αυτήν την εποχή που δυστυχώς», όπως είπε, 
«φαίνεται ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να χάσουμε την Αμμοχώστου». 
Καταλήγοντας διαβεβαίωσε ότι ο Σύλλογος, από την πλευρά του θα συνεχίσει 
δυναμικά, ούτως ώστε το έργο να ολοκληρωθεί επιτυχώς. 

Εκ μέρους του Κέντρου Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», η 
Αναπληρώτρια Διευθύντρια, κυρία Έλενα Διομήδη-Παρπούνα, διαβεβαίωσε ότι η 



Βιβλιοθήκη εργάζεται με μοναδικό γνώμονα τη διαφύλαξη και τη διάσωση του 
ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου της Κύπρου. Εξέφρασε, παράλληλα τη χαρά και 
την ικανοποίηση της Βιβλιοθήκης, για το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο συνεχίζει να 
κερδίζει την εμπιστοσύνη του κόσμου εντός και εκτός Κύπρου, με αποτέλεσμα όλο 
και περισσότερες συλλογές, ανεκτίμητης ιστορικής, πολιτιστικής ή/και 
συναισθηματικής αξίας, να δωρίζονται και να εντάσσονται πλέον στη μεγάλη 
συλλογή του Κέντρου Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. 
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