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Το ιστορικό υλικό του αγωνιστή της ΕΟΚΑ
1955-59 Κυριάκου Μάτση στη συλλογή του
Πανεπ. Κύπρου
Ειδική τελετή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 14 Ιουνίου 2022, στο κτήριο
Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» του Πανεπιστημίου Κύπρου για
την υπογραφή της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και
του Γιαννάκη Μάτση, ως νόμιμου κατόχου του αρχείου του ήρωα του
απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 Κυριάκου Μάτση, ο οποίος το
παραχωρεί για ψηφιοποίηση και διάθεση μέσω της Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου Κύπρου. Χάρη στη γενναιόδωρη δωρεά του, το ιδιαίτερα σημαντικό
και σπάνιο αυτό Αρχείο, θα εντάσσεται πλέον στην πλούσια Συλλογή του Κέντρου
Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τη
Συμφωνία Συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, εκ
μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, και ο ίδιος ο δωρητής, κύριος Γιαννάκης
Μάτσης, παρουσία μελών της οικογένειας και συνεργατών του, καθώς και
εκπροσώπων τουΚέντρου Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» και των
μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αντικείμενο του Συμφωνητικού, το οποίο
επιμελήθηκαν η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και η δικηγορική εταιρεία Στέλιος
Αμερικάνος & Σία Δ.Ε.Π.Ε., είναι η συνεργασία των δύο μερών για την υλοποίηση
του έργου με θέμα «Ψηφιοποίηση, χρήση και αξιοποίηση του Αρχείου του
Κυριάκου Μάτση από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου».
Χειρόγραφα, έγγραφα, χάρτες, προσωπικά και άλλα αντικείμενα, φωτογραφικό
υλικό και προσωπικές σημειώσεις του εθνικού ήρωα και αγωνιστή της Εθνικής
Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών (Ε.Ο.Κ.Α.), Κυριάκου Μάτση, για τη χρονική
περίοδο 1944-1958, είναι μόνο μερικά από όσα περιέχει το ιστορικό αυτό Αρχείο,
καθώς περιλαμβάνει υλικό που δημιουργήθηκε και συλλέχθηκε αρχικά από τον ίδιο
τον αγωνιστή και εμπλουτίστηκε μεταγενέστερα από τον δωρητή και αδερφό του
ήρωα, αλλά και άλλα πρόσωπα. Τα ιστορικά τεκμήρια του αρχειακού υλικού, με την
ολοκλήρωση της ψηφιοποίησής τους, θα διατίθενται πλέον διαδικτυακά στο ευρύ
κοινό για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και διδακτικούς σκοπούς.
Κατά τη διάρκεια της Τελετής, ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης
εξέφρασε τις ευχαριστίες και την ικανοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου για τη
σύναψη της συγκεκριμένης Συμφωνίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «το
γεγονός ότι ο κύριος Γιαννάκης Μάτσης αποφάσισε να παραχωρήσει το Αρχείο,
έναν πολύτιμο εθνικό θησαυρό της Κύπρου, για να ενταχθεί στην μεγάλη συλλογή
του Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστημίου
Κύπρου, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Πανεπιστήμιο, καταδεικνύοντας με τον

τρόπο αυτό και την εμπιστοσύνη του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, συνδέοντας έτσι το
όνομά του με το πανεπιστημιακό μας ίδρυμα». Καταληκτικά, υπογράμμισε την
ιδιαίτερη σημασία που έχει η συγκεκριμένη προσθήκη, ως μία ακόμη πρωτοβουλία
προκειμένου να συνεχίσει το Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος
Ιωάννου» να εξελίσσεται σε ένα πρωτοποριακό κέντρο συγκέντρωσης
ψηφιοποιημένου ιστορικού υλικού, αναβαθμίζοντας παράλληλα τις υπηρεσίες του
στη νέα ψηφιακή εποχή.
Ο κάτοχος του αρχείου, κύριος Γιαννάκης Μάτσης, αφού ευχαρίστησε το
Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη συνεργασία, μίλησε για τον αδερφό του και αγωνιστή
του Απελευθερωτικού Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α, ο οποίος θυσιάστηκε για την αποτίναξη
της αποικιοκρατίας, αναφερόμενος τόσο στα κοινά τους βιώματα και πορεία, όσο
και στην προσωπικότητα του ήρωα μέσα από την ματιά διάφορων προσωπικοτήτων
της Κύπρου και της Ελλάδας. Όπως ανέφερε, «ο Κυριάκος Μάτσης υπήρξε
φιλόσοφος, στοχαστής, απαράμιλλος ρήτορας και άριστος χειριστής του γραπτού
και προφορικού λόγου», και «το Αρχείο, που σήμερα παραχωρείται προς
επεξεργασία και διάθεση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα αποτελεί πλέον έναν
πολύτιμο θησαυρό της νεότερης κυπριακής ιστορίας και φιλοσοφίας, αλλά και μία
σπουδαία πηγή της νεότερης κυπριακής ιστορίας της περιόδου 1944 – 1958 για το
κοινό, τις/τους φοιτήτριες/τές και ερευνήτριες/τές της πανεπιστημιακής
κοινότητας», ενώ «θα αποκαλύψει σε όλες/ους τη βαθιά του φιλοσοφική και
υπαρξιακή θεώρηση και βίωση των πραγμάτων, αλλά και τη μεγάλη αγάπη του για
την Κύπρο και τον άνθρωπο γενικότερα».
Εκ μέρους τουΚέντρου Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», η
Αναπληρώτρια Διευθύντρια, κυρία Έλενα Διομήδη-Παρπούνα, ευχαρίστησε το
δωρητή «για την απόφασή του να εμπιστευθεί αυτόν τον εθνικό πλούτο στη
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου», προσθέτοντας ότι «το Αρχείο Κυριάκου
Μάτση είναι ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι του παζλ της ιστορίας της σύγχρονης
ιστορίας της Κύπρου, το οποίο το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιθυμεί να
συμπληρώσει». Τέλος, διαβεβαίωσε ότι το μοναδικό αυτό Αρχείο θα καταγραφεί,
θα ψηφιοποιηθεί και θα διαφυλαχθεί από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να διατίθεται πλέον προς αξιοποίηση από το
ερευνητικό, ακαδημαϊκό και ευρύτερο κοινό του Κέντρου ΠληροφόρησηςΒιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστημίου Κύπρου.
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