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ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

 

Λευκωσία, 4 Νοεμβρίου 2016 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ – 3Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ SYLVIA IOANNOU FOUNDATION ΣΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΤΙΣ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  

Σε μια κατάμεστη αίθουσα από σύνεδρους και συμμετέχοντες 

πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης του 3ου Διεθνούς 

Επιστημονικού Συνεδρίου του Sylvia Ioannou Foundation, στις 

2 Νοεμβρίου 2016. Πρόκειται για το πρώτο συνέδριο του 

Ιδρύματος που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο από τις 2 μέχρι 

τις 4 Νοεμβρίου 2016, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου. Το συνέδριο έλαβε χώρα στο πλαίσιο της τελικής 

φάσης ολοκλήρωσης του Κέντρου Πληροφόρησης – 

Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» στην πανεπιστημιούπολη. 

Το Συνέδριο που διερεύνησε τις ιστορικές διαστάσεις και τις 

διαδρομές της γνώσης μέσα από βιβλία, βιβλιοθήκες και 

χάρτες, χαιρέτισαν, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, η Ιδρύτρια του 

Sylvia Ioannou Foundation, κα Σύλβια Ιωάννου και ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής εκ μέρους 

του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη, υπό την αιγίδα του οποίου τελέστηκε το Συνέδριο.  

Στο πλαίσιο της έναρξης του 

συνεδρίου παρουσιάστηκαν επίσης 

δράσεις του Ιδρύματος από τους, 

Leonora Navari, καταλογογράφο, 

Άρτεμη Σκούταρη, επιμελήτρια και 

Διευθύντρια του Sylvia Ioannou 

Foundation, David J. Starkey, 

επιστημονικό επιμελητή και Χρίστο 

Χαλκιά, από το Τμήμα Γεωγραφίας 

του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. 
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Στον χαιρετισμό του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου 

ευχαρίστησε το Sylvia Ioannou Foundation και την Ιδρύτριά 

του για την πολύτιμη προσφορά τους στον πολιτισμό, τα 

γράμματα και την προστασία της ιστορίας και της πολιτιστικής 

κληρονομιάς του τόπου. Αναγνωρίζοντας την πολύτιμη 

συνεισφορά της Σύλβιας Ιωάννου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

την αναγόρευσε σε Επίτιμη Διδάκτορα της Φιλοσοφικής 

Σχολής, καθώς μερίμνησε για τη δημιουργία πνευματικού 

ιδρύματος που διαφυλάσσει για τις επόμενες γενεές τον 

ιστορικό πλούτο και αποτελεί κέντρο επιστημονικής έρευνας 

για αρχαιολόγους, ιστορικούς και φιλόλογους. Το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου κατέληξε ο Πρύτανης, είναι τυχερό που 

έχει ως συμπαραστάτες του ανθρώπους όπως η Σύλβια Ιωάννου και οργανισμούς, όπως το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. 

Εστιάζοντας σε μια σημαντική πτυχή του Συνεδρίου, αυτή του ρόλου των βιβλιοθηκών στις σύγχρονες κοινωνίες 

σημείωσε: «Η βιβλιοθήκη, ως στέγη του πολιτισμού και της γνώσης, που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το 

μέλλον, επιτρέπει στους επισκέπτες της την εξερεύνηση της ιστορίας, όπως αυτή παραδίδεται από τεκμήρια, βιβλία και 

χάρτες…η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, της οποίας η ανέγερση κατέστη δυνατή χάρη στη δωρεά της Έλλης 

Ιωάννου, πιστεύουμε ότι, όπως και οι βιβλιοθήκες παγκοσμίου βεληνεκούς, θα αποτελεί έναν χώρο συνάντησης της 

ευρύτερης κοινωνίας με την ιστορία, τον πολιτισμό και την ταυτότητά της, χώρο συνάντησης με την  ιστορία, το παρόν 

και το μέλλον, με την παράδοση και την καινοτομία». 

Την εναρκτήρια συνεδρία χαιρέτισε η κυρία Σύλβια Ιωάννου, 

Ιδρύτρια του Sylvia Ioannou Foundation η οποία εξέφρασε τη 

συγκίνησή της για την υλοποίηση του οράματος της 

οικογένειάς της, την αποπεράτωση της Βιβλιοθήκης – Κέντρο 

Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου»: «Προσωπικά, είμαι 

βαθύτατα συγκινημένη που επιτέλους υλοποιείται το όνειρο 

τού πατέρα μου για τη δημιουργία μιας πρότυπης 

ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου». 

Ευχήθηκε δε κάθε επιτυχία στις εργασίες του 3ου Διεθνούς 

Επιστημονικού Συνεδρίου του Sylvia Ioannou Foundation. 

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος 

Αναστασιάδης, σε χαιρετισμό που εκφώνησε εκ μέρους του ο 

Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής, ανέφερε 

χαρακτηριστικά:  «Η εμπεριστατωμένη και πολύπλευρη 

παρουσίαση των έγκριτων εισηγητών θα αναδείξει τη συμβολή 

σημαντικών βιβλιοθηκών της Ευρώπης και της Αμερικής, στη 

φύλαξη και διαχείριση  των σπουδαίων τεκμηρίων που 

βρίσκονται φυλαγμένα σε αυτές». Εστίασε επίσης στη 

συμπαράσταση της Πολιτείας στην αποπεράτωση του έργου 

της πανεπιστημιούπολης, ένα στρατηγικό έργο υποδομής, 

όπως είπε. Τέλος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Πολιτείας σε 

ιδιωτικές πρωτοβουλίες, όπως αυτές του Sylvia Ioannou 

Foundation, που συνεισφέρουν στην κοινωνική, εκπαιδευτική 
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και πολιτιστική ζωή του τόπου. 

Η τελετή έναρξης ολοκληρώθηκε με την ομιλία του κ. Παναγιώτη Δουκέλλη, Καθηγητή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ο οποίος εστιάζοντας στις 2 βασικές θεματικές του συνεδρίου σημείωσε: «Ο 

χάρτης και η βιβλιοθήκη είναι δύο όψεις του αυτού στόχου: η οργάνωση και η κωδικοποίηση της γνώσης. Και τα δύο 

βασίζονται στη συσσώρευση, την παράδοση, στο αυθεντικό κύρος. Ορισμένοι χάρτες μπορούν να θεωρηθούν ως 

συμπυκνωμένες και φορητές οπτικές βιβλιοθήκες, ενώ οι 

κατάλογοι των βιβλιοθηκών συχνά είναι οργανωμένοι ως χάρτες, 

χάρτες πολιτισμού, ακαδημαϊκών επιστημών, λογοτεχνικών 

ειδών. Ο χάρτης και η βιβλιοθήκη είναι εικόνες γνώσης». 

Στις 3 Νοεμβρίου 2016 το Συνέδριο επικεντρώθηκε στο θέμα 

«Συνάντηση με τους ειδικούς - Οι βιβλιοθήκες ως αποθετήρια 

γνώσης: Παρόν και μέλλον». Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας 

αυτής οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και 

να συζητήσουν με κορυφαία πρόσωπα της παγκόσμιας 

«κοινωνίας» των βιβλιοθηκών όπως οι, Φίλιππος Τσιμπόγλου 

(Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος), Paul Ayris (UCL Library 

Services), Milan Hughston (Museum of Modern Art Library 

(MoMA)), Γιάννης Ιωαννίδης (Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», OpenAIRE), Jakob Heide Petersen (Copenhagen Main 

Library) και Kaisa Sinikara (Helsinki University Library). Στις 4 Νοεμβρίου 2016 παρουσιάστηκαν σπάνια τεκμήρια – 

χάρτες με την τελευταία συνεδρία να εστιάζει στη χαρτογραφία, τους χάρτες ως αποθετήρια γνώσης και εκφράσεις 

ισχύος και τη χαρτογραφία ως πεδίο συνάντησης του επιστημονικού λόγου και της καλλιτεχνίας. 

Πληροφορίες: τηλ. 22894305 / http://www.sylviaioannoufoundation.org/3rd-international-conference/index(gr).html 

 

Τέλος ανακοίνωσης 
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