
 

 

  

 
 

ΝΕΑ ΔΩΡΕΑ TOY ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ SYLVIA IOANNOU 
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Ίδρυση και χρηματοδότηση Έδρας στον τομέα των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών 
 

 
Σε νέα δωρεά προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου προέβη το ίδρυμα Sylvia Ioannou Foundation, αυτή τη φορά 
με σκοπό την ίδρυση και χρηματοδότηση Έδρας στον τομέα των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών. Για 
τη χρηματοδότησή της, το Sylvia Ioannou Foundation θα προσφέρει συνολικά το ποσόν του ενός 
εκατομμυρίου επτακoσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (1.740.000), για περίοδο είκοσι ετών. Η τελετή 
υπογραφής της συμφωνίας δωρεάς πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017 στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου.  
 
Η Έδρα θα φέρει τον τίτλο «Έδρα Σύλβιας Ιωάννου στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες», προς τιμήν 
της κ. Σύλβιας Ιωάννου, και θα ανήκει στην Φιλοσοφική Σχολή. Σκοπός της είναι η δημιουργία 
διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος (επιπέδου Master και Διδακτορικού) και η παραγωγή 
ερευνητικού έργου στον τομέα των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών. 
 
Όπως ανέφερε η Διευθύντρια του Ιδρύματος κ. Άρτεμις Σκούταρη, «ελπίζουμε ότι η Έδρα Σύλβιας Ιωάννου 
στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες, γεφυρώνοντας την παραδοσιακή ακαδημαϊκή γνώση με τις νέες 
τεχνολογίες, θα αποτελέσει φυτώριο νέων ερευνητών που θα προωθήσουν, με τη σειρά τους, τον 
κυπριακό πολιτισμό». 
 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου κ. Μάνθος Μαυρομμάτης εξέφρασε, εκ μέρους του 
Συμβουλίου, τη βαθιά ευγνωμοσύνη του Πανεπιστημίου Κύπρου προς το Sylvia Ioannou Foundation, 
καθώς και προς την ίδια την κ. Σύλβια Ιωάννου, για την αμέριστη και διαχρονική συμπαράστασή τους.  

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, κατά τον χαιρετισμό του, 
τόνισε πως οι Ψηφιακές Επιστήμες έρχονται για να διατηρήσουν ζωντανή τη μνήμη, να διαφυλάξουν την 
ιστορία και να διασώσουν πολύτιμο υλικό. «Μέσα από την ψηφιοποίηση γραπτών μνημείων και αρχειακού 
υλικού καθίσταται ευκολότερη η πρόσβαση στους πολιτιστικούς και ιστορικούς θησαυρούς μας. Αυτή είναι 
και η επιδίωξη του Πανεπιστημίου, αλλά και του Sylvia Ioannou Foundation», ανέφερε. Ο κ. Χριστοφίδης 
έδωσε έμφαση στο μεγάλο πλεονέκτημα των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών: την προσβασιμότητά 
τους. «Η πληροφόρηση διαχέεται αστραπιαία και η δράση ή/και αντίδραση σε αυτήν είναι άμεση», 
σημείωσε. Ο Πρύτανης ευχαρίστησε θερμά την κ. Ιωάννου εκ μέρους της Συγκλήτου, αλλά και όλης της 
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πανεπιστημιακής κοινότητας, προσθέτοντας ότι η Έδρα έρχεται να μελετήσει «το ψηφιακό οικοσύστημα, 
τον χώρο, πια, όπου όλοι και όλα συναντώνται μ΄ έναν μοναδικό τρόπο. Ανθρωπιστικές και θετικές 
επιστήμες δεν ταξιδεύουν πια παράλληλα. Διαλέγονται, εξελίσσονται χάρη στην αλληλεπίδρασή τους και 
δημιουργούν μια υπέροχη σύνθεση που, με τη σωστή χρήση, μόνον ωφέλιμη μπορεί να είναι για τον 
άνθρωπο και την εξέλιξή του». 

Oι χαιρετισμοί από την εκδήλωση βρίσκονται στον σύνδεσμο: www.ucy.ac.cy/pr/el/articles-
speeches/speeches 
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