
 

 

ΔΩΡΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΩΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΩΝ ΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ   
  

Η μεγάλη προσωπική συλλογή βιβλίων και το σημαντικό επιστημονικού περιεχομένου προσωπικό αρχείο 

του ζεύγους Ινούς και Κυριάκου Νικολάου βρίσκεται πλέον στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η σημαντική αυτή 

συλλογή δωρήθηκε από την αείμνηστη διακεκριμένη αρχαιολόγο Δρα Ινώ Μιχαηλίδου – Νικολάου, η 

οποία γεννήθηκε στη Λεμεσό και απεβίωσε στις 31 Ιανουαρίου 2018. Η δωρεά έγινε στο όνομά της καθώς 

και του συζύγου της, Δρος Κυριάκου Νικολάου, τέως Εφόρου Αρχαιοτήτων επί τιμή.  

Στη δωρεά περιλαμβάνονται 10.000 περίπου τεκμήρια σε βιβλία, ανάτυπα, περιοδικά (αρχαιολογικά, 

ιστορικά, φιλολογικά, επιγραφικά, νομισματικά, κ.ά.), φωτογραφίες και αρνητικά φωτογραφιών 

επιγραφών και αρχαιολογικών αντικειμένων ή χώρων, έκτυπα επιγραφών, σημειώσεις, εκμαγεία 

νομισμάτων, σχέδια, χάρτες, καθώς και διαφάνειες από τις ανασκαφές που είχε διενεργήσει η ίδια ή ο 

αείμνηστος σύζυγός της. 

Κατά την επιθυμία της δωρήτριας: 

(α) τα βιβλία της δωρεάς θα περιληφθούν στη συλλογή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

(β) 300 περίπου έκτυπα επιγραφών, φωτογραφίες επιγραφών και τα αρνητικά τους, δελτία καθώς και 

διαφάνειες, θα συμπεριληφθούν στην επιγραφική συλλογή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 

Πανεπιστημίου, η οποία ιδρύθηκε το 2013 υπό την επωνυμία «Εργαστήριο Επιγραφικής Ινώ Νικολάου». Το 

αρχείο θα τεθεί στη διάθεση της επιστημονικής κοινότητας. Σημειώνεται ότι ορισμένα από αυτά τα έκτυπα 

και τις φωτογραφίες των επιγραφών είχαν ληφθεί πριν το 1974 και απεικονίζουν κείμενα χαμένα ή 

απρόσιτα στους ερευνητές, από τις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου και κατά συνέπεια είναι πολύτιμα 

για την επιγραφική και την ιστορική έρευνα. 

(γ) Οι υπόλοιπες διαφάνειες που απεικονίζουν αρχαιολογικούς χώρους και αντικείμενα παραχωρήθηκαν 

στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου για ταύτιση και ψηφιοποίηση. Δόθηκαν επίσης 

προς μελέτη χάρτες, φωτογραφίες και σημειώσεις που αφορούν αρχαιολογικό υλικό. 
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(δ) Παραχωρήθηκε επίσης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας αρχείο με την επιστημονική 

αλληλογραφία και άλλα έντυπα που ενδιαφέρουν την ιστορία της κυπριακής αρχαιολογίας κατά την 

τελευταία εξηκονταετία, καθώς και έντυπα, χειρόγραφα και φωτογραφίες που αποτυπώνουν τη σύγχρονη 

ιστορία της Κύπρου.  

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκφράζει την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη του για τη δωρεά, που αναμένεται να 

ενισχύσει την έρευνα σε έναν σημαντικό για την Κύπρο τομέα αιχμής, αυτόν της αρχαιολογίας, καθώς και 

για την εμπιστοσύνη που έδειξε η μεγάλη Κυπρία επιστήμονας στο Ίδρυμα, τους ανθρώπους που το 

στελεχώνουν και την έρευνά τους για την αξιοποίηση και ανάδειξη των αρχείων που αφορούν το απώτερο 

αλλά και το πρόσφατο παρελθόν της Κύπρου. 

 

 

 

Τέλος ανακοίνωσης 


