
 

 

  
 

 

 

TO AΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΥΣΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ  

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
 

Το αρχειακό υλικό του Δήμου Λύσης παραχωρείται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για ψηφιοποίηση, με 
σκοπό τη χρήση και αξιοποίησή  του από τους ερευνητές αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. Μέσω της 
συνεργασίας αυτής ο Δήμος Λύσης επιδιώκει επίσης να επαναφέρει μνήμες στους δημότες που 
έζησαν στην κατεχόμενη Λύση,  αλλά και να πληροφορήσει τις νέες γενιές δημοτών που στερήθηκαν 
αυτού του δικαιώματος λόγω της τουρκικής εισβολής του 1974.   
 
Τη συμφωνία υπέγραψαν αρχές Οκτωβρίου του 2019 εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ο 
Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης και εκ μέρους του Δήμου Λύσης, ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας 
Καουρής. Αυτή προνοεί τη διάθεσή του πλούσιου και σημαντικού αρχειακού υλικού του Δήμου 
Λύσης, με πολιτιστικό, λογοτεχνικό, ιστορικό και λαογραφικό περιεχόμενο και τη μετατροπή του σε 
ψηφιακή μορφή από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου για διάθεση σε ανοικτή πρόσβαση 
μέσω των ψηφιακών της συλλογών. 
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης σημείωσε ότι είναι 
ιδιαίτερη τιμή το γεγονός ότι ο Δήμος Λύσης εμπιστεύεται το πρώτο Ανώτατο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα 
για την πολύ σημαντική, αλλά και συμβολικής αξίας αυτή συνεργασία. «Λαμβάνοντας υπόψη την 
ιστορικότητα του αρχειακού υλικού πιστεύουμε ότι η συνεργασία μας με τον κατεχόμενο Δήμο 
Λύσης αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το έργο που επιτελεί», 
σημείωσε ο Πρύτανης. 
 
Ο Δήμαρχος Λύσης κ. Ανδρέας Καουρής εξέφρασε την ικανοποίηση και την ευγνωμοσύνη του για τη 
συνεργασία του προσφυγικού Δήμου με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. «Σκοπός του Δήμου Λύσης ήταν 
να παραχωρήσει το υλικό στη Βιβλιοθήκη, παρέχοντας ανοικτή πρόσβαση προς όλο τον κόσμο, ώστε 
να έχει τη δυνατότητα να μοιραστεί και να μελετήσει την ιστορία της Λύσης μέσω του αρχείου που 
θα είναι πλέον στη διάθεσή του», κατέληξε. 
 
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης κα  Έλενα Διομήδη-Παρπούνα, εξέφρασε επίσης τις 
ευχαριστίες της για την εμπιστοσύνη του Δήμου Λύσης προς τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Δήλωσε παράλληλα τη χαρά και το αίσθημα ευθύνης για την επιτυχή ολοκλήρωση του 
έργου, κάτι για το οποίο θα συμβάλει καθοριστικά η μακρόχρονη εμπειρία, τεχνογνωσία αλλά και 
υποδομή την οποία διαθέτει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου σε θέματα ψηφιοποίησης και 
τεκμηρίωσης αρχείων. 
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