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Χαιρετισμός Πρύτανη, Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη 
Υπογραφή Συμφωνίας με Sylvia Ioannou Foundation – Έδρα Σύλβια Ιωάννου στις Ψηφιακές 

Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017, 12μ. 

Αίθουσα Συγκλήτου 
 

Αγαπητή Σύλβια, 

Διευθύντρια του Ιδρύματος Σύλβια Ιωάννου, 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,  

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να σφραγίσουμε ακόμα μια συνέργεια με 

το Ίδρυμα Σύλβια Ιωάννου. Η συμφωνία που υπογράφεται στόχο έχει 

την ενίσχυση των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών, μέσα από τη 

δημιουργία της Έδρα Σύλβιας Ιωάννου στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες. 

Οι ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες αποτελούν ίσως το πιο δυνατό 

παράδειγμα ώσμωσης των επιστημονικών πεδίων. Χωρίς αυτές δεν θα 

συντελούταν η  «προ των πυλών» τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. 

Τεχνολογία, ιστορία, πολιτισμός και τέχνη, ακόμα και κοινωνική δράση 

συναντώνται.  

Χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία συντελείται σήμερα η μεγάλη ιστορική 

συνάντηση των επιστημών και των επιστημόνων, των scholars και των 

scientists! 
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Υπάρχει πια ένας κόσμος που ζει στο χώρο του διαδικτύου. Η γνώση 

μεταφέρεται και διαδίδεται με ταχύτητα φωτός ανά την υφήλιο και το 

διαδίκτυο γίνεται ένας απεριόριστος χώρος ανταλλαγής απόψεων και 

ιδεών και μία ανεξάντλητη πηγή πληροφόρησης.  

Δημιουργούνται «γραμμές» επικοινωνίας παντοδύναμες, με τεράστιες 

προοπτικές. Ο παγκόσμιος ιστός μας κατευθύνει σε καινούριους 

δρόμους, δημιουργικούς και καινοτόμους, το ίδιο και οι ψηφιακές 

επιστήμες!  

Η ελευθερία, ή ακόμα και η αναρχία, που επικρατεί στον ψηφιακό 

κόσμο τον καθιστά σαγηνευτικό και, κατά πολλούς, διευρύνει τα όρια 

της άμεσης δημοκρατίας γιατί δίνει βήμα στους πάντες. Ζούμε λοιπόν 

στην εποχή της ατέλειωτης πληροφορίας. 

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 Ιδρύματος.  
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Αξίζει εδώ να αναφέρω τη χρηματοδότηση από το Ίδρυμα, πριν από 

ένα χρόνο περίπου, του ερευνητικού προγράμματος ΖΕΦΥΡΟΣ, 

αντικείμενο του οποίου είναι η συστηματική συγκέντρωση και ανάδειξη 

του πληροφοριακού υλικού που παραδίδει η ταξιδιωτική γραμματεία 

για το νησί της Κύπρου.  

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναγνωρίζοντας μάλιστα την προσφορά του 

Ιδρύματος και της Ιδρύτριάς του, Σύλβιας Ιωάννου, στον τομέα αυτό, 

την αναγόρευσε σε Επίτιμη Διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, 

καθώς όπως αναφέρεται και στο ψήφισμα της αναγόρευσής της 

«μερίμνησε για τη δημιουργία πνευματικού ιδρύματος που 

διαφυλάσσει για τις επόμενες γενιές  ιστορικό πλούτο και αποτελεί 

κέντρο επιστημονικής έρευνας για αρχαιολόγους, ιστορικούς και 

φιλόλογους». 

Μέσα από την ψηφιοποίηση γραπτών παγκόσμιων «μνημείων» είναι 

πλέον δυνατή η διατήρησή τους, αλλά και ευκολότερη η διάθεσή τους 

προς το κοινό. Μετέχοντας στο ψηφιακό γίγνεσθαι, η Βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου Κύπρου εντείνει τις προσπάθειές της για σταδιακή 

ψηφιοποίηση πολύτιμου υλικού με σκοπό τη διατήρηση και τη διάθεσή 

του προς τους επισκέπτες, αλλά και όλους τους ερευνητές ανά το 

παγκόσμιο, εκπληρώνοντας παράλληλα τους ευρύτερους 

ακαδημαϊκούς σκοπούς του Πανεπιστημίου Κύπρου για δημιουργία και 

διάδοση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας.  
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Η νέα στέγη της γνώσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Κέντρο 

Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», αναπόφευκτα θα 

αποτελεί 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.  

Το πιο ηχηρό πλεονέκτημα των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών 

είναι η προσβασιμότητά τους. Η πληροφόρηση διαχέεται αστραπιαία 

και η δράση ή/ και αντίδραση σε αυτήν είναι άμεση. Φιλανθρωπικές 

εκστρατείες «κτίζονται» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να 

στηρίξουν περιοχές πληγείσες από φυσικές και άλλες καταστροφές.  

Άνθρωποι, επώνυμοι και μη, στέλνουν τα κοινωνικά τους μηνύματα, 

αντιδρούν σε αδικίες και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

ανοίγονται στον κόσμο και τον καλούν να είναι θαρραλέος μέσα από το 

δικό τους παράδειγμα. Κι όλα αυτά χάρη στον ψηφιακό κόσμο. Οι 

φωνές των ανθρώπων ενώνονται. Κοινωνικές και άλλες επαναστάσεις 

ανθούν στον ψηφιακό κόσμο.  Διπλωματία και πολιτική διεξάγονται και 

ψηφιακά. Ο τομέας της υγείας διεθνοποιείται, όχι μόνο επειδή μπορεί 

κάποιος να ταξιδέψει και να βρει τον θεράποντα γιατρό του σε όποια 

χώρα επιθυμεί, αλλά και λόγω της τηλεϊατρικής. Ήδη, χειρουργοί, ενώ 

βρίσκονται στο Μόντρεαλ, πραγματοποιούν επεμβάσεις στη 

Σιγκαπούρη!  
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Η Έδρα που θα στελεχώνεται από έναν Αναπληρωτή Καθηγητή ή 

Καθηγητή, ο οποίος θα είναι και ο υπεύθυνος της Έδρας, ένα 

Μεταδιδακτορικό Ερευνητή, και ένα διδακτορικό φοιτητή αναμένεται να 

φωτίσει τις πτυχές της σχετικά νεαρής σε ηλικίας ανθρωπιστικής 

επιστήμης και των πολλών εκφάνσεών της. Το Έργο της περιλαμβάνει 

τη συγκρότηση και λειτουργία μεταπτυχιακού προγράμματος και την 

παραγωγή ερευνητικού έργου στον τομέα των ψηφιακών 

ανθρωπιστικών επιστημών με τη συνεργασία άλλων τμημάτων και 

κατευθύνσεων του πανεπιστημίου. 

Η Έδρα λοιπόν που θα χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα «Σύλβια 

Ιωάννου» έρχεται να μελετήσει το ψηφιακό οικοσύστημα· Το χώρο πια 

που 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 μόνο ωφέλιμη μπορεί να 

είναι για τον άνθρωπο και την εξέλιξή του.  

Αγαπητή Σύλβια, εκ μέρους της Συγκλήτου και όλης της 

πανεπιστημιακής κοινότητας, θα ήθελα και πάλι να σας πω ένα μεγάλο 

ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλα, για εκείνα που όλοι ξέρουν και για 

εκείνα που δεν ξέρουν. 

Σας εκτιμάμε και σας αγαπάμε βαθύτατα!  Σας ευχαριστώ. 


