
Πϊσ θ ψθφιακι αναπαράςταςθ των ζργων διαςϊηει και διαδίδει τον κυπριακό πολιτιςμό 

Από τα αρχαία κοςμιματα ζωσ τα ψθφιδωτά τθσ Κανακαριάσ κι από το αρχείο τθσ ΕΟΚΑ 

ζωσ τον κυπριακό Σφπο του 1900, ο κυπριακόσ πολιτιςμόσ αποκτά ψθφιακι μορφι. 

Σο ςτοίχθμα τθσ ψθφιοποίθςθσ 

 

Όταν τον περαςμζνο Νοζμβριο θ πολυαναμενόμενθ 

ευρωπαϊκι ψθφιακι βιβλιοκικθ Europeana ζκανε το 

ντεμποφτο τθσ καταρρζοντασ μζςα ςε λίγα λεπτά, υπό το 

βάροσ των εκατομμυρίων επιςκζψεων ςτον κόμβο τθσ 

(www.europeana.eu), θ ςυγκυρία ιταν μάλλον ευνοϊκι 

για τθν Κφπρο, αφοφ θ εκνικι μασ ςυμμετοχι 

περιοριηόταν τότε ςε μόλισ 43 εικόνεσ, χάρτεσ ι βίντεο 

που είχαν παραχωρθκεί από το Γραφείο Σφπου και Πλθροφοριϊν και το Σμιμα 

Αρχαιοτιτων. 

Αυτι θ αρχικι ελλιπζςτατθ ςυμμετοχι μασ ιρκε να αναδείξει τθν ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ 

ςε μια ςφγχρονθ εφαρμογι ςτον τομζα τθσ πολιτιςτικισ αρχειοκζτθςθσ, θ οποία μπορεί να 

εξελιχκεί ςε ζναν ιδανικό ςφμμαχο για τθ διάςωςθ και διάδοςθ του μακροβιζςτατου 

κυπριακοφ πολιτιςμοφ. Ιδανικό παράδειγμα, θ προχκεςινι παρουςίαςθ τθσ ςυνεργαςίασ 

ανάμεςα ςτο Βυηαντινό Μουςείο από τθ μια και το Ινςτιτοφτο Κφπρου με το Εκνικό 

Μετςόβιο Πολυτεχνείο τθσ Ακινασ από τθν άλλθ. Μζςα από τθ ςυνεργαςία, το Μουςείο 

παραχωρεί τα εκκζματά του προσ ψθφιοποίθςθ ςτο Ινςτιτοφτο Κφπρου, το οποίο ζχει 

αναλάβει τον ςυντονιςμό και τθ διαχείριςθ τθσ κυπριακισ ςυμμετοχισ ςτθν Europeana. H 

δε ψθφιοποίθςθ των ζργων κα γίνει με τθ βοικεια του Εργαςτθρίου Φωτογραμμετρίασ του 

ΕΜΠ, το οποίο ζχει εδϊ και αρκετά χρόνια αναπτφξει μια ςθμαντικι τεχνογνωςία ςτον 

τομζα τθσ ψθφιοποίθςθσ ζργων τζχνθσ. 

Σο ςτοίχθμα των επαναπατριςκζντων 

Οι κακθγθτζσ του ΕΜΠ βρζκθκαν τισ προθγοφμενεσ μζρεσ ςτθν Κφπρο προκειμζνου να 

δοκιμάςουν πιλοτικά μια νζα εφαρμογι, με τθν οποία κα δίνεται θ δυνατότθτα να 

αναπαρίςτανται ψθφιακά τριςδιάτατα ζργα, όπωσ αρχαία ευριματα ι ψθφιδωτά. Σα 

τελευταία αποτελοφν το νζο μεγάλο ςτοίχθμα τόςο για τουσ ερευνθτζσ του Ινςτιτοφτου 

Κφπρου, όςο και για το Βυηαντινό Μουςείο, οι οποίοι ςτοχεφουν ςτθν προϊκθςθ του 

μείηονοσ ηθτιματοσ τθσ ςφλθςθσ τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ ςτα κατεχόμενα, μζςα 

και από τθν πλατφόρμα τθσ Europeana. Έτςι, από τουσ ειδικοφσ τριςδιάςτατουσ ςαρωτζσ 

του Εργαςτθρίου του ΕΜΠ περνοφν τϊρα τα επαναπατριςκζντα ψθφιδωτά τθσ Παναγίασ 

Κανακαριάσ, οι τοιχογραφίεσ του Αντιφωνθτι και οι εικόνεσ από τθν Παναγία Σοχνίου και 

το Μπζλα Πάισ, προκειμζνου να αποδοκοφν απόλυτα ςε ψθφιακι μορφι. Με τον τρόπο 

αυτό, όχι μόνο κα διαςωκεί θ εικόνα τουσ, ανεξάρτθτα από τθ φυςικι τουσ φκορά, αλλά κα 

γίνει γνωςτι και θ ιςτορία τθσ κλοπισ και μεταπϊλθςισ τουσ από Σοφρκουσ 

αρχαιοκάπθλουσ, με ςτόχο να εντοπιςκοφν και άλλα ςθμαντικά κομμάτια που αγνοοφνται 

από το 1974. 



ΕΟΚΑ, Σφποσ και ΡΙΚ 

Τπό τθν ομπρζλα του Ινςτιτοφτου Κφπρου, το οποίο ζχει αναλάβει από τον περαςμζνο 

Ιανουάριο να ςυντονίςει τθν κυπριακι ςυμμετοχι και να διαχειρίηεται το κοινοτικό κονδφλι 

του 1 εκ. ευρϊ που προςφζρεται προσ αυτό τον ςκοπό, ςυςτάκθκαν τρεισ επιτροπζσ, 

προκειμζνου να εντατικοποιθκεί θ ψθφιοποίθςθ των κυπριακϊν ζργων που κα δοκοφν 

ςτθν Europeana. Οι επιτροπζσ επζλεξαν ιδθ τα πρϊτα χίλια ζργα ωσ αντιπροςωπευτικά του 

κυπριακοφ πολιτιςμοφ. Φορείσ, όπωσ το Γραφείο Σφπου και Πλθροφοριϊν, το ΡΙΚ, θ 

Εκκλθςία Κφπρου, το Σμιμα Αρχαιοτιτων, το Πανεπιςτιμιο Κφπρου κ.ά. ζχουν ιδθ αρχίςει 

να ψθφιοποιοφν το ιςτορικό τουσ υλικό (φωτογραφίεσ, χάρτεσ, βιβλία, ταινίεσ, θχθτικά 

αποςπάςματα, εδϊλια κτλ), με εντυπωςιακι ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ αποτελεςματικότθτα.  

τθ Βιβλιοκικθ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου, για παράδειγμα, θ οποία ζχει ολοκλθρϊςει τθν 

ψθφιοποίθςθ του ιςτορικοφ αρχείου τθσ ΕΟΚΑ 1955-59, ζφταςε πριν από μερικζσ 

εβδομάδεσ ζνα πακζτο, το οποίο περιείχε ςθμαντικά κειμιλια από τον καιρό τθσ ΕΟΚΑ, 

όπωσ πανό, φυλλάδια, αλλά και βρετανικζσ ςτρατιωτικζσ οδθγίεσ. Αποςτολζασ ιταν μια 

θλικιωμζνθ Ιρλανδζηα θ οποία, όταν βρικε τα αντικείμενα ςτο ςπίτι ενόσ κανόντα γθραιοφ 

Βρετανοφ, αναηιτθςε ςτο διαδίκτυο ποιοσ πικανόν να ενδιαφερόταν για τθ διαφφλαξθ του 

υλικοφ κι εντόπιςε ζτςι το ζργο ψθφιοποίθςθσ που πραγματοποιεί θ Βιβλιοκικθ. 

Αντίςτοιχα, ςτο Γραφείο Σφπου και Πλθροφοριϊν ζχουν ψθφιοποιθκεί τα τελευταία χρόνια 

περιςςότερεσ από 40.000 ςελίδεσ δϊδεκα κυπριακϊν εφθμερίδων, δίνοντασ ςτουσ 

ερευνθτζσ τθ δυνατότθτα να αναηθτοφν οποιαδιποτε ζννοια ι γεγονόσ ζχει καταγραφεί 

ςτα περιεχόμενά τουσ. 
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