Με ποιο τρόπο η Κύπρος θα συμβάλει στην
ανοικοδόμηση της Παναγίας των Παρισίων
Το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου,
συμβάλει στην ανοικοδόμηση της Παναγίας των Παρισίων.

Ανάρτηση νέου16/04/2019
Έτοιμο να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της Παναγίας των Παρισίων είναι το Εργαστήριο
Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο
αποτελεί και την Έδρα της UNESCO για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά αλλά και Έδρα
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Όπως αποκάλυψε στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του εργαστηρίου, Δρ. Μαρίνος Ιωαννίδης, από χθες βράδυ
υπήρξε επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση του Κέντρου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
UNESCO, στο πλαίσιο προσπάθειας σύστασης διεθνούς ομάδας εμπειρογνωμόνων που θα βοηθήσει
στην ανοικοδόμηση του ιστορικού μνημείου.
" Θα είμαστε ένα μέλος της παγκόσμιας ομάδας που θα συσταθεί και προσπαθούμε, όσο το δυνατόν
περισσότερο να βοηθήσουμε, τόσο με τη γνώση όσο και την τεχνολογία, όσο και το κύκλωμα από
εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες που διαθέτουμε ανά το παγκόσμιο", ανέφερε ο κ.Ιωάννίδης.
Ερωτηθείς σχετικά απάντησε πως "ναι, κάποια τεχνογνωσία θα προέρχεται από την Κύπρο",
υποδεικνύοντας πως όλα βρίσκονται σε εξέλιξη.
Ο Δρ. Μαρίνος Ιωαννίδης, εξέφρασε επίσης την ετοιμότητα του εργαστηρίου να βοηθήσει στην όλη
προσπάθεια, κατά την επίσκεψη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου της Σορβόννης και Προέδρου της

Ακαδημίας του Παρισιού, Gilles Pécout.
Συνοδευόμενος από εκπροσώπους Γαλλικών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αντιπροσωπεία του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Γαλλικής Πρεσβείας στην Κύπρο, ο κ. Pécout, ενημερώθηκε
το απόγευμα από τις πρυτανικές αρχές για τις προοπτικές συνεργασίας ΤΕΠΑΚ και Γαλλικών Ανώτατων
Ιδρυμάτων.
Ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός, εξέφρασε τη θλίψη του για την καταστροφή της
Παναγίας των Παρισίων και πρόσθεσε "κατανοούμε το αίσθημα της απώλειας σας και ευχόμαστε να
μπορέσουμε να διασώσουμε τη βασική δομή του ναού".
Εξάλλου, ανέφερε ότι οι συνεργασίες με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γαλλίας είναι
προτεραιότητα για το ΤΕΠΑΚ και κάλεσε τον Πρόεδρο της Ακαδημίας του Παρισιού, όπως συμβάλει στην
επέκταση και εμπλουτισμό των συνεργασιών αυτών. Ε
"Επιπλέον της Γεωπληροφορικής και Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και των Γεωτεχνικών
Επιστημών, θα μας ενδιέφερε η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και συνεργασίας σε θέματα Δημόσιας Υγείας",
είπε και τόνισε πως η σημερινή συνάντηση "αποτελεί την απαρχή μιας πολλά υποσχόμενης συνεργασίας
Κύπρου- Γαλλίας σε επίπεδο Ανώτατων Ιδρυμάτων".
Μιλώντας, εξάλλου, μέσω μετάφρασης, ο Gilles Pécout, ευχαρίστησε το ΤΕΠΑΚ και το Εργαστήριο
Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς για το ενδιαφέρον τους για την Παναγία των Παρισίων, ενώ
αναφερόμενος στις προοπτικές συνεργασίας, κάλεσε τις ακαδημαϊκές αρχές να του καταθέσουν μια σειρά
από θεματικές για τις οποίες υπάρχει ενδιαφέρον συνεργασίας με Ανώτατα Γαλλικά Ιδρύματα.
" Είναι σημαντικό ως Πρόεδρος της Ακαδημίας του Παρισιού να έχω μια καθαρή ιδέα ποιες είναι οι
ιδιαιτερότητες του ΤΕΠΑΚ και οι τομείς στους οποίους διακρίνεστε", είπε και πρόσθεσε "έχω ανακαλύψει
πράγματα που δεν ήταν γνωστά σε έμενα, όπως η πολύπλευρη προσφορά σας σε θεματικές που δεν θα
μπορούσε κάποιος να υπολογίσει σε ένα τεχνολογικό πανεπιστήμιο, όπως η ιατρική" .
Διαβεβαίωσε, τέλος, πως με την επιστροφή του στη Γαλλία, θα εντοπίσει τα Πανεπιστήμια της Ακαδημίας
του Παρισιού ή άλλα Γαλλικά Πανεπιστήμια με τα οποία θα μπορούσε το ΤΕΠΑΚ να αναπτύξει
συνεργασία.
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