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Το μεγαλύτερο ιδιωτικό αρχείο της Κύπρου, αυτό της Τράπεζας Κύπρου, που αφορά τα τελευταία 120 χρόνια της κυπριακής Ιστορίας,
παίρνει τον δρόμο της ψηφιοποίησής του από το Εργαστήρι Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ, το οποίο αποτελεί και
την παγκόσμια έδρα της UNESCO για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά.
Η συμφωνία υπογράφηκε χθες από τον πρύτανη του ΤΕΠΑΚ Ανδρέα Αναγιωτό και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Εταιρικών
Υποθέσεων της τράπεζας Μιχάλη Περσιάνη. «Το τεράστιο αυτό αρχείο αποτυπώνει την Ιστορία του τόπου και η Τράπεζα Κύπρου
αποφάσισε να το ζωντανέψει μέσω του πανεπιστημίου ώστε να είναι προσβάσιμο στον κάθε πολίτη» ανέφερε σε χαιρετισμό του ο κ.
Αναγιωτός. «Η τεχνογνωσία και οι τεχνολογίες αιχμής του ΤΕΠΑΚ», συνέχισε, «θα προσφερθούν για να επικαιροποιήσουν και να
εκσυγχρονίσουν τον θησαυρό αυτό με μοντελοποίηση και ψηφιοποίηση και στη συνέχεια θα τον παρουσιάσουν στη βάση δεδομένων
της Europeana. Έτσι, το πολύτιμο αρχείο θα καταστεί κοινό κτήμα των Κυπρίων και Ευρωπαίων πολιτών», συμπλήρωσε.

Στον χαιρετισμό του, ο Μιχάλης Περσιάνης ανέφερε πως «με αυτήν την απόφαση θα συμβάλουμε στη διάχυση και στην ανάλυση ενός
μεγάλου ιστορικού πλούτου από ένα κορυφαίο ίδρυμα, με σκοπό να αναπτυχθεί, όχι μόνο η ακαδημαϊκή αξία των δεδομένων και των
στοιχείων του αρχείου που κατέχουμε, αλλά και η κοινωνική του αξία». Εξάλλου, ο πρόεδρος του δ.σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος της
Τράπεζας Κύπρου, Συμεών Μάτσης, ανέφερε ότι το ίδρυμα διαφυλάσσει πολύτιμο καλλιτεχνικό και αρχειακό υλικό το οποίο
περιλαμβάνει ποικίλες, και ιδιαίτερα πλούσιες αρχαιότητες, όπως η συλλογή αρχαίων νομισμάτων, ενώ διαθέτει μια σημαντική
συλλογή μεσαιωνικών χαρτών, διάφορα παλαίτυπα, χαρακτικά και παλιές φωτογραφίες και υδατογραφίες που αναφέρονται στον
μακραίωνο πολιτισμό της Κύπρου. Επιπρόσθετα, συνέχισε, το ίδρυμα διαθέτει τη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρική συλλογή κυπριακής

τέχνης, που αριθμεί πάνω από 850 έργα γνωστών Κυπρίων καλλιτεχνών, περιλαμβανομένων έργων που προήλθαν από το
Πολιτιστικό Κέντρο της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, ενώ έχει υπό την εποπτεία του το ιστορικό αρχείο της Τράπεζας Κύπρου, που
καλύπτει τα πρώτα 40 χρόνια του 20ού αιώνα μέσω των εγγράφων που συλλέγονται για τις δραστηριότητες της αρχαιότερης τράπεζας
της Κύπρου.
Σύμφωνα με τον διευθυντή του εργαστηρίου Μαρίνο Ιωαννίδη, έχει ήδη αρχίσει η εργασία ψηφιοποίησης μέρος του τεράστιου όγκου
αρχειακού υλικού. Όπως εξάλλου αναφέρθηκε, πέραν της ψηφιοποίησης του αρχείου, τα δύο μέρη συνεργάζονται και σε άλλους
τομείς και ήδη έχει συμφωνηθεί να παραχωρηθούν δωρεάν χώροι της τράπεζας, στη Λευκωσία, για εκδηλώσεις που
προγραμματίζονται μέχρι το τέλος του χρόνου από το ΤΕΠΑΚ.
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