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Το μεγαλύτερο ιδιωτικό αρχείο στην Κύπρο

Ψηφιοποιείται το αρχείο της Τράπεζας Κύπρου
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Το μεγαλύτερο ιδιωτικό αρχείο, αυτό της Τράπεζας Κύπρου, που αφορά τα τελευταία
120 χρόνια της κυπριακής ιστορίας, παίρνει το δρόμο της ψηφιοποίησης του, από το
Εργαστήρι Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ, το οποίο αποτελεί και την
Έδρα της UNESCO για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά.

Αρχείο
Παρασκευή, 13-09-2019

Η σχετική συμφωνία υπογράφηκε το πρωί από τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ, καθηγητή
Ανδρέα Αναγιωτό και τον Διευθυντής Διεύθυνσης Εταιρικών Υποθέσεων της Τράπεζας
Κύπρου, Μιχάλη Περσιάνη.

Γιορτές
Αριστείδης, Κορνήλιος

Το τεράστιο αυτό αρχείο, αποτυπώνει την ιστορία του τόπου και πολύ σοφά η Τράπεζα Κύπρου αποφάσισε να το "ζωντανέψει"
μέσω του Πανεπιστημίου, με όρους σύγχρονους, ώστε να είναι προσβάσιμο σε κάθε Κύπριο και Ευρωπαίο πολίτη, ανέφερε σε
χαιρετισμό του ο καθηγητής Αναγιωτός.
Η τεχνογνωσία και οι τεχνολογίες αιχμής του ΤΕΠΑΚ, συνέχισε, θα προσφερθούν για να επικαιροποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν
το θησαυρό αυτό, με μοντελοποίηση και ψηφιοποίηση και στη συνέχεια θα τον παρουσιάσουν στη βάση δεδομένων της Europeana.

Σήμερα γιορτάζεται η
Καμία Γιορτή
Mέρες για
1η Οκτωβρίου - 18 μέρες
Αγίου Δημήτριου - 43 μέρες
Χειμερινή αλλαγή ώρας - 45 μέρες
28 του Οκτώβρη - 45 μέρες

"Έτσι το πολύτιμο αρχείο θα καταστεί κοινό κτήμα των Κυπρίων και Ευρωπαίων πολιτών", συμπλήρωσε.
Εφημερεύοντα Φαρμακεία
Σε χαιρετισμό του, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Εταιρικών Υποθέσεων της Τράπεζας Κύπρου, Μιχάλης Περσιάνης ανέφερε πως , "για
εμάς, αυτή η υπογραφή, είναι η απαρχή μιας στρατηγικής συνεργασίας στην οποία επενδύουμε πολλά".
" Η Τράπεζα Κύπρου έχει στα αρχεία της 120 χρόνια όλων των φάσεων της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας, τη στιγμή που το
ΤΕΠΑΚ αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της κοινωνίας μας στο μέλλον", είπε και πρόσθεσε, "συνδέουμε λοιπόν αυτό
το παρελθόν με το μέλλον".
Όπως είπε "έχουμε μια υποχρέωση στην κοινωνία και αντιλαμβανόμενοι αυτήν την υποχρέωση, θεωρώ ότι με αυτήν την κίνηση 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".
"Είναι μια μεγάλη επένδυση για εμάς και την κοινωνία, στο να μάθουμε περισσότερα από την ιστορία μας και να την καταστήσουμε
πιο χρήσιμη για άντληση συμπερασμάτων για το μέλλον", κατέληξε ο κ.Περσιάνης.
Εξάλλου, ο Πρόεδρος του ΔΣ 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 Κύπριων 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 20ου
αιώνα, μέσω των εγγράφων που συλλέγονται για τις δραστηριότητες της αρχαιότερης τράπεζας της Κύπρου.
Από την πλευρά του, ο Δρ. Μαρίνος Ιωαννίδης, διευθυντής του Εργαστηρίου Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ,
ανέφερε πως αυτό το αρχείο "δεν είναι απλά πλούτος, είναι ένα διαμαντοφυλάκιο, πάρα πολύ μεγάλης και μοναδικής αξίας".
"Το να ανοίξει αυτό το αρχείο προς το κυπριακό κοινό, την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και προς όλη την Ευρώπη, είναι η
μεγαλύτερη πρόκληση για έναν οργανισμό όπως η Τράπεζα Κύπρου", συμπλήρωσε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη αρχίσει η εργασία ψηφιοποίησης μέρους του τεράστιου όγκου αρχειακού υλικού, ενώ δεν έχει ακόμη
ξεκαθαρίσει πότε η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί.
Όπως εξάλλου αναφέρθηκε, πέραν της ψηφιοποίησης του αρχείου, τα δυο 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.
Συγκεκριμένα, τον προσεχή Οκτώβριο θα φιλοξενηθεί μια παρουσίαση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία υλοποιείται
από το ΤΕΠΑΚ και που αφορά στο θέμα της προστασίας και περιορισμού αντιγραφής των πρωτότυπων εκδόσεων.
Επίσης, τον Δεκέμβριο, το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου θα φιλοξενήσει εκδήλωση του ΤΕΠΑΚ, στην οποίαν θα
παρουσιαστεί ο τρόπος και η διαδικασία ψηφιοποίησης μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η διάσωση υλικών και άυλων πολιτισμικών
αγαθών, σε ψηφιακή μορφή. Η εκδήλωση έχει ως αντικείμενο την προβολή των ιστορικών σχέσεων των πέντε κοινοτήτων της
Κύπρου, την περίοδο πριν την Ανεξαρτησία.

Έλεος που θα πολιτικοποιήσουν και
θα διαμαρτυρηθούν»

Κυπριακό

Η διαχείριση της τροχαίας κίνησης
γίνεται από την Αστυνομία στον δρόμο
Ακακίου

Θα μελετηθεί λέει ο Υπουργός

Εκπρόσωπος: «Ο 16χρονος έθεσε
τη ζωή του σε κίνδυνο
Το θέμα δεν πρόκειται να πάρει
πολιτικές διαστάσεις είπε ο Πρόδρομος
Προδρόμου στην πρώτη τοποθέτηση
της Κυβέρνησης για το θέμα του
16χρονου ο οποίος κατέβασε την
τουρκική σημαία από υπαίθριο χώρο
σχολείου της κατεχόμενης Λύσης την
περασμένη Κυριακή. Μιλώντας στην
πρωινή εκπομπή «Alpha Καλημέρα»
είπε ότι «πολύ κακώς έγινε...
13/09/2019 12:41
«Προετοιμάζουμε άνοιγμα Βαρωσίων»

Προκαλεί ξανά ο Τσαβούσογλου για
Αμμόχωστο
Μετά την προαναγγελία για άνοιγμα
«προξενείου» στην κατεχόμενη
Αμμόχωστο ο Τούρκος Υπουργός
Εξωτερικών, Μελβέτ Τσαβούσογλου,
ανέφερε για πρώτη φορά ότι γίνονται
ετοιμασίες για άνοιγμα της
περίκλειστης πόλη της Αμμοχώστου.
Σε συνέντευξη του στο CNN Turk,
απαντώντας σε ερώτηση του
δημοσιογράφου για το αν θα ανοίξουν
τα Βαρώσια,...
12/09/2019 15:08

Σοβαρά βήματα προόδου και
προοπτική για τη συνέχεια
διαπιστώνει η Τζέιν Χολ Λουτ
Έγιναν σοβαρά βήματα προόδου και
έτσι ανοίγεται δημιουργικά προοπτική
για τη συνέχεια, αναφέρει η Ειδική
Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Τζέιν
Χολ Λουτ, σε επιστολή της προς τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο
Αναστασιάδη, που παραλήφθηκε
σήμερα. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση
του Κυβερνητικού Εκπροσώπου
Πρόδρομου Προδρόμου,...
13/09/2019 11:29
Ειδική ομάδα του ψευδοκράτους
άρχισε έρευνα για τα αίτια της έκρηξης

Νύχτα τρόμου... Διαδοχικές εκρήξεις
σε αποθήκη πυρομαχικών στην
Κερύνεια
Η ερευνητική επιτροπή για τα αίτια της
έκρηξης στο διοικητήριο του λόχου
πυρομαχικών του κατοχικού στρατού
στον Άγιο Επίκτητο Κερύνειας, έχει
ήδη ξεκινήσει τις εργασίες της,
αναφέρεται σε ανακοίνωση της
διοίκησης των τ/κ «ειρηνευτικών
δυνάμεων» και της διοίκησης των
«δυνάμεων ασφαλείας», που
ακολούθησε της ανακοίνωσης του...
12/09/2019 10:35

Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων
Κύπρου

Τρεις τραυματίες σε τροχαίο και
διαχείριση τροχαίας από Αστυνομία
στον δρόμο ΑκακίουΚοκκινοτριμιθιάς
Οδικό δυστύχημα συνέβη το πρωί
στον δρόμο Ακακίου-Κοκκινοτριμιθιάς
με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών
προσώπων. Η διαχείριση της τροχαίας
κίνησης γίνεται από την...
13/09/2019 10:22
Για αποτροπή των τουρκικών
σχεδιασμών

Τα επόμενα βήματα τους
συντονίζουν Δήμος και οργανώσειςσωματεία Αμμοχώστου
Τους τρόπους αντίδρασης στους
τουρκικούς σχεδιασμούς για την πόλη
τους, συζήτησαν σε ευρεία
συγκέντρωση, που πραγματοποιήθηκε
το βράδυ της Τετάρτης, στη Λεμεσό, ο
Δήμος Αμμοχώστου και η Συντονιστική
Επιτροπή Σωματείων και
Οργανώσεων Αμμοχώστου. Σε
δηλώσεις του, στο περιθώριο της
συγκέντρωσης, στην οποία έλαβαν
μέρος και...

Αύξηση των διαθέσιμων ναρκωτικών
στην Ευρώπη, σύμφωνα με επίσημα
στοιχεία- Έναρξη του 1ου
Επιστημονικού Συνεδρίου της Αρχής
Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου
Αύξηση παρατηρείται τα τελευταία
χρόνια στη διαθεσιμότητα ναρκωτικών
ουσιών στην Ευρώπη, ιδιαίτερα της
κοκαΐνης, σύμφωνα με επίσημα
στοιχεία που παρουσίασε...
11/09/2019 12:55

Στα χέρια του Υπουργού Παιδείας,
Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού,
Κώστα Χαμπιαούρη, βρίσκεται το
πόρισμα του ερευνών λειτουργού ο
οποίος διεξήγαγε έρευνα για το
περιστατικό που σημειώθηκε στο
Λυκείο Αποστόλου Βαρνάβα στη
Λευκωσία όταν ο Διευθυντής του
ζήτησε την αποχώρηση μαθήτριας
επειδή φορούσε μαντίλα. «Αργά το
απόγευμα...
12/09/2019 20:14
«Είμαστε αποφασισμένοι να φτάσει το
μαχαίρι στο κόκκαλο», διεμήνυσε η
Υπουργός Εργασίας

Ανεξάρτητη έρευνα για τον θάνατο
14χρονου αποφάσισε το Υπουργικό
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε
σήμερα πρόταση της Υπουργού
Εργασίας, Ζέτας Αιμιλιανίδου, για
διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας κατά
παντός υπευθύνου από την Επίτροπο
Διοικήσεως και Προστασίας
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση
με τον θάνατο του 14χρονου παιδιού.
11/09/2019 12:56

12/09/2019 10:16
ΔΕΟΚ
Κακουργιοδικείο Λεμεσού

Αύξηση των διαθέσιμων
ναρκωτικών στην Ευρώπη,
σύμφωνα με επίσημα στοιχεία

Στα χέρια Χαμπιαούρη το πόρισμα
για το συμβάν με την μαντίλα

Η ΔΕΟΚ απαιτεί ριζική
μεταρρύθμιση του Τμήματος
Κοινωνικής Ευημερίας
Απαιτείται πλήρης και ριζοσπαστική
μεταρρύθμιση των υπηρεσιών
Κοινωνικής Ευημερίας, αναφέρει η
ΔΕΟΚ, με αφορμή τα όσα έρχονται στο
φως της δημοσιότητας με τον θάνατο
14χρονου. Αναφέρει σε ανακοίνωση
ότι επανειλημμένα έχει αναδείξει την
ανάγκη δραστικών και ουσιαστικών
αλλαγών στην πολιτική κοινωνικής
πρόνοιας,...
11/09/2019 12:53

Στις 26 Σεπτεμβρίου θα απαντήσουν
στις κατηγορίες οι τέσσερις
ύποπτοι για φόνο Λεωνίδη
Στις 26 Σεπτεμβρίου αναμένεται να
απαντήσουν στις κατηγορίες που
αντιμετωπίζουν, οι τέσσερις
Γεωργιανοί που κρατούνται για την
υπόθεση δολοφονίας του 47χρονου
Έρνεστ Λεωνίδη, ομογενή από τη
Γεωργία, που διαπράχθηκε στις 8
Φεβρουαρίου 2018, σε εστιατόριο της
τουριστικής περιοχής
Γερμασόγειας. Το πρωί οδηγήθηκαν,...
11/09/2019 12:48
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ΠτΔ: Αδύνατη η διεξαγωγή
διαπραγματεύσεων υπό την απειλή
κανονιοφόρων
Αδύνατη είναι η διεξαγωγή
διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό,
υπό την απειλή κανονιοφόρων και την
παρουσία τουρκικών γεωτρύπανων
στην κυπριακή ΑΟΖ. Αυτό σημειώνει ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος
Αναστασιάδης, σε συνέντευξή του στην
ελληνική εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ".
Παράλληλα, ο κ. Αναστασιάδης αφήνει
ανοικτό το ενδεχόμενο προσφυγής...
11/09/2019 10:50

