Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού

Νέες προοπτικές στην αρχειακή
και ιστορική έρευνα
Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού
Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος Λεμεσού σε συνεργασία με το Γραφείο
Τύπου και Πληροφοριών, δημιουργούν ένα πρότυπο ερευνητικό κέντρο στο οποίο οι επιστήμονες, οι μελετητές, οι δημοσιογράφοι, οι
φοιτητές (του ΤΕΠΑΚ και άλλων πανεπιστημίων) καθώς και οι μαθητές, αλλά και το πλατύ κοινό θα μπορούν να έχουν πρόσβαση,
σε ψηφιοποιημένη μορφή πλέον, σε όλο το υλικό των ανεκτίμητης
ιστορικής αξίας αρχείων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών τα
οποία γίνονται κτήμα όλων. Τα τέσσερα αρχεία του Γραφείου Τύπου
και Πληροφοριών: α) Το Αρχείο Εφημερίδων από το 1878, β) Το
Αρχείο Ανακοινωθέντων από το 1962, γ) Το Αρχείο Φωτογραφιών
και δ) Το Αρχείο Κινηματογραφικών Ταινιών, σε ψηφιοποιημένη
μορφή, συμβάλλουν στην περαιτέρω προβολή της ιστορίας της
Κύπρου καθιστώντας προσβάσιμες τις πληροφορίες που κάτω από
άλλες συνθήκες θα ήταν αδύνατο να βρει κανείς κάτω από μια στέγη. Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, έχοντας πλήρη επίγνωση
της σημασίας της διατήρησης και διαφύλαξης των αρχείων αυτών,
προχώρησε σε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα ψηφιοποίησής τους,
επιτυγχάνοντας ένα διττό σκοπό: τη διευκόλυνση της έρευνας και τη
διαφύλαξη και συντήρηση των αρχείων αυτών.



Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού

Πρακτικά του Δήμου Λεμεσού
από το 1878

Nέοι ορίζοντες για τη μελέτη της ιστορίας
Η συνεργασία του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών με τον Δήμο Λεμεσού
και ειδικότερα με το Ίδρυμα του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου,
Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού, ανοίγει νέους ορίζοντες για τη μελέτη της τοπικής ιστορίας στην οποία ειδικεύεται το
Αρχείο, το Μουσείο και το Κέντρο Μελετών εδώ και επτά χρόνια από
τότε που δημιουργήθηκε, μετά από μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία
του Δήμου Λεμεσού. Η συνεργασία του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί ένα καλό παράδειγμα
διάχυσης της πληροφορίας ώστε, κάνοντάς την προσιτή σε ολόκληρο
τον κυπριακό λαό, να ενισχύεται η κοινωνία της γνώσης.
Η ιστορική πορεία της Λεμεσού ως πόλη, αποτελεί το επιστημονικό αντικείμενο
που μελετά και προωθεί ποικιλοτρόπως το Ιστορικό Αρχείο εδώ και
επτά χρόνια. Μέσω των συμποσίων, των διαλέξεων και των επιμορφωτικών σεμιναρίων, κατάφερε να δημιουργήσει στο ευρύ κοινό της
Λεμεσού μια ισχυρή αρχειακή συνείδηση ώστε, αφενός, να κατανοήσει την ανάγκη για τη συγκέντρωση αρχειακού υλικού κάτω από μια
δημοτική στέγη όπως το Ιστορικό Αρχείο και, αφετέρου, να το στηρίξει με κάθε τρόπο προσφέροντας πληροφορίες και υλικό σχετικό με
την ιστορική αυτή εξέλιξη και πορεία της Λεμεσού μέσα στο χρόνο.
Το Αρχείο του Δήμου Λεμεσού προέκυψε από προφορικές και γραπτές πηγές, φωτογραφίες, «εφήμερα» και αντικείμενα που όλα περιγράφουν
με τον καλύτερο τρόπο την ιστορική εξέλιξη της πόλης. Ταυτόχρονα,
ένας μεγάλος αριθμός εθελοντών, που αποτελεί τη σπονδυλική στήλη
του Αρχείου, εκπαιδεύεται στην ιστορική έρευνα, την αρχειονομία
κ.λπ. Mέχρι σήμερα τα μέλη του έχουν παρουσιάσει εργασίες σχετικά
με την ιστορία της Λεμεσού, στην Κύπρο και το εξωτερικό. Μέλη του
Αρχείου προσκαλούνται και επισκέπτονται σε τακτική βάση σχολεία
και διάφορα άλλα ιδρύματα όπου παρουσιάζουν εργασίες σχετικές



Πλούσιο το Φωτογραφικό Αρχείο
του Δήμου Λεμεσού

Από τη συλλογή παλαιών βιβλίων του Δήμου Λεμεσού

με την ιστορία της πόλης και βοηθούν, παράλληλα, εκπαιδευτικούς
και μαθητές στη διεξαγωγή εργασιών που έχουν σχέση με την ιστορία της Λεμεσού.
Η φιλοσοφία της δημιουργίας του Αρχείου της πόλης στηρίζεται στην αξιοποίηση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και στην
πολυεπίπεδη αξιοποίηση γραπτού, οπτικού και προφορικού υλικού.
Το σύνθημα του Αρχείου είναι: «Διαφυλάσσουμε το παρελθόν της πόλης για το μέλλον της». Πέρα από το πλούσιο Αρχείο του Δήμου Λεμεσού, που αρχίζει από το 1878, με τα Πρακτικά και άλλα έγγραφα
του Δήμου, φυλάσσονται στο Αρχείο ιδιωτικές συλλογές και αρχεία,
αντικείμενα κατανεμημένα σε θεματικές ενότητες (αρχιτεκτονική,
εμπόριο, οικονομία, τέχνες, εκπαίδευση, αθλητισμός, υγεία και υγιεινή κ.λπ.) τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση της μουσειακής πτυχής
του Ιδρύματος. Το Φωτογραφικό Αρχείο του Ιδρύματος αποτελείται
από χιλιάδες φωτογραφίες οι οποίες αξιοποιούνται από συγγραφείς,
περιοδικά και εφημερίδες, αλλά και χρησιμοποιούνται τακτικά σε διάφορες εκθέσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Λεμεσού.
Με την διοργάνωση του ετήσιου Επιστημονικού Συμποσίου Προφορικής Ιστορίας της Λεμεσού, που εδώ και επτά χρόνια δημιούργησε
το Αρχείο του Δήμου Λεμεσού, συγκεντρώθηκε σημαντικό υλικό το
οποίο εμπλουτίζει το Κέντρο Μελετών του Ιδρύματος. Οι εκδόσεις
του Αρχείου αξιοποιούν τον πλούτο των μελετητών καθώς και το υλικό του Αρχείου. Με τα εγκαίνια του κτηρίου θα αρχίσει μια σειρά
εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία θα απευθύνονται σε όλη τη
σχολική κοινότητα της Κύπρου και θα καλύπτουν πολλές πτυχές της
ιστορίας της Λεμεσού.
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Αρχεία Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών
Ψηφιακό Αρχείο Εφημερίδων
Ο Τύπος, κατά γενική ομολογία, αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης για
τους ερευνητές. Αν ληφθεί υπόψη ότι τις τελευταίες δυο δεκαετίες
του 19ου και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, δεν παρουσιάζεται
ιδιαίτερη εκδοτική δραστηριότητα στην Κύπρο, τότε η σημασία του
Τύπου είναι μοναδική. Το Αρχείο εφημερίδων είναι καταχωρημένο
σε διακομιστή στον οποίο έχουν πρόσβαση αρκετοί ηλεκτρονικοί
υπολογιστές. Ο διακομιστής είναι εφοδιασμένος με τελευταίας τεχνολογίας λογισμικό πρόγραμμα μηχανισμού αναζήτησης λέξεων στην
ελληνική γλώσσα: δημοτική, καθαρεύουσα και αρχαΐζουσα. Έτσι
ο επισκέπτης του Ερευνητικού Κέντρου μπορεί να χρησιμοποιήσει
έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή προκειμένου να κάνει την έρευνά του
στις ψηφιοποιημένες εφημερίδες.
Με τη χρονική περίοδο του ψηφιοποιημένου αρχειακού υλικού να αρχίζει το
1878 και να ξεπερνά τον ένα αιώνα και το σύνολο των σελίδων να
προσεγγίζει το ένα εκατομμύριο, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να
διεξάγει την έρευνά του σε ένα πραγματικά αρκετά πλούσιο Αρχείο.
Πολιτικές εφημερίδες με τίτλους άγνωστους σε πολλούς ανθρώπους
(Ελευθερία, Αιών, Χρόνος, Πατρίς) ως και με τίτλους εμφανώς καθαρευουσιάνικους (Σάλπιγξ, Φύλαξ), σατιρικές (Γέλιο), συνδικαλιστικές
(Εργάτης) και αθλητικές (Φίλαθλος, Αθλητική Ηχώ) καλύπτουν μια
ευρεία θεματολογία πέραν της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής.
Τις …παλιές εφημερίδες συμπληρώνουν και οι …νέες όπως ο Φιλελεύθερος, η Σημερινή και η Χαραυγή καθώς και η αγγλόφωνη Cyprus
Mail. Ο επισκέπτης μπορεί να βρει στο Ερευνητικό Κέντρο κατάλογο
με όλες τις ψηφιοποιημένες εφημερίδες και την ακριβή χρονική περίοδο, που καλύπτει η κάθεμιά.
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Ψηφιακό Αρχείο Φωτογραφιών
Το Φωτογραφικό Αρχείο του Γ.Τ.Π. διαθέτει πλούσια συλλογή με φωτογραφίες
από το 1950 μέχρι σήμερα και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής της Κύπρου.
Το Γ.Τ.Π. έχει ήδη αρχίσει την ψηφιοποίηση των αρνητικών (δηλ. σάρωση) του
υπάρχοντος Αρχείου για επεξεργασία και αρχειοθέτηση με ταυτόχρονη ψηφιοποίηση των απαιτούμενων λεζάντων αυτών των εικόνων
μέσα από τα μητρώα του τμήματος. Λόγω του όγκου των φωτογραφιών και του ψηλού κόστους η ψηφιοποίηση θα γίνει κατά στάδια και
μακροπρόθεσμα. Στο παρόν στάδιο οι ερευνητές εξυπηρετούνται με
επί τόπου επίσκεψη στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Ψηφιακό Αρχείο Ανακοινωθέντων
Ο επισκέπτης του Ερευνητικού Κέντρου μπορεί να επεκτείνει την έρευνά του
και στο Ψηφιακό Αρχείο των ανακοινωθέντων του Γ.Τ.Π. το οποίο
αρχίζει το 1962 και είναι καταχωρημένο στην ιστοσελίδα:
www.piopressreleases.com.cy
Στα ανακοινωθέντα αυτά περιέχονται δηλώσεις Προέδρων της Δημοκρατίας,
Υπουργών και ανώτατων κρατικών αξιωματούχων καθώς και όλες οι
κυβερνητικές δραστηριότητες. Σ’ αυτά, ουσιαστικά, αντανακλάται η
επίσημη πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης.





Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού | www.cyprusonfilm.com
Ιστορία

Πολιτισμός

Παραδόσεις

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού
Πολιτικά Θέματα

Προβολές ταινιών

Άνθρωποι

Οικονομία/Τουρισμός

Περιβάλλον

Εκθέσεις φωτογραφίας

Γενικά Θέματα

Ουσιαστικός ο ρόλος του Κέντρου
στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης
Ηλεκτρονικές Εκδόσεις

Διαδικτυακή Τηλεόραση/Ηλεκτρονικές Εκδόσεις
H δημόσια διαδικτυακή τηλεόραση, www.cyprusonfilm.com διαθέτει πέραν
των 40 ταινιών μικρού μήκους, παραγωγής του Γραφείου Τύπου και
Πληροφοριών, αλλά και ταινίες μικρού μήκους που έχουν ετοιμαστεί
από άλλες κυβερνητικές Υπηρεσίες.
Στην ιστοσελίδα υπάρχουν οκτώ θεματικές ενότητες: Ιστορία, Πoλιτισμός,
Παραδόσεις, Πολιτικά Θέματα, Άνθρωποι, Οικονομία / Τουρισμός,
Περιβάλλον και Γενικά Θέματα. Η ιστοσελίδα αυτή, στην οποία θα
έχουν πρόσβαση οι επισκέπτες του Ερευνητικού Κέντρου, αποτελεί
ουσιαστικά την πρώτη φάση της ψηφιοποίησης του Αρχείου Κινηματογραφικών Ταινιών του Γ.Τ.Π.
Οι εκδόσεις αποτελούν επίσης σημαντική πηγή πληροφόρησης και ενημέρωσης.
Το Γ.Τ.Π., αξιοποιώντας πλήρως τη σύγχρονη τεχνολογία στον τομέα της
πληροφορικής και των διαδραστικών πολυμέσων, προχώρησε, παράλληλα με την έντυπη μορφή κάποιων εκδόσεων, και στην ηλεκτρονική.
Το Γ.Τ.Π. έχει ήδη αρχίσει και την ψηφιοποίηση του Αρχείου εκδόσεων, το οποίο στο
μέλλον θα είναι προσβάσιμο μέσω ειδικής ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.



Με την αξιοποίηση των τεσσάρων αρχείων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών και ειδικότερα αυτό των εφημερίδων, πολλαπλασιάζεται η
δυνατότητα του Αρχείου της πόλης να προσφέρει υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας
για τους ερευνητές.
Η κυπριακή ερευνητική οικογένεια θα βρίσκει όλο αυτό το υλικό σε ένα εξαιρετικής αρχιτεκτονικής ομορφιάς κτήριο, που περιβάλλεται από τον
Δημοτικό Κήπο της Λεμεσού. Έτσι, το Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο,
Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών Λεμεσού μαζί με τα τέσσερα
αρχεία του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών αποτελούν πλέον μια
πολύ μεγάλη και σημαντική ερευνητική μονάδα. Οι ερευνητές θα
μπορούν να μελετούν την ιστορία της Κύπρου, γενικά, και της Λεμεσού ειδικότερα, κάτω από τις πιο σύγχρονες συνθήκες και προδιαγραφές, που θα τους παρέχει το Ίδρυμα του Αρχείου.
Εκτός από το βασικό σκοπό ίδρυσής του που είναι η προώθηση της έρευνας,
το Ερευνητικό Κέντρο φιλοδοξεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο
στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης της Λεμεσού. Σ΄ αυτό θα διοργανώνονται διαλέξεις, σεμινάρια, φωτογραφικές εκθέσεις, προβολές
ταινιών και γενικά πολιτιστικές δραστηριότητες, μετεξελισσόμενο, ιδιαίτερα τις απογευματινές και βραδινές ώρες, σ΄ ένα σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο.
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