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Αξιότιμε	  κύριε	  Πρύτανη,	  κυρίες	  και	  κύριοι,	  αγαπητοί	  φίλοι	  και	  συνεργάτες	  

	  

Για	  όσους	  ξέρουν	  την	  Οικογένεια	  Ιωάννου,	  

ξέρουν	  ότι	  οι	  πρώτοι,	  

ο	  Στέλιος	  και	  η	  Έλλη,	  

ήταν	  ταγμένοι	  στην	  φιλανθρωπία.	  

	  

Η	  δεύτερη	  γενιά,	  

ο	  Δάκης	  και	  η	  Σύλβια,	  

λαμβάνουν	  την	  σκυτάλη	  των	  γραμμάτων	  και	  των	  τεχνών.	  

	  

***	  

Για	  όσους	  γνωρίζουν	  προσωπικά	  την	  Σύλβια	  Ιωάννου,	  

ξέρουν	  ότι	  είναι	  ένας	  άνθρωπος	  

με	  αμείωτο	  ενδιαφέρον	  για	  την	  πορεία	  και	  το	  μέλλον	  της	  παιδείας.	  

	  

Στον	  χώρο	  αυτό	  έχει	  ήδη	  προσφέρει	  πολλά	  και	  συνεχίζει,	  

ενώ	  ταυτόχρονα	  μεριμνά	  για	  την	  διαφύλαξη	  σπανίων	  τεκμηρίων	  

του	  κυπριακού	  πολιτισμού,	  

μέσω	  της	  προσωπικής	  συλλογής	  της,	  

η	  οποία	  πλέον	  εμπλουτίζεται	  στο	  πλαίσιο	  του	  Ιδρύματος.	  

	  

***	  

Για	  τους	  λόγους	  αυτούς,	  

το	  Διοικητικό	  Συμβούλιο	  του	  Sylvia	  Ioannou	  Foundation,	  

επιθυμώντας	  να	  τιμήσει	  την	  πολύπλευρη	  προσφορά	  της	  ιδρύτριάς	  του,	  

αποφάσισε	  την	  χρηματοδότηση	  ομώνυμης	  Έδρας	  με	  τίτλο	  

«Έδρα	  Σύλβιας	  Ιωάννου	  στις	  Ψηφιακές	  Ανθρωπιστικές	  Επιστήμες»	  

(«Sylvia	  Ioannou	  Chair	  for	  Digital	  Humanities»),	  

στην	  Φιλοσοφική	  Σχολή	  του	  Πανεπιστημίου	  Κύπρου.	  
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***	  

Άλλωστε,	  μία	  από	  τις	  δράσεις	  του	  Ιδρύματος	  άπτεται	  

του	  τομέα	  των	  ψηφιακών	  ανθρωπιστικών	  επιστημών,	  

καθώς	  αξιοποιεί	  και	  προβάλλει	  σπάνιους	  χάρτες	  και	  έντυπα	  της	  Συλλογής	  του,	  

μέσω	  ερευνητικών	  προγραμμάτων	  

τα	  οποία	  αναθέτει	  σε	  ειδικούς	  επιστήμονες:	  

	  	  

Πέρυσι,	  στο	  3ο	  Διεθνές	  Συνέδριο,	  

παρουσιάστηκε	  το	  1ο	  Ερευνητικό	  πρόγραμμα	  

για	  τον	  ιστορικό	  χάρτη	  του	  Kitchener	  

-‐	  σε	  συνεργασία	  με	  το	  Χαροκόπειο	  Πανεπιστήμιο	  

και	  επιστημονικά	  υπεύθυνο	  τον	  καθηγητή	  κύριο	  Χρίστο	  Χαλκιά.	  

	  

Τώρα,	  ολοκληρώνεται	  το	  2ο	  Ερευνητικό	  πρόγραμμα,	  

για	  τα	  περιηγητικά	  κείμενα	  της	  Κύπρου	  15ου-‐18ου	  αιώνα.	  

	  

Το	  πρόγραμμα	  αυτό	  

εκπόνησε	  το	  Ίδρυμα	  

σε	  συνεργασία	  με	  το	  Πανεπιστήμιο	  Κύπρου,	  

με	  επιστημονικά	  υπεύθυνη	  την	  αναπληρώτρια	  καθηγήτρια	  	  

κυρία	  Ίλια	  Χατζηπαναγιώτη-‐Sangmeister,	  

και	  συμμετοχή	  διδασκόντων	  και	  φοιτητών	  του	  Πανεπιστημίου	  

καθώς	  και	  άλλων	  ευρωπαϊκών	  ιδρυμάτων.	  
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***	  

Ελπίζουμε,	  λοιπόν,	  ότι	  

η	  «Έδρα	  Σύλβιας	  Ιωάννου	  στις	  Ψηφιακές	  Ανθρωπιστικές	  Επιστήμες»,	  

γεφυρώνοντας	  την	  παραδοσιακή	  ακαδημαϊκή	  γνώση	  με	  τις	  νέες	  τεχνολογίες,	  

θα	  αποτελέσει	  φυτώριο	  νέων	  ερευνητών	  

που	  θα	  προωθήσουν	  με	  την	  σειρά	  τους	  τον	  κυπριακό	  πολιτισμό.	  

	  

***	  

Κάτω	  από	  την	  φτερούγα	  της	  Φιλοσοφικής	  Σχολής,	  
	  
-‐άλλωστε	  μόνο	  τυχαίο	  δεν	  είναι	  ότι	  η	  σοφή	  γλαυξ	  

και	  η	  σπείρα	  με	  την	  αέναη	  κίνηση	  αποτελούν	  το	  σήμα	  του	  Ιδρύματος-‐	  
	  
και	  με	  τη	  σύμπραξη	  όλων	  των	  Τμημάτων	  και	  των	  Σχολών	  

του	  Πανεπιστημίου	  Κύπρου,	  

ευχόμαστε	  η	  Έδρα	  να	  συμβάλει	  με	  ουσιαστικό	  διδακτικό	  και	  ερευνητικό	  έργο	  

στον	  διεπιστημονικό	  διάλογο	  της	  εποχής	  μας.	  

	  

	  

	  


