
Χαιρετισμός του Πρύτανη Καθηγητή Σταύρου Α. Ζένιου  
στην εκδήλωση για την παρουσίαση της ψηφιοποιημένης 

συλλογής των αρχείων του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα 
ΕΟΚΑ (Σ.Ι.Μ.Α.Ε.) από την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, 22 Μαΐου 2009, Αίθουσα Τελετών.  
 
Με το έργο της ψηφιοποίησης των αρχείων του ΣΙΜΑΕ διευρύνεται 
ακόμη ένα άνοιγμα του Πανεπιστημίου Κύπρου προς την Κυπριακή 
κοινωνία. Και συγκεκριμένα το άνοιγμα στην πρόσφατη ιστορία της 
Κύπρου. 
 
Ταυτόχρονα αναδύεται η διάσταση του χρέους του Πανεπιστημίου 
απέναντι του μέλλοντος αυτού του τόπου, με την διαφύλαξη των 
τεκμηρίων της ιστορικής μας μνήμης.  
 
Είναι τύχη για την κοινωνία μας ότι τα αρχεία που προσφέρθηκαν στο 
Πανεπιστήμιο για ψηφιοποίηση δεν περιλαμβάνουν μόνο γραπτά 
τεκμήρια, αλλά και ηχητικές μαρτυρίες των αγωνιστών και άλλων 
συντελεστών, φωτογραφικό υλικό των ημερών του αγώνα, κινούμενη 
εικόνα από επίκαιρα εποχής ― και όλα δεμένα σε ένα οργανικό σύνολο.  
 
Το σύνολο αυτό είναι διαθέσιμο, όχι μόνο στους ερευνητές, όπως 
συμβαίνει συνήθως στα παραδοσιακά αρχεία, αλλά σε όλους, όσους 
ενδιαφέρονται για την ιστορία του αγώνα, μέσω του διαδικτύου. Το 
Πανεπιστήμιο, ως ένας σύγχρονος και καινοτόμος οργανισμός, 
χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες του μέλλοντος για να ενδυναμώσει την 
μνήμη του παρελθόντος.  
 
Διότι αλίμονο αν διαγράφουμε το παρελθόν. Αλλά και αλίμονο αν 
μένουμε προσκολλημένοι σε αυτό, αντί να βλέπουμε στο μέλλον.  
 
Για την ολοκλήρωση του έργου συνεργάστηκαν αρμονικά και 
αποτελεσματικά τρεις εταίροι με ρόλους διακριτούς και 
συμπληρωματικούς.  

• ΣΙΜΑΕ: οι ζωντανοί φορείς της βιωμένης ιστορίας του τόπου, τότε. 
Σήμερα παραγωγοί, δημιουργοί και κάτοχοι του άυλου νοήματος 
του αγώνα. Και ταυτόχρονα διαθέτες του υλικού καταγραφής της 
ιστορίας του.  

• Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Σήμερα: εγγυητές της 
επιστημονικής προσέγγισης για την τεκμηρίωση και ανάλυση των 
γεγονότων. Στο μέλλον: οι εργάτες της ερευνητικής μεθοδολογίας 
για τη σύνθεση των συμπερασμάτων. Νηφάλια, 
αποστασιοποιημένα, με εστίαση στην έρευνα του επιστημονικού 
τους αντικειμένου.  

• Η Βιβλιοθήκη: ως φορέας τεχνοκρατικού ουμανισμού, ως 
σύνδεσμος ανθρώπων και μηχανών, τεχνολογίας και 



περιεχομένου, τεχνογνωσίας και οράματος, πληροφόρησης και 
γνώσης, ανέλαβαν σήμερα την καταγραφή, την διαφύλαξη, τη 
διάδοση και αξιοποίηση των μαρτυριών, και της μνήμης των 
μαρτύρων στο μέλλον. 

 

Ευχαριστίες οφείλω ιδιαίτερα εκ μέρους της Πανεπιστημιακής 
κοινότητας στους συναδέλφους ιστορικούς Γιώργο Καζαμία και Πέτρο 
Παπαπολυβίου και τον Διευθυντή Βιβλιοθήκης Δρα Φίλιππο 
Τσιμπόγλου. 

 
Το ότι συγκεντρωθήκαμε απόψε εδώ σε μια τέτοια δημόσια εκδήλωση, το 
ότι ο Πρύτανης βρίσκεται σε αυτή την συγκεκριμένη εκδήλωση από τις 
πολλές που πραγματοποιούνται στο Πανεπιστήμιο, αναδεικνύει την 
σημασία που αποδίδουμε στο έργο αυτό, την σημασία που αποδίδουμε 
στην συνεργασία με τον Σύνδεσμο σας, την τιμή που οφείλουμε στην 
γενιά των δικών μας γονιών που αγωνίστηκαν για να είμαστε εμείς 
σήμερα ελεύθεροι, υπερήφανοι, και σεβαστοί εταίροι της μεγάλης 
ευρωπαϊκής οικογένειας, ισότιμοι εταίροι της πρώην αποικιοκρατικής 
δύναμης.  
 
Αυτές τις μέρες που ορισμένοι εκμεταλλεύονται και αυτό τον ίδιο τον 
αγώνα για ελευθερία για να προωθήσουν συνδικαλιστικά συμφέροντα 
και να πλήξουν το Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο απαντά με έργα. 
Επιτελεί μεθοδικά ουσιαστικό έργο διατήρησης της ιστορίας μας, 
προώθησης και προβολής της γλώσσας μας, μελέτης και ανάδειξης της 
σύγχρονης και κλασσικής ελληνικής και κυπριακής γραμματείας, 
ανάδειξης του αρχαιολογικού μας πλούτου.  
 
Το Πανεπιστήμιο λοιδορήθηκε και προπηλακίσθηκε ως δούρειος ίππος 
της ελληνικής γλώσσας, ότι υποσκάπτει την εθνική μας ταυτότητα. 
Ακόμη και ότι θεωρούμε τον απελευθερωτικό αγώνα ως τρομοκρατική 
ενέργεια έχουν κάποιοι υπαινιχτεί.   
 
Δεν μας αγγίζουν, δεν μας αφορούν και δεν μας ενδιαφέρουν μετα-
αποικιοκρατικά σύνδρομα.  
 
Φαίνεται όμως ότι μας κατατρέχει, ως προπατορικό αμάρτημα, η 
συζήτηση που προηγήθηκε της ίδρυσης του Πανεπιστημίου για την μη 
χρήση της ελληνικής γλώσσας. Δεν είναι εμείς που το σκεφτήκαμε, δεν 
είναι εμείς που το προτείναμε, δεν είναι εμείς που το συζητήσαμε. Και 
αν μας ρωτούσαν θα διαφωνούσαμε. Τα Πανεπιστήμια δημιουργούν 
ταυτότητα και αρετή για τους νέους, και προς τούτο απαιτείται άριστη 
γνώση της εθνικής γλώσσας―η γλώσσα είναι φορέας ταυτότητας και 
αρετής.  
 
Ας είναι η αποψινή εκδήλωση, η συνεργασία με τον Σύνδεσμός σας, το 
αρχείο που το Πανεπιστήμιο έχει δημιουργήσει, η κολυμβήθρα για τον 
εξαγνισμό από το προπατορικό αμάρτημα.    



 
 
Έχουμε κληρονομήσει από την δική σας γενιά ένα βαθύ αίσθημα 
αυτοπεποίθησης ότι ως λαός μπορούμε να θέτουμε φιλόδοξους στόχους, 
να συνεργαζόμαστε με την ευρωπαϊκή οικογένεια, να διευρύνουμε 
συνεχώς τους ορίζοντες και να αναβαθμίζουμε συνεχώς την θέση μας.  
 
Το Πανεπιστήμιο, που η κυπριακή κοινωνία με κόπους και θυσίες έχει 
δημιουργήσει, κατέχει σήμερα την ηγετική θέση των Πανεπιστημίων των 
Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών,  προεδρεύοντας για μια τετραετία 42 
Πανεπιστημίων από 30 χώρες με 1.8 εκατομμύρια φοιτητές. 
 
Αξιοποιούμε την ηγετική μας θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
προσφέρουμε για την χώρα μας ένα καταλύτη αλλαγής, προόδου, και 
εκσυγχρονισμού. Ανταποκρινόμαστε στην πρόκληση με συνέπεια και 
σθένος, ανεξάρτητα από αντιδράσεις και εκβιαστικές απειλές.  
 
Ακλουθώντας με συνέπεια αυτή την πορεία, τιμούμε με έργα και όχι με 
λόγια όσους θυσιάστηκαν για να μπορούμε εμείς σήμερα να 
συλλογιζόμαστε ελεύθεροι και να συλλογιζόμαστε καλά. Και αυτή είναι η 
μεγαλύτερη τιμή που μπορούμε να σας αποδώσουμε, πέραν του μικρού 
αλλά σημαντικού έργου που σας παραδίδουμε απόψε.  
 


