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Λευκωσία, 21 Νοεμβρίου 2011  

ΑΡΘΡΟΑ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΕΙΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δεύτερη 
διάλεξη του Σαλαμίνειου Ελεύθερου Πα 

νεπιστημίου που συνδιοργανώνουν το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Ιερά Μητρόπολις 
Κωνσταντίας – Αμμοχώστου, καθώς οι κάτοικοι 
της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου 
αγκάλιασαν ζεστά το θεσμό και τις αξίες που 
προάγει.  

Ο Aναπληρωτής Kαθηγητής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου Πέτρος Παπαπολυβίου ανέλυσε στοιχεία για τη συμμετοχή της Κύπρου στους 
Βαλκανικούς πολέμους του 1912-1913, που σήμαναν την εδαφική επέκταση του ελληνικού 
βασιλείου. Ειδικότερα εστίασε στη συμμετοχή Κυπρίων εθελοντών στον ελληνικό στρατό, 
στην οργάνωση και αποστολή εράνων υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και στο 
γενικότερο αντίκτυπο των πολέμων στο κυπριακό πολιτικό ζήτημα.  

Επιπρόσθετα αναλύθηκαν τα αριθμητικά δεδομένα για τους εθελοντές από την πόλη και 
την επαρχία Αμμοχώστου, με ιδιαίτερη αναφορά στους Αμμοχωστιανούς πεσόντες και 
στους πιο γνωστούς εθελοντές (π.χ. Κώστας Βραχίμης, Εμμανουήλ Εμμανουήλ, 
Κωνσταντίνος Ηλιασίδης – Νάταρ, Γεώργιος Καραολής από το Φρέναρος, Δημήτρης 
Μαννούρης από την Ακανθού, κ.ο.κ.). Αντίστοιχα, παρουσιάστηκε κατάλογος με τους 
«εθνικούς εράνους» κατά το 1912-1913 των χωριών της επαρχίας Αμμοχώστου και 
σχολιάστ ηκαν τα αριθμητικά δεδομένα και τα ποσοστά στο σύνολο των παγκυπρίων 
εράνων, με ειδική αναφορά στις γενναίες εισφορές των κατοίκων της Ακανθούς και τη 
διεξαγωγή εράνων στο Παραλίμνι. Για την πόλη της Αμμοχώστου έγινε ιδιαίτερη αναφορά 
στο ρόλο του σωματείου της «Ανορθώσεως», και στην αποστολή εράνων του σωματείου 
προς τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. Τέλος, μέσα από κείμενα των ίδιων των 
Κυπρίων εθελοντών δόθηκαν απαντήσεις για τους λόγους που τους οδήγησαν στα βουνά 
της Ηπείρου και της Μακεδονίας στα 1912-1913.  
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Με το τέλος της διάλεξης, ο Δήμαρχος 
Παραλιμνίου, κύριος Ανδρέας Ευαγγέλου, 
δώρισε στον Αναπληρωτή Καθηγητή Πέτρο 
Παπαπολυβίου τον τόμο για την ιστορία 
και τον πολιτισμό του Παραλιμνίου 
προσκαλώντας τον να συμβάλει με τη 
συμμετοχή του σε μελλοντικές ημερίδες 
ιστορικού περιεχομένου. 

Η επόμενη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί 
την Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011, στις 
19:00, με εισηγητή τον Αναπληρωτή 

Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου Σταύρου Φωτίου, και θέμα, «Οι συγκρούσεις των 
ανθρώπων και η εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού».   

Χορηγοί του Σαλαμίνειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου Αμμοχώστου είναι η Ελληνική 
Τράπεζα, η ΣΠΕ Σωτήρας Αμμοχώστου και η Συνεργατική Παραλιμνίου και χορηγοί 
επικοινωνίας το Ραδιόφωνο του Λόγου, το Ράδιο Πολιτεία στο Παραλίμνι, ο ραδιοσταθμός 
του Πανεπιστημίου Κύπρου UCYVOICE και η εφημερίδα Φιλελεύθερος. 
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Τέλος Ανακοίνωσης 


