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ΣΕΙΡΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΤΗΛΕ-ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

«Η εμπειρία του Β Παγκοσμίου Πολέμου στην Κύπρο» 

 

(Φωτογραφία: Κύπριοι εθελοντές στο λιμάνι του Πειραιά, Δεκέμβριος 1940. Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολεμιστών Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου) 

 
Το πρόγραμμα ‘Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό’ του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου συνεχίζει 
και φέτος τη σειρά ανοικτών τηλε-σεμιναρίων, τα οποία απευθύνονται σε όλους τους φοιτητές του 
προγράμματος, αλλά και στον καθένα, προσφέροντας μια ανοικτή πλατφόρμα συζήτησης. 
 
Απώτερος στόχος μας είναι να προκαλέσουμε προβληματισμό και διάλογο, να ενεργοποιήσουμε τους 
φοιτητές μας να αφομοιώσουν τη διδακτέα ύλη, να διευρύνουμε την οπτική τους στην εκάστοτε 
υποενότητα που διανύουν αλλά και να ανοίξουμε τις πόρτες του Προγράμματός μας και του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου στην κοινωνία, προσφέροντας ανοικτή και υπεύθυνη γνώση σε όλους. 
  
Την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015 στις 20:00, στα πλαίσια της θεματικής ενότητας ΕΛΛ 
414:Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία 1878-1974 θα πραγματοποιηθεί τηλε-σεμινάριο με θέμα την 
εμπειρία του Β Παγκοσμίου Πολέμου στην Κύπρο. Εισηγήτρια η κ. Αναστασία Γιάγκου, μέλος 
ΣΕΠ και συντονίστρια της θεματικής ενότητας. 
 
Με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 το τηλεσεμινάριο θα εξετάσει τους τρόπους με τους 
οποίους η περίοδος του Β Παγκοσμίου Πολέμου επηρέασε την Κύπρο. Αρχικά θα εξεταστεί η σημασία 
της προσφοράς των Κυπρίων εθελοντών στον πόλεμο. Αναμφισβήτητα, η είσοδος της Ελλάδας στον 
πόλεμο αποτέλεσε κομβικό γεγονός το οποίο οδήγησε στην αναβίωση του ενωτικού κινήματος στην 
Κύπρο. Η παρουσίαση επομένως θα συζητήσει, στη συνέχεια,  τις εξελίξεις που αφορούν το κίνημα 
για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα κατά τη συγκεκριμένη περίοδο όπως επίσης και την αντίδραση 
των Βρετανών στα νέα δεδομένα. Κεντρικό ρόλο στα γεγονότα κατέχει η δράση του Τοποτηρητή του 
Αρχιεπισκοπικού Θρόνου, Μητροπολίτη Πάφου, Λεοντίου. Όπως θα καταδειχθεί, η περίοδος του 
πολέμου άλλαξε τόσο τα πολιτικά δεδομένα στην Κύπρο όσο και τη σχέση Βρετανών και Ελλήνων 
Κυπρίων και προετοίμασε το έδαφος για τις κρίσιμες εξελίξεις της δεκαετίας του 1950. 

http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/elp/description
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/home
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/elp/thematikes?p_p_id=bs_courses&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=4&_bs_courses_struts_action=%2Fext%2Fcourses%2Fload&_bs_courses_mainid=13422&_bs_courses_loadaction=view&_bs_courses_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fs1%2Fprogramme%2Felp%2Fthematikes
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/elp/thematikes?p_p_id=bs_courses&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=4&_bs_courses_struts_action=%2Fext%2Fcourses%2Fload&_bs_courses_mainid=13422&_bs_courses_loadaction=view&_bs_courses_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fs1%2Fprogramme%2Felp%2Fthematikes
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Για να παρακολουθήσετε το τηλεσεμινάριο διαδικτυακά ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://eu1.bbcollab.com/m.jnlp?sid=2015063&username=&password=M.BCCD2799A193B07E91C
AE53942F8D5  

 

*  Αν επιθυμείτε να μη λαμβάνετε ενημερώσεις για τις εκδηλώσεις και τα νέα του Προγράμματος, παρακαλώ στείλτε κενό 
μήνυμα σε αυτήν την διεύθυνση με τίτλο "ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ". 

 

https://eu1.bbcollab.com/m.jnlp?sid=2015063&username=&password=M.BCCD2799A193B07E91CAE53942F8D5
https://eu1.bbcollab.com/m.jnlp?sid=2015063&username=&password=M.BCCD2799A193B07E91CAE53942F8D5

