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Europeana 1914-1918
100 Χρόνια Α’ Παγκόσµιος Πόλεµος

Εικόνες, Επιστολές, Αναµνήσεις.

www.europeana1914-1918.eu

Έχετε αναµνηστικά αντικείµενα από τον 
Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο; 
Επιστολές, φωτογραφίες, ηµερολόγια,
οπτικοακουστικό υλικό ή άλλου είδους 
υλικό; 

Μοιραστείτε τα στο διαδίκτυο!

Το 2014 σηματοδοτεί την 100η επέτειο από το ξέσπασμα του 
Α’  Παγκοσμίου Πολέμου. Τι επιδράσεις είχε αυτός ο πόλεμος 
στους Κύπριους και τις οικογένειες τους; 
Το αρχείο Europeana 1914-1918 μπορεί να δώσει κάποιες 
απαντήσεις, να κρατήσει ζωντανές ιστορίες προηγούμενων γε-
νεών και να μας φέρει ακόμη πιο κοντά σε αυτούς που βίωσαν 
τον πόλεμο από πρώτο χέρι.
Η συμμετοχή της Κύπρου στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν 
πολύ σημαντική για τις αναλογίες και δυνατότητες του νησιού 
την τότε εποχή. 16000 Κύπριοι εθελοντές κατετάγησαν στο 
στρατό και υπηρέτησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο 
αριθμός αυτός ήταν τεράστιος αφού αντιστοιχούσε στο 5.8% 
του συνολικού πληθυσμού της Κύπρου που σύμφωνα με τις 
απογραφές του 1911 αριθμούσε 274.108 κατοίκους. Οι περισ-
σότεροι Κύπριοι εθελοντές είχαν υπηρετήσει στο Βρετανικό 
Βασιλικό Σώμα Υπηρεσιών, όπως και στο Τμήμα Υγειονομικών 
Υπηρεσιών. Οι λιγότεροι, που είχαν κάποια μόρφωση, υπηρέ-
τησαν σε άλλες υπηρεσίες του αγγλικού στρατού (όπως υπη-
ρεσία μεταφράσεων κ.ο.κ). Οι περισσότεροι Κύπριοι εθελοντές 
είχαν επιστρατευτεί ως ημιονηγοί και υπηρέτησαν, κυρίως, στο 
Μακεδονικό μέτωπο.  

Ιστορίες του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου
Η Europeana είναι η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, Αρχείο και Μου-
σείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα της, με τίτλο 
Europeana 1914-1918, ξεκίνησε από τη Γερμανία το 2011 με 
σκοπό την ψηφιοποίηση αναμνηστικών αντικειμένων και την κα-
ταγραφή ιστοριών από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέχρι σήμερα 
έχουν διεξαχθεί δεκάδες περιοδείες σε διάφορες χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης με περισσότερες από 30,000 καταχωρήσεις 
ψηφιακών εικόνων. Αυτές περιλαμβάνουν: αδημοσίευτα ημερολό-
για, χειρόγραφα, χάρτες, πορτραίτα, σκίτσα, φωτογραφίες κ.ά. Το 
πρόγραμμα προωθείται σε 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με σκοπό τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού εικονικού αρχείου 
για τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σε συνεργασία με



Εάν έχετε στην κατοχή σας επιστολές, παράσημα, ημερολόγια, 
φωτογραφίες ή άλλου είδους αναμνηστικά αντικείμενα του Α’ Πα-
γκοσμίου Πολέμου, που πιθανό να ανήκουν στους προγόνους 
σας και κρύβουν πίσω τους μια ξεχωριστή ιστορία,  

Τότε δείξτε µας τα! 

Μπορείτε επίσης να φωτογραφήσετε οι ίδιοι τα αντικείμενά σας, 
να σαρώσετε φωτογραφίες, επιστολές, ημερολόγια κ.ά. με τη 
χρήση scanner ή να ψηφιοποιήσετε το οπτικοακουστικό σας υλι-
κό και ακολούθως να τα μεταφορτώσετε στη σελίδα 
www.europeana1914-1918.eu

Αφού ψηφιοποιήσετε και αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας 
τα αναμνηστικά σας αντικείμενα, μπορείτε να επισκεφθείτε το 
www.europeana1914-1918.eu. Εκεί μπορείτε να εγγραφείτε 
δωρεάν και να συνεισφέρετε στο αρχείο μέσω διαδικτύου. Στην 
ιστοσελίδα υπάρχει φόρμα την οποία θα χρησιμοποιήσετε για να 
περιγράψετε το αντικείμενο σας με περισσότερες λεπτομέρειες 
και ακολούθως να μεταφορτώσετε το αρχείο σας στις μορφές 
jpg, PDF και αρχείο ήχου ή εικόνας. 
Μόλις η καταχώρησή σας αξιολογηθεί από την ομάδα σύνταξης, 
θα καταστεί διαθέσιμη προς όλους τους χρήστες της ιστοσελί-
δας. Τυχόν προσωπικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(emails) δεν δημοσιεύονται.

Σηµαντική Σηµείωση: 
Συλλέγουμε μόνο την ψηφιακή απεικόνιση των αναμνηστι-
κών σας αντικειμένων και σε καμία περίπτωση το ίδιο αντι-
κείμενο. Μπορείτε να καταχωρείτε μόνο αντικείμενα για τα οποία 
συμφωνείτε ότι η ψηφιακή απεικόνιση τους θα είναι ελεύθερα 
διαθέσιμη στο διαδίκτυο. 

Σας προσκαλούμε να έρθετε με τα αναμνηστικά σας αντι-
κείμενα για να συμβάλετε στην προσπάθεια διάσωσης και 
προώθησης των σημαντικών αυτών στοιχείων που αποτε-
λούν Ιστορικά και Πολιτιστικά ορόσημα της Κύπρου. 

Ειδικοί θα είναι στη διάθεση σας για να ψηφιοποιήσουν το υλικό 
σας και ακολούθως να το καταχωρήσουν στο ηλεκτρονικό αρ-
χείο. Ομάδες και τεχνικοί θα είναι επίσης διαθέσιμοι για να κατα-
γράψουν τις ιστορίες σας. 

Ανυπομονούμε να σας δούμε στις:
Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
Ιφιγενείας 27, 2007 Στρόβολος
Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012, 
10:00 π.μ – 5:30 μ.μ 
Τηλ: +357 22410064
        +357 22809800

Πώς µπορείτε να συµβάλετε Τι θα χρειαστείτε
∆ιηµερίδα ψηφιοποίησης αναµνηστικών 
αντικειµένων του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου


