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ΠΤΥΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ 1821 ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
Πληθώρα ερωτήσεων μέσω των τηλεφωνικών γραμμών από ακροατές και ακροάτριες του Πρώτου
Προγράμματος του ΡΙΚ, προκάλεσε η ιστορική διαδρομή του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πέτρου Παπαπολυβίου μέσα από τη διάλεξή του «Πτυχές και Πρόσωπα
του 1821 στη Λάρνακα», που μεταδόθηκε την Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021.
Η σημαντική αυτή διάλεξη, 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, εντασσόταν στο
πλαίσιο του 22ου κύκλου των διαλέξεων του Ελεύθερου Ζηνώνειου Πανεπιστημίου που διοργανώνει
το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε συνεργασία με
το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Ο κ. Παπαπολυβίου επικεντρώθηκε στον
απόηχο της έκρηξης της ελληνικής επανάστασης
του 1821 στη Λάρνακα. «Η πόλη, με το
μεγαλύτερο λιμάνι της Κύπρου και έδρα των
Προξενείων
των
ευρωπαϊκών
χωρών,
ουσιαστική πρωτεύουσα του εμπορίου και
κύρια είσοδος των νέων ιδεών και νοοτροπιών
στο νησί, πλήρωσε και αυτή βαρύτατο τίμημα
στις σφαγές του καλοκαιριού του 1821»,
υπογράμμισε ο κ. Παπαπολυβίου. Ανάμεσα σε
άλλα ο Αν. Καθηγητής παρουσίασε και τις άμεσες επιπτώσεις, όπως οι θανατωθέντες, οι
εξισλαμισθέντες, αλλά και οι κατηγορηθέντες από τη βιβλιογραφία και τις πηγές της εποχής ως
έμμεσοι συνεργοί και επωφεληθέντες από το οργανωμένο κύμα βίας των οθωμανικών αρχών.
Ακολούθως, παρουσιάστηκε η επόμενη μέρα στην πόλη και η σταδιακή επαναφορά στην ομαλότητα,
κατά τα επόμενα χρόνια, όσο αυτό ήταν δυνατό εξαιτίας των γεγονότων στην Ελλάδα και της συχνής
εμφάνισης ελληνικών πολεμικών πλοίων στις κυπριακές θάλασσες.
Ο κ. Παπαπολυβίου προέβη σε ειδική μνεία και σε συγκεκριμένα πρόσωπα που συνδέονται με τη
Λάρνακα και αναλύθηκε ο ρόλος τους στη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης, αλλά και η κομβική
σημασία της ίδιας της πόλης στην υπό εξέταση περίοδο. Συντονιστής της ενδιαφέρουσας αυτής
διάλεξης ήταν ο Λέκτορας Νεοελληνικής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Κύπρου, Δημήτρης Κοντογεώργης, ο οποίος με τη σειρά του φρόντισε να
μεταφερθούν στον αέρα όλα τα ερωτήματα του κοινού που παρακολουθούσε τη συζήτηση.

Πολλά ερωτήματα από το ακροατήριο
αφορούσαν την περαιτέρω ανάλυση της
συμβολής της Λάρνακας και των Λαρνακέων
στην Ελληνική Επανάσταση, τον ρόλο
συγκεκριμένων οικογενειών και τον γενικότερο
αντίκτυπο των γεγονότων του 1821 στην Κύπρο,
τα οποία ο Αν. Καθηγητής απάντησε
τεκμηριώνοντας. Επίσης, ο κ. Παπαπολυβίου
ανταποκρίθηκε σε απόψεις και τοποθετήσεις,
όπως: ποιος ήταν ο ρόλος της Εκκλησίας στα επαναστατικά εκείνα χρόνια, αλλά και ποιο ήταν το
τελευταίο έγγραφο του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού προς τους κατοίκους και που αφορούσε την
προτροπή τους να παραδώσουν τον οπλισμό με σχετικό διάταγμα. Ο κ. Παπαπολυβίου δεν παρέλειψε
παράλληλα ν’ αναλύσει απορίες ακροατών που αφορούσαν στον αριθμό των προυχόντων του νησιού
που κατέφυγαν σε προξενεία κι αργότερα διέφυγαν στο εξωτερικό, καθώς και ποιες ήταν οι σχέσεις
του Δημήτρη Πιερίδη με τον Ιωάννη Καποδίστρια, για ποιους λόγους οι Επτανήσιοι επισκέπτονταν τη
Λάρνακα, πόσο χρονικό διάστημα διέμεναν, με τι ασχολούνταν και ποιες οι σχέσεις που ανέπτυσσαν
με τους κατοίκους της Λάρνακας.
Τέλος Ανακοίνωσης

