
 

 

  
 

 

 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΑΝΕΛΥΣΑΝ ΤΙΣ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΕΤΕΙΩΝ 1821 ΚΑΙ 1955  

Επετειακό αφιέρωμα του Πανεπιστημίου Κύπρου 
 
Αφιερωμένη στις Εθνικές Επετείους ήταν η εκπομπή «Λόγος και Αντίλογος» που πραγματοποιήθηκε στις 30 
Μαρτίου 2021. Οι ακαδημαϊκοί Πέτρος Παπαπολυβίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, στο Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας, Φιλήμωνας Μπαντιμαρούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών και Δημήτριος Κοντογεώργης, Λέκτορας, στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ανέλυσαν από 
διάφορες οπτικές τις δυο Εθνικές Επετείους, της 25ης Μαρτίου 1821 και της 1ης Απριλίου 1955. 
 
Η προσέγγιση έγινε με πρωτότυπο επιστημονικό τρόπο ξεφεύγοντας από τις ετήσιες αναφορές, διεισδύοντας 
σε βάθος σε γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης και του Απελευθερωτικού Αγώνα της Κύπρου, συνδυάζοντας 
το γενικό πλαίσιο για τις δυο Επετείους, αναφορικά με το πώς συνδέεται ιστορικά η Ελληνική Επανάσταση με 
τον Αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955-59, τα ιστορικά διδάγματα που χρειάζεται να έχουμε υπόψη στην εποχή μας σε 
πολιτικό, επικοινωνιακό, πολιτισμικό ή άλλως πως επίπεδο. Ειδική μνεία έγινε και στο ρόλο των μέσων 
επικοινωνίας της εποχής για την Ελληνική Επανάσταση και πώς είδε τότε ο Τύπος την εξέγερση, αλλά και πώς 
την μετέφερε σε τοπικά ή διεθνή ακροατήρια και διαύλους προβολής.  Οι ακαδημαϊκοί απάντησαν σε αρκετά 
ερωτήματα ακροατών, που θέλησαν να μάθουν περισσότερα ως προς τα σημεία που μπορούν να μας 
βοηθήσουν σε πρακτικό επίπεδο στην εποχή μας, στο ποιος χρειάζεται να είναι ο ρόλος των ΜΜΕ έναντι της 
ιστορικής πορείας του ελληνισμού ακόμη και ως ιδέας, στο πώς λειτουργούσαν οι εφημερίδες την περίοδο της 
Επανάστασης και πόσο κόστισε στους πολιτισμούς της Κύπρου και της Ελλάδας η μακραίωνη «υποδούλωση». 
 
Το ειδικό αυτό αφιέρωμα χαιρέτησε η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκης 
«Στέλιος Ιωάννου», κα Έλενα Διομήδη – Παρπούνα, η οποία ανάμεσα σε άλλα αναφέρθηκε στη διατήρηση και 
διάδοση της ιστορικής μνήμης που διασώζονται στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου και διατίθενται 
προς τους ερευνητές σημαντικές πηγές πληροφόρησης, τόσο για την Ελληνική Επανάσταση του 1821, όσο και 
για τον Απελευθερωτικό Αγώνα του 55-59. Πέραν των βιβλίων και εφημερίδων που διαθέτει, είπε, είναι και η 
πλούσια  ψηφιακή συλλογή του Ελληνικού Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο 19ος και 20ου αιώνα, όσο και η 
συλλογή ψηφιακών ηχητικών και άλλων ντοκουμέντων από το Αρχείο του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης 
Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, κατέληξε η κα Διομήδη-Παρπούνα, είναι και τα 
προσωπικά αρχεία προσωπικοτήτων που έζησαν την περίοδο του Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 55-59 με 
μαρτυρίες και άλλα πολύτιμα ντοκουμέντα μεγάλης ερευνητικής αξίας. 
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