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Λευκωσία, 06 Δεκεμβρίου 2016  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΑΝΑΝΕΩΝΟΥΝ ΤΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ 

 Συνέχιση του Προγράμματος Εβραϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου  
 

Μνημόνιο συναντίληψης για τη συνέχιση του Προγράμματος Εβραϊκών Σπουδών (Jewish 

Studies Project) υπέγραψε το Πανεπιστήμιο Κύπρου με την Πρεσβεία του Κράτους του Ισραήλ 

στην Κύπρο,  τη Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2016. Το εν λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο 

του 2013, με στόχο την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής έρευνας και της διδασκαλίας διαφόρων 

πτυχών της σύγχρονης ιστορίας του Ισραήλ και τη διεύρυνση της κατανόησης των σχέσεων 

μεταξύ των δύο λαών. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου θα έχουν την ευκαιρία να 

ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε θέματα εβραϊκης ιστορίας, συμπεριλαμβανομένου και  του 

Ολοκαυτώματος, ως το μελανότερο σημείο στην ιστορία ολόκληρης της ανθρωπότητας, αλλά 

και της ευρύτερης ιστορίας στην εγγύς περιοχή. Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του προγράμματος 

είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας  Γεώργιος Καζαμίας. 

Οι δραστηριότητες του εν λόγω προγράμματος Εβραϊκών Σπουδών επικεντρώνονται αυτή τη 

στιγμή, στη διδασκαλία δύο μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και στη διοργάνωση (εντός του 2017) ενός ακαδημαϊκού 

συνεδρίου για ε τις ευρύτερες ιστορικές σχέσεις μεταξύ του Ελληνικού και Εβραϊκού λαού, στο 

Μεσογειακό πλαίσιο. 
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Η πρέσβης της Δημοκρατίας του Ισραήλ στην Κύπρο Yael Ravia Zadok εξέφρασε την 

ικανοποίησή για αυτή την εξαιρετική ευκαιρία συνεργασίας, τονίζοντας ότι η επένδυση στους 

νέους αποτελεί προτεραιότητα, αφού αυτή θα συμβάλει στο να δημιουργηθούν στενοί δεσμοί 

με τους μελλοντικούς ηγέτες, επαγγελματίες και επιστήμονες μίας χώρας.  Η πρέσβης 

αναφέρθηκε στην επικείμενη επίσκεψη του Πρύτανη Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη στο 

Ισραήλ το Φεβρουάριο του 2017 και στην ενδυνάμωση των τομέων της συνεργασίας με το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης έκανε λόγο για 

τη σημασία της κατάκτησης γνώσεων της επιστήμης και ιδιαίτερα της Ιστορίας, προσθέτοντας 

ότι το εξαιρετικό Διδακτορικό που εκπονήθηκε πρόσφατα στο πλαίσιο του προγράμματος με 

τίτλο «Η παρουσία των Εβραίων στην Κύπρο, 1878-1949-Ιδεολογικοί και κοινωνικο-πολιτικοί 

μετασχηματισμοί, επιχειρηματικότητα και καινοτομία σε αποικιακό πλαίσιο» από την κυρία 

Ευαγγελία Ματθοπούλου θα πρέπει να εκδοθεί και στα Αγγλικά, διαβεβαιώνοντας ότι αυτό  

θα γίνει με χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Τέλος ανακοίνωσης   


