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Ανακοίνωση Τύπου 

 

Μέρες Κύπρου στο Πανεπιστήμιο του Κουμπάν της Νότιας Ρωσίας 

 

Ένα διήμερο αφιερωμένο στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε το διήμερο 11-12 Μαΐου στο Κρατικό 

Πανεπιστήμιο του Κουμπάν στο Κρασνοντάρ της Νότιας Ρωσίας. 

 

Στο πλαίσιο του διημέρου, το οποίο διοργανώθηκε από την Έδρα Νεοελληνικής Φιλολογίας του 

Κρατικού Πανεπιστημίου του Κουμπάν με τη στήριξη του Γενικού Προξενείου της Κύπρου στο 

Κρασνοντάρ, έγιναν παρουσιάσεις και διαλέξεις σε θέματα που αφορούν την ιστορία, τις τέχνες και τον 

πολιτισμό της Κύπρου. Συγκεκριμένα έγιναν παρουσιάσεις για την περίοδο της Αγγλοκρατίας στην 

Κύπρο και πως αυτή επηρέασε τον πολιτισμό, τις τέχνες αλλά και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, 

για την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς στην κατεχόμενη Κύπρο αλλά και διάλεξη για την 

αγιογραφία ως είδος τέχνης με τους φοιτητές να έχουν μάλιστα την ευκαιρία να συμμετέχουν σε 

εργαστήρι αγιογραφίας. 

 

Σε χαιρετισμό του ο Γενικός Πρόξενος της Δημοκρατίας στο Κρασνοντάρ Ηλίας Μαυροκέφαλος 

σημείωσε πως λόγω κυρίως της γεωγραφικής της θέσης σ’ ένα σταυροδρόμι πολιτισμών και 

θρησκειών, τη σύνδεση της με τον ευρύτερο ελληνικό πολιτισμό από την εποχή του Τρωϊκού πολέμου, 

τη συσχέτιση της με την εξάπλωση της  χριστιανικής πίστης και αργότερα τη σύνδεση της με τη 

μουσουλμανική πίστη, η Κύπρος, παρά το μικρό μέγεθος της έδωσε πολλά σε αυτό που λογίζεται ως 

ιστορία και πολιτισμός της ανθρωπότητας. 

 

Σε ό,τι αφορά την Αγγλοκρατία ο κ. Μαυροκέφαλος ανέφερε πως είναι μια περίοδος διφορούμενη για 

την κυπριακή ιστορία, όπως διφορούμενες είναι και οι επιρροές στη ζωή των ανθρώπων. Για την 

καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα ο Γενικός Πρόξενος σημείωσε ότι σαν 

συνέπεια της τουρκικής εισβολής του 1974 και της παράνομης κατοχής του 36,2% του κυπριακού 

εδάφους, η πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά στην κατεχόμενη από τα τουρκικά στρατεύματα 

περιοχή έχει υποστεί την πιο βίαιη και συστηματική καταστροφή  με εκατοντάδες ιστορικά και 

λατρευτικά μνημεία σε διάφορα σημεία των κατεχομένων περιοχών να έχουν καταστραφεί, λεηλατηθεί 

και υποστεί βανδαλισμούς, να έχουν γίνει παράνομες ανασκαφές και καλλιτεχνικοί θησαυροί να έχουν 

κλαπεί από μουσεία, καθώς και ιδιωτικές συλλογές, και να έχουν πωληθεί στο εξωτερικό. 
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Συνεχάρη τέλος θερμά την  Έδρα Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου για τον ρόλο που 

διαδραματίζει και το έργο που επιτελεί, υποδεικνύοντας πως η Έδρα λειτουργεί ως η φωνή της 

Ελλάδας και της Κύπρου στο Πανεπιστήμιο του Κουμπάν και στην πόλη και περιοχή του Κρασνοντάρ 

ευρύτερα, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη διατήρηση και περαιτέρω σύσφιξη των εξαιρετικών 

σχέσεων των χωρών, των λαών και των πολιτισμών της Ρωσίας, της Ελλάδας  και της Κύπρου, 

ειδικότερα στους τομείς της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού. 

 

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Κουμπάν ο Γενικός Πρόξενος ξεναγήθηκε 

στα διάφορα τμήματα και σχολές του Πανεπιστημίου και συναντήθηκε με την Αντιπρύτανη του 

Πανεπιστημίου Όλγα Άγκραβα, την Διευθύντρια Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου 

Γκαλίνα Γκόβαραβα, την Διευθύντρια της Έδρας Νεοελληνικής Φιλολογίας Λουΐζα Μιροσνιτσένκο και 

τον Πρόεδρο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού Ιγκόρ Χαμάν. 

 

Κατά τις συναντήσεις εκφράστηκε μεταξύ άλλων η βούληση από πλευράς Πανεπιστημίου του Κουμπάν 

για επέκταση της συνεργασίας με ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου. 

 

Σημειώνεται τέλος ότι στις 25 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο του Κουμπάν το 4ο 

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Ελλάδα και Κύπρος: γλώσσα, πολιτισμός, ιστορία και 

σύγχρονη πραγματικότητα». 

 

Τέλος 

 

 

 

 

 


