
 

 

  
 

 
 

 

ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  

«Σχέσεις Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας, 1946-1994» 
 

To Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα προσφέρει το εαρινό εξάμηνο 

2021, ένα νέο μάθημα με τίτλο «Σχέσεις Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, 1946-1994». Σκοπός του 

μαθήματος είναι να φέρει τους φοιτητές που θα το επιλέξουν (αρχικά μεταπτυχιακούς) σε επαφή με 

τις πολυποίκιλες και πολυεπίπεδες σχέσεις του ελληνισμού (στην μητροπολιτική Ελλάδα και στην 

Κύπρο) με το κράτος του Ισραήλ, έναν από τους σημαντικούς γείτονες και εταίρους της Κύπρου. 

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το μάθημα θα διδαχθεί στα ελληνικά, από τον Δρα Γαβριήλ Χαρίτο, 
μεταδιδακτορικό ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Ben Gurion του Ισραήλ. Ο κ. Χαρίτος είναι συγγραφέας 
της μελέτης Κύπρος, το γειτονικό νησί (2η συμπληρωμένη έκδοση), Το Κυπριακό μέσα από τα κρατικά 
αρχεία του Ισραήλ (1946-1960), Αθήνα: Παπαζήσης, της μόνης ως τώρα σχετικής με το θέμα αυτό 
έκδοσης. Η διδασκαλία θα γίνεται διαδικτυακά, κάθε Πέμπτη, 18:00-21:00.  
 
Το μάθημα προσφέρεται ως συνέχεια της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κύπρου με την Πρεσβεία 

του Ισραήλ στη Λευκωσία (Jewish Studies Project). H γόνιμη αυτή συνεργασία έδωσε στο παρελθόν 

και άλλα μαθήματα (μεταξύ τους, Ιστορία του Κράτους του Ισραήλ, διδασκαλία του Ολοκαυτώματος), 

αλλά και δύο επιστημονικά συνέδρια και αντίστοιχους τόμους πρακτικών τους, καθώς και έναν 

θεματικό τόμο (special issue) στο επιστημονικό περιοδικό Israel Affairs (εκδίδεται από τον εκδοτικό 

οίκο Routledge).   

Το εν λόγω μάθημα θα προσφέρεται για πρώτη φορά παράλληλα στα Πανεπιστήμια Κύπρου και Ben 

Gurion, από τον ίδιο διδάσκοντα, στα ελληνικά και στα εβραϊκά.  Χρήσιμο για τον όποιο διδάσκοντα 

θέλει να αποκτήσει εποπτεία των προτεραιοτήτων των δύο χωρών, τόσο σε σχέση κάθε μιας με την 

άλλη, όσο και με τις γενικές ιστορικές προτεραιότητες της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ισραήλ σε 

σχέση με τα κοινά προβλήματα της περιοχής. Το μάθημα έχει επίσης στόχο να δημιουργήσει την 

απαραίτητη ερευνητική υποδομή και να δημιουργήσει εμπειρία στους σπουδαστές που θα το 

επιλέξουν, να λειτουργήσει ως θεμέλιο στην αύξηση της αμοιβαίας γνώσης του ενός λαού για τον 

άλλον και να συμβάλει στην αλληλοκατανόηση των δύο κρατών. Η νέα συνεργασία των δύο 

Πανεπιστημίων θα οδηγήσει σε περισσότερες και μονιμότερες επαφές μεταξύ τους. Στο Ισραήλ το 

πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον εβραϊκό ομογενειακό φορέα των ΗΠΑ, Μπνέι Μπριτ (B’nai B’rith 

International). 

Τέλος ανακοίνωσης 

Γραφείο Τύπου και 
Δημοσίων Σχέσεων 
Τομέας Προώθησης και 
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Τηλέφωνο: 22894304 
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