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Τν κάζεκα εμεηάδεη ην ηζηνξηθό ππόβαζξν θαη ηελ εμέιημε ησλ πνιηηηθώλ ζρέζεσλ αλάκεζα 
ζηελ Ειιάδα, ηελ Κύπξν θαη ην Κξάηνο ηνπ Ιζξαήι, θαιύπηνληαο ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ 
αξρίδεη ην 1946 (άλνηγκα ησλ βξεηαληθώλ ζηξαηνπέδσλ θξάηεζεο Εβξαίσλ επηδώλησλ ηνπ 
Οινθαπηώκαηνο ζηελ Κύπξν ηεο Αγγινθξαηίαο) θαη ηελ αξλεηηθή ςήθν ηεο Ειιάδαο ζην 
Σρέδην Δηαρσξηζκνύ ηεο Παιαηζηίλεο (ςεθνθνξία ηεο 29

εο
 Ννεκβξίνπ 1947 ζηελ Γεληθή 

Σπλέιεπζε ηνπ ΟΗΕ) έσο θαη ηελ πιήξε εμνκάιπλζε ησλ δηκεξώλ δηπισκαηηθώλ ζρέζεσλ 
κεηαμύ ηεο Ειιεληθήο Δεκνθξαηίαο θαη ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο αθ’ελόο θαη ηνπ Κξάηνπο 
ηνπ Ιζξαήι αθ’ εηέξνπ. 

Τν κάζεκα έρεη ζθνπό ηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηώλ κε πξσηνγελείο ηζηνξηθέο πεγέο (θαηά 
θύξην ιόγν δηπισκαηηθέο εθζέζεηο θαη αλαθνξέο ηνπ ηζξαειηλνύ Υπνπξγείνπ Εμσηεξηθώλ), 
ηελ ειιεληθή, ηελ θππξηαθή θαη ηελ ηζξαειηλή ηζηνξηθή βηβιηνγξαθία, σο επίζεο θαη ηα 
δεκνζηεύκαηα ηνπ ειιεληθνύ, θππξηαθνύ θαη ηζξαειηλνύ Τύπνπ. Παξάιιεια, ζθνπόο ηνπ 
καζήκαηνο είλαη ε απνηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο επηθαηξόηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηξηκεξή 
πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία Ειιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι, κε βάζε ηελ ηζηνξηθή πνξεία ησλ 
δηαθξαηηθώλ ηνπο ζρέζεσλ θαηά ηελ εμεηαδόκελε ρξνληθή πεξίνδν (1946-1994). 

Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηξεηο πξόζζεηεο δηαιέμεηο κε 
πξνζθεθιεκέλνπο εξεπλεηέο από ην Ιζξαήι, ηελ Κύπξν θαη ηελ Ειιάδα, πνπ εμεηδηθεύνληαη 
ζηελ εμέιημε ησλ ηξηκεξώλ δηαθξαηηθώλ ζρέζεσλ θαηά ηελ εμεηαδόκελε ρξνληθή πεξίνδν. 

Τν κάζεκα εληάζζεηαη ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή γηα πξώηε θνξά εθ 
κέξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ηνπ ηζξαειηλνύ Παλεπηζηεκίνπ Μπελ-Γθνπξηόλ (Ben-
Gurion University of the Negev) θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ. Τν ζπγθεθξηκέλν κάζεκα 
πξνζθέξεηαη δηαδηθηπαθά θαηά ην ίδην εμάκελν θαη κε ηνλ ίδην δηδάζθνληα θαη ζηα ηξία σο άλσ 
Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα (ζηελ ειιεληθή γιώζζα ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο θαη ζην 
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ – θαη ζηελ εβξατθή γιώζζα ζην Παλεπηζηήκην Μπελ-Γθνπξηόλ). 

Η παξαθνινύζεζε ηνπ καζήκαηνο είλαη ππνρξεσηηθή. 
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