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Παλεπηζηήκην Θχπξνπ: 4,5 εθαη. επξψ απφ
ηελ ΔΔ γηα έξεπλα ζηελ Αξραηνινγία
Έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ έξγν ζηνλ ηνκέα ηεο
αξραηνινγίαο θαη ηεο αξραηνκεηξίαο, ην νπνίν
απνηειεί ην κεγαιχηεξν ρξεκαηνδνηνχκελν
πξφγξακκα πνπ εμαζθάιηζε πνηέ ε Θχπξνο απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, ζα ζπληνλίδεη απφ ηελ 1ε
Γεθεκβξίνπ 2010 ε Δξεπλεηηθή Κνλάδα Αξραηνινγίαο
(ΔΚΑ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θχπξνπ. Κε
πξνυπνινγηζκφ πέξαλ ησλ 4,5 εθαηνκκπξίσλ επξψ, ην
πξφγξακκα ζα δεκηνπξγήζεη 20 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο,
ηδηαίηεξα γηα λένπο εξεπλεηέο θαη ζα ζέζεη ηελ Θχπξν
ζην επίθεληξν ησλ εξεπλεηηθψλ εμειίμεσλ, αλά ην παγθφζκην, ζηνλ ηνκέα ηεο
Αξραηνινγίαο θαη ησλ Αξραηνινγηθψλ Δπηζηεκψλ. Κέζα απφ ην πξφγξακκα ζα
δνζνχλ 16 ηξηεηείο ππνηξνθίεο ζε λένπο επηζηήκνλεο γηα λα δηεμάγνπλ δηδαθηνξηθή
έξεπλα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα αξραία πιηθά θαη ηελ αξραία ηερλνινγία. Δπίζεο
ζα δνζνχλ 3 δηεηείο ππνηξνθίεο γηα ηε δηεμαγσγή κεηά δηδαθηνξηθήο έξεπλαο.
Ζ έξεπλα πνπ ζα δηεμαρζεί ζην Παλεπηζηήκην Θχπξνπ, θαη ζε αθαδεκατθά ηδξχκαηα
θαη ηδησηηθνχο θνξείο 6 δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο
Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ, ζα ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηε κειέηε ηεο αξραηνινγίαο ηεο
Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ, κηαο πεξηνρήο κε εμαηξεηηθή πνιηηηζηηθή, ηζηνξηθή θαη
γεσπνιηηηθή ζεκαζία. Τν δίθηπν ζπλεξγαζίαο πεξηιακβάλεη θαζεγεηέο θαη εξεπλεηέο
αξραηνινγίαο, αξραηνκεηξίαο, ρεκείαο, γεσινγίαο θαη άιισλ επηζηεκψλ απφ, κεηαμχ
άιισλ, ην University College London ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ινλδίλνπ ην Διεχζεξν
Παλεπηζηήκην ησλ Βξπμειιψλ θαη ην Δ.Θ.Δ.Φ.Δ Γεκφθξηηνο ηεο Διιάδαο.
Σθνπφο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ην νπνίν εληάζζεηαη ζηε δξάζε Marie Curie Mobility
Actions Initial Training Networks, είλαη ε εθπαίδεπζε λέσλ εξεπλεηψλ ζηε κειέηε
αξραίσλ πιηθψλ κέζα απφ ην ζπλδπαζκφ παξαδνζηαθψλ αξραηνινγηθψλ κεζφδσλ θαη
ζχγρξνλσλ αλαιπηηθψλ ηερληθψλ θπζηθήο θαη ρεκηθήο αλάιπζεο (εξγαζηεξηαθή
κειέηε).
Τν πξφγξακκα ζα δηαξθέζεη 4 ρξφληα θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ αλέξρεηαη ζηα
4,610,000 επξψ. Σπληνλίζηξηα ηνπ έξγνπ είλαη ε Βαζηιηθή Θαζζηαλίδνπ,
Αλαπιεξψηξηα Θαζεγήηξηα ηνπ Τκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ελψ ηελ νκάδα
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θχπξνπ ζπκπιεξψλνπλ ν Θαζεγεηήο Γεκήηξηνο Κηραειίδεο,
Γηεπζπληήο ηεο Δξεπλεηηθήο Κνλάδαο Αξραηνινγίαο θαη ν Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο
Γεψξγηνο Παπαζάββαο ηνπ ίδηνπ ηκήκαηνο.
Θαηά ηε δηάξθεηα δεκνζηνγξαθηθήο δηάζθεςεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 2
Λνεκβξίνπ 2010, ε ζπληνλίζηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέθεξε: «Αλαγλσξίδνληαο ηε
ζεκαζία ηεο αξραηνινγίαο θαη ηεο κειέηεο ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο ε
πνιηηεία ήδε απφ ην 1990 ίδξπζε, καδί κε ηα πξψηα ηκήκαηα θαη ζρνιέο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θχπξνπ, ηελ Δξεπλεηηθή Κνλάδα Αξραηνινγίαο (ΔΚΑ). Τα ηειεπηαία
είθνζη ρξφληα ηα κέιε ηεο ΔΚΑ, πνπ ηαπηφρξνλα είλαη θαη κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ
πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, κέζα απφ ηελ έξεπλά ηνπο αιιά
θαη κέζα απφ ηε δηδαζθαιία θαη εθπαίδεπζε λέσλ θχπξησλ αξραηνιφγσλ έρνπλ
ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ κειέηε θαη πξνψζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο

Θχπξνπ. Ζ εμαζθάιηζε ηνπ κεγάινπ απηνχ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ηελ
επηζηέγαζε ησλ θφπσλ καο θαη κηα ηξαλή απφδεημε φηη ε Θχπξνο κπνξεί λα δηαπξέςεη
παγθνζκίσο ζην ηνκέα ηεο Αξραηνινγίαο, αιιά θαη ηεο Αξραηνκεηξίαο, ηεο εθαξκνγήο
δειαδή ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, φπσο ε θπζηθή θαη ε ρεκεία, ζηε κειέηε ηνπ αξραίνπ
θφζκνπ. Δπηπιένλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ε ηδέα γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ
πξνγξάκκαηνο πξνήιζε απφ ηελ απφθνηην ηνπ Τκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θχπξνπ θαη ππνςήθηα δηδάθηνξα ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ινλδίλνπ,
Καξία Γηθσκίηνπ, αθνχ απνδεηθλχεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν φηη ην Παλεπηζηήκην
Θχπξνπ εθνδηάδεη ηνπο θνηηεηέο ηνπ κε γεξέο βάζεηο ζε θάζε αθαδεκατθφ ηνκέα».
Αλαθεξφκελνο ζην πξφγξακκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάζθεςεο, ν Πξχηαλεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θαζεγεηήο Σηαχξνο Α. Εέληνο ζεκείσζε «Ζ επηηπρία ηεο ζπλαδέιθνπ
απνδεηθλχεη φηη κηα κηθξή ρψξα, έλα κηθξφ παλεπηζηήκην, φρη κφλν κπνξεί λα δηεμάγεη
έξεπλα αηρκήο, αιιά θαη κπνξεί λα εγεζεί εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε επξσπατθφ
επίπεδν", γηα λα θαηαιήμεη «ε έξεπλα αηρκήο είλαη ην κέιινλ ηεο ρψξαο καο, απηή
είλαη ε δηέμνδνο απφ ηα αδηέμνδα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο».
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