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 Λευκωςία, 24 Ιανουαρίου 2011  

ΣΟ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΠΟΤ ΕΧΕΙ ΕΞΑΦΑΛΙΕΙ ΠΟΣΕ Η ΚΤΠΡΟ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΕΙ 
 

Διεξιχκθ ςτισ 13 και 14 Ιανουαρίου 2011, θ εναρκτιρια ςυνάντθςθ των εταίρων του NARNIA (New 

Archaeological Research Network for Integrating Approaches to ancient material studies), του 

μεγαλφτερου χρθματοδοτοφμενου ευρωπαϊκοφ ερευνθτικοφ προγράμματοσ που ζχει εξαςφαλίςει ποτζ θ 

Κφπροσ, με ςυντονιςτι το Τμιμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου. Σκοπόσ του 

προγράμματοσ ΝΑRNIA, το οποίο εντάςςεται ςτθ δράςθ Marie Curie Mobility Actions Initial Training 

Networks, είναι θ εκπαίδευςθ νζων ερευνθτών ςτθ μελζτθ αρχαίων υλικών μζςα από το ςυνδυαςμό 

παραδοςιακών αρχαιολογικών μεκόδων και ςφγχρονων αναλυτικών τεχνικών φυςικισ και χθμικισ 

ανάλυςθσ.  Με προχπολογιςμό πζραν των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, το πρόγραμμα κα διαρκζςει 4 χρόνια 

και κα χρθματοδοτιςει 16 υποτροφίεσ για διδακτορικζσ διατριβζσ και 3 κζςεισ μετα-διδακτορικών 

ερευνθτών.  Συντονίςτρια του ζργου είναι θ Βαςιλικι Καςςιανίδου, Αναπλθρώτρια Κακθγιτρια του 

Τμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ, ενώ τθν ομάδα του Πανεπιςτθμίου Κφπρου ςυμπλθρώνουν ο 

Κακθγθτισ Δθμιτριοσ Μιχαθλίδθσ, Διευκυντισ τθσ Ερευνθτικισ Μονάδασ Αρχαιολογίασ, ο Επίκουροσ 

Κακθγθτισ Γεώργιοσ Παπαςάββασ και θ ερευνιτρια Μαρία Δικωμίτου του ίδιου Τμιματοσ  

Στθ ςυνάντθςθ ςυμμετείχαν αντιπρόςωποι από τουσ εννζα ερευνθτικοφσ φορείσ, πανεπιςτθμιακά 

ιδρφματα και ιδιωτικζσ εταιρείεσ που απαρτίηουν το δίκτυο ςυνεργαςίασ του ΝΑRNIA, από ζξι 

διαφορετικζσ χώρεσ, τθν Κφπρο, το Βζλγιο, τθ Γαλλία, τθν Ελλάδα, το Ηνωμζνο Βαςίλειο και τθν Ιορδανία.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ ζγινε παρουςίαςθ των ςυνεργαηόμενων φορζων, κακώσ και των ςτόχων 
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και των κφριων εκπαιδευτικών και ερευνθτικών δραςτθριοτιτων του προγράμματοσ. Επίςθσ, ςυηθτικθκαν 

διεξοδικά κζματα που άπτονται τθσ διαχείριςθσ, οργάνωςθσ και ομαλισ λειτουργίασ του προγράμματοσ.  

Ζχουν ιδθ προκθρυχκεί οι πρώτεσ τζςςερισ από τισ δεκαεννζα ερευνθτικζσ κζςεισ που προςφζρει το 

πρόγραμμα ςτα ιδρφματα που απαρτίηουν το δίκτυο ςυνεργαςίασ, ενώ ςφντομα κα αρχίςουν επίςθμα και 

οι ερευνθτικζσ και εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ 

καλείςτε να επιςκεφτείτε το ςφνδεςμο http://www.ucy.ac.cy/data/archreun/narnia%20information.pdf ι 

να επικοινωνιςετε με τθν Ερευνθτικι Μονάδα Αρχαιολογίασ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου (τθλ. 22893560).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στθ φωτογραφία οι αντιπρόςωποι των φορζων που απαρτίηουν το δίκτυο ςυνεργαςίασ του NARNIA 

μπροςτά από το κτίριο τθσ Ερευνθτικισ Μονάδασ Αρχαιολογίασ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου. 

Τζλοσ ανακοίνωςθσ 
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