
 

 

  

 
 

Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ 
ΛΟΝΔΙΝΟ  
Επίσκεψη εργασίας στο πλαίσιο του σχεδιασμού κέντρου αριστείας στην Κύπρο για την μελέτη 
και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ανατολικής Μεσογείου   
 

Ολοκληρώθηκε την προηγούμενη βδομάδα επίσκεψη εργασίας στο Λονδίνο, που πραγματοποίησαν, 
ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Γιώργος Παπασάββας και η Διευθύντρια της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας, 
Καθηγήτρια Βασιλική Κασσιανίδου. Στο πλαίσιο της επίσκεψης διεξήχθησαν συναντήσεις με τη 
Διευθύντρια του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας του University College London, Καθηγήτρια Sue Hamilton 
και τον Επιμελητή της Κυπριακής Συλλογής του Βρετανικού Μουσείου, Δρ Thomas Kiely. Σκοπός των 
συναντήσεων ήταν η ενημέρωση και συντονισμός για προώθηση του ερευνητικού προγράμματος 
«Eastern Mediterranean Science and Technology Centre for Archaeology and Cultural Heritage», με 
το ακρώνυμο MedSTACH. Στις συναντήσεις συμμετείχε και η Δρ Μαρία Δικωμίτου-Ηλιάδου μέλος 
της ομάδας του Πανεπιστημίου Κύπρου στο πρόγραμμα MedSTACH η οποία από τον Φεβρουάριο 
του 2018 κατέχει υποτροφία Marie Skłodowska-Curie στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του UCL. 
 
Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα MedSTACH είναι κοινοπραξία μεταξύ της Ερευνητικής Μονάδας 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Κυπριακoύ Οργανισμού 
Τουρισμού, του University College London και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας της Ελλάδας. 
Την κοινοπραξία MedSTACH συντονίζει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το MedSTACH εξασφάλισε 
χρηματοδότηση €400.000 από το Πρόγραμμα «Teaming for Excellence» του Ευρωπαϊκού 
χρηματοδοτικού πλαισίου για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας 2020», για το σχεδιασμό Κέντρου 
Αριστείας στην Κύπρο για τη μελέτη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ανατολικής 
Μεσογείου, κεφαλαιοποιώντας σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο συναφών επιστημών, της μηχανικής, 
και της τεχνολογίας. 
 
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων στο Λονδίνο η αντιπροσωπία του Πανεπιστημίου Κύπρου 
ενημέρωσε για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο του MedSTACH και τα επόμενα βήματα 
για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος. Επίσης, συζητήθηκαν τρόποι για 
ενδυνάμωση του περιφερειακού χαρακτήρα που θα έχει το Κέντρο και τρόποι συνεργασίας σε 
διμερές επίπεδο με έκαστο από τους πολιτιστικούς φορείς. Περαιτέρω, εκφράσθηκε η επιθυμία 
όλων για διατήρηση και ενίσχυση της αγαστής συνεργασίας του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας και της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου με το 

Γραφείο Επικοινωνίας 
Τομέας Προώθησης 
και Προβολής 

Τηλέφωνο: 22894304 
Ηλ. Διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy 
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr 

 05 Μαρτίου 2018  

  

mailto:prinfo@ucy.ac.cy


 

 

Ινστιτούτο Αρχαιολογίας για εξασφάλιση ευρωπαϊκών, ερευνητικών κονδυλίων μετά την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Στο πλαίσιο της επίσκεψης διοργανώθηκε δημόσια διάλεξη της Καθ. Κασσιανίδου στην Υπάτη 
Αρμοστεία της Κύπρου στο Λονδίνο με θέμα την εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορεία κυπριακού 
χαλκού δια μέσου των αιώνων και πώς οι οικονομικές αυτές δραστηριότητες διαμόρφωσαν την 
Ιστορία της Κύπρου. Η διάλεξη διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του 
University College London και την Υπάτη Αρμοστεία, παρουσία του Πρέσβη της Κύπρου και μελών 
του διπλωματικού σώματος, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κυπριακής παροικίας. Εκ μέρους 
του University College London, ο Καθήγητης Marcos Martinon-Torres εξήρε τη διαχρονική σχέση 
μεταξύ της Κυπριακής αρχαιολογικής κοινότητας και του University College London. 
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