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Αντιπροσωπεία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη εργασίας στο Κάιρο, στις 
11-12 Δεκεμβρίου 2017, με σκοπό την προώθηση 
συνεργασίας στον τομέα της αρχαιολογίας και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Την ομάδα από το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου αποτέλεσαν ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας, Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος 
Παπασάββας, η Διευθύντρια της Ερευνητικής Μονάδας 
Αρχαιολογίας, Καθηγήτρια Βασιλική Κασσιανίδου και η 
μεταδιδακτορική ερευνήτρια Δρ Μαρία Δικωμίτου-Ηλιάδου. 
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις 
και διαβουλεύσεις με αρμόδια στελέχη κρατικών και 
ερευνητικών φορέων.  
 

Ειδικότερα, η αντιπροσωπεία επισκέφτηκε το Κέντρο 
Συντήρησης του νέου Μεγάλου Μουσείου της 
Αιγύπτου (Grand Egyptian Museum Conservation 
Centre), τα εργαστήρια συντήρησης και αναλυτικής 
μελέτης αρχαίου υλικού πολιτισμού και ανθρωπίνων 
καταλοίπων του Εθνικού Μουσείου Αιγυπτιακού 
Πολιτισμού (National Museum of Egyptian Civilization) 
και συναντήθηκε με υψηλόβαθμα στελέχη του 
Υπουργείου Αρχαιοτήτων. Κατά τη διάρκεια των 
επισκέψεων και συναντήσεων, συζητήθηκαν τρόποι 
εμβάθυνσης και ενίσχυσης συνεργασίας με το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και το πρόγραμμα MedSTACH 
μέσω της συμμετοχής αρχαιολογικών φορέων της 
Αιγύπτου σε ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ, 
ανάπτυξης κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων και 
ανταλλαγής και εκπαίδευσης επιστημονικού προσωπικού και φοιτητών.  
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Στις επιμέρους συναντήσεις έγινε μνεία για τη νέα, ερευνητική πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και τον Κυπριακό 
Οργανισμό Τουρισμού, με στόχο το σχεδιασμό και δημιουργία περιφερειακού Ερευνητικού Κέντρου 
Αριστείας για τη μελέτη, προώθηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ανατολικής 
Μεσογείου. Η εν λόγω ερευνητική πρόταση με πλήρη τίτλο: “Eastern Mediterranean Science, Engineering 
and Technology Centre of Excellence for Archaeology and Cultural Heritage (MedSTACH)” έλαβε ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση για την πρώτη φάση αξιολόγησής της και αν κριθεί επιτυχώς θα τύχει χρηματοδότησης 
ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ για την ανέγερση και λειτουργία του κέντρου. Αντιπρόσωποι των 
αιγυπτιακών πολιτιστικών φορέων χαιρέτισαν την πρωτοβουλία και δήλωσαν την ετοιμότητα τους για 
μελλοντικές συνεργασίες, στοχεύοντας στην ενίσχυση των ερευνητικών σχέσεων στο πεδίο της 

αρχαιολογίας, μεταξύ των δύο χωρών.   

Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας από το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου στο Κάιρο ακολούθησε την πέμπτη συνάντηση 
κορυφής μεταξύ Κύπρου, Αιγύπτου, Ελλάδας, που 
έλαβε χώρα στη Λευκωσία, την 21η Νοεμβρίου, όπου 
μεταξύ άλλων εκφράστηκε το κοινό ενδιαφέρον των 
τριών κρατών για την προστασία και προώθηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς της ανατολικής Μεσογείου 
και Εγγύς Ανατολής. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με 
εθιμοτυπική συνάντηση με τον Υπουργό Αρχαιοτήτων 
της Αιγύπτου, Δρ Khaled El-Enany. Το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου ευχαριστεί θερμά την πρεσβεία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στο Κάιρο για τη στήριξη και τη βοήθεια 
που προσέφερε στη διοργάνωση της εν λόγω 
επίσκεψης.  

 
Φωτογραφία 1: Από τη συνάντηση με το Διευθυντή του νέου, Μεγάλου Μουσείου της Αιγύπτου (Grand 
Egyptian Museum). 
Φωτογραφία 2: Η αντιπροσωπεία του ΠΚ με στελέχη του Εθνικού Μουσείου Αιγυπτιακού Πολιτισμού 
(National Museum of Egyptian Civilization) μετά το πέρας της συνάντησης τους. 
Φωτογραφία 3: Από την εθιμοτυπική συνάντηση με τον Υπουργό και υφυπουργό Αρχαιοτήτων της 
Αιγύπτου.  
 
 


