Περιγραφή Χρηματοδοτούμενων Ερευνητικών Έργων
1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών

Τίτλος Ερευνητικού Έργου
«Η κυπριακή σύνδεση με τη Μεσόγειο από την Ύστερη Εποχή του
Χαλκού έως το τέλος της Κλασικής περιόδου:
Μια διεπιστημονική προσέγγιση»

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Γιώργος Μπουρογιάννης
Εκλαϊκευμένος τίτλος:
Η παρουσία και η δράση των Κυπρίων στη Μεσόγειο από τον 16ο
έως τον 4ο αιώνα π.Χ.: Αρχαιολογικά, επιγραφικά και νομισματικά
τεκμήρια
Επιστημονική Περιοχή:
Αρχαιολογία, νομισματική, επιγραφική

Φορέας Προέλευσης και Χώρα:
Μουσείο Μεσογειακών Αρχαιοτήτων, Σουηδία
Φορέας Υποδοχής:
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EIE), Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
Συνεργαζόμενος Φορέας εφόσον υπάρχει:
Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ, Σχολή Κλασικών Σπουδών

#BrainGain #StrongerGreece

Ποσό Χρηματοδότησης: 159.333,33 €
Διάρκεια Χρηματοδότησης: 36 μήνες
Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Σύνοψη Ερευνητικού Έργου
«Η κυπριακή σύνδεση με τη Μεσόγειο από την Ύστερη Εποχή του
Χαλκού έως το τέλος της Κλασικής περιόδου:
Μια διεπιστημονική προσέγγιση»

Σύνοψη
Το ερευνητικό έργο «Η κυπριακή σύνδεση με τη Μεσόγειο από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού έως το
τέλος της Κλασικής περιόδου: μια διεπιστημονική προσέγγιση» στοχεύει στη μελέτη της κυπριακής
παρουσίας και δράσης στη Μεσόγειο από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, περίοδο μεγάλης οικονομικής
ακμής για την αρχαία Κύπρο, μέχρι το τέλος της κλασικής περιόδου, οπότε και καταλύεται ο κατεξοχήν
πολιτικός θεσμός της Κύπρου, τα κυπριακά βασίλεια.
Τη μακρά αυτή περίοδο των 13 αιώνων περίπου (1650–310 π.Χ.), χαρακτηρίζει πλήθος ιστορικών
γεγονότων τα οποία επηρέασαν όχι μόνο την Κύπρο αλλά και τη Μεσόγειο στο σύνολό της. Αυτό το
πλήθος ιστορικών φάσεων και μεταβολών μεταφράζεται σε αντίστοιχο πλούτο υλικών και γραπτών
μαρτυριών, στις οποίες περιλαμβάνονται τα αρχαιολογικά τεκμήρια, επιγραφές και από τον 6ο αιώνα
π.Χ. και μετά, νομίσματα. Κύριο στόχο του ερευνητικού έργου αποτελεί η συνολική και συγκριτική
μελέτη κυπριακών αρχαιολογικών, επιγραφικών και νομισματικών δεδομένων από προσεκτικά
επιλεγμένες θέσεις της Μεσογείου, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς τεκμηριώνεται, εξελίσσεται και
μεταβάλλεται ανά τους αιώνες η κυπριακή παρουσία και δραστηριότητα στις θέσεις αυτές.
Δεδομένου ότι η αρχαία Κύπρος εμφάνισε από πολύ νωρίς αναπτυγμένες οικονομικές δομές, και ήταν
ενταγμένη σε πολλαπλά δίκτυα επαφών και αλληλεπιδράσεων με την υπόλοιπη Μεσόγειο, η μελέτη
και κατανόηση του ρόλου που διαδραμάτισε η Κύπρος κατά την αρχαιότητα συνεπάγεται την
κατανόηση της ιστορίας της αρχαίας Μεσογείου στο σύνολό της. Επιπλέον, η αξιοθαύμαστη
προσαρμοστικότητα που επιδείκνυε η αρχαία Κύπρος και η οποία της διασφάλιζε συνθήκες ευμάρειας
και πολιτισμικής ακμής συνιστά ένα σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση και αντιμετώπιση των
ιστορικών προκλήσεων της σύγχρονης εποχής.

Ο Αντίκτυπος στην Κοινωνία

Το έργο «Η κυπριακή σύνδεση με τη Μεσόγειο από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού έως
το τέλος της Κλασικής περιόδου: μια διεπιστημονική προσέγγιση» θα ενισχύσει την
ερευνητική δραστηριότητα των κλασικών σπουδών στην Ελλάδα και θα προωθήσει την
ελληνική έρευνα σε συνεργασία με διακεκριμένους πανεπιστημιακούς και
ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού. Η συμμετοχή στο έργο αρχαιολόγων,
επιγραφικών και νομισματολόγων εξασφαλίζει τη διεπιστημονικότητα της δράσης που
αποτελεί πάγιο ζητούμενο της εποχής μας. Παράλληλα, μέσω της απασχόλησης στο
έργο μεταδιδακτορικών ερευνητών διαφορετικών ειδικεύσεων αλλά και
πληροφορικών θα ενισχυθεί η οικονομία της γνώσης. Η παραγωγή επιστημονικών
δημοσιεύσεων και η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου σε διεθνή συνέδρια
και σε ιστότοπους ειδικού και γενικότερου ενδιαφέροντος, θα εξασφαλίσει τη διάχυση
των αποτελεσμάτων του και τη διαφύλαξή τους για τις επόμενες γενιές. Η συμμετοχή
σε εκδηλώσεις διάχυσης με έμφαση στο ευρύτερο κοινό θα ενισχύσει την εξοικείωση
της κοινωνίας με τη μεθοδολογία, τα πορίσματα και την αξία των κλασικών σπουδών,
ιδιαίτερα σε περιόδους ιστορικών και κοινωνικών προκλήσεων όπως η δική μας.

#BrainGain #StrongerGreece

Η χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
σημαίνει…

Η χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία
ερευνητικής δράσης στην πατρίδα μου, με άριστους όρους, και
μάλιστα αμιγώς επικεντρωμένης στα επιστημονικά μου
ενδιαφέροντα. Μέσω της συνεργασίας με διακεκριμένους
επιστήμονες και φορείς θα διευρυνθεί σημαντικά η επιστημονική και
ερευνητική μου κατάρτιση, ενώ η συμμετοχή και διοργάνωση
δράσεων διάχυσης θα συντελέσει στην περαιτέρω κοινοποίηση των
πορισμάτων της έρευνάς μου εντός και εκτός Ελλάδας. Επίσης, η
διαχείριση του ερευνητικού έργου θα βελτιώσει σημαντικά τις
πρακτικές μου δεξιότητες. Θεωρώ ότι με την ολοκλήρωση του έργου
θα είμαι ερευνητικά, επιστημονικά και διοικητικά κατά πολύ
επαρκέστερος και πως θα έχω αποκομίσει μια σημαντικότατη
εργασιακή και επιστημονική εμπειρία, απαραίτητη για την
περαιτέρω εξέλιξη της ερευνητικής μου σταδιοδρομίας.
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
Γιώργος Μπουρογιάννης

Στηρίζουμε την Έρευνα
Ενισχύουμε την Καινοτομία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Βασιλίσσης Σοφίας 127, 11521, Αθήνα
210 64 12 410, 420
info@elidek.gr
www.elidek.gr

