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ME EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΩΝ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διήμερη εναρκτήρια εκδήλωση του Έργου με τίτλο «Δίκτυο για Μεσαιωνικές
Τέχνες και Τελετουργίες» (και με το ακρωνύμιο “NetMAR” - Network for Medieval Arts and Rituals, Grant
Agreement no. 951875) της Ερευνητικής Μονάδας Μεσαιωνικών Τεχνών και Τελετουργιών, ΕΜοΜεΤ του
Πανεπιστημίου Κύπρου.
Στο πλαίσιο του νέου αυτού προγράμματος, ομάδα ερευνητριών και ερευνητών από το Πανεπιστήμιο
Κύπρου, με συντονίστρια την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βυζαντινών Σπουδών, Σταυρούλα Κωνσταντίνου
συνεργάζεται στενά με δύο Ευρωπαϊκά Κέντρα Αριστείας διεθνούς φήμης: το Κέντρο για τη Μεσαιωνική
Λογοτεχνία του Πανεπιστημίου της Νοτίου Δανίας (SDU) και το Κέντρο για Μεσαιωνικές Σπουδές του
Πανεπιστημίου Bamberg (UNI BA) στη Γερμανία. Tο πρόγραμμα εξετάζει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ
μεσαιωνικών τεχνών (εικαστικών, του λόγου και της αναπαράστασης) και τελετουργιών.
Η εναρκτήρια εκδήλωση του έργου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά κατά το διήμερο 11-12 Φεβρουαρίου
2021, παρουσία πολιτειακών αξιωματούχων, εκπροσώπων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Εκτελεστικό
Οργανισμό Έρευνας (Research Executive Agency) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εμπειρογνωμόνων, μελών του
ακαδημαϊκού προσωπικού, φοιτητριών και φοιτητών των τριών συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, καθώς
επίσης και κοινού από την Κύπρο, την Ευρώπη και την Αμερική.
Την εκδήλωση άνοιξαν με χαιρετιστήριες ομιλίες τους, ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Πρόδρομος Προδρόμου, ο Υφυπουργός Τουρισμού της
Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Σάββας Περδίου, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας και
Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία, Δρ Νικόλας Μαστρογιαννόπουλου και η κ. Άννα
Παναγοπούλου, Διευθύντρια του Κοινού Κέντρου Υλοποίησης και Αναπληρώτρια Διευθύντρια Έρευνας και
Καινοτομίας, της ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αφού εξέφρασαν τα θερμά τους συγχαρητήρια, οι διακεκριμένοι ομιλητές έκαναν ιδιαίτερη μνεία στα πιο
κάτω:
- στη σημασία των στόχων του έργου NetMAR και κυρίως στην προσφορά του τόσο στο εθνικό σύστημα
Έρευνας και Καινοτομίας, όσο και στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ακαδημαϊκού και βιομηχανικού
κόσμου
- στην πλήρη στήριξη του ΥΠΠΑΝ και του Υφυπουργείου Τουρισμού στο έργο NetMAR
- στη σημασία των Ανθρωπιστικών Επιστημών στον τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας

-

στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ερευνήτριες/τές και σε έργα όπως το NetMAR, τα οποία είναι
διεπιστημονικά, ενώ παράλληλα επιδιώκουν να μιλήσουν σε όσους βρίσκονται και εκτός
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Στην ομιλία τους, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ο Πρόεδρος του
Πανεπιστημίου του Bamberg Καθηγητής Kai Fischbach, ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας του SDU
Καθηγητής Martin Rheinheimer και ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας και Καινοτομίας του
Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ Μάριος Δημητριάδης, συνεχάρησαν τους τρεις εταίρους του έργου για την
επιτυχία τους και τόνισαν με τη σειρά τους τον συνεργατικό και διεπιστημονικό χαρακτήρα του έργου.
Στην ομιλία της η Συντονίστρια του NetMAR, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βυζαντινών Σπουδών, Σταυρούλα
Κωνσταντίνου παρουσίασε την αποστολή, τη λογική, τους στόχους και τις φιλοδοξίες του NetMAR,
εξηγώντας γιατί ένα ερευνητικό κέντρο για τη μελέτη των μεσαιωνικών τεχνών και τελετουργιών, όπως η
Ερευνητική Μονάδα Μεσαιωνικών Τεχνών και Τελετουργιών - ΕΜοΜεΤ, που έχει ιδρύσει το Πανεπιστήμιο
Κύπρου, είναι όχι μόνο επίκαιρο, αλλά και αναγκαίο. Όπως δήλωσε η Δρ Κωνσταντίνου, δεδομένης και της
μεγάλης σημασίας της Κύπρου τόσο στον βυζαντινό, όσο και τον δυτικό μεσαιωνικό κόσμο, η έρευνα που
διεξάγεται στο πλαίσιο της ΕΜοΜεΤ λαμβάνει υπόψη τη βυζαντινή και δυτική μεσαιωνική παράδοση του
νησιού. Συμβάλλει, επίσης, ουσιαστικά στην ενίσχυση και την περαιτέρω προβολή των ήδη διεθνούς κύρους
Βυζαντινών και Δυτικών Μεσαιωνικών Σπουδών που διεξάγονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ ταυτόχρονα
διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη διατήρηση και διάδοση της πλούσιας κυπριακής μεσαιωνικής
κληρονομιάς, τόσο υλικής, όσο και άυλης.
Οι εταίροι από το SDU – Καθ. Lars Boje Mortensen και Δρ Nils Holger Petersen – μοιράστηκαν τις δικές τους
εμπειρίες από τη δημιουργία ενός διεθνούς επιστημονικού περιοδικού υψηλής ποιότητας και ενός διεθνούς
ερευνητικού κέντρου αριστείας. Ακολούθως η επικεφαλής της ομάδας του UNI BA, Καθ. Ingrid Bennewitz,
παρουσίασε λεπτομερώς το συναρπαστικό έργο που επιτελείται στο Κέντρο Μεσαιωνικών Σπουδών (ZeMas)
του δικού της πανεπιστημίου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημή του
ιστοσελίδα www.netmar.cy
Τέλος Ανακοίνωσης

