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ΝΕΑ ΔΩΡΕΑ ΥΨΟΥΣ €10.000 ΑΠΟ KORANTINA
HOMES ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Επιχορήγηση για αρχαιολογικό πρόγραμμα της Παλαιπάφου και ανασκαφή
του Τύμβου Λαόνας
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει τη λήψη νέας δωρεάς ύψους €10.000, στην οποία προέβη η
εταιρεία KORANTINA HOMES με σκοπό τη στήριξη του σημαντικού ερευνητικού έργου που επιτελείται από
το 2006 στην αρχαία Πάφο, υπό τη διεύθυνση της Καθηγήτριας Μαρίας Ιακώβου, του Τμήματος Ιστορίας
και Αρχαιολογίας και της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου.

Το χρηματικό ποσό της δωρεάς θα καλύψει τις αποζημιώσεις των νέων ερευνητών, διαφόρων ειδικοτήτων
και καθηκόντων, οι οποίοι έχουν στελεχώσει την ομάδα της κυρίας Ιακώβου με στόχο τη διερεύνηση του
σπάνιου, για τα πολιτιστικά δεδομένα της αρχαίας Κύπρου, Tύμβου της Λαόνας στην Παλαίπαφο.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ευχαριστεί ιδιαίτερα την
εταιρεία KORANTINA HOMES, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της κύριο Γεώργιο Ιωάννου για αυτή την
τόσο σημαντική δωρεά με την οποία μεγαλώνει ο κύκλος των φίλων του Πανεπιστημίου Κύπρου και
ενισχύει τη δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της κοινωνίας που απολαμβάνει το ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα
της Κύπρου.

Η Καθηγήτρια Μαρία Ιακώβου σημείωσε ότι ο τύμβος αναγνωρίστηκε από το 2012, στο πλαίσιο του
προγράμματος ανάλυσης τοπίου το οποίο διευθύνει από το 2006 στην Παλαίπαφο (The Palaepaphos
Urban Landscape Project ). Η διερεύνησή του είναι εξαιρετικά σύνθετη και επικίνδυνη αφού ορθώνεται σε
ύψος δέκα μέτρων πάνω από το φυσικό έξαρμα στο οποίο αναγέρθηκε. Η μέθοδος που έχει επινοηθεί για

την ανασκαφή του απαιτεί τη συνεργασία πολλών ειδικοτήτων και ως εκ τούτου το κόστος υπερβαίνει
κατά πολύ τον ετήσιο προϋπολογισμό του ανασκαφικού προγράμματος. Χωρίς τη δωρεά του κυρίου
Ιωάννου δεν θα ήταν εφικτή η έναρξη των φετινών εργασιών.

Αρχαίο μνημείο αμυντικού χαρακτήρα (τείχος με πύργους ), που η ανέγερσή του χρονολογείται στις αρχές
του 5ου αιώνα π.Χ., εντοπίστηκε σκεπασμένο κάτω από τον Τύμβο της Λαόνας, ο οποίος μέχρι στιγμής
φαίνεται να κατασκευάστηκε τον 3ο αι. π.Χ, ίσως μετά την κατάλυση των κυπριακών πόλεων-βασιλείων
από τον Πτολεμαίο Α’ Σωτήρα.

Ο Τύμβος της Λαόνας είναι ένα ιδιαίτερα σπάνιο για τα πολιτιστικά δεδομένα της αρχαίας Κύπρου
μνημείο. Οι τύμβοι αναγείρονται με στόχο της διαιώνιση της μνήμης επιφανών προσώπων.

