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 Λευκωςία, 7 Mαϊου 2010  

 

ΣΕΛΕΣΗ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΕΚΣΟΤ ΧΡΟΝΟΤ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΣΟΤ ΙΕΡΟΚΗΠΕΙΟΤ ΕΛΕΤΘΕΡΟΤ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΣΗΝ ΠΑΦΟ 

 

Ζκτη και τελευταία διάλεξη με θζμα:  

 «Οι Αναςκαφέσ του Πανεπιςτημίου Κφπρου  

ςτουσ “Άγιουσ Πέντε” τησ Γεροςκήπου: Έξι χρόνια έρευνασ» 

 

Με τισ αναςκαφζσ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου ςτουσ «Άγιουσ Πζντε» τθσ Γεροςκιπου,  που 

ζφεραν ςτο φωσ πολλά αρχαιολογικά ευριματα, κα καταπιαςτεί θ ζκτθ και τελευταία 

διάλεξθ του Ιεροκιπειου Ελεφκερου Πανεπιςτθμίου ςτθν Πάφο, που κα πραγματοποιθκεί 

τθν Παραςκευή, 14 Μαΐου 2010, ςτισ 7:00 μ.μ., ςτθν Αίκουςα Εκδθλώςεων του 

Πολυδφναμου Κζντρου Γεροςκιπου. Ειςθγθτισ κα είναι ο υπεφκυνοσ των αναςκαφών 

Δθμιτρθσ Μιχαθλίδθσ, Κακθγθτισ Κλαςικισ Αρχαιολογίασ ςτο Σμιμα Ιςτορίασ και 

Αρχαιολογίασ και Διευκυντισ τθσ Ερευνθτικισ Μονάδασ Αρχαιολογίασ του Πανεπιςτθμίου 

Κφπρου, ο οποίοσ κα αναφερκεί αναλυτικά ςτα εντυπωςιακά ευριματα των αναςκαφών 

ςτουσ «Άγιουσ Πζντε». Σθ ςυηιτθςθ κα ςυντονίηει ο Αντιπρφτανθσ Ακαδθμαϊκών Τποκζςεων 

του Πανεπιςτθμίου Κφπρου, Κακθγθτισ Κωνςταντίνοσ Χριςτοφίδθσ. 

 

Ωσ γνωςτό, τον Νοζμβριο του 2002, χωματουργικζσ εργαςίεσ ςτθν τοποκεςία «Άγιοι Πζντε», 

βόρεια τθσ Γεροςκιπου, ζφεραν ςτο φωσ ςθμαντικά Παλαιοχριςτιανικά κατάλοιπα. Η 
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περιοχι βόρεια τθσ Γεροςκιπου είναι από χρόνια γνωςτι για τουσ πλοφςιουσ τάφουσ τθσ 

Υςτερθσ Εποχισ του Χαλκοφ και τθσ Ελλθνιςτικισ περιόδου, που ερευνικθκαν εκεί κατά 

καιροφσ. Μετά τθν παρζμβαςθ του Σμιματοσ Αρχαιοτιτων, και τθ διενζργεια μικρισ 

κλίμακασ ζρευνασ, και κατόπιν πρόςκλθςθσ από τον Διμαρχο Γεροςκιπου, το Πανεπιςτιμιο 

Κφπρου ανζλαβε τθ ςυςτθματικι αναςκαφι και μελζτθ του χώρου. Οι εργαςίεσ ςτουσ 

«Άγιουσ Πζντε» κα ςυνεχιςτοφν και το 2010 με τθ μελζτθ του υλικοφ που ζχει ιδθ ζλκει ςτο 

φωσ, όπωσ και με γεωφυςικζσ και άλλεσ ζρευνεσ, οι οποίεσ κα προςδιορίςουν τθ 

μελλοντικι πορεία τθσ αναςκαφισ. 

 

Μετά τθ διάλεξθ, κα ακολουκιςει θ τελετι λιξθσ του ζκτου χρόνου διαλζξεων του 

Ιεροκιπειου Ελεφκερου Πανεπιςτθμίου ςτθν Πάφο και θ απονομι των πιςτοποιθτικών 

παρακολοφκθςθσ ςε 40 περίπου άτομα που παρευρζκθκαν ςε όλεσ τισ διαλζξεισ. Σο 

Ιεροκιπειο Ελεφκερο Πανεπιςτιμιο ςτθν Πάφο διοργανώνεται από το Διμο Γεροςκιπου, το 

Πανεπιςτιμιο Κφπρου και το Ράδιο Πάφοσ, με χορθγό τθ ΠΕ Γεροςκιπου.   
 

 

Πλθροφορίεσ: Διμοσ Γεροςκιπου: 26962324, 26960857  

Πανεπιςτιμιο Κφπρου: 22894305     

                                                                                                                            

Σζλοσ Ανακοίνωςθσ  


