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Λευκωσία, 29 Ιανουαρίου 2016 
 

ΚΑΤΑΜΕΣΤΗ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΗΝ 3Η ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ALPHA BANK ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ 

 

Κατάμεστη ήταν η αίθουσα στην πρώτη παρουσίαση στην Κύπρο 
του μακεδονικού ταφικού συγκροτήματος Τύμβου Καστά 
Αμφίπολης από την επικεφαλής της ανασκαφής, κυρία Κατερίνα 
Περιστέρη, Αρχαιολόγο και προϊσταμένη της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Σερρών. 

 Η κα Περιστέρη επισκέφθηκε το νησί στο πλαίσιο της 3ης 
Ετήσιας Διάλεξης Alpha Bank για τη Γιορτή των Γραμμάτων που 
διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου την Πέμπτη, 28 
Ιανουαρίου 2016. 

Στον χαιρετισμό του ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου ευχαρίστησε την Alpha 

Bank για την έμπρακτη στήριξή της στους στόχους και 
το όραμα του ακαδημαϊκού ιδρύματος. Η διάλεξη 
όπως σημείωσε ήταν μια μοναδική ευκαιρία «για να 
ακούσουμε από πρώτο χέρι για την πορεία της 
ανασκαφικής έρευνας, από την αποκάλυψη του 
μνημείου μέχρι σήμερα, για να μάθουμε για τη 
μεθοδική διαδικασία της ανασκαφικής έρευνας και για 
τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν». 
Αναφερόμενος στον εορτασμό των γραμμάτων είπε 
«Γιορτάζοντας σήμερα τα γράμματα, ας 
αναλογιστούμε πώς μπορούμε μέσα από την παιδεία 
να αλλάξουμε το μέλλον του τόπου μας· πώς 

μπορούμε να μετατρέψουμε την πληγή του παρελθόντος, σε ελπίδα για 
το αύριο. Πώς μπορούμε να κάνουμε την πατρίδα μας πιο σύγχρονη, 
πιο όμορφη και πιο ασφαλή για τα παιδιά μας». 

Την εκδήλωση χαιρέτισε επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha 
Bank, κ. Γεώργιος Γεωργίου. Εκφράζοντας τη χαρά του για τη φιλοξενία 
της κας Περιστέρη στην 3η Ετήσια Διάλεξη Alpha Bank ο κ. Γεωργίου 
πρόσθεσε: «Με σκοπό τη διάσωση και διάδοση του ελληνικού 
πνεύματος, καθώς και την προαγωγή του πολιτισμού, η Alpha Bank έχει 
επίσης ενεργό συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, με την υποστήριξη 
ανάλογων δραστηριοτήτων.  Επί σειρά ετών, εκδηλώνει έμπρακτα το 
ενδιαφέρον της για την Παιδεία και τους νέους γενικότερα, αλλά και 
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την ιδιαίτερη εκτίμησή της για το πολύτιμο έργο που επιτελεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στηρίζει διαχρονικά το 
Πανεπιστήμιο μέσω χρηματικών βραβείων προς ενίσχυση και επιβράβευση διακριθέντων φοιτητών, ενώ παράλληλα 
υποστηρίζει και ενισχύει ενέργειες και εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου, που έχουν ως στόχο την  κοινωνική προσφορά και 
την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς». 

Η κα Περιστέρη ταξίδεψε τους παρευρισκόμενους στο μοναδικό σε μέγεθος, αρχιτεκτονικής και ιστορικής σημασίας 
μνημείο περιγράφοντας παραστατικά και συγκριτικά το ανασκαφικό έργο, τον περίβολο, τις σφίγγες, τον λέοντα της 
αμφίπολης, τις καρυάτιδες και τους θαλάμους.  

Η επιγραφή «Παρέλαβον Ηφαιστίωνος» μαζί με το μονόγραμμα του Αντίγονου του Μονόφθαλμου δίνει τη δυνατότητα 
ταύτισης και χρονολόγησης του έργου σημείωσε η κα Περιστέρη. Σύμφωνα με την επικεφαλής της ανασκαφής το ταφικό 
μνημείο οικοδομήθηκε κατά παραγγελία του Αλεξάνδρου το 324π.Χ., ο οποίος ζήτησε την ανέγερση ηρώων για να 
τιμήσουν τον φίλο του Ηφαιστίωνα. Δόθηκε λοιπόν η εντολή στον αρχιτέκτονα Δεινοκράτη για την οικοδόμηση του 
τύμβου, ο οποίος απαιτούσε 3.000 κυβικά μαρμάρου από τη Θάσο για να γίνουν τα έργα.  

Καταλήγοντας η κα Περιστέρη εξέφρασε την ευχή το μνημείο να γίνει επισκέψιμο και στο μέλλον να δοθεί η δυνατότητα 
βάσει και των ευρημάτων για περαιτέρω ανασκαφές. Σημείωσε επίσης ότι το ανασκαφικό έργο ολοκληρώθηκε, αλλά 

χρειάζεται δουλειά συντήρησης και μελέτης των ευρημάτων. 

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας, κ. Θεόδωρος Μαυρογιάννης, ο οποίος τον 
Σεπτέμβριο του 2014 υποστήριξε ότι Τύμβος Καστά στην 
Αμφίπολη, είναι μακεδονικός τάφος και οικοδομήθηκε περί το 
325 π.Χ.  κατά παραγγελία του Αλεξάνδρου για τον 
Ηφαιστίωνα παρουσίασε την κα Περιστέρη.  

Κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, παρουσία φοιτητών του Τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου, η 
κα Περιστέρη απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. 

Η αποκάλυψη του τύμβου σημείωσε η κα Περιστέρη και η ανασκαφή αποτελεί παράδειγμα του πώς σε ορισμένες 
περιπτώσεις η αρχαιολογική σκαπάνη πάει μπροστά για να δώσει απαντήσεις για την ιστορία. Μεταξύ άλλων, η κα. 
Περιστέρη δήλωσε ότι  ήταν μία ανασκαφή που έγινε με 
μεγάλη αγάπη και μεράκι. Έγινε όχι μόνο για την Αμφίπολη, 
όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλον τον κόσμο 
πρόσθεσε. 

Στο πλαίσιο της διάσκεψης ο Πρύτανης ανακοίνωσε ότι οι 
φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας θα έχουν 
τη σπάνια ευκαιρία να συνεργασθούν με την κα. Περιστέρη, 
η οποία θα βρίσκεται στην Κύπρο κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο και θα διδάξει σε μαθητές γυμνασίων και λυκείων 
στο πλαίσιο του  θερινού σχολείου που θα διοργανωθεί από 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης ο 
Αναπληρωτής Καθηγητής Θεόδωρος Μαυρογιάννης του 
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της Alpha Bank, ο οποίος επανέλαβε τη στήριξη 
της Alpha Bank στο κοινωνικό, παιδευτικό και πολιτιστικό έργο που το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιτελεί.   

Χορηγός της εκδήλωσης: Alpha Bank, Χορηγός Επικοινωνίας: UCY Voice, 95,2FM 
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