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Σειρά διαλέξεων στην Αυστραλία με 
θέμα τον αρχαιολογικό πλούτο της 
Κύπρου ξεκινά αυτήν την Παρασκευή 

από το Σίδνεϊ. Οι εν λόγω διαλέξεις εντάσ-
σονται στις εκδηλώσεις της Υπατης Αρμο-
στείας με την ευκαιρία της ανάληψης από 
την Κυπριακή Δημοκρατία της προεδρίας 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος 
έτους 2012. Προσκεκλημένος ομιλητής 
στις διαλέξεις για την αρχαιολογία της Κύ-

πρου θα είναι ο Αρχαιολογικός Λειτουργός 
Α’ του Τμήματος Αρχαιοτήτων της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας Δρ Γιώργος Γεωργίου. Οι 
τίτλοι των διαλέξεων του Δρ. Γεωργίου σε 
Μελβούρνη, Σίδνεϊ και Καμπέρα είναι οι:
- «Πρόσφατες ανασκαφές ρίχνουν νέο φως 
στην προϊστορική Λευκωσία».
- «Νέα δεδομένα για τους Φοίνικες του Κι-
τίου από τις ανασκαφές του Τμήματος Αρ-
χαιοτήτων». 
- «Η αρχαιολογία της Κύπρου σήμερα».

Πρόγραμμα
Αναλυτικά, το πρόγραμμα των διαλέξεων 

του Δρ. Γεωργίου έχει ως ακολούθως:
• Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012, 18:30: 
Πανεπιστήμιο Σίδνεϊ. Τίτλος διάλεξης: 
«New evidence for the Phoenicians from 
excavations at the ancient Cypriot city of 
Kition» («Νέα δεδομένα για τους Φοίνικες 
του Κιτίου από τις ανασκαφές του Τμή-
ματος Αρχαιοτήτων»). Η διάλεξη διοργα-
νώνεται από το Αυστραλιανό Ινστιτούτο 
Αρχαιολογίας στην Αθήνα (Australian 
Archaeological Institute at Athens), σε συ-
νεργασία με την Υπατη Αρμοστεία της Κύ-
πρου και την Αυστραλιανή αρχαιολογική 
αποστολή στην Πάφο.
• Κυριακή, 8 Ιουλίου 2012, 15:00: Κυ-
πριακή Κοινότητα ΝΝΟ. Τίτλος διάλεξης: «Η 
αρχαιολογία της Κύπρου σήμερα» («Cypriot 
archaeology today»). Η διάλεξη θα γίνει στην 
ελληνική. Διοργανώνεται από την Κυπριακή 
Κοινότητα Σίδνεϊ και ΝΝΟ, σε συνεργασία 
με την Υπατη Αρμοστεία της Κύπρου.
• Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012, 20:00: Ελ-
ληνική Λέσχη Καμπέρας. Τίτλος διάλεξης: 
«Cypriot archaeology today» («Η αρχαιολο-
γία της Κύπρου σήμερα»). Η διάλεξη διορ-

γανώνεται από του Φίλους του Αυστραλια-
νού Ινστιτούτου Αρχαιολογίας στην Αθήνα 
(Friends of the Australian Archaeological 
Institute at Athens) του Australian National 
University, σε συνεργασία με την Υπατη Αρ-
μοστεία της Κύπρου και την Κυπριακή Κοι-
νότητα Καμπέρας.
• Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012, 18:00: Πανεπι-
στήμιο Μελβούρνης. Τίτλος διάλεξης: «New 
light on prehistoric Nicosia: evidence from 
recent excavations» («Νέα δεδομένα για τους 
Φοίνικες του Κιτίου από τις ανασκαφές του 
Τμήματος Αρχαιοτήτων»). Η διάλεξη διοργα-
νώνεται από το Μουσείο Ian Potter Museum 
of Art του Πανεπιστημίου Μελβούρνης, σε 
συνεργασία με την Υπατη Αρμοστεία της Κύ-
πρου, την Τράπεζα Κύπρου Αυστραλίας και 
το Πανεπιστήμιο La Trobe.
• Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012, 14:00: 
Πανεπιστήμιο La Trobe. Τίτλος διάλεξης: 
«New evidence for the Phoenicians from 
excavations at the ancient Cypriot city of 
Kition» («Νέα δεδομένα για τους Φοίνικες 
του Κιτίου από τις ανασκαφές του Τμήματος 
Αρχαιοτήτων»). Η διάλεξη διοργανώνεται 
από το Πανεπιστήμιο La Trobe, σε συνερ-
γασία με την Υπατη Αρμοστεία της Κύπρου.

όι διαλέξέις
- «Πρόσφατες ανασκαφές ρίχνουν νέο 
φως στην προϊστορική Λευκωσία»
Η Λευκωσία, η σύγχρονη πρωτεύουσα της 
Κύπρου, είναι χτισμένη πάνω στα κατάλοι-
πα διαφόρων  αρχαίων οικισμών. Μικρό 
χωριό της Χαλκολιθικής  περιόδου (γύρω 
στο 3.000 π.Χ.), στη συνέχεια αναπτύχθηκε 
σε σημαντικό οικισμό κατά την Εποχή του 
Χαλκού. Καθώς τα  απομεινάρια αυτού του 
οικισμού βρίσκονται θαμμένα και απρόσιτα 
κάτω από τη μεσαιωνική Λευκωσία,  κυριό-
τερη πηγή πληροφοριών για τον οικισμό της 
Εποχής του Χαλκού καθίστανται τα νεκροτα-
φεία του, που εντοπίζονται πιο εύκολα. Το 
Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, προσπαθεί να διασώσει το μέγιστο 
αριθμό πληροφοριών για το πλούσιο αρ-
χαιολογικό παρελθόν της πρωτεύουσας της 
Κύπρου, ακολουθώντας κατά πόδας τη σύγ-
χρονη οικοδομική ανάπτυξη της πόλης. Στη 
διάλεξη του Δρ. Γεωργίου παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα των ανασκαφών που διενήρ-
γησε την τελευταία δεκαετία στην νεκρόπολη 
της Λευκωσίας της Εποχής του Χαλκού.
- «Νέα δεδομένα για τους Φοίνικες του 
Κιτίου από τις ανασκαφές του Τμήματος 
Αρχαιοτήτων» 
Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα της αρχαίας πό-
λης του Κιτίου βρίσκονται κάτω από τη σύγ-
χρονη πόλη της Λάρνακας, στα νότια παρά-
λια της Κύπρου. Το Κίτιον ήταν μια από τις 
πιο σημαντικές πόλεις-βασίλεια του νησιού 

κατά την πρώτη χιλιετία π.Χ., που όφειλε 
μεγάλο μέρος της οικονομικής και πολιτικής 
του δύναμης στο κοσμοπολίτικο λιμάνι του. 
Παρόλο που ο οικισμός αυτός είχε αρχικά 
ιδρυθεί από αυτόχθονες πληθυσμούς κατά 
την Εποχή του Χαλκού, από τον 9o αι. π.Χ. 
το Κίτιον μετεξελίχθηκε σε δυναμική αποικία 
των Φοινίκων. Οι Φοίνικες του Κιτίου εξε-
λίχθηκαν σε ακμάζουσα  κοινότητα, η οποία 
έφτασε να ελέγχει πολιτικά την πόλη-βασί-
λειο. Οι ανασκαφές που διενήργησε το Τμή-
μα Αρχαιοτήτων στο Κίτιο την τελευταία δε-
καετία αποκάλυψαν νέα σημαντικά στοιχεία 
για τη φοινικική κοινότητα της πόλης κατά 
την Κλασσική περίοδο (5ος - 4ος αι. π.Χ.).
- «Η αρχαιολογία της Κύπρου σήμερα»
Η Κύπρος, ενώ παλαιότερα υποβαθμιζόταν 
ως ένας τόπος δευτερεύουσας σημασίας για 
την ανάπτυξη του πολιτισμού του αρχαίου 
κόσμου, σήμερα η συνεισφορά της στον 
πολιτισμό της Μεσογείου και της Ευρώπης 
αναγνωρίζεται ευρέως ως  σημαντική,  κά-
ποτε και ως καθοριστική. Αυτή η πιο ευκρι-
νής  πλέον εικόνα της ιστορίας του νησιού 
είναι αποτέλεσμα της εντατικής αρχαιολο-
γικής έρευνας κατά τις τελευταίες δεκαετίες 
από ένα μεγάλο αριθμό Κυπρίων και ξένων 
αρχαιολόγων. Ο Δρ. Γεωργίου θα προβεί σε 
μια σύντομη παρουσίαση των σημαντικότε-
ρων επιτευγμάτων στον τομέα της κυπριακής 
αρχαιολογίας, από την πρωιμότερη κατοίκη-
ση του νησιού πριν από περίπου 10.000 
χρόνια, μέχρι και το τέλος της αρχαιότητας.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ Ο ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαλέξεις στην Αυστραλία
για τον αρχαιολογικό πλούτο της Κύπρου

Ο Δρ. Γιώργος Γεωργίου 
είναι Αρχαιολογικός Λειτουρ-
γός Α’ στο Τμήμα Αρχαιοτήτων 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το 2007 
έλαβε  τον τίτλο του Διδάκτορα Αρχαιο-
λογίας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με 
θέμα διδακτορικής διατριβής την Τοπο-
γραφία της Ανθρώπινης Εγκατάστασης 
στην Κύπρο κατά την Πρώιμη και Μέση 
Εποχή του Χαλκού. Έχει διευθύνει ανα-
σκαφές στην Κύπρο σε πολλούς αρχαιο-
λογικούς χώρους διαφόρων περιόδων. 
Ωστόσο, το ερευνητικό του ενδιαφέρον 
επικεντρώνεται στην Εποχή του Χαλκού 
στην Κύπρο και στις κυπριακές πόλεις-
βασίλεια. Τα καθήκοντά του στο Τμήμα 
Αρχαιοτήτων περιλαμβάνουν διαχείρι-
ση μνημείων και μουσείων, έρευνα πε-
δίου, αρχαιολογική μελέτη και καταγρα-
φή, καθώς και διοργάνωση εκθέσεων 
με κυπριακές αρχαιότητες, τόσο σε κυ-
πριακά, όσο και σε ξένα μουσεία. Πρό-
σφατα κυκλοφόρησε βιβλίο του για το νεκροταφείο της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού 
στο χωριό Ψεματισμένος, ενώ έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα για τις ανασκαφές του 
στη Λευκωσία, στο Κίτιο και αλλού.

Βιογραφικό


