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ΕΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN

EΛΛHNIKH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ

ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837

Το Σπίτι της Κύπρου
και το Εργαστήριο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
σας προσκαλούν
την Πέµπτη 9 Μαρτίου 2023 και ώρα 19:00

στη διάλεξη 
του Οµότιµου Καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιολογίας
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
κ. Νίκου Ευστρατίου
µε θέµα

Η Αρχαιολογική Έρευνα του ΑΠΘ στην Κύπρο
Η ανασκαφή στην αναβαθµίδα του Ρουδιά στο Τρόοδος

Προλογίζει:
Γιώργος Βαβουρανάκης
Διευθυντής Εργαστηρίου Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
Αναπληρωτής Καθηγητής Προϊστορικού Αιγαίου ΕΚΠΑ

Η διάλεξη εντάσσεται στην ετήσια σειρά διαλέξεων
Η αρχαιολογία της Κύπρου

Σύνδεσµος παρακολούθησης:
https://diavlos.grnet.gr/room/1607?eventid=13789

Η ανασκαφή της κυνηγετικής κατασκήνωσης του Αγ. Ιωάννη/Βρέτσια-Ρουδιά σε µια 
εντυπωσιακή αναβαθµίδα στις υπώρειες του Τροόδους στην περιοχή της Πάφου, που 
ξεκίνησε το 2010 και βρίσκεται σε εξέλιξη από την ερευνητική αποστολή του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ήρθε να ρίξει φως σε πολλά τρέχοντα 
ζητήµατα της πρώιµης προϊστορίας της Κύπρου, αλλά κυρίως να τεκµηριώσει 
αρχαιολογικά ότι η κυπριακή ενδοχώρα είχε κατοικηθεί από την Επιπαλαιολιθική 

ηπερίοδο (10.000 π.Χ.) και µέχρι τα χρόνια της Ύστερης Ακεραµικής Νεολιθικής (7   
χιλιετία π.Χ).

Λεπτοµέρεια από κυπριακό τετράπλευρο υποστάτη (άγνωστης προέλευσης) που βρίσκεται σήµερα στο Bible 
Lands Museum, Ιερουσαλήµ. Παρουσιάζεται ποµπή µε άνδρες που φέρουν προσφορές µεταξύ των οποίων και 
ένα τάλαντο χαλκού.

Η είσοδος στην εκδήλωση επιτρέπεται 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα υγειονοµικά πρωτόκολλα.

Επίσηµος χορηγός αεροµεταφορώνΜε την υποστήριξη του Ιδρύµατος Α. Γ. Λεβέντη



Ο Νίκος Ευστρατίου σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης. Έκανε µεταπτυχιακές σπουδές (Μ.Α) στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου 
(Bedford College) πάνω σε θέµατα προϊστορίας της Ελλάδας και της Μέσης Ανατολής, 
µε έµφαση στη Μινωική και Μυκηναϊκή αρχαιολογία, τη Νεολιθική του Ελλαδικού 
Χώρου, την Κυπριακή Προϊστορία, την Προϊστορία της Ανατολίας και την 
Εθνοαρχαιολογία. Πήρε το διδακτορικό του δίπλωµα (PhD) από το Institute of 
Ar¬chaeology του ίδιου Πανεπιστηµίου το 1983 µε θέµα «Agios Petros - A Neolithic 
site in Northern Sporades. Aegean relationships during the Neolithic of the 5th 
millennium BC». Δούλεψε ως αρχαιολόγος στην ΙΘ' ΕΠΚΑ Κοµοτηνής και το 1988 
εκλέγεται στη θέση του Λέκτορα της Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήµιο 
της Θεσσαλονίκης και το 2008 στη θέση του Καθηγητή. Αφυπηρέτησε το 2021 και του 
απονεµήθηκε ο τίτλος του Οµότιµου Καθηγητή.
Το ακαδηµαϊκό έτος 1999-2000 δίδαξε µαθήµατα Ελληνικής και Κυπριακής 
προϊστορίας για ένα εξάµηνο, ως επισκέπτης καθηγητής στη Μονάδα Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστηµίου της Κύπρου. Το 2003 προσκλήθηκε να οργανώσει τη Θεµατική 
Ενότητα 'Η Αρχαιολογία του Ελληνικού Χώρου' στον Κύκλο Σπουδών του 'Ελληνικού 
Πολιτισµού' του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, την οποία συντόνισε και δίδαξε, 
ως µέλος ΣΕΠ, µέχρι την αφυπηρέτησή µου. Παράλληλα, υπήρξε µέλος της 
Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού 'Μελέτες στη Μεσογειακή Αρχαιολογία 
(SIMA)'. 
Οι ερευνητικές του δραστηριότητες αφορούν έρευνες πεδίου στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό µε ανασκαφικά, εθνοαρχαιολογικά και γενικότερα αρχαιολογικά 
αντικείµενα και ενδιαφέροντα. Η στροφή των ερευνητικών του ενδιαφερόντων τα 
τελευταία χρόνια σε περιοχές εκτός Ελλάδος τον οδήγησαν στο σχεδιασµό 
Ερευνητικών Προγραµµάτων µε αντικείµενο την προϊστορική αρχαιολογία και την 
εθνοαρχαιολογία σε χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Μ. Ανατολής (Κύπρος, 
Σουλτανάτο του Οµάν). Έχει συγγράψει ή επιµεληθεί τέσσερα βιβλία, ελληνικά και 
ξενόγλωσσα, και έχει δηµοσιεύσει σηµαντικό αριθµό άρθρων σε έγκριτα 
επιστηµονικά περιοδικά.

Επιµέλεια εκδήλωσης: Τάκης Βοΐλας


