Ευστάθιος Ράπτου

Γεννήθηκε στη Σάμο. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Lyon-Lumière II
Γαλλίας, όπου και απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα.
Το 1993 εγκαταστάθηκε στην Κύπρο. Αρχικά εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως
Επιστημονικός Συνεργάτης στο Ερευνητικό πρόγραμμα Άτλας Αρχαίας Κύπρου. Παράλληλα,
δίδαξε Εισαγωγή στη Κλασική Αρχαιολογία, Αρχαία Ελληνική Κεραμεική και Αρχαία Ελληνική
Πλαστική. Το 1999 διορίστηκε Αρχαιολογικός Λειτουργός στο Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου,
υπεύθυνος του Αρχαιολογικού Μουσείου Επαρχίας Πάφου. Το 2012 μετατέθηκε στο
Κυπριακό Μουσείο στη Λευκωσία, όπου εργάστηκε μέχρι το 2020 οπότε επέστρεψε στην
Πάφο. Κατά τη διάρκεια της θητείας του διενήργησε πολλές ανασκαφές στην Επαρχία
Πάφου με κυριότερες εκείνες στις νεκροπόλεις Παλαίπαφος-Πλάκες και ΠαλαίπαφοςΣκάλες, στην Πόλη Χρυσοχούς (αρχαίο Μάριον) και στην Κάτω Πάφο. Επίσης, έχει ανασκάψει
αρχαία ιερά με σημαντικότερα εκείνα στην Γιαλιά, Παλαίπαφο και Πόλη Χρυσοχούς. Τομέας
ευθύνης του παραμένει η Επαρχία Πάφου, όπου συνεχίζει να διεξάγει ανασκαφές με
σημαντικότερη εκείνη στη θέση Γεροσκήπου-Παχύαμμος και στα τείχη της αρχαίας Πάφου
στην Κάτω Πάφο.
Έχει λάβει μέρος σε 43 συνέδρια σε Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και
Καναδά. Έχει συγγράψει μόνος ή με συνεργάτες, μεταξύ των οποίων το Βάσο Καραγιώργη,
3 μονογραφίες και έχει επιμεληθεί πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους. Το 2012
ίδρυσε με τη συνάδελφο του Claire Balandier, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Avignon μια
σειρά συνεδρίων για την αρχαία Νέα Πάφο. Έχει δημοσιεύσει 60 άρθρα σε τρεις ευρωπαϊκές
γλώσσες.
Πρόσφατα τιμήθηκε με μετάλλιο από τον Πρόεδρο της Πολωνίας για τη συνεισφορά του
στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου και της Πολωνίας.

Efstathios Raptou

Efstathios Raptou was born on the island of Samos, Greece. He studied Ancient History and
Archaeology at the University of Lyon-Lumiere II, France, where he also obtained his Doctorat.
He became a permanent resident of Cyprus in 1993. He initially worked at the University of
Cyprus as a Research Fellow in the Atlas of Ancient Cyprus Research Programme. He also
taught Introduction to Classical Archaeology, Ancient Greek Pottery and Ancient Greek
Sculpture. In 1999 he was appointed by the Department of Antiquities, Cyprus as an
Archaeological Officer, with responsibility for the Paphos District Archaeological Museum.
From 2012 to 2020 he has worked at the Cyprus Museum, Nicosia. He carried out many
excavations in the Paphos District, the most important being those in the necropoleis of
Palaepaphos-Plakes and Palaepaphos-Skales. He has also excavated extensively in Polis
Chrysochous (ancient Marion) and Kato Paphos. He excavated many ancient sanctuaries all
over the Paphos District, the most important being those of Yialia, Palaepaphos and Polis

Chrysochous. His scientific interests are focused on Paphos District where he is currently
conducting excavations in Yeroskipou-Pachyammos and is also investigating the fortifications
of ancient Paphos.
He has participated in 43 conferences and gave numerous lectures in Cyprus, Greece, Europe,
United States and Canada. He is author, alone or with collaborators, among them Vassos
Karageorghis, of 3 monographs. He is also an editor of conference proceedings and other
books. In 2012 he co-founded with his colleague Claire Balandier, professeur at Avignon
University the series of conferences on ancient Nea Paphos. He has published 60 articles in 3
European languages.
He was recently awarded with a medal from the President of the Polish Republic for his
contribution in strengthening the relations between Cyprus and Poland.

