
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ 

Στις 13 Αυγούστου 2006 απεβίωσε, πλήρης ημερών, ο συντηρητής και αρχαιολάτρης Χρυ
σόστομος Παρασκευάς. Ο Παρασκευάς υπήρξε, μαζί με τους Γεώργιο Αναστασίου και Κα-
κουλλή Γεωργίου, ένας εκ των πρώτων τεχνικών και συντηρητών του Κυπριακού Μουσείου. 

Ο Χρυσόστομος Παρασκευάς γεννήθηκε στο Δάλι το 1915 και ήταν το μικρότερο παιδί της 
οκταμελούς οικογένειας του. Σε ηλικία 12 ετών είχε την τύχη, όπως ο ίδιος πολλές φορές 
σημείωνε, να εργαστεί με τη Σουηδική Αρχαιολογική Αποστολή, όταν το καλοκαίρι του 1927 
άρχιζαν ανασκαφές στο Ιδάλιον. Η ευστροφία, η ευαισθησία και ο ζήλος που επέδειξε για την 
αρχαιολογική έρευνα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ήταν μικροκαμωμένος και ευέλικτος, 
συνέβαλαν ώστε ο Erik Sjoqvist να του αναθέσει τη συλλογή και ταξινόμηση των οστράκων 
της ανασκαφής. Η συνεργασία με τους Σουηδούς συνεχίστηκε και στο Σουηδικό Ινστιτούτο 
στη Λευκωσία, το «Στούντιο» όπως το αποκαλούσαν. Από το Φθινόπωρο του 1928 ήταν 
τακτικός υπάλληλος της Σουηδικής Αρχαιολογικής Αποστολής μέχρι το 1931, όταν πια 
ολοκληρώθηκε το έργο της. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνδέθηκε φιλικά με όλα τα 
μέλη της αποστολής, με τους οποίους διατήρησε επαφές χρόνια αργότερα. 

Το Μάίο του 1931, παρά το νεαρό της ηλικίας του 
(λίγο πριν κλείσει τα δεκαέξι), προσελήφθη στο 
Κυπριακό Μουσείο, στο οποίο υπηρέτησε μέχρι τη 
συνταξιοδότηση του το 1977. Με υποτροφία της τότε 
αποικιακής διοίκησης της Κύπρου παρακολούθησε 
το 1958 μαθήματα συντήρησης στο Ινστιτούτο 
Αρχαιολογίας του University College of London. 

Στην πολύχρονη σταδιοδρομία του στην 
κυπριακή αρχαιολογία εργάστηκε με κορυφαίους 
Κύπριους και ξένους αρχαιολόγους όπως τους 
Πορφύριο Δίκαιο, Βάσο Καραγιώργη, Einar Gjerstad 
και James Stewart. Ευτύχησε να γνωρίσει τη γη της 
Κύπρου και τους θησαυρούς που κρύβει στα 
σπλάχνα της, προτού αυτή ακρωτηριαστεί και 
χωριστεί σε «Βορρά» και «Νότο». 

Ο Χρυσόστομος Παρασκευάς απέκτησε τέσσερα 
παιδιά και τέσσερα εγγόνια. 

Αναστασία Χάματσου 
μέλος Σ.Κ. Αρχαιολόγων 

Ο Χρυσόστομος Παρασκευή ξεναγεί τη 
Θεοδώρα Πιερίδη στις ανασκαφές στο χωριό 

Σίντα. 


