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Λευκωσία, 9 Νοεμβρίου 2016

ΥΨΗΛΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΟΤΙΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
Η Ιταλία του απένειμε τον τιμητικό τίτλο του Ανώτατου Ταξιάρχη
για τη μεγάλη συμβολή του στην αρχαιολογία της χώρας

O τιμητικός τίτλος του Ανώτατου Ταξιάρχη (Grande Ufficiale
della Stella d` Italia), δόθηκε από την κυβέρνηση της Ιταλίας
στον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου (Τμήμα
Ιστορίας και Αρχαιολογίας), Δημήτριο Μιχαηλίδη. Σκεπτικό
της σημαντικής αυτής διάκρισης ήταν η μεγάλη συμβολή του
στην ανάπτυξη της πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου
και Ιταλίας με ιδιαίτερη αναφορά στην αρχαιολογία.

Η τελετή παρασημοφόρησης πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβεία της Ιταλίας στην Κύπρο, την Τετάρτη, 3
Νοεμβρίου 2016. Τον τιμητικό τίτλο απένειμε στον Ομότιμο Καθηγητή Δημήτριο Μιχαηλίδη, εκ μέρους
του Πρόεδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας, ο Πρέσβης
της Ιταλίας στην Κύπρο κ. Guido Cerboni.

Οι δεσμοί του Κύπριου αρχαιολόγου με την Ιταλία
χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1970 και τις
πρώτες του ακαδημαϊκές και επιστημονικές εμπειρίες
στην Περούτζια και τη Ρώμη. Κατά τη διάρκεια της
παραμονής του στην Ιταλία, ο κ. Μιχαηλίδης δεν προέβη

μόνο σε σημαντικές ερευνητικές δραστηριότητες αλλά
και

προχώρησε

σε

ανασκαφές

στο

αρχαίο

και

μεσαιωνικό μέρος του Ότραντο και στην εκκλησία San
Clemente, στη Ρώμη. Με την επιστροφή του στην Κύπρο,
ο καθηγητής Μιχαηλίδης, λόγω και της εξαιρετικής του
γνώσης της ιταλικής γλώσσας και της Ιταλίας συνέχισε να
διατηρεί πολύ στενές επιστημονικές και φιλικές σχέσεις
με ιταλικά πανεπιστήμια και ακαδημαϊκούς κύκλους της
Ιταλίας, αναφέρεται μεταξύ άλλων στο σκεπτικό της απόφασης απονομής του τιμητικού τίτλου.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης σημείωσε ότι ο
Δημήτριος Μιχαηλίδης άφησε το δικό του στίγμα στην

κυπριακή αρχαιολογία. «Η σημερινή

αρχαιολογική εικόνα της Κύπρου και της Ιταλίας οφείλει πολλά στη δουλειά και στην παρουσία του τόσο
ως «ιχνευτής» αρχαιολόγος όσο και ως ιστορικός μελετητής. Πρόκειται για έναν αξιοκράτη, χαμηλών
τόνων, έντιμο, επιστήμονα με βάθος που με την αξιόλογη διεθνή παρουσία του έχει κερδίσει τον
σεβασμό και τη διεθνή αναγνώριση. Σημαντικός ήταν και παραμένει ο ρόλος του Δημήτριου Μιχαηλίδη
ως αρχαιολόγος στη διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης», σημείωσε ο Πρύτανης.

Σύντομο βιογραφικό Δημήτριου Μιχαηλίδη
Ο Δημήτριος Μιχαηλίδης, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου, γεννήθηκε στη Λευκωσία και
σπούδασε Ιστορία της Τέχνης και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Δίδαξε στο Università per
Stranieri της Perugia και εργάστηκε στο British School της Ρώμης στην Ιταλία. Το 1982 επέστρεψε στην
Κύπρο και εργάστηκε στο Τμήμα Αρχαιοτήτων ως Αρχαιολογικός Λειτουργός της Επαρχίας Πάφου. Το
1992 διορίστηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως Αναπληρωτής Καθηγητής και το 2000 προήχθη στη
βαθμίδα του Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, θέση από την
οποία αφυπηρέτησε το 2014. Υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (19962000), και Διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 1996
μέχρι την αφυπηρέτησή του.

Έχει διευθύνει ανασκαφές στην αρχαία Βερενίκη, τη σημερινή Βεγγάζη της Λιβύης, στο Ότραντο της
νότιας Ιταλίας και στο Αββαείο του San Clemente στη Ρώμη. Για το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου διηύθυνε
συστηματικές ανασκαφές στην Οικία του Ορφέα, στην Οικία των Τεσσάρων Εποχών και στα Λουτρά του
Τρίτωνα στην Πάφο, όπως και πολυάριθμες άλλες συστηματικές και σωστικές ανασκαφές στην Επαρχία
Πάφου. Ως Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου, συνδιηύθυνε το πρόγραμμα αρχαιολογικής
επισκόπησης και ανασκαφής "Ποταμιά-Άγιος Σωζόμενος", και συνεχίζει να διευθύνει τις ανασκαφές

στους «Άγιους Πέντε», στη Γεροσκήπου, και στην Οικία του Ορφέα στην Πάφο. Έχει παρουσιάσει την
έρευνά του σε περισσότερα από 150 διεθνή συνέδρια και έχει δώσει πολυάριθμες δημόσιες διαλέξεις και
σεμινάρια σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Αυστραλία. Έχει
δημοσιεύσει γύρω στα 130 επιστημονικά άρθρα και είναι συγγραφέας ή επιμελητής (ή συν-επιμελητής)
έκδοσης 19 βιβλίων.

Είναι Αντιπρόεδρος της Association internationale pour l'Etude de la Mosaïque Antique, και Επίτιμος
Πρόεδρος της International Committee for the Conservation of Mosaics (ICCM), της οποίας διετέλεσε
Πρόεδρος από το 1996 μέχρι το 2014. Είναι επίσης Πρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
Κύπρου (ΙΚΥΚ).

Το 1978 διετέλεσε Fellow του M. Aylwin Cotton Foundation και το 1988 του απενεμήθη ο τίτλος του
Fellow του Society of Antiquaries of London.

