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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ΒΑΣΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 

Κύπρου εκφράζουν τη βαθιά λύπη των μελών τους για το θάνατο του φίλου, συναδέλφου και 

συνεργάτη, Ομότιμου Καθηγητή Βάσου Καραγιώργη (1929-20.12.2021). Ακάματος ερευνητής και 

συναρπαστικός πανεπιστημιακός δάσκαλος, πρωτοπόρος επιστήμονας και θεράποντας των 

γραμμάτων και των τεχνών, άνθρωπος με ηγετικές ικανότητες και δημιουργική πρωτοβουλία, ο 

Βάσος Καραγιώργης, ο πατέρας της νεότερης Κυπριακής Αρχαιολογίας, αφήνει ένα 

δυσαναπλήρωτο κενό στην πανεπιστημιακή κοινότητα και τον πνευματικό κόσμο της Κύπρου, 

αλλά και του ευρύτερου ελληνικού και διεθνούς χώρου. 

Η σταδιοδρομία του μοιράστηκε μεταξύ του Τμήματος Αρχαιοτήτων της νεοσύστατης 

Κυπριακής Δημοκρατίας (διευθυντής 1963-1989) και της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας 

(ΕΜΑ) του νεοϊδρυθέντος Πανεπιστημίου Κύπρου (διευθυντής 1992-1996). Υπό την ιδιότητα του 

συμβούλου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Γιώργου Βασιλείου (1989-1992) 

πρωτοστάτησε στην ίδρυση, οργάνωση, στελέχωση και ανάπτυξη της ΕΜΑ, η οποία δεν θα είχε 

δημιουργηθεί χωρίς το όραμα και την καθοδήγησή του. Ιδρυτική συνιστώσα του πρώτου 

πανεπιστημιακού ιδρύματος της χώρας, η τριαντάχρονη σήμερα  ΕΜΑ αποτελεί πλέον μέρος του 

Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, με 10 μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού και 19 

μεταδιδακτορικούς ερευνητές.  

Το επιστημονικό κύρος και το ευρύ δίκτυο γνωριμιών του Βάσου Καραγιώργη 

προσέδωσαν στην ΕΜΑ διεθνή προβολή και ευνόησαν την κάθοδο στην Κύπρο αρχαιολόγων 

εγνωσμένου κύρους, είτε ως μόνιμου προσωπικού είτε ως επισκεπτών καθηγητών ή ως 

ερευνητών διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων, για τα οποία είχε εξασφαλίσει σημαντική 

χρηματοδότηση, ή ως συμμετεχόντων σε απειράριθμα διεθνή συνέδρια στην ΕΜΑ. Οι σχέσεις του 

με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ειδικά με την ΕΜΑ παρέμειναν στενές και μετά τη 

συνταξιοδότησή του το 1996, όπως δείχνει η συνεχής συνεργασία του ως και το 2021 με πολλά 

από τα μέλη της ΕΜΑ σε ερευνητικά προγράμματα, συνέδρια και δημοσιεύσεις, καθώς και η 



δωρεά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου της ιδιωτικής Βιβλιοθήκης Βάσου και Ζακελίν Καραγιώργη, μιάς 

από τις πλέον ενημερωμένες και σημαντικότερες αρχαιολογικές βιβλιοθήκες στην Κύπρο.   

Η προσφορά του Βάσου Καραγιώργη στην αρχαιολογική έρευνα, τη διεπιστημονική 

μελέτη, τη συντήρηση και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου και της 

Ανατολικής Μεσογείου εντάθηκε κατά τα έτη που διηύθυνε το Ίδρυμα «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» 

(1989-2010), και ήταν Συνεργαζόμενος Καθηγητής στο Ινστιτούτο Κύπρου (2013-2019). 

Επιστέγασμα της πνευματικής προσφοράς στην πατρίδα του υπήρξε ο διορισμός του το 2016 ως 

ενός από τα τέσσερα μέλη της Ιδρυτικής Επιτροπής της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, 

Γραμμάτων και Τεχνών, και η εκλογή του το 2019 ως ενός από τέσσερα Μεταβατικά Τακτικά 

Μέλη της. 

Ο Βάσος Καραγιώργης, ορμώμενος από το κατεχόμενο σήμερα Τρίκωμο, που δεν έζησε να 

το δει ελεύθερο, υπήρξε πολυσχιδής και ισχυρή προσωπικότητα, που με αγνή και βαθειά αγάπη 

για την πατρίδα του, απύθμενη γνώση, όραμα, τόλμη, ένστικτο, πειθαρχία, μεθοδικότητα, 

απαράμιλλη εργατικότητα, ευρύτατο ανασκαφικό (από τη Σαλαμίνα ως το Κίτιον, και από την 

Πύλα-Κοκκινόκρεμμο ως τη Μάα-Παλαιόκαστρο) και συγγραφικό έργο άνοιξε νέους δρόμους 

στην Κυπριακή Αρχαιολογία, την οποία συνειδητά και με συνέπεια υπηρέτησε για 70 χρόνια.  

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του 

Πανεπιστημίου Κύπρου πενθούν για την απώλεια του Ομότιμου Καθηγητή Βάσου Καραγιώργη 

και εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ο Βάσος 

Καραγιώργης ερεύνησε και συνέθεσε με μαεστρία την πολυμορφία του Κυπριακού και 

Μεσογειακού πολιτισμού και θα ζει αιώνια μέσα από το έργο του.       




