
 

 

  

 
 

Μεγάλη τιμητική διάκριση για την Καθηγήτρια του 
Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ Βασιλική Κασσιανίδου 

 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου  συγχαίρει την Καθηγήτρια 
Βασιλική Κασσιανίδου για την εκλογή της ως 
Αντεπιστέλλον Μέλος του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου 
Αμερικής (Corresponding Member of the Archaeological 
Institute of America).  Το Archaeological Institute of 
America, ιδρυμένο το 1879, είναι το αρχαιότερο και το 
μεγαλύτερο ίδρυμα που ειδικεύεται στην αρχαιολογική 
έρευνα. Είναι ο ιδρυτής της Αμερικανικής 
Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών (1881), της 
Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής Ρώμης (1895) και 
της Αμερικανικής Σχολής Ανατολικών Σπουδών και 
Έρευνας στην Ιερουσαλήμ (1899). Μέλη του 
Ινστιτούτου προτείνουν κάθε χρόνο άτομα που δεν 
είναι αμερικανοί υπήκοοι ως ανεπτιστέλλοντα μέλη, 
και ακολούθως η πρόταση πρέπει να εγκριθεί από τα 
τακτικά μέλη. Οι προτινόμενοι πρέπει να  είναι 

διακεκριμένοι επιστήμονες με εξέχουσα θέση και αναγνωρισμένη συμβολή σε κάποιον κλάδο 
της αρχαιολογίας, ή στις τέχνες και τις επιστήμες που σχετίζονται με αυτόν, 
συμπεριλαμβανομένων των τομέων της εκπαίδευσης, της συντήρησης και των μουσείων. Ο 
κατάλογος αντεπιστελλόντων μελών αποτελείται από 156 αρχαιολόγους από όλο τον κόσμο 
(139 ενεργά). Ο μόνος άλλος Κύπριος αρχαιολόγος που είχε τιμηθεί με την ίδια διάκριση ήταν 
ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Βάσος Καραγιώργης, που απεβίωσε 
πρόσφατα. Η απόφαση ελήφθη κατά την συνεδρία του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αμερικής 
στις 6 Ιανουαρίου 2022.  
 

Γραφείο Τύπου και 
Δημοσίων Σχέσεων 
Τομέας Προώθησης 
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Τηλέφωνο: 22894304 
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Η Καθ. Β. Κασσιανίδου διδάσκει Περιβαλλοντική Αρχαιολογία και Αρχαιομετρία στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 1994. Από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι τον Σεπτέμβριο 2019 
διετέλεσε Διευθύντρια της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας. Από το 2014 έως το 2016 
διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας 
Κύπρου. Είναι μέλος της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO. Πρόσφατα το Υπουργικό 
Συμβούλιο ανανέωσε την θητεία της στο Εθνικό Συμβούλιο Καινοτομίας και Έρευνας.  Η 
έρευνά της επικεντρώνεται στην αρχαία τεχνολογία, και συγκεκριμένα στην παραγωγή και 
εμπόριο κυπριακού χαλκού κατά την αρχαιότητα, αλλά και στην επίδραση της αρχαίας αυτής 
βιομηχανίας στο κυπριακό τοπίο και το περιβάλλον. Έχει συμμετάσχει και συντονίσει μια 
σειρά από προγράμματα πεδίου και διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα σε σχέση με 
τους τομείς της εμπειρογνωμοσύνης της, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, το ίδρυμα Α. Γ. Λεβεντη, και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει 
μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων,  που περιλαμβάνουν πάνω από εκατό άρθρα σε επιστημονικά 
περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. 
 
Τέλος Ανακοίνωσης  
 

 


