
 

 

  

 
 

Ανακοίνωση του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου 
για τον θάνατο του Άγγελου Δεληβορριά 
 
 

Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου 

εκφράζουν τη βαθύτατη τους θλίψη για τον θάνατο του Άγγελου Δεληβορριά, που αποτελεί μεγάλη 

απώλεια για την ελληνική επιστημονική κοινότητα.  Ο Α. Δεληβορριάς (1937-2018), κλασικός αρχαιολόγος, 

ιστορικός της αρχαίας τέχνης, πανεπιστημιακός δάσκαλος, συγγραφέας, μουσειολόγος, διευθυντής του 

Μουσείου Μπενάκη (1973-2014), μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, με το έργο και την προσωπικότητά του 

ήταν μια από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του σύγχρονου πνευματικού Ελληνισμού. Πνεύμα 

ανήσυχο, δημιουργικό και ακτινοβόλο, εργάστηκε για δεκαετίες με πάθος, ενθουσιασμό και αφοσίωση και 

κατάφερε να υλοποιήσει πολλά από τα οράματά του, με αποκορύφωμα τη μεταμόρφωση του Μουσείου 

Μπενάκη επί των ημερών του σε μια από τις σημαντικότερες εστίες πολιτισμού στην Αθήνα, σε εποχές 

δύσκολες και αντίξοες για τον Ελλάδα και, ειδικότερα, για τους ανθρώπους του πνεύματος. 

 

Ο Α. Δεληβορριάς, ως οικουμενικός άνθρωπος και ως οικουμενικός Έλληνας, είχε ευρύτατους ορίζοντες 

που δεν περιορίζονταν στα στενά όρια των επιστημονικών του ενδιαφερόντων. Αγαπούσε βαθύτατα την 

Κύπρο, τον πολιτισμό, την ιστορία και τους ανθρώπους της και τον Σεπτέμβριο του 1976, δυο χρόνια 

ύστερα από την τουρκική εισβολή του 1974, οργάνωσε στο Μουσείο Μπενάκη Έκθεση Βυζαντινών 

Εικόνων της Κύπρου, με τεράστια απήχηση και σημασία. Παράλληλα, διατηρούσε με τα πνευματικά 

ιδρύματα της Κύπρου στενούς δεσμούς, που συστηματοποιήθηκαν ύστερα από την ίδρυση του Τμήματος 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μετείχε σε συνέδρια και επιστημονικές επιτροπές 

του Τμήματός μας, συνεργάστηκε στενά με μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού μας και ήταν μέλος 

επιτροπών διδακτορικών διατριβών νέων επιστημόνων που εκπονούνταν στο Τμήμα μας. Το κόστος της 

απώλειάς του, επομένως, και για αυτούς τους λόγους, είναι και για το Τμήμα μας βαρύ και 

δυσαναπλήρωτο.  
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Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, ως ελάχιστο φόρο τιμής θα καταθέσουν στεφάνι στη σορό του Άγγελου 

Δεληβορριά κατά την ημέρα της κηδείας του (27 Απριλίου 2018). 

Ας είναι αιωνία η μνήμη του. 

 
Τα μέλη του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Τέλος ανακοίνωσης 
 


