
 

 

  

 
 

EΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ 
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Πρεσβεία της Γεωργίας στην Κύπρο πραγματοποιούν εκδήλωση με διάλεξη 
από τον Καθηγητή Vakhtang Licheli, Διευθυντή του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας του Κρατικού Πανεπιστημίου 
της Τιφλίδας, με τίτλο “Glimpse to the Archaeology of Georgia”. Η διάλεξη, που θα λάβει χώρα την Τρίτη, 
9 Οκτωβρίου 2018, στις 7:00μ.μ., στην Αίθουσα 010 του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, στην 
Πανεπιστημιούπολη, θα είναι ανοικτή για το κοινό. 
 
Ο Καθηγητής Licheli διεξάγει αρχαιολογικές ανασκαφές πολυεπίπεδων αρχαιολογικών χώρων της 
Κεντρικής και Δυτικής Υπερκαυκασίας. Νωρίτερα ανακάλυψε τις επιγραφές του Καυκάσου του 10ου αι. 
π.Χ. Είναι επικεφαλής διαφόρων διεθνών έργων, συμπεριλαμβανομένων ανασκαφών Γεωργιανών 
μοναστηριών στην Κύπρο. Είναι συγγραφέας 5 μονογραφημάτων και 100 άρθρων, που δημοσιεύονται 
στην Πολωνία, Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Ουρουγουάη κ.λπ. Είναι επίσης μέλος της 
επιτροπής της UNESCO στη Γεωργία «Ο άνθρωπος και η φύση» και μέλος του ISMEO (Ιταλική Αρχαιολογική 
Αποστολή , Ιταλία).  
 
Στο χώρο της διάλεξης θα λειτουργεί και έκθεση φωτογραφίας για την διατήρηση της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς και τους ιστορικούς δεσμούς Γεωργίας-Κύπρου, με υλικό από την Γεωργιανή Μονή της 
Παναγίας της Χρυσογιαλιώτισσας, αλλά και φωτογραφιών από αντικείμενα που βρέθηκαν στον 
αρχαιολογικό χώρο του Γεωργιανού Μοναστηριού κατά τον 10ο αιώνα. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στην 
100ή επέτειο της πρώτης Λαϊκής Δημοκρατίας της Γεωργίας.  
 
Η Γεωργιανή Μονή της Παναγίας της Χρυσογιαλιώτισσας είναι μία από τις πιο σημαντικές εκκλησίες της 
Κύπρου και βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του χωριού Γιαλιά στην επαρχία Πάφου. Τον 
ανακαινισμένο αρχαιολογικό χώρο της Γεωργιανής Μονής Παναγίας Χρυσογιαλλιώτισσας στη Γιαλιά της 
Πάφου, ανέσκαψε η γεωργιανή αρχαιολογική αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Προστασίας 
Μνημείων της Γεωργίας μεταξύ 2006 – 2010 σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Οι Γεωργιανοί αρχαιολόγοι έφεραν στο φως τον ερειπωμένο καθολικό του Μοναστηριού, 
μαζί με δυο παρεκκλήσια τα οποία είναι προσκολλημένα στη βόρεια πλευρά του, αποθήκες και δεξαμενές 
με τον αγωγό για μεταφορά νερού. Επίσης, βρέθηκαν δώδεκα τάφοι που χρονολογούνται μεταξύ 15ου – 
16ου αιώνα. Στις ανασκαφές βρέθηκαν επίσης γεωργιανές και ελληνικές επιγραφές, εξαιρετικά δείγματα 
από την τοιχογράφηση του ναού. 
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