
 

 

  
 

 
 

 

ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΩΣ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗ JEAN RICHARD, ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Με μεγάλη θλίψη η κοινότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστημίου Κύπρου πληροφορήθηκε την απώλεια του Jean Richard, Ομότιμου Καθηγητή 
Μεσαιωνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Dijon (1989), μέλους της Académie des inscriptions et 
belles-lettres της Γαλλίας (αντεπιστέλλον 1970, τακτικό 1987), Επίτιμου Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής 
Σχολής και Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Dijon (1971) και Επίτιμου 
Διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου (2006), ο οποίος απεβίωσε στις 25 
Ιανουαρίου 2021, λίγο πριν συμπληρώσει το εκατοστό έτος της ηλικίας του. 

Ο Jean Richard γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1921 στην Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne). Σπούδασε 
κοντά σε μερικούς από τους επιφανέστερους εκπροσώπους της γαλλικής ιστορικής σκέψης της 
περιόδου του μεσοπολέμου στα πλέον αναγνωρισμένα ιδρύματα μεσαιωνικών σπουδών της Γαλλίας, 
την École nationale des chartes και την École pratique des hautes études στο Παρίσι (1943). Δίδαξε στο 
Πανεπιστήμιο της Dijon από το 1948 μέχρι το 1988. Το 2002 ανακηρύχθηκε πρόεδρος της Académie 
des inscriptions et belles-lettres. 

Στον εκλιπόντα απονεμήθηκε μεγάλος αριθμός διακρίσεων και βραβείων ως ένδειξη τιμής για τη 
μακρόχρονη προσφορά του στον ακαδημαϊκό χώρο. Ενδεικτικά αναφέρονται το βραβείο 
Schlumberger της Académie des inscriptions et belles-lettres (1955, 1964 και 1979) και τα βραβεία 
Broquette-Gonin (1979) και Rocheron (1984) της Académie française. Υπήρξε officier de la Légion 
d’honneur (2000), grand officier du Mérite (2004), commandeur des Palmes académiques (1967), 
chevalier des Arts et Lettres (1991) και chevalier du Mérite militaire (1963). 

Στη διάρκεια της 75χρονης σταδιοδρομίας του, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του 
εκλιπόντος Jean Richard επικεντρώθηκαν στην ιστορία των σταυροφοριών και της Λατινικής Ανατολής, 
στο ιεραποστολικό έργο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στους Μογγόλους, στον βασιλιά της Γαλλίας 
Λουδοβίκο Θ΄ και στην ιστορία της Βουργουνδίας. Οι πέραν των 250 μελέτες που δημοσίευσε 
(εκδόσεις αρχειακών πηγών, μονογραφίες, άρθρα) άντεξαν στον χρόνο και εξακολουθούν να 
προσφέρουν ποικίλες ερμηνευτικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις και έναν ανεκτίμητο πλούτο 
πρωτογενούς υλικού.  
 
Σημαντική υπήρξε η συμβολή του στην ιστορία της μεσαιωνικής Κύπρου κάτω από την κυριαρχία των 
Φράγκων. Οι έρευνές του στο αρχείο του Βατικανού έφεραν στο φως στοιχεία που επέτρεψαν μια νέα 
προσέγγιση και καλύτερη κατανόηση των πολιτικών και κοινωνικών θεσμών του βασιλείου των 

Γραφείο Τύπου και 
Δημοσίων Σχέσεων 
Τομέας Προώθησης και 
Προβολής 
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Λουζινιανών. Ο Jean Richard υπήρξε πολύ καλός φίλος του Πανεπιστημίου Κύπρου από την ίδρυσή 
του και συνεργάστηκε στενά με αρκετά από τα μέλη του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Η 
τελευταία κυπριολογική του μελέτη δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2020 σε έναν τόμο για την 
ιστορία της μεσαιωνικής Αμμοχώστου. 
 
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στην εκκλησία  Saint-Michel στη Dijon, την Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 
2021, στις 10:30 π.μ. 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 
https://www.aibl.fr/membres/academiciens-depuis-1663/article/richard-jean-barthelemy?lang=fr 
 
http://www.chartes.psl.eu/fr/actualite/deces-jean-richard-prom-1943 

Τέλος ανακοίνωσης 

https://www.aibl.fr/membres/academiciens-depuis-1663/article/richard-jean-barthelemy?lang=fr
http://www.chartes.psl.eu/fr/actualite/deces-jean-richard-prom-1943

