
 

 

  
 

 
 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  

ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΒΑΣΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 
 

Κατά τη συνεδρία της 22ης Δεκεμβρίου 2021 το Συμβούλιο της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα σχετικά με το θάνατο του Βάσου 

Καραγιώργη.  

Η Φιλοσοφική Σχολή εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο ενός εκ των πρώτων 

Καθηγητών του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Ομότιμου Καθηγητή Αρχαιολογίας Βάσου Καραγιώργη, ο 

οποίος απεβίωσε την 21η  Δεκεμβρίου 2021,  σε ηλικία 92 ετών.  

Ο Βάσος Καραγιώργης γεννήθηκε στο Τρίκωμο της επαρχίας Αμμοχώστου στις 29 Απριλίου 

1929. Φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και ακολούθως στο University College of London (1948-1952), 

διδάκτωρ του οποίου αναγορεύθηκε το 1957.  

Το 1952 διορίστηκε βοηθός Έφορος στο Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, το 1960 Έφορος του 

Μουσείου Λευκωσίας και από το 1963 έως τη συνταξιοδότησή του το 1989 Διευθυντής του Τμήματος 

Αρχαιοτήτων.  

Διεξήγαγε πλήθος ανασκαφών στην Κύπρο, κυρίως στο θέατρο και στη βασιλική νεκρόπολη 

της Σαλαμίνας (1952-1973), στο Κίτιον (1962-1981), στη Μάα-Παλαιόκαστρο, στην Πύλα-

Κοκκινόκρεμο, στα Κούκλια (Παλαίπαφο) μεταξύ άλλων. Η ακάματη επιστημονική του δραστηριότητα, 

οι πολυάριθμες δημοσιεύσεις του και το επιστημονικό του εκτόπισμα κατέστησαν γνωστή και άξια 

μελέτης την κυπριακή αρχαιολογία παγκοσμίως. Εκτός από τη διενέργεια ανασκαφών, φρόντισε για 

την ανάδειξη των μνημείων της Κύπρου σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, τη δημιουργία 

τοπικών μουσείων σε επαρχιακές πόλεις και για την παροχή αδειών ανασκαφής στις ελεύθερες 

περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας σε πολλές αρχαιολογικές σχολές του εξωτερικού, καθιστώντας 

την Κύπρο κέντρο διεθνούς ακτινοβολίας και σχολή όπου διαμορφώθηκαν γενεές αρχαιολόγων από 

πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού.  

Το 1992 εξελέγη Καθηγητής της Αρχαιολογίας στο νεοσύστατο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εκτός 

από το διδακτικό του έργο, ίδρυσε την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, την πρώτη ερευνητική 

μονάδα στο ΠΚ, της οποίας υπήρξε Διευθυντής μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 1996. Χάρη στην 

ακάματη δραστηριότητά του η ΕΜΑ στελεχώθηκε με έγκριτους αλλά και νέους επιστήμονες, 

προικίσθηκε με σπουδαία βιβλιοθήκη, εργαστήρια. Ετέθησαν οι βάσεις για την ανάληψη ανασκαφών, 

έρευνα πεδίου, διοργανώθηκαν πολυάριθμα διεθνή συνέδρια, ημερίδες σε συνεργασία με 
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σπουδαίους ειδικούς παγκοσμίως, εβδομαδιαίοι κύκλοι διαλέξεων. Η ΕΜΑ έγινε κέντρο διεθνούς 

ακτινοβολίας στην αρχαιολογική έρευνα, όπου διαμορφώθηκαν ήδη δύο γενιές αρχαιολόγων.   

Η συνεργασία του με μέλη της ΕΜΑ σε προγράμματα και συνέδρια υπήρξε συνεχής και 

κορυφώθηκε με τη δωρεά της προσωπικής του βιβλιοθήκης που αποτελείται από 11.000 τόμους 

μονογραφιών και περιοδικών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Από το 1989 ως 

Διευθυντής του Ιδρύματος «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» φρόντισε για την επανέκθεση, παρουσίαση και 

μελέτη των συλλογών κυπριακών αρχαιοτήτων του εξωτερικού, μεταξύ άλλων του Μητροπολιτικού 

Μουσείου της Νέας Υόρκης, του Μεσογειακού της Στοκχόλμης, του Λούβρου, του Βρετανικού, του 

Ερμιτάζ.  Έδωσε πολυάριθμες διαλέξεις, έκανε εκπομπές στην τηλεόραση, ακόμα και σε προχωρημένη 

ηλικία, με συγκίνηση και αγάπη για την ιστορία του τόπου του.  

Ως ανασκαφεύς φρόντισε για την άμεσο πληροφόρηση της επιστημονικής κοινότητας για τα 

ανασκαφικά ευρήματα στην Κύπρο με προκαταρκτικές εκθέσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 

κυρίως όμως για την έγκυρη δημοσίευση των ανασκαφών που διεξήγαγε. Οι πολυάριθμες μελέτες του 

(αναφέρονται περισσότερα από 125 βιβλία δικά του ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και 500 

σχεδόν άρθρα) αποτελούν έργα αναφοράς για την κυπριακή αρχαιολογία.  

Μετά την τουρκική εισβολή του 1974, ο Β. Καραγιώργης φρόντισε για την ανελλιπή 

πληροφόρηση της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τη συστηματική καταστροφή ή 

αλλοίωση των μνημείων στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα του νησιού.  

Ως επισκέπτης καθηγητής δίδαξε ή έδωσε διαλέξεις σε πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικά 

ινστιτούτα της Κύπρου και του εξωτερικού, εξελέγη δε μέλος ακαδημιών. Το 2016 ορίσθηκε από την 

Κυπριακή Δημοκρατία ως ένα από τα τέσσερα ιδρυτικά μέλη της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, 

Γραμμάτων και Τεχνών.  

Το 1953 νυμφεύθηκε την Jacqueline Karageorghis (1933-2018), μια διακριτική, μειλίχια 

γυναίκα, έγκριτη αρχαιολόγο, με την οποία απέκτησε δύο τέκνα.  

Για το επιστημονικό του έργο και την πολυετή προσφορά του στην επιστήμη της αρχαιολογίας 

βραβεύτηκε από πολλά πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, επιστημονικές εταιρείες, ξένες 

ακαδημίες και τιμήθηκε με βραβεία, παράσημα, τιμητικούς τόμους.  

Με τη σύζυγό του Jacqueline είχαν ένα ανοιχτό, φιλόξενο σπίτι στη Λευκωσία και στην Κισσόνεργα της 

Πάφου, μέσα σε ένα μεγάλο περιβόλι.  

Ο Βάσος Καραγιώργης αγαπούσε πολύ τη γη. Δεν ήταν αφοσιωμένος μόνο σε ό,τι έκρυβε το 

κυπριακό χώμα και σε όσα η ενεργητικότητά του απεκάλυψε για την ιστορία και τον πολιτισμό της 

Κύπρου. Ήταν μεγάλη η αγάπη του στα φυτά· καλλιεργούσε τη γη με την ίδια προσοχή και σεβασμό 

που έδειχνε στα αντικείμενα που απεκάλυπτε και μελετούσε.  

Ας είναι ελαφρύ το κυπριακό χώμα που θα τον σκεπάσει! 

Τέλος Ανακοίνωσης 


