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Λευκωςία, 26 Ιουλίου 2011 

H ΠΙΟ ΔΙΑΗΜΗ ΤΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ  

ΠΕΡΑΕ ΣΗΝ ΑΙΩΝΙΟΣΗΣΑ  

 

Το Πανεπιςτιμιο Κφπρου εκφράηει τθ βακιά κλίψθ των  μελϊν τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ για το 

κάνατο του διεκνϊσ  καταξιωμζνου ςκθνοκζτθ, μεταφραςτι και ςτοχαςτι Μιχάλθ Κακογιάννθ. Ο 

μεγάλοσ Ζλλθνασ τθσ Κφπρου, ο οποίοσ ιταν και Επίτιμοσ Διδάκτορασ τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ του 

Πανεπιςτθμίου Κφπρου, άφθςε πίςω του μια αξεπζραςτθ πνευματικι διακικθ, με τθν οποία ςυνζβαλε 

κακοριςτικά ςτθ διαμόρφωςθ τθσ πολιτιςμικισ παρουςίασ των νεοελλινων ςτο διεκνι χϊρο. 

Άνκρωποσ με εγριγορθ πολιτικι ςυνείδθςθ, ο Μιχάλθσ Κακογιάννθσ δεν δίςταςε να εκφράςει τθ ςτάςθ 

του ενάντια ςτθ γερμανικι κατοχι ςτθν Ελλάδα με τισ ιςτορικζσ εκπομπζσ του από το BBC (1941–1944)· 

τθν αντίςταςι του κατά τθσ δικτατορίασ ςτθν Ελλάδα (1967–1974), κακϊσ και τθν εν γζνει αντίδραςι του 

ςτα αυταρχικά κακεςτϊτα. O ςυγκλονιςμόσ που ζνιωςε από τθν καταςτροφι τθσ Κφπρου το 1974 δεν 

μπόρεςε να καταλαγιάςει, ακόμθ και φςτερα από τθν καταγραφι των τραγικϊν εκείνων τεκμθρίων τθσ 

αιμάςςουςασ ιςτορίασ του τόπου, ςτο ςυγκλονιςτικό ζργο τεκμθρίωςθσ «Αττίλασ 1974» (1975), μια 

καλλιτεχνικι εργαςία μεταιχμίου, όπου θ τζχνθ του ιςορρόπθςε ανάμεςα ςτο ντοκιμαντζρ και τθν 

προςωπικι ταινία. 

Το ζργο του Μιχάλθ Κακογιάννθ (κεατρικό, κινθματογραφικό, μεταφραςτικό και δοκιμιακό) ζχει 

ςθμαδζψει καίρια και αποφαςιςτικά το ςφγχρονο νεοελλθνικό πολιτιςμό. Πρόκειται για ζνα ζργο 

ςθμαντικό και κακοριςτικό, για το οποίο ο μεγάλοσ κφπριοσ ζχει τιμθκεί με πολλζσ διακρίςεισ, ανάμεςα 

ςτισ οποίεσ τρία Όςκαρ, και δφο βραβεία ςτο φεςτιβάλ Καννϊν.  

Οι καλλιτεχνικζσ αξίεσ που καλλιζργθςε ο Μιχάλθσ Κακογιάννθσ δεν περιορίηονται ςτο ςτενό χϊρο του 

ατομικοφ εργαςτθρίου. Απεναντίασ, ζχουν μιαν άλλθ διάςταςθ, πολιτικι και θκικι, γιατί αφοροφν τθν 

κοινωνία και τθν εποχι που τισ ενζπνευςε και τισ ζκρεψε. Πρόκειται για τθν αγωνιϊδθ προςπάκεια ενόσ 

ςυνειδθτοφ τεχνίτθ και ενόσ ςκεπτόμενου πολίτθ, να αποτυπϊςει τθν εποχι του, μζςα από διαδοχικζσ 

προςεγγίςεισ ςτθν ίδια πολιτιςμικι περιοχι. Για αυτό και το ζργο του κα παραμείνει ηωντανό, ωσ ζνα 



 
 

πολφτιμο και ανκεκτικό καλλιτεχνικό τεκμιριο για τθν ανάγνωςθ που επιχείρθςε θ εποχι μασ ςτθν 

ιςτορία και τουσ λογοτεχνικοφσ μφκουσ τθσ, προκειμζνου να κατανοιςει καλφτερα το παρόν τθσ. 

Δεν κα ιταν υπερβολι, παραφράηοντασ μια ςκζψθ του ίδιου του Μιχάλθ Κακογιάννθ, να ειπωκεί ότι θ 

χειρότερθ εξυπθρζτθςθ που μπορεί να προςφζρει κανείσ ςτθν προςωπικότθτα και το ζργο του, είναι να 

τα προςεγγίςει με το είδοσ του ςεβαςμοφ που προορίηεται για τουσ νεκροφσ. 

 

 

Τζλοσ Ανακοίνωςθσ 

 
 

 


