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Λευκωσία, 13 Ιουλίου 2016 

 

ΒΑΘΙΑ ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ JOHN BRADEMAS,  

ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

 

Bαθιά θλίψη εκφράζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου για 

το θάνατο του επιφανούς Eλληνοαμερικανού 

πολιτικού,  ανθρώπου των γραμμάτων και 

διακεκριμένου ακαδημαϊκού, John Brademas (Τζόν 

Μπραδήμας), Επίτιμου Διδάκτορα της Σχολής 

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος απεβίωσε στην Νέα 

Υόρκη, στις 11 Ιουλίου 2016, σε ηλικία 89 ετών. 

 

Σε γραπτή δήλωσή του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης 

τόνισε ότι ο κόσμος των γραμμάτων και της πολιτικής είναι φτωχότερος μετά τον θάνατο του John 

Brademas, προσθέτοντας ότι η οικογένειά του, οι ΗΠΑ, η Ελλάδα και η Κύπρος, έχουν χάσει έναν εξαίρετο 

άνθρωπο και έναν εξαίρετο πολιτικό. «Επρόκειτο για μια πολιτική, οικονομική και ακαδημαϊκή 

προσωπικότητα, γνωστή για την προώθηση της Παιδείας και των Τεχνών. Η προσφορά του Τζον 

Μπραδήμας στην υπηρεσία του ανθρώπου και ιδιαίτερα στην προώθηση της ακαδημαϊκής έρευνας 

διεθνώς, ήταν βαρυσήμαντη. Ουσιαστική ήταν επίσης και  η συμβολή του στην εμπέδωση της 
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Δημοκρατίας και στη θεσμική αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων», σημείωσε ο Πρύτανης, ο οποίος 

εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.  

 

Το 1998, μετά από ομόφωνη εισήγηση του Συμβουλίου της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 

Επιστημών, ο John Brademas, ανακηρύχθηκε Επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής, ενώ το 2008 ήταν ο κύριος 

ομιλητής στην 5η Διάλεξη εις μνήμην Ντίνου Λεβέντη, εκφωνώντας ομιλία με θέμα, “Reflections on a life 

in politics and the Academy”.  

 

Σύντομο βιογραφικό του John Brademas 

Επιφανής Ελληνο- Αμερικανός πολιτικός, που 

διετέλεσε μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων από 

το 1959 έως το 1981. Υπήρξε ο πρώτος Ελληνο-

Αμερικανός που εξελέγη μέλος του Κογκρέσου. Ο 

Τζον Μπραδήμας γεννήθηκε το 1927 στην πόλη 

Μισαγουάκα της πολιτείας Ιντιάνα των ΗΠΑ από 

Έλληνα πατέρα και Αμερικανίδα μητέρα.  

 

Αφού τελείωσε το γυμνάσιο στο Σάουθ Μπεντ της Ιντιάνα με την ανώτατη δυνατή διάκριση 

(valedictorian), σπούδασε κοινωνικές επιστήμες στα Πανεπιστήμια Χάρβαρντ και Οξφόρδης, από όπου 

έλαβε το διδακτορικό του το 1954. Ο Δρ Μπραδήμας διετέλεσε επίτιμος πρόεδρος του Πανεπιστημίου 

της Νέας Υόρκης από το 1981 μέχρι το 1992 και έλαβε τιμητικά πτυχία από 52 κολέγια και πανεπιστήμια, 

συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (2003) και του Πανεπιστημίου Κύπρου (1998). 

 

Το 1954 άρχισε η ενασχόλησή του με την πολιτική, όταν εκτέθηκε ως υποψήφιος του Δημοκρατικού 

Κόμματος στην 3η εκλογική περιφέρεια της Ιντιάνα για μια θέση βουλευτή στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Μετά 

από τις δύο αποτυχημένες απόπειρες, κατάφερε να εκλεγεί στο Κογκρέσο με το Δημοκρατικό Κόμμα, το 

1958, και επανεκλέχθηκε στην συνέχεια άλλες δέκα φορές στην Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι το 1981.  

Ο Δρ Μπραδήμας υπήρξε ο πρώτος Ελληνοαμερικανός πολιτικός που εξελέγη στο Αμερικανικό Κογκρέσο, 

προηγούμενος άλλων σημαντικών Ελληνοαμερικανών πολιτικών, όπως του Πολ Τσόγκα, του Πολ 

Σαρμπάνη και της Ολυμπίας Σνόοου. Μαζί με τον Πολ Σαρμπάνη, είχαν σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος της 

προσπάθειας για δικαίωση της Κύπρου τα πρώτα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τους πιστώνεται 

η μεγάλη επιτυχία του εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία.  

 

To 1981 ανέλαβε πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι το 

1992. Διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου πολλών ιδρυμάτων και οργανισμών στις ΗΠΑ. 



 

Το 2007, παρασημοφορήθηκε με το Μεγάλο Σταυρό του Τάγματος του Μακαρίου Γ΄ από τον τότε 

Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τάσσο Παπαδόπουλο. 

 

Ο Τζον Μπραδήμας απεβίωσε στην Νέα Υόρκη στις 11 Ιουλίου 2016 σε ηλικία 89 ετών.  

 

 

Τέλος ανακοίνωσης 


