
 

 

  
 

 
 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓ. ΜΙΧΑΛΗ ΠΙΕΡΗ 
 

Κατά τη συνεδρία της 10ης Νοεμβρίου 2021 το Συμβούλιο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα σχετικά με την εκδημία του Καθηγητή του Τμήματος 

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Μιχάλη Πιερή (1952-2021). 

 

Το Συμβούλιο της Φιλοσοφικής Σχολής εκφράζει τη βαθιά λύπη των μελών του για τον αδόκητο 

θάνατο του συναδέλφου και συνεργάτη Καθηγητή Μιχάλη Πιερή στις 3 Νοεμβρίου 2021. Ακάματος 

ερευνητής, αγαπητός πανεπιστημιακός δάσκαλος, γόνιμος μεταφραστής, καταξιωμένος ποιητής, 

πολυπράγμων θεατράνθρωπος και ικανότατος καλλιτεχνικός διευθυντής ο Μιχάλης Πιερής αφήνει 

δυσαναπλήρωτο κενό στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στον πνευματικό κόσμο της Κύπρου αλλά 

και στον ευρύτερο ελληνικό και διεθνή χώρο. 

 

Η σταδιοδρομία του μοιράστηκε μεταξύ των Φιλοσοφικών Σχολών των νεοσύστατων 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων των δύο μεγαλονήσων του Ελληνισμού, της θετής του πατρίδας Κρήτης 

και της ιδιαίτερής του πατρίδας Κύπρου, στις οποίες υπηρέτησε ουσιαστικά από την ίδρυσή τους, 

πρώτα στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης (1984-1992) και στη συνέχεια στο Τμήμα 

Ελληνικών Σπουδών, Φιλοσοφίας και Ιστορίας και ακολούθως στο Τμήμα Βυζαντινών και 

Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου (1992-2019). Υπό την ιδιότητα του Κοσμήτορα 

της Φιλοσοφικής Σχολής ή του Προέδρου του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου πρωτοστάτησε στην ίδρυση, οργάνωση, στελέχωση και ανάπτυξή τους. Το 

επιστημονικό του κύρος και το ευρύ δίκτυο γνωριμιών του ευνόησαν την προσέλκυση στη 

Φιλοσοφική Σχολή νεοελληνιστών εγνωσμένου κύρους, είτε σε μόνιμη βάση είτε ως επισκεπτών  

καθηγητών είτε ως συμμετεχόντων  σε διεθνή συνέδρια. Παράλληλα, έδωσε την ευκαιρία σε νέους 

επιστήμονες να ξεκινήσουν την πανεπιστημιακή τους σταδιοδρομία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως 

διδακτικό προσωπικό ή ως ερευνητές σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, για τα οποία είχε 

εξασφαλίσει σημαντική χρηματοδότηση. Παράλληλα, με δικές του ενέργειες ιδρύθηκε το 1998 το 

Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, πρωτοβουλία που στέφθηκε με απόλυτη 

επιτυχία. 
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Η εμπνευσμένη διδασκαλία του Μιχάλη Πιερή μέσα και έξω από τις αίθουσες διαμόρφωσε πολλές 

σειρές φοιτητών. Απόλυτη έκφραση της διαδραστικής διδακτικής μεθόδου του υπήρξε ο 

συναρπαστικός συνδυασμός φιλολογικής μελέτης και θεατρικής προσαρμογής έργων της κρητικής 

αναγέννησης και της κυπριακής μεσαιωνικής και νεότερης γραμματείας σε δική του διασκευή με 

ηθοποιούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η δημιουργία του Θεατρικού Εργαστηρίου του 

Πανεπιστημίου Κύπρου (Θ.Ε.ΠΑ.Κ.) υπήρξε αποκλειστικά δικό του επίτευγμα και ανέδειξε τις 

ικανότητές του να οργανώνει, να ηγείται, να διδάσκει και να εμπνέει ερασιτέχνες ηθοποιούς σε 

πειραματικά θεατρικά εγχειρήματα. Με τις θεατρικές αυτές διασκευές του Πιερή, το Θ.Ε.ΠΑ.Κ. έκανε 

πολλές περιοδείες σε ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας αισθητή την παρουσία της Κύπρου στη διεθνή 

καλλιτεχνική ζωή. 

 

Στενά συνδεδεμένο με το Θ.Ε.ΠΑ.Κ., το Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Αρχοντικό 

της οδού Αξιοθέας, μια εμβληματική περιοχή της εντός των τειχών διαιρεμένης Λευκωσίας, υπήρξε εν 

πολλοίς προσωπικό δημιούργημα του Μιχάλη Πιερή και ίσως το εντυπωσιακότερο επίτευγμά του, 

εκείνο με το οποίο πέτυχε τη μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση του κοινωνικού συνόλου. Ως 

καλλιτεχνικός διευθυντής του Κέντρου φιλοξένησε στον χώρο της Αξιοθέας ντόπιους και διεθνείς 

καλλιτέχνες, αναδεικνύοντας τα φεστιβάλ της σε χώρο γόνιμου διαπολιτισμικού διαλόγου. 

 

Το πλούσιο διοικητικό, διδακτικό, ερευνητικό, συγγραφικό και καλλιτεχνικό έργο του Μιχάλη Πιερή 

κατέστησαν τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου διεθνές κέντρο ελληνικών σπουδών. Ο 

εκλιπών ανέδειξε τη μεσαιωνική, αναγεννησιακή και νεότερη γραμματεία της Κύπρου σε σημαντική 

συνιστώσα της ευρύτερης ελληνικής και κατέστησε δημοφιλή και οικεία έργα όπως το Χρονικό του 

Λεοντίου Μαχαιρά. Το πολυσχιδές έργο του παραμένει ζώσα κληρονομιά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

για τους συνεργάτες και τους φοιτητές του, αποτελεί δε παρακαταθήκη και πρόκληση για τις 

επόμενες γενεές φοιτητών, ερευνητών και πανεπιστημιακών δασκάλων. 

 

Για να τιμήσει τη μνήμη και το πολύπλευρο έργο του Μιχάλη Πιερή, το Συμβούλιο της Φιλοσοφικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει τις ακόλουθες ενέργειες: 

 

1. Υποβολή πρότασης προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κύπρου για ονομασία αίθουσας στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου προς τιμήν του. 

2. Προσφορές των μελών της Σχολής στη μνήμη του εκλιπόντος και δωρεά του ποσού που θα 

συγκεντρωθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο. 

3. Οργάνωση συνεδρίου στη μνήμη του και έκδοση του σχετικού αναμνηστικού τόμου. 

 

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του για την αιφνίδια και 

πρόωρη απώλειά του. Ο Μιχάλης Πιερής ζει μέσα από το έργο του. 

 

Τέλος Ανακοίνωσης 


