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Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου

Θέµιδος και Ιφιγενείας γωνία, 

Λεµεσός

Το Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού 
Πανεπιστηµίου Κύπρου σας προσκαλεί 
στην εκδήλωση αφιερωµένη στον καθηγητή 
∆ηµήτρη Μαρωνίτη:

Τετάρτη
9 Νοεµβρίου 2016
ώρα 18.30

∆. Ν. Μαρωνίτης: φιλόλογος και δάσκαλος

Πληροφορίες:
τηλ: 25002206 
www.cut.ac.cy/events

Κύριος οµιλητής: Μιχάλης Πιερής

πρόσκληση



Περίληψη οµιλίας

Η οµιλία, πέρα από µια σύντοµη εργο-βιογραφική παρουσίαση, θα 
περιστραφεί γύρω από την τέχνη της διδασκαλίας από τον επιστήµονα 
ανθρωπιστή και τον αγωνιστή διανοούµενο ∆ηµήτρη Μαρωνίτη που 
προώθησε την έννοια της ελεύθερης σκέψης σε δύσκολα χρόνια. Που 
εισήγαγε και έκανε πράξη την έννοια του πανεπιστηµιακού µαθήµατος 
ως προωθηµένης ερευνητικής εµπειρίας και πριµοδότησε την τέχνη της 
δηµιουργικής αναµέτρησης µε τους φοιτητές.

Η προσέγγιση του κορυφαίου αυτού εκπροσώπου των ελληνικών 
γραµµάτων θα γίνει µέσα από τη µατιά ενός µαθητή του και µετέπειτα 
στενού επιστηµονικού του συνεργάτη για τα µαθήµατα και τις µελέτες 
του στο χώρο της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ιδιαίτερα σήµατα 
αναφοράς: Ελληνική Γλώσσα, Σολωµός, Καβάφης, Σεφέρης, 
Μεταπολεµική ποίηση.

Βιογραφικό οµιλητή

O Mιχάλης Πιερής γεννήθηκε στην Eφταγώνια της Kύπρου το 1952. 
Σπούδασε φιλολογία και θέατρο στη Θεσσαλονίκη και στο Πανεπιστήµιο 
του Σίδνεϋ. Εργάστηκε ερευνητικά και διδακτικά σε πολλά πανεπιστήµια 
και ερευνητικά κέντρα της Eλλάδας, της Eυρώπης, της Aµερικής και της 
Aυστραλίας. 

Από το το 1992 έως σήµερα είναι καθηγητής του Πανεπιστηµίου Kύπρου, 
όπου πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Φιλοσοφικής Σχολής, του 
Πολιτιστικού Kέντρου, του Θεατρικού Εργαστηρίου και του Σχολείου 
Ελληνικής Γλώσσας. 

Έχει δηµοσιεύσει µεγάλο αριθµό µελετών στο χώρο της µεσαιωνικής, 
αναγεννησιακής και νεοελληνικής γραµµατείας µε ιδιαίτερη συµβολή στη 
µελέτη του Λεοντίου Mαχαιρά, του Βιτσέντζου Κορνάρου, του Κ. Π. 
Καβάφη, του Γιώργου Σεφέρη, του Κώστα Mόντη και του Τάκη 
Σινόπουλου. 

Iδρυτής και διευθυντής του «Greek Theatrical Workshop» στο 
Πανεπιστήµιο του Σίδνεϋ, της «Θεατρικής Oµάδας Πανεπιστηµίου 
Κρήτης» και του «Θεατρικού Eργαστηρίου  του Πανεπιστηµίου Kύπρου» 
(Θ.E.ΠA.K.), ασχολήθηκε συστηµατικά µε το πανεπιστηµιακό θέατρο 
έχοντας διασκευάσει και διδάξει έργα της νεοελληνικής γραµµατείας. 
 
Έχει εκδόσει δύο θεατρικά έργα, µία συλλογή πεζών κειµένων και 12 
ποιητικές συλλογές και έχει µεταφραστεί στις κυριότερες ευρωπαϊκές 
γλώσσες. 


