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Δίλαη ηδηαίηεξε ηηκή θαη επραξηζηώ ην Παλεπηζηεκίνπ 

Κύπξνπ πνπ ηηκά ηε κλήκε ηνπ παηέξα κνπ 

ζεζκνζεηώληαο ην βξαβείν Σηέιηνπ Ισάλλνπ.  

 

Σηε ζύληνκε απηή νκηιία πξνηίζεκαη λα αλαθεξζώ ζε 

ηξία ζηνηρεία πνπ ραξαθηήξηδαλ ηνλ παηέξα κνπ  

 

 ηε θέληση,  

 ηελ αγάπη για τον τόπο θαη  

 ηελ ευθύτητα 

 

όρη γηα ιόγνπο απηναλαθνξηθνύο αιιά γηαηί κπνξνύλ λα 

απνδεηρζνύλ ρξήζηκα ζηελ ηξέρνπζα θξίζηκε επνρή πνπ 

δηαλύνπκε.  

 

Θα πεξηνξηζηώ ζηα απαξαίηεηα.  

 

 

 

 

 

 

 



1. Η δύναμη ηης θέληζης 

 

Τελ επνρή πνπ ν παηέξαο κνπ έδεζε ηελ ελειηθίσζή ηνπ 

ζηελ Κύπξν, ήηαλ δύζθνιν λα ζπνπδάζεη θαλείο. 

Γξαζηεξηνπνηήζεθε ζ’ έλα ηξαρύ θνηλσληθό, νηθνλνκηθό 

θαη πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ, ηόζν δηαθνξεηηθό από ην 

ζεκεξηλό, ώζηε ιίγνη κπνξνύλ αθόκε θαη λα 

θαληαζηνύλ.  

 

Απηό, όκσο, δελ εκπόδηζε ηελ εμέιημή ηνπ, δείρλνληαο ζε 

όινπο καο ηη κπνξεί λα θαηαθέξεη θαλείο κε ηηο δπλάκεηο 

πνπ έρεη κέζα ηνπ, δειαδή κε ηελ δύναμη ηηρ θέληζηρ. 

 

Σηέθνκαη ζηε ζεκαζία πνπ έρεη ζήκεξα κηα ηέηνηα 

ζηάζε. Με ηε δηαξθή εγξήγνξζε θαη ηε δύναμη ηηρ 

θέληζηρ κπνξεί θαλείο λα αλαηξέςεη θάζε αλαζηαιηηθό 

δεδνκέλν, εκπόδην θαη πεξηνξηζκό.  

 

Τί είλαη ε δύλακή ηεο ζέιεζεο;  

 

Δίλαη ε εζσηεξηθή ηθαλόηεηα λα παίξλνπκε απνθάζεηο 

θαη λα ελεξγνύκε δεκηνπξγηθά, αλεμαξηήησο εζσηεξηθώλ 

ή εμσηεξηθώλ αληηζηάζεσλ θαη δπζθνιηώλ.   

 

Δίλαη ε ηθαλόηεηα λα αλαιακβάλνπκε δξάζεηο θαη λα 

επηλννύκε πξννπηηθέο, αθόκε θη αλ απηέο ρξεηάδνληαη 

επίκνλε θαη θνπηαζηηθή πξνζπάζεηα. 

 

 

 

 

 



Λέλε όηη ν Πιάησλ ξώηεζε θάπνηε ην Σσθξάηε, θαηά ηε 

δηάξθεηα ελόο πεξηπάηνπ ηνπο, ηη ζα ρξεηαδόηαλ λα θάλεη 

γηα λα επηηύρεη εθείλν πνπ ζέιεη.  Ο Σσθξάηεο ζπλέρηζε 

ηνλ πεξίπαηό ηνπ, ώζπνπ έθηαζαλ ζε κηα πεγή γηα λα 

πηνύλ λεξό.  

 

Όηαλ ν Πιάησλ έζθπςε λα πηεη λεξό, ν Σσθξάηεο 

βνύηεμε ην θεθάιη ηνπ κέζα ζηε γνύξλα, έσο όηνπ ν 

Πιάησλ βγαίλνληαο απόηνκα από ην λεξό ηνπ ιέεη:  

 

-Τι κάνειρ εκεί; Παρ να με πνίξειρ;  

 

Ο Σσθξάηεο ηόηε απνθξίζεθε ήξεκα:  

- Όηαν θα θέλειρ κάηι με ηην ίδια λασηάπα πος ήθελερ 

αςηή ηην ανάζα, ηόηε ξέπειρ πωρ θα ηο πεηύσειρ. 

 

Απηή είλαη, ινηπόλ, κηα έλλνηα θιεηδί πνπ καο ρξεηάδεηαη 

πεξηζζόηεξν απ’ νηηδήπνηε άιιν ζήκεξα. Ιδίσο όηαλ, 

όπσο ζηηο κέξεο καο, πεξηηξηγπξηδόκαζηε από έλα ηόζν 

αλεζπρεηηθό θαη αληίμνν θνηλσληθό, νηθνλνκηθό θαη 

γεσπνιηηηθό πεξηβάιινλ.  

 

Η δύναμη ηηρ θέληζηρ –θη εληέιεη, ην πάθορ-  είλαη 

εθείλν πνπ καο δίλεη επραξίζηεζε θαη θίλεηξν δξάζεο, 

κεηαηξέπνληαο ηα εκπόδηα ζε επθαηξίεο, ηα 

κεηνλεθηήκαηα ζε πιενλεθηήκαηα, ηελ ίδηα ηελ αδπλακία 

ζε δύλακε.  

 

 

 

 

 

 



2. Η αγάπη για ηον ηόπο 

 

Όζν θη αλ είλαη πνιύηηκε θαη, εληέιεη, αλαηξεπηηθή 

απέλαληη ζηηο δπζρέξεηεο, κηα ηέηνηα δύναμη ηηρ θέληζηρ, 

από κόλε ηεο δελ αξθεί. Χξεηάδεηαη θαη ε αίζζεζε ηνπ 

όηη αλήθνπκε ζε έλα επξύηεξν θνηλσληθό ζύλνιν, εθείλν 

πνπ ζηηο ζύγρξνλεο ζπνπδέο απνθαιείηαη αίζθηζη ηος 

ανήκειν θαη αληηιακβαλόκαζηε ζαλ αγάπε γηα ηνλ ηόπν 

καο.  

 

Μηα ηέηνηα amor patriae, αγάπε γηα ηελ παηξίδα, δελ 

έρεη θακία ζρέζε  κε ηνπο εζληθηζκνύο νύηε κε άιιεο 

παξάινγεο ηδηνπνηήζεηο αιιά κε ηελ εθηίκεζε θαη ηελ 

εκπηζηνζύλε πνπ έρνπκε απέλαληη ζηνλ ηόπν θαη ηνπο 

αλζξώπνπο ηνπ. Τελ εκπηζηνζύλε καο απέλαληη ζηελ 

θνηλσλία θαη ηνπο Άιινπο.  

 

Ο παηέξαο κνπ αγάπεζε ηδηαίηεξα ηνλ ηόπν θαη ηελ 

παηξίδα ηνπ, ππνζηήξημε ηνλ πνιηηηζκό ηεο θαη 

ελζάξξπλε, όζν ηίπνηε άιιν, ηε κάζεζε θαη ηελ παηδεία.  

 

Μόλν ράξε ζηελ παηδεία κπνξνύκε λα έρνπκε ζήκεξα 

αλζξώπνπο ζθεπηόκελνπο, δεκηνπξγηθνύο, θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλνπο, κνξθσκέλνπο αιιά θαη επζπλείδεηνπο 

πνιίηεο. Παηδεία δε ζεκαίλεη απιή δηόγθσζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ αιιά γλώζε πνπ αληιεί από απηό πνπ 

απνθαινύκε αμίεο, αξρέο. Απηό άιισζηε καο δίδαμαλ 

θαη νη Αξραίνη Έιιελεο, νη νπνίνη έδηλαλ πξνηεξαηόηεηα 

ζηε ζνθία θαη όρη ζηε γλώζε. Δμνύ θαη ν όξνο θηιν-

ζνθία. 

 

 

 



Δπηηξέςηε κνπ λα αλαθέξσ πώο αληηιακβάλνκαη απηή ηε 

ζνθία ζήκεξα. Γελ πξόθεηηαη γηα θάηη εμηδαληθεπκέλν 

θαη απξνζπέιαζην αιιά γηα ηελ αθνκνησκέλε γλώζε ε 

νπνία ζπλδέεη ηνλ άλζξσπν κε ηελ νιόηεηά ηνπ. 

 

Θέινληαο λα ζπκβάινπκε ζην όξακα απηό, ε κεηέξα κνπ 

καδί κε ηελ αδειθή κνπ θαη εκέλα πξνζθέξακε ηε 

Γσξεά πξνο ην Παλεπηζηήκην ηεο Ομθόξδεο γηα ηελ 

Αλέγεξζε ηνπ Νένπ Δξεπλεηηθνύ Κέληξνπ ηεο Σρνιήο 

Κιαζηθώλ θαη Βπδαληηλώλ Σπνπδώλ. Μηα ηέηνηα δσξεά 

ζηνρεύεη ζηελ πξνβνιή θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ειιεληθνύ 

πνιηηηζκνύ πέξαλ ησλ εζληθώλ καο ζπλόξσλ. Η Σρνιή, 

πνπ έρεη κία ηζηνξία 500 εηώλ, κεηνλνκάζηεθε θαη ηώξα 

θέξεη ην όλνκα ηνπ παηέξα καο: Σρνιή Σηέιηνπ Ισάλλνπ.  

 

Σηελ πξναγσγή ηεο γλώζεο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

παηδείαο ζηνρεύεη θαη ε δσξεά γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ 

Κέληξνπ Πιεξνθόξεζεο - Βηβιηνζήθε Σηέιηνο Ισάλλνπ 

ζην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, εδώ ζηε Λεπθσζία ζηελ 

παηξίδα ηνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Η εσθύηηηα 

 

Η επζύηεηα, ήηαλ έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ παηέξα 

κνπ. Σπκπεξηθεξόηαλ ζε όινπο αλεμαηξέησο κε ηζόηηκν 

θαη άκεζν ηξόπν. Γελ ρώξηδε ηνπο αλζξώπνπο ζε 

αμησκαηνύρνπο ή επηθαλείο –πνπ απαηηνύλ εηδηθή 

επγέλεηα- θαη αζήκαληνπο. Απελαληίαο, καο παξόηξπλε 

λα κελ πεξηθξνλνύκε θαλέλαλ θαη, πξνπάλησλ, λα 

γλσξίδνπκε ηνλ εαπηό καο θαη λα είκαζηε αιεζηλνί 

απέλαληη ζε όινπο.  

 

Να γλσξίδνπκε ηνλ εαπηό καο. Η θξάζε απηή καο 

ζπλδέεη κε ηνλ πεξίθεκν αθνξηζκό ηνπ «γλώζη ζαπηόλ», 

ν νπνίνο έρεη κηα καθξά παξάδνζε ζηνλ πνιηηηζκό καο.  

 

Τν ξεηό ήηαλ ραξαγκέλν ζην Ναό ηνπ Απόιισλνο ζηνπο 

Γειθνύο. «Γλώζη ζαπηόλ» ζεκαίλεη γλώξηζε ηνλ εαπηό 

ζνπ θαη, θαηά ζπλέπεηα, γλώξηζε ην όξηά ζνπ. Πιάη ζ’ 

απηό αλαγξάθνληαλ κηα άιιε ξήζε, εμίζνπ ζεκαληηθή: 

ην «κεδέλ άγαλ», πνπ ζεκαίλεη «καμία σπερβολή».  

 

Κπξίεο θαη θύξηνη εδώ ζα ζηακαηήζσ ππνγξακκίδνληαο 

όηη απηά ηα ηξία ζηνηρεία  

 

 ε θέληση,  

 ε αγάπη για τον τόπο θαη  

 ε ευθύτητα  

 

βξίζθνληαη ζε δηαξθή ζρέζε ακνηβαηόηεηαο, 

ζπζηήλνληαο έλα πνιύηηκν δεύγνο ήθοςρ θαη ζωήρ γηα 

όινπο καο.  

 

Δπραξηζηώ 


