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«Tην πέτρα την πελετζητή,  
στήνουν την στο καντούνι» 
 
* της Χρυσάνθης Λοϊζίδου  

Κάθε φορά που αντιμετωπίζω μια καινούρια πρόκληση και ετοιμάζομαι για 

ένα νέο ταξίδι ζωής, στα αυτιά μου αντηχούν τα λόγια του δασκάλου μου, 
του αείμνηστου εκπαιδευτικού και λογοτέχνη Θεοδόση Νικολάου, «να 

θυμάσαι Χρυσάνθη, την πέτρα την πελετζητή, στήνουν την στο 
καντούνι», που μου είπε με εκείνο το αξέχαστο γλυκό χαμόγελο και 

μειλίχιο ύφος, λίγο πριν αναχωρήσω για σπουδές στο εξωτερικό.  Όπως 
μου εξήγησε τότε ο δάσκαλός μου, η πιο πάνω κυπριακή παροιμία, κομμάτι 

της ανεκτίμητης λαϊκής μας θυμοσοφίας, αναφέρεται στην πελεκητή πέτρα 
που, λόγω της αντοχής της, τοποθετείται ως ακρογωνιαίος λίθος στο 

οικοδόμημα, ενώ αλληγορικά επισημαίνει τη σημασία της παιδείας και της 
πνευματικής καλλιέργειας στη δυνατότητα του ανθρώπου να αντιστέκεται 

και να αντιμετωπίζει με σθένος και ήθος τις δυσκολίες. 
  

Τον περασμένο μήνα 1392 απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου 

γιόρτασαν με συγγενείς και φίλους την αποφοίτησή τους, που για πολλούς 
από αυτούς σηματοδοτεί  το τέλος της φοιτητικής ζωής και το ξεκίνημα της 

αναζήτησης εργασίας.  Θέλω να πιστεύω πως,  κατά τη διάρκεια της 
φοίτησής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι σημερινοί απόφοιτοι 

διδάχτηκαν το πιο σημαντικό, ότι η μάθηση και η παιδεία δεν τελειώνουν 
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στην παραλαβή ενός πτυχίου, αλλά αντιθέτως μπορούν και πρέπει να είναι 
ένα συνεχές και ατέρμονο ταξίδι.  Με την πάροδο του χρόνου, η γνώση 

αυτή καθεαυτή ξεθωριάζει, η γνώση όμως που σταδιακά  μετουσιώνεται σε 

σοφία και πνευματική καλλιέργεια, είναι αυτή που φωτίζει τη ζωή μας και 
μας βοηθά να αντιστεκόμαστε, να αντέχουμε και να επιβιώνουμε, έτσι 

ακριβώς όπως «την πέτρα την πελετζητή».  
 

Οι απόφοιτοί μας ρίχνονται στον αγώνα της επιβίωσης και της εξεύρεσης 
εργασίας σε πολύ δύσκολους καιρούς.  Η νεανική ανεργία μια 

πραγματικότητα που καραδοκεί να κτυπήσει την πόρτα σε αρκετούς από 
αυτούς, με όρους όπως η ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας, η 

επιχειρηματικότητα, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, τα πράσινα επαγγέλματα να 
διαμορφώνουν μια αγορά εργασίας γεμάτη προκλήσεις και αυξημένες 

απαιτήσεις. Η δημιουργία μιας πολύ ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας, ως 
συνέπεια της οικονομικής κρίσης, στην οποία περισσότερες ευκαιρίες 

επιβίωσης έχουν οι απόφοιτοι πανεπιστημίων που κατέχουν, εκτός από 
ακαδημαϊκά προσόντα, και σημαντικές δεξιότητες όπως διαπροσωπική 

επικοινωνία, ενσυναίσθηση, προσαρμοστικότητα, κοινωνικοποίηση-

δικτύωση, προγραμματισμός, οργάνωση, ηγεσία, ομαδικότητα, συνεργασία 
κλπ,    προβάλλουν την ανάγκη πλέον,  για την προώθηση ανάμεσα και 

στους κύπριους νέους μιας  κουλτούρας μη τυπικής μάθησης, όπως 
διαφαίνεται και μέσα από τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τη μη τυπική μάθηση, την οποία τα κράτη μέλη θα κληθούν να 
εφαρμόσουν.   

 
Δεν είναι όμως μόνο οι νέες συνθήκες αγοράς εργασίας που προβάλλουν 

πλέον την ανάγκη και την αξία της συνεχούς μάθησης και της δια βίου 
εκπαίδευσης, αλλά το σύνολο της κοινωνίας που, σήμερα όσο ποτέ άλλοτε,  

έχει ανάγκη από «πέτρες πελετζητές», που να έχουν το σθένος και το ήθος 
να ανορθώσουν ή/και να ξανακτίσουν θεσμούς-οικοδομήματα τα οποία να 

αντιστέκονται στην όποια διάβρωση… 
                                                    

Χρυσάνθη Λοϊζίδου 

Υπεύθυνη Τομέα Φοιτητικής Μέριμνας    
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας  

Πανεπιστήμιο Κύπρου 
                                    

    
 


