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Το Πανεπιστήμιο τίμησε τη Γιορτή των Γραμμάτων 
«Για να ηγείσαι πρέπει να μάθεις να υπηρετείς» 

 
Λευκωσία, 01 Φεβρουαρίου 2010 

 
Με  την  ευκαιρία  της  εορτής  των  Τριών  Ιεραρχών  που  είναι  οι  Άγιοι  Προστάτες  της 
Παιδείας  και  των  Γραμμάτων,    το  Πανεπιστήμιο  Κύπρου,  διοργάνωσε  και  φέτος  τη 
Γιορτή των Γραμμάτων, στο πλαίσιο των κοινωνικών του δραστηριοτήτων.  
 
Ομιλητής  στην  εκδήλωση  που  πραγματοποιήθηκε  την  Τετάρτη  27  Ιανουαρίου,  στην 
Αίθουσα  Τελετών  του  Πανεπιστημίου,  ήταν  ο  Χαρίδημος  Τσούκας,  Καθηγητής 
Στρατηγικής  Διοίκησης  στην  Έδρα  Columbia  Ship Management  στο  Τμήμα  Δημόσιας 
Διοίκησης  και  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  στο  Πανεπιστήμιο  Κύπρου.    Ο  κ.  Τσούκας 
ανέπτυξε  το  θέμα  «Φρόνηση,  κρίση  και  κοινή  λογική:  Στοχασμοί  στην  τέχνη  της 
ηγεσίας», επισημαίνοντας ότι ασκούμε την κρίση μας όταν πασχίζουμε να πετύχουμε 
αμεροληψία και συγχρόνως να επικοινωνήσουμε την κρίση μας στους άλλους. Τόσο η 
αμεροληψία  όσο  και  η  επικοινωνία  ενισχύουν  την  εγκυρότητα  της  κρίσης.  Η 
εγκυρότητα  της  κρίσης  μου  εξαρτάται,  πρόσθεσε  ο  κ.  Τσούκας,  εν  μέρει  από  την 
απόσταση που μπορώ να πάρω απ’ ό,τι ενδεχομένως περιορίζει την κρίση μου (π.χ. το 
συμφέρον μου, την επιθυμία μου να είμαι αρεστός, κλπ) και από την ικανότητά μου να 
διευρύνω τη σκέψη μου, λαμβάνοντας υπόψη τους άλλους. Η κρίση μας καθίσταται πιο 
έγκυρη  όταν  οξύνουμε  την  αμερόληπτη  αντίληψή  μας  (impartial  perception)  και, 
συγχρόνως,  από  την  ικανότητά  μας  να  φανταζόμαστε  κάτι  που  εμπειρικά  δεν 
αντιλαμβανόμαστε ευθέως.  
 
Ο κ. Τσούκας τόνισε παράλληλα ότι η φρόνηση και η στοχαστική κρίση δεν μπορούν να 
περιγραφούν  αλγοριθμικά.  Μπορούν  μόνο  να  αναγνωρισθούν  στις  πράξεις  εκείνων 
που τις ενσαρκώνουν, κατά τεκμήριον εκείνων που ασκούν ηγετική λειτουργία. Πρέπει 
να  διαθέτουμε  καλή  κρίση  για  να  αναγνωρίσουμε  την  καλή  κρίση  όταν  τη 
συναντούμε∙  το φαινόμενο  είναι  κυκλικό,  είπε  ο  Καθηγητής.  Ο φρόνιμος  ηγέτης  έχει 
επίγνωση  του  ρόλου  του  ως  του  ενορχηστρωτή  της  συλλογικής  προσπάθειας∙  του 
ανθρώπου  που,  με  τις  πράξεις  του,  μεριμνά  για  το  κοινό  καλό  –  τους  συλλογικούς 
σκοπούς και τα κριτήρια αριστείας που συνέχουν κάθε οργανωμένη συλλογικότητα. Η  
στοχαστική κρίση που αναμένουμε από τους ηγέτες μας δεν αναπτύσσεται στιγμιαία, 



αποτελεί  έργο  ζωής.  Η  διαισθητική  σύλληψη  της  πραγματικότητας,  η  κριτική  σκέψη, 
και  η  ηθική  συγκρότηση  προϋποθέτουν  τη  βιωματική  εμπειρία,  την  άσκηση,  και  την 
αναστοχαστική  επεξεργασία  του  εαυτού.  Η  ψυχική  ωριμότητα  που  περιμένουμε  να 
διαθέτουν  οι  ηγέτες  μας  συμβαδίζει  με  τον  περιορισμό  του  αναπόφευκτου  ηγετικού 
ναρκισσισμού.  Για  να  κρίνεις  καλά  πρέπει  να  έχεις  επίγνωση  των  εμποδίων  που  ο 
εαυτός σου ή ρόλος σου δημιουργεί∙  για να ηγείσαι, πρέπει  να μάθεις να υπηρετείς. 
«Το τελικό τεστ για έναν ηγέτη», παρατηρεί ο Γουόλτερ Λίπμαν, «είναι να αφήσει πίσω 
του, στους άλλους ανθρώπους, την πεποίθηση και τη θέληση να συνεχίσουν» κατέληξε 
ο κ. Τσούκας.   
 
Την εκδήλωση έκλεψαν με τα τραγούδια τους,  τριάντα φοιτητές από τη φυλή Μασάϊ, 
της  Πατριαρχικής  Ιερατικής  Σχολής Μακαρίου  Γ’  από  την  Κένυα.    Τόσο  ο  Αφρικανός 
Στυλιανός  Μκάνας,  ο  οποίος  πήρε  υποτροφία  από  το  Πανεπιστήμιο  Κύπρου  για 
εκμάθηση  της  ελληνικής  γλώσσας  όσο  και  ο  Αρχιεπίσκοπος  Κένυας  Μακάριος, 
ευχαρίστησαν  τον  Πρύτανη  και  τις  Αρχές  του  Πανεπιστημίου  Κύπρου,  που  με  τη 
βοήθεια και την αποστολή δύο καθηγητριών του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Κένυα, 
ενίσχυσαν ακαδημαϊκά και ηθικά τα εκπαιδευτήριά τους. 
 
Η  εκδήλωση  ενισχύθηκε  ακόμη  περισσότερο  με  την  Οργάνωση  «Εθελοντές  Γιατροί‐
Κυπρος»,  όπου  σε  συνεργασία  με  το  Πανεπιστήμιο  Κύπρου,  παρουσίασαν  έκθεση 
φωτογραφίας στον προθάλαμο της Αίθουσας Τελετών με τίτλο «Αποστολές Ζωής».  Σε 
χαιρετισμό  του  ο  Πρόεδρος  της  Οργάνωσης  Δρ  Γιώργος  Γεωργίου,  ανέφερε  ότι  οι 
εθελοντές  γιατροί  εργάζονται αμερόληπτα ώστε η ανθρωπιστική και  ιατρική βοήθεια 
να φθάνει χωρίς διάκριση στους πάσχοντες συνανθρώπους μας.  Σκοπός τους, ανέφερε 
ο  κ.  Γεωργίου  είναι  να  σώζουν  ζωές  σε  ένα  κόσμο  όπου  τα  ανθρώπινα  δικαιώματα 
πρέπει να διαφυλάσσονται ως κόρη οφθαλμού. 
 
Στην εκδήλωση παρέστησαν, εκτός από τις Πρυτανικές Αρχές, ο Υπουργός Παιδείας και 
Πολιτισμού, εκπρόσωποι κομμάτων, Βουλευτές, Δήμαρχοι και άλλοι επίσημοι.   
 

Τέλος ανακοίνωσης 


