
Παιδεία Ημι-μάθειας ή Παιδεία Συμ-πάθειας

Ακόμα μια χρονιά επιστρέφω στην Κύπρο μόνο και μόνο για ανακαλύψω πως 
οπισθοδρομήσαμε ως λαός. 
Αιτία αυτή τη φορά οι διαμάχες που έχουν ξεσπάσει μεταξύ των κομμάτων για το 
θέμα της παιδείας. 
Εν τω μεταξύ έχω μείνει άναυδος με τα μνημόσυνα για τους ήρωες. Κάθε Κυριακή 
είναι τουλάχιστον δύο ή τρία μνημόσυνα. Έτσι απλά για να μην ξεχνιόμαστε και να 
αγωνιζόμαστε…
Πίσω πάλι στο θέμα της παιδείας, η Κύπρος πρέπει να είναι η μοναδική χώρα της Ε.Ε 
όπου η παιδεία της καθορίζεται από την Εκκλησία. Από τους ανθρώπους δηλαδή που 
έχουν ως κύρια πηγή μόρφωσής τους ένα μονάχα βιβλίο, την Βίβλο…ΗΜΑΡΤΟΝ 
δηλαδή!!!
Αυτό που με ξαφνιάζει ακόμα περισσότερο είναι η στάση της ΕΔΕΚ που όπως 
καταδεικνύει δε θα έπρεπε να είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος 
αλλά του Σοσιαλιστικού Κόμματος Μέσης Ανατολής μαζί με τα δήθεν σοσιαλιστικά 
κόμματα της Παλαιστίνης, Σύριας, το κόμμα το Σαντάμ στο Ιράκ κτλ.         
Όλοι αυτοί που καταδικάζουν τις πρωτοβουλίες του Υπουργού για μία 
επαναπροσεγγιστική παιδεία δείχνουν τις πραγματικές προθέσεις τους στην 
προοπτική λύσης του κυπριακού προβλήματος και πως είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως 
από την ιστορία. 
Θα προσπαθείσω να γίνω πιο σαφείς με το ακόλουθο περιστατικό. Τον Απρίλη του 
2006 καθώς ολοκλήρωνα τις μεταπτυχιακές σπουδές μου στις Ευρωπαϊκές Σπουδές 
στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ με προσέγγισαν δυο συμφοιτητές από το μάθημα 
των Εύρο-Ατλαντικών Σχέσεων (ένας Παλαιστίνιος και μια Τουρκάλα) και μου 
πρότειναν να συμμετάσχω μαζί τους σε κάτι εργαστήρια προσομοίωσης των 
διαπραγματεύσεων των Η.Ε για το Κυπριακό. Τα εργαστήρια έλαβαν μέρος στο 
Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης και εγώ όλος τυχαίος ήμουνα στην ομάδα που 
αντιπροσώπευε τις Έλληνο-Κυπριακή θέσεις. Μάλιστα σε  μία από τις συνεδριάσεις 
μας παρευρίσκετο και εκπρόσωπος της Κυπριακής Πρεσβείας από την Χάγη. Στην 
ομάδα που αντιπροσώπευε τις Τουρκο-Κυπριακές θέσεις βρίσκονταν και δύο 
Τουρκο-Κύπριοι οι οποίοι σπούδαζαν στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Σε αυτό το 
σημείο μπορώ να πω πως η προσομοίωσης μας ήταν άψογή γιατί όχι ούτε σε 34 
χρόνια δεν θα βρίσκαμε λύση αλλά ούτε σε 104 χρόνια. Εκεί ήταν που 
συνειδητοποίησα τα τεράστια προβλήματα επικοινωνίας ( με την απουσία μιας κοινής 
γλώσσας) μεταξύ των νέων Τουρκο-Κυπρίων και Ελληνο-Κυπρίων και το μεγάλο 
χάσμα Ιστορίας που υπάρχει. Ο κάθε ένας από μας γνώριζε μόνο για τα δεινά της 
δικής του κοινότητας. Όλα τα άλλα ήταν προπαγάνδα του εχθρού. 
Προσωπικά αυτή η εμπειρία μου έδωσε την ευκαιρία να πάω πίσω στην διπλωματικοί 
εργασία μου η οποία ασχολείτο με τα θέματα του Κυπριακού και του Κοσσόβου και 
τις προοπτικές ομοσπονδιακών λύσεων και να αναζητήσω εναλλακτικές ιστορικές 
πήγες προσεγγίζοντας τα θέματα από μια διαφορετική προοπτική. 
Το ερώτημα που γεννιέται μέσα από αυτήν την ιστορία είναι πώς μπορεί μία 
οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού προβλήματος να είναι βιώσιμη εάν οι λαοί και 
ειδικά οι νέοι που θα κληθούν να την εκπληρώσουν όχι μόνο δεν μιλάνε την ίδια 
γλώσσα αλλά ούτε έχουν το ίδιο σημείο αναφοράς στην ιστορία όσο αφορά τα αίτια 
τις αφορμές και τα δεινά του προβλήματος. 
Αλλά όχι!! Η παιδεία της Κύπρου μας πρέπει να είναι αντικατοχική, αγωνιστική και 
ξέρω και εγώ τι άλλο θα ακούσουμε από τους κέρβερους του όχι. Αυτό που δεν λένε 
όλοι αυτοί ανοικτά είναι πως κατ’ αυτούς η παιδεία της Κύπρου πρέπει να είναι και 



ρατσιστική. Μόνο έτσι θα μπορέσει η νήσος μας να διατηρήσει την ελληνικότητα της 
εις τους αιώνας των αιώνων…Αμήν.
Αυτό που δεν φαίνεται να καταλαβαίνουν πολλοί είναι ότι μια επαναπροσεγγιστική 
παιδεία είναι πολύ περισσότερο αντικατοχική γιατί εστιάζει την προσοχή μας ενάντια 
στα κατοχικά στρατεύματα και όχι στους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους με τους 
οποίους ούτως ή άλλος πρέπει να συζήσουμε αφού τα κατοχικά στρατεύματα 
αποχωρήσουν. Επίσης μια επναπροσεγγιστική παιδεία είναι πολύ περισσότερο 
αγωνιστική γιατί, όπως θα έλεγε και ο ίδιος ο Χριστός, χρειάζεται πολύ περισσότερη 
προσπάθεια για να μην ξεχνάμε αλλά να συχωρούμε από το να μην ξεχνάμε και να 
αγωνιζομαστε. Πρώτα, πρώτα όμως πρέπει να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλο στα μάτια, 
να συνχωρίσουμε τους ίδιους τους εαυτούς μας και μετά μαζί να οικοδομήσουμε ένα 
κοινό μέλλον για όλους τους κατοίκους της Κύπρου. Αυτό μου έχει διδάξει η τρίμηνη 
μου παραμονή στην Νότιο Αφρική κατά την διάρκεια της οποίας συνέγραψα την 
δεύτερη μου διπλωματική μου έρευνα για τα Μέσα Μαζικής Ενημερώσεις σε 
μεταβατικές κοινωνείες.    
               


