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Το δράμα των

Οι πιο

KYOPF

νέους μας

νες χώρες οι φοιτητές μας μοιάζουν πιο

έχουν ένα μεγάλο όνειρο στη ζωή τους.

πολύ με αθλητές. Αγωνίζονται σκληρc για

Να σπουδάσουν, να πετύχουν. Να γνωρί

να κερδίσουν στεφάνους οχι τόσο γι,~

σουν

τους εαυτούς των qσο για την rιατμδο

νέες

επιθυμίες,

νέους

φόβους,

νέες ελπίδες. Να φύγουν από τα μικρά

τους.

πράγματα για να γνωρίσουν τα μεγάλα

δές τους κι επιστρέψουν με το κολο στην

1\αι όσοι τα καταφέρουν και ηραγματο

ποιf]σουν το μεγάλο τους όνειρο γεύον
ται ας είναι και για λίγο κάποια ευτυχία.
Και αρχίζει μετά η αγωνία, οι κόποι. οι

θυσίες για να εξασφαλίσουν τα πολύτιμα

· Ομως όταν τελειώσουν πς σπου

πατρίδα τους για τους πιο πολλούς αρχι
ζει η τιμωρία. Γίνονται rιαιγνια ιηc; α<λη

ρής πραγματικότητας και αντί να βρουν
νερό να Εεδιψόσουν βρισκουν
κατάΕερες.

προσόντα και τις ειδικότητες τους

Μάταια προσπαθούν να

Αν ρωτf]σετε τους νέους μας επισ-·ήμο

της

ειδικότητας

τουc;.

νες ποιο f]ταν η πιο σημανηκτ'J απόφαση

χνουν τις αυταπάτες και δεν

που πf]ραν στη ζωή τους δεν θα διστά

γνωρίσουν την ηραγματικοτητα. '(οι αρχ~

σουννασαςηοuvπωςήτανηεκλογήπου

ζει το δρόμα και η τραγωδiα τους. Ί~λλ,

<':καμαν εις ό,τι αφορό τον κλάδο που

αναγκάζονται να εργασθοιJν ιιχ; απλοί εr'

προτίμησαν

να

αιωλουθηοουν

· Αλλοι

rιροτίμησαν να γίνουν γ ω rροί. άλλοι χη
μικοί, cΊλλοι οικονομολόγοι. άλλοι γεωπό
νοι. άλλοι μηχανικοί κι ότι Cιλλο μποpει
να απουδάσει στην Ευρ<i.Jπη rΊ ιην
Αμερική

Η χιl.φα που προτίμησαν να σπουδά
σουν γιο άλλους έχει μικρή σημασία και
για άλλους μεγάλη σημασία.

οικονομικά μέσα των νέων μας.

λικές χ<ορες. άλλοι την Αμερική. άλλοι

r:

ό.λλεc; )((1Jρες της Δυτικηc:

Uμως όλοι tεκινηοαν 11ε τον
IC\[0 Ο!'r)Π(>.

i\!0

το δίκαιο μαc; εμείς οι απλοί όνθρωτπ)'
rιου βλέπουμε το δράμα τσcJc;
και λΕ:με. Γιατι αφήνουμε cuτouc, Π)υ;,
νέους μαc να )!CJVouν το σκοπό της
τους;

Γιατi

αφήνουμε

τόσες

αΕιες.

τόσεr;

ιδέες -.ια χάνονται;

Αλλοι

προτψησαν την Ελλc1δα. cΊλλοι τιr; Ανατο

τηv

γάτες, άλλοι ως γκαρσόνια. c1λλοι ως πλα
σιέ, άλλο: Εεvη rεύονται κ ω άλλοι Ψ-' rι:ι
ζωούv σε βάροc; των γονιι,)ν ι ους Και

· Ομως τις

πιο πολλές φορές αυτό σχετίζεται με τα

vo

Για ι-i σrε~ιούμε από τους νέους μας ι σ

θάμρος. Π]\' ελπίδα. τη χαρά
σiα

ιτν c:μγο

; Οι οοφοi μαc; λένε ηως η ζωη αηυπ

λciτω ι..;αι αηό αρνητικά

ολλΓΙ Ι<ΓJ<
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Ο

σης γ;ο ε να καλιΊ rτ:ρο ω:ιριο

Καt (>λα ηηγαί.vυυν t<aλU

που vυ

η6ρουν με τοοοuς ι<όπουc; και τόσα ξεvίj
χτια τα ηολυτιμο διπλώματα τους. Δεν ει

νω δε λiγοι οι ,οηιστήμονεc; μος που 1.:ε τα

άριστα αποτελεσματο τους τίμησαν κι
εξακολουθούν va τιμούν την Κύπρο μar~
στις χώρες που σπούδασαν. Κάποιος iΞέ
νος μου έλεγε κάποτε πως εκει στις iΞέ-

!(].

Ομως

Οα

μου

πείτε

εινω

οι μ(Jνοι

άνθρωποι nou τιμωρούνται. ειvαι οι
άνθρωποι ηου είναι όνεμγοι. Δεν βλi:πε ι ι:
την ανεργία

ηου μαστίζει την Ευρωπη.

την Αμερική και όλες τις καπιταλιστικέ<;

χώρες του κόσμου

