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ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ* 

Γράφει και επιμελείται ο Σπύρος Αθανααιάδnς 

Πλειοψηφία τα παιδιά εποίκων στα σχολεία. Σάλο 

προκαλούν τα ευρήματα της έρευνας των Τ/κ δασκάλων 

Εθνικιστικοί κύκλοι ενοχλήθηκαν επειδή η έρευνα αναφερόταν σε κυπριακή 

Δημοκρατία και δεν γινόταν αναφορά σε «ΤΑΒΚ» επικρίνοντας τους δασκάλΟυς 

επειδή χρησιμοποιούν ορολογίες που συνηθίζουν οι Ε/κ. 

Μια έρευνα τnς συντεχνίας των τουρκοκύπριων δασκάλων έφερε για μια ακόμη 

φορά στην ημερησία διάταξη των θέμα των εποίκων. Σύμφωνα με τnν έρευνα, 

το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών τnς προδnμοτικής και δnμοτικnς εκπαί· 

δευσnς είναι γόνοι εποίκων. Από τnν εποχn που ο Μουσταφά Ακιντζί nταν "δrl· 

μαρχος" Λευκωσίας, ήταν γνωστό ότι n πλειοψηφία των μαθητών στην εντός των 
τειχών κατεχόμενη Λευκωσία nταν παιδιά εποίκων. Η νέα έρευνα των δασκάλων 

αποδεικνύει με αδιάψευστα στοιχεία ότι n nλειοψnΦία των μαθητών από έποι
κους γονείς δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην παλιό Λευκωσία n σε συγκεκρι
μένα διαμερίσματα των κατεχομένων, αλλά αφορά το σύνολο των κατεχόμενων 
περιοχών. 

Ο μόνος που προσπάθησε να διαψεύσει τα στοιχεία ήταν ο "πρωθυπουργός" Φ. 

Σογιέρ, ο οποίος έκανε λόγο νια ρατσισμό και επέκρινε τnν ηγεσία τnς συντε

χνίας επειδrl κάνει διακρίσεις μεταξύ Τουρκοκυπρίων και εποίκων. rνωστn n 
πολιτικn όχι μόνο του Σογιέρ αλλά και όλων των προκατόχων του. Δεν θέλει να 

δυσαρεστnσει τους έποικους επειδrl γνωρίζει ότι πρόκειται για μια μεγάλη 

δεξαμενή ψήφων ικανn να οδnγnσει στην εξουσία όποιον υποστηρίζουν. 

Ετσι ο Σογιέρ προτίμησε να διαψεύσει μια επιστnμονικn έρευνα για ψηφοθηρι

κούς σκοπούς και να δηλώσει ότι "άσχετα με τnν καταγωγn τους, όλα τα παιδιά 
που ζουν στn χώρα μας είναι δικά μας". 

Σε μια προσπάθεια να αποπροσανατολίσει τnν κοινn γνώμη, ισχυρίστηκε μάλιστα 

ότι τα στοιχεία τnς έρευνας αφορούν παιδιά τις τρίτης γενιάς και το θεωρεί αδια

νόητο να γίνεται λόγος για παιδιά δημοτικού που οι παππούδες τους ήρθαν από 

τnν Τουρκία. Στο σημείο αυτό δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον Μπαρόκ 
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ομπάμα και νά υπενθυμίσει ότι ο πατέρας του nταν ένας Κενυάτπς μουσουλμά

νος. 

Σύμφωνα με τnν έρευνα, 22.996 μαθnτές τnς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσnς φοι
τούν σε 112 "δnμόσια" και ιδιωτικά σχολεία, αλλά μόνο του 34% αυτών οι γονείς 
είναι πολίτες τnς κυπριακnς Δnμοκρατίας, 9% μόνον ένας εκ των γονιών έχει τnν 
ιθαγένεια τnς Κυπριακnς Δnμοκρατίας, του 19% οι γονείς έχουν διπλn ιθαγένεια 
<τουρκικn και τ/κΙ, 37% οι γονείς έχουν τnν τουρκικn ιθαγένεια και ενός ποσο
στού <1%1 οι γονείς έχουν ιθαγένεια τρίτnς χώρας. Εθνικιστικοί κύκλοι ενοχλn

θnκαν επειδιl n έρευνα αναΦέρονταν σε Κυπριακn Δnμοκρατία και δεν γινόταν 
αναφορά σε "ΤΔΒΚ", επικρίνοντας τους δασκάλους επειδιl χρnσιμοποιούν ορο

λογίες που συνnθίζουν οι Ε/κ. 

Οι τικ δάσκαλοι αναφέρονται στnν αλματώδn αύξnσπ των μαθnτών ειδικά σε 

περιοχές όπου απασχολούνται παράνομοι εργάτες και επισnμαίνουν ότι τα 

τελευταία τρία χρόνια οι εργάτες αυτοί υποχρεώθnκαν να εγγραφούν στο λεγό

μενο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οπότε μετά από μερικά χρόνια θα έχουν 

κάθε δικαίωμα να αποταθούν για παραχώρnσn τπς "ιθαγένειας". Μάλιστα δε, n 
συντεχνία ανεβάζει τον αριθμό τους στις 46.000, σύμφωνα με δnλώσεις του 
αρμόδιου "υπουργού" και υπολογίζει ότι με τnν κάθοδο και των μελών των οικο

γενειών τους ο πλπθυσμός στα κατεχόμενα αυξιiθnκε κατά 200.000. Ένα από τα 
προβλnματα πού αντιμετωπίζει ο κλάδος των Τ /Κ εκπαιδευτικών είναι n έλλειψn 
σχολείων αλλά και εκπαιδευτικών. Προς αντιμετώπισn των αναγκών προσλn

Φθnκαν 160 δάσκαλοι χωρίς να καλυΦθούν πλιlρως οι ανάγκες για το σχολικό 
έτος 2007-08. 

Προτιμούν τα ιδιωτικά σχολεία αλλά δεν έχουν χρήματα 

Τnς έρευνας τnς Συντεχνίας Τ/κ δασκάλων προnγnθnκε αντίστοιχn τnς συντε

χνίας των καθnγnτών Μέσnς, τnν οποία διενnργnσε n ννωστn εταιρεία δnμο
σκοπnσεων και ερευνών KADEM. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τnς έρευνας το 
48,87ο των μαθnτών που φοιτούν στα τ/κ σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσnς 

είναι Τ/κ και το 49% εκ Τουρκίας, ενώ ένα ποσοστό τnς τάξεως του 2,1% παιδιά 
πολιτών από τρίτες χώρες. Η έρευνα διεξιlχθn μεταξύ 838 κnδεμόνων μαθnτών 
από 28 σχολεία. Στο δείγμα υποβλι'iθπκαν διάφορες ερωτnσεις όπως "κατά πόσο 
θα στέλνατε το παιδί σας "σε ιδιωτικό κολέγιο". Το 43,55% απάντnσε καταφατικά 
αλλά επρόκειτο για γονείς με κάποια οικονομικn άνεσn. Αλλά και άτομα των 

οποίων ο μισθός είναι ο κατώτατος θα επιθυμούσαν όπως το παιδί τους σπουδά

σει σε ιδιωτικό σχολείο <3,8%1. Εξάλλου, το 56,3% του δείγματος παραδέχεται ότι 
n μπ αποστολι'i του μαθnτn σε ιδιωτικό σχολείο πnγάζει από οικονομικούς λό-
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γους και μόνο ένα 16.2% ισχυρίζεται ότι προτιμά τα δπμόοια σχολεία από τα ιδιω
τικά. Ας οnμειωθεί ότι τεράστια ποσά καταβάλλονται από τους γονείς για ιδιαίτε

ρα μαθnματα προκειμένου να ετοιμαστούν οι μαθnτές για τις εισαγωγικές εξε

τάσεις. Σύμφωνα με δnμοοιεύματα στον τ/κ Τύπο τα ποσά αυτά φθάνουν το μι

σό εκατομμύριο ευρώ. Από τον Σεπτέμβριο του 2009 αναμένεται να λειτουργn
σει το The English School of Kγrenia για μαθnτές από 3 μέχρι 18 ετών. Ήδn από 
το σχολικό έτος 2008-09 θα λειτουργnσει n προδnμοτικn. 

Σχολεία και Καζίνο 

οι τουρκοκύπριοι εκπαιδευτικοί αγωνίζονται για να κρατnσουν τnν εκπαίδευσn 

σε υποφερτά επίπεδα, αλλά βρίσκονται αντιμέτωποι με τις λεγόμενες αρμόδιες 

«αρχές» οι οποίες ακολουθούν μια απαράδεκτn και χωρίς μελέτn και προβλnμα

τισμό πολιτικn, σε πολλές δε περιπτώσεις υποχωρούν σε απαιτnσεις του κεφα

λαίου και των εκ Τουρκίας εντολών. 

Όσο και αν φαίνεται απίστευτο. το λεγόμενο Υπουργείο Παιδείας παραχώρnσε σε 

επιχειρnματίες-κομματικά στελέχn έκτασn στnν Κερύνεια που προοριζόταν για 

ανέγερσn σχολείου, προκειμένου να ανεγείρουν καζίνο. Παρά τις προκλιlσεις 

τnς συντεχνίας των δασκάλων, n «υπουργός» παιδείας Τζανάν Οζτοπράκ συνεχί
ζει τn σιωπn. 

Η αλματώδnς αύξnσn του nλnθυσμού λόγω έλευσnς εποίκων και λαθραίων ερ

γατών είχε ως αποτέλεσμα τnν αύξnσn των αναγκών σε σχολικά κτίρια, αν μάλι

στα λnφθεί υπόψn ότι οι έποικοι είναι πολύτεκνοι. 

Σύμφωνα με πλnροφορίες από τα κατεχόμενα το κατοχικό καθεστώς αδυνατεί να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες σχολικών κτιρίων και αναγκάζεται να παίρνει αποφά

σεις στο πόδι, προκειμένου να στεγάσει τις χιλιάδες των μαθnτών, όπως για 

παράδειγμα ανιiγειρε ένα δnμοτικό ανατολικά τnς Κερύνειας. όταν όμως απο

φοίτnσαν οι μαθnτές, αναγκάστnκε να μετατρέψει ένα δnμοτικό στα δυτικά τnς 

πόλnς σε γυμνάσιο ενώ οι μαθnτές του δnμοτικού αυτού είναι άγνωστο πού θα 

φοιτnσουν. ο εποικισμός και n εκπαίδευσn αποτελούν αντικείμενο μελέτnς κοι
νωνιολόγων οι οποίοι προσπαθούν να διαφωτίσουν τον κόσμο για τα προβλιlμα

τα αλλά και τον τρόπο συμπεριφοράς προς τους εποίκους και τα παιδιά τους που 

φοιτούν στα ίδια σχολεία με τα τουρκόπουλα τnς Κύπρου. 

Στατιστικά ανά Πόλη 

Στn Λευκωσία 6.125 μαθnτές φοιτούν σε 259 τάξεις των δnμοτικών σχολείων με 
μέσο όρο 23,65 μαθnτές ανά τάξn. 




