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το εξωτερικό. Θα πρέπει να ακολουθπθεί μια πολιτκn ούτως ώστε να προστα· 

τευθούν οι Τ/κ εργαζόμενοι. Πολλές φορές τα φτπνά εργατικά χέρια αμείβονται 

σχεδόν όσο και οι κανονικοί εργάτες, οπότε στους Τ/κ δεν απομένει άλλπ διέ· 
ξοδος από το να μεταναστεύσουν n να εργαστούν στπ Νότια Κύπρο. Μόνο αν 
τεθούν κάποιοι περιορισμοί στο ύψος των απολαβών των εργατών που μας έρχο

νται από το εξωτερικό, Θα μπορέσουμε να απαλλάξουμε το νπσί από του να 

καταστεί "νnσος των εργατών"». 

* Η κοινή γλώσσα 

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΤΖΕΝΚ ΜΟvτΛΟΥΠΑΚΑΛΙ ΣτΗ ΓΕΝΙ ΝΤΟΥΖΕΝ 

«ΜΕΓΑΛΗ σπμασία έχει π γλώσσα για τπν ειρnνπ. Μεγάλπ υπόθεσπ να μπορείς να 

ομιλείς τπν ίδια γλώσσα τόσο στπν ψυχn, όσο και στπν πολιτικn και στα χείλπ. 

Στο νότιο τμnμα τπς Κύπρου οι μαθπτές, υπάλλπλοι, αστυνομικοί μαθαίνουν τπν 

τουρκικn. Εκεί έχουν ένα πανεπιστnμιο με έδρα τουρκολογίας. Εμείς έχουμε τα 

πανεπιστnμια Ανατολικnς Μεσογείου, Εγγύς Ανατολnς, Κερύνειας, Λεύκας. το 

Διεθνές πανεπιστnμιο Κύπρου, τπν Παιδαγωγικn Ακαδπμία, το Ανοικτό πανεπι

στnμιο, το Πολυτεχνείο Μέσπς Ανατολιlς και τώρα το Πολυτεχνείο Κωνσταντι

νούπολπς, αλλά σε κανένα από αυτά δεν διδάσκεται π ελλnνικn γλώσσα. Η 

γλώσσα αυτn δεν διδάσκεται στα γυμνάσια και λύκεια έστω και ως κατ' επιλογnν 

μάθπμα. Είμαστε αυτοί που θέλουμε περισσότερο από τον καθένα, τπν Ειρnνπ 

και τπν Επαναπροσέγγισn. Προ πμερών είχαμε τπλεφωνικn επικοινωνία με τον 

Διευθυντn Εκπαίδευσπς Χασάν Αλκιτζίκ. Όπως μου είπε "σκεπτόμαστε να εντά
ξουμε πιλοτικά τπν ελλπνικn ως κατ' επιλογnν μάθnμα σε μερικά σχολεία". Σκε

φΘείτε, βρισκόμαστε ακόμπ στο στάδιο του ''σκεπτόμαστε". Όπως μου είπε ο 

Αλκιτζίκ υπάρχει πρόβλπμα εξεύρεσπς εκπαιδευτών. Βλέπετε, ενώ υπάρχουν 

άνεργοι εκατοντάδες καθπγnτές σωματικnς αγωγnς και χιλιάδες φιλόλογοι, εμείς 

συνεχίζουμε να εκπαιδεύουμε στα πανεπιστnμια φοιτπτές για τις ειδικότπτες 

αυτές αλλά κανένας δεν σκέΦθπκε να λειτουργnσει μια έδρα ελλπνικnς. Σκέπτο

μαι μnπως και αυτn π κατάστασπ εξυππρετεί κάποιους n κάποιο αόρατο χέρι 
εμποδίζει τπ δπμιουργία μιας ελλπνικnς έδρας». 




