
 
 

Πολλαπλώς επιζήµια η απόφαση για εναλλακτικό 
τρόπο εισδοχής στα Κρατικά Πανεπιστήµια 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Πολλαπλώς επιζήµια η απόφαση για εναλλακτικό τρόπο εισδοχής στα Κρατικά Πανεπιστήµια 

Καλεί τον Υπουργό Παιδείας να αποσύρει και τη Βουλή να καταψηφίσει το νοµοσχέδιο 

Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισµού εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την πρόσφατη έγκριση από το 
Υπουργικό Συµβούλιο της πρότασης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού για τον εναλλακτικό τρόπο 
εισδοχής στα Δηµόσια Πανεπιστήµια της Κύπρου. 

Η πρόταση είναι κατ΄ αρχάς παραπλανητική, γιατί αφήνει να νοηθεί ότι µέχρι τώρα οι µαθητές των Ιδιωτικών 
σχολείων δεν είχαν δικαίωµα πρόσβασης στα Πανεπιστήµια. Αυτό είναι εντελώς αναληθές, αφού µε την 
ισχύουσα κατάσταση οι µαθητές αυτοί έχουν εξίσου δικαίωµα να συµµετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις και 
µέσω αυτών να διεκδικούν ισότιµα µε όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους όποια θέση θέλουν στα Ανώτερα και 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Στα Πανεπιστήµια Κύπρου και Ελλάδας εισέρχονται και φοιτούν κάθε χρόνο 
εκατοντάδες µαθητές των Ιδιωτικών σχολείων. 

Αντίθετα, µε την εφαρµογή του νέου αυτού τρόπου εισδοχής υιοθετείται ένα καθεστώς ανισοτιµίας ανάµεσα 
στους υποψηφίους, αφού τίποτα στην πρόταση αυτή δεν διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας των 
Παγκυπρίων Εξετάσεων, για το οποίο εδώ και δεκαετίες είναι περήφανο το εκπαιδευτικό µας σύστηµα και η 
κυπριακή κοινωνία. 

Θεωρούµε ότι τυχόν έγκριση της νέας πρότασης θα είναι ένα πλήγµα για το Ελληνικό δηµόσιο σχολείο της 
Κύπρου, καθώς θα δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους µαθητές να διεκδικούν θέση στα κυπριακά Πανεπιστήµια 
µέσα από ύλη την οποία ίσως να µην διδάσκονται στα σχολεία τους αφού θα την καθορίζει το Πανεπιστήµιο. 
Συνεπώς η εκτίµηση και η προσοχή που θα έχουν για το σχολείο τους θα είναι λιγότερη, ενώ έµφαση θα δίνουν 
στα φροντιστήρια και στην παραπαιδεία που θα τους προετοιµάζουν για τις εξετάσεις αυτές. 

Το ότι σύµφωνα µε την πρόταση για τον νέο τρόπο εισδοχής θα υπάρχει εξέταση στην Ελληνική γλώσσα είναι 
ένα θετικό σηµείο, είναι όµως πολύ αρνητικό το ότι τα υπόλοιπα µαθήµατα θα µπορούν οι υποψήφιοι να τα 
εξετάζονται στα αγγλικά αν το επιθυµούν. Το επιχείρηµα ότι κάποιοι µαθητές προέρχονται από σχολεία που 
έχουν ως γλώσσα διδασκαλίας τα αγγλικά και συνεπώς δυσκολεύονται να δίνουν εξετάσεις στα ελληνικά δεν 
µας πείθει, καθώς µε αυτή τη λογική θα δυσκολεύονται µετά και να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα των 
σπουδών τους σε ένα ελληνικό πανεπιστήµιο. Εκτός κι αν υπάρχει πρόθεση το Πανεπιστήµιο Κύπρου να πάψει 
να έχει ως γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική για τους Έλληνες της Κύπρου! 

Καλούµε τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού, τον οποίο µέχρι σήµερα επαινέσαµε επανειληµµένως για τις 
προσπάθειές του για αναβάθµιση του επιπέδου της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας και για ενίσχυση της 
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εθνικής µας ταυτότητας, να κάνει δεύτερες σκέψεις και να µην προωθήσει τη νέα πρόταση στη Βουλή. 
Καλούµεν επίσης τη Βουλή να απορρίψει την απόφαση του υπουργικού Συµβουλίου, προειδοποιώντας  ότι αν 
τυχόν ψηφισθεί σε νόµο, θα ανοίξει ο δρόµος για στυγνή  εµπορευµατοποίησης του υπέρτατου αγαθού της 
Παιδείας. ΛΕΥΚΩΣΙΑ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 

	  


