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Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Η Κυπριακή Δημοκρατία θα πληρώσει €2,5 εκατ. για την αγορά νέων

Λευκωσία: H βαθιά οικονομική κρίση στην Ελλάδα σηματοδοτεί και το τέλος της εποχής στη
δωρεάν παραχώρηση των διδακτικών της συγγραμμάτων, προς τα σχολεία της Κύπρου.
Μετά από δεκαετίες, για πρώτη φορά φέτος, η κυπριακή κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να
αγοράσει όλα εκείνα τα βιβλία που θα χρειαστούν οι μαθητές, τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Το κόστος έχει υπολογιστεί στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς τα μισά σχεδόν από τα
εγχειρίδια που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί μας -ποσοστό 41%- τυπώνονται από τον
Οργανισμό Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ) της Ελλάδας.

Σύμφωνα με αρμόδιο λειτουργό του Υπουργείου Παιδείας, η αντίστροφη μέτρηση άρχισε
περί τα τέλη του 2010, δηλαδή την περίοδο που ξεκίνησε η συζήτηση στην Ελλάδα για το
μέλλον του ΟΕΔΒ. Αρχές του 2011 είχαν γραφτεί διάφορα δημοσιεύματα στον ελλαδικό
Τύπο τα οποία έκαναν λόγο ακόμα και για κατάργηση του Οργανισμού και εκχώρηση των
αρμοδιοτήτων του σε πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

Τότε, το Υπουργείο Παιδείας της χώρα μας, επικοινώνησε με το Υπουργείο Παιδείας και
Δια Βίου Μάθησης της Ελλάδας ζητώντας ενημέρωση. «Οι διαβεβαιώσεις που παίρναμε
μέχρι πριν από μερικούς μήνες», ανέφερε ο λειτουργός, «ήταν πως τίποτε δεν θα άλλαζε
και ότι θα συνέχιζαν να μας δίνουν δωρεάν τα βιβλία».
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Ωστόσο, στην πορεία τα δεδομένα άλλαξαν και πρόσφατα, ανακοινώθηκε στον υπουργό ότι
ο ΟΕΔΒ δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των σχολείων μας εκτός κι αν η Κυπριακή
Δημοκρατία αναλάβει το κόστος.

Έτσι, η Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων (ΥΑΠ) που έχει την ευθύνη για τις
παραγγελίες των βιβλίων, ενημερώθηκε για τον τιμοκατάλογο του ΟΕΔΒ και ετοίμασε
πρόταση για το ύψος της δαπάνης.

Η πρόταση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, προβλέπει ότι τα βιβλία που θα
χρειαστεί να αγοράσουμε από την Ελλάδα για την ερχόμενη σχολική χρονιά, θα στοιχίσουν
2,5 εκατ. ευρώ (άλλες 100.000 ευρώ περίπου κοστίζει η μεταφορά τους, που πληρώνουμε
ούτως ή άλλως τα τελευταία τρία χρόνια).

Βάσει του τιμοκαταλόγου του ΟΕΔΒ, οι τιμές των βιβλίων κυμαίνονται, αναλόγως, από 1,60
μέχρι και 8,30 ευρώ.

Πιο φθηνά είναι τα συγγράμματα για το Δημοτικό π.χ. το κάθε βιβλίο «Γλώσσα» κοστίζει
μόλις 1,70 ευρώ, η τιμή για το βιβλίο «Μελέτη Περιβάλλοντος» ανέρχεται στα 3 ευρώ, ενώ
των Θρησκευτικών στα 2,40 ευρώ.

Ακριβότερα είναι τα εγχειρίδια του Λυκείου. Για παράδειγμα το βιβλίο «Κείμενα
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» στοιχίζει 6 ευρώ, το βιβλίο της Φυσικής 5,60 ευρώ, ενώ το
βιβλίο της Πληροφορικής είναι 8,30 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο εξασφάλισε τα διδακτικά εγχειρίδια με έκπτωση 10%
στις πιο πάνω τιμές.
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