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Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Εξοικονομήσεις και όχι σπατάλες ζητά το υπουργείο από τα σχολεία
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ πρωτεύουσα βρίσκεται τις τελευταίες μέρες κλιμάκιο του υπουργείου
Παιδείας, το οποίο επισκέφθηκε την Αθήνα με απώτερο σκοπό την αγορά των
συγγραμμάτων που θα χρειαστούν οι μαθητές μας για την ερχόμενη σχολική χρονιά.

Οι επί τόπου συναντήσεις με τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ) της
Ελλάδας κρίθηκαν αναγκαίες, μετά την απόφαση που λήφθηκε για τερματισμό της δωρεάν
παραχώρησης των βιβλίων προς τη χώρα μας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης αναμένεται να
καθοριστεί το ακριβές ποσό που θα στοιχίσουν τα διδακτικά εγχειρίδια (υπολογίζεται γύρω
στα €2,5 εκατομμύρια) και το πιο σημαντικό, εάν ο ΟΕΔΒ μπορεί να προμηθεύσει την Κύπρο
με όλα τα απαραίτητα βιβλία. Κι αυτό γιατί ο εν λόγω Οργανισμός δε μπορεί να θεωρηθεί
ως εκδοτικός οίκος, αφού τυπώνει μόνο εκείνα τα βιβλία που θα χρειαστούν τα ελλαδικά
σχολεία. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι τι γίνεται σε περίπτωση που ο ΟΕΔΒ δεν θα εκδώσει
ξανά κάποιο βιβλίο που χρησιμοποιείται στα κυπριακά σχολεία. Αν και το υπουργείο θέλει
να πιστεύει πως ένα τέτοιο σενάριο είναι απομακρυσμένο, εντούτοις δεν μπορεί να το
αποκλείσει καθώς στην Ελλάδα τροχιοδρομούνται αλλαγές στη Μέση Εκπαίδευση και κατ’
επέκταση δεν θα ήταν απίθανο να διαφοροποιηθεί το διδακτικό υλικό. Το σκηνικό
αναμένεται να ξεκαθαρίσει εντός των επόμενων ημερών και αναλόγως αποτελέσματος θα
ληφθούν και οι ανάλογες αποφάσεις. Το μόνο σίγουρο, όπως δήλωσε στον «Φ» αρμόδιος
λειτουργός, είναι ότι η Κύπρος δεν μπορεί να τυπώσει ένα βιβλίο που θα σταματήσει να
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κυκλοφορεί στην Ελλάδα για δύο λόγους: α) τίθεται θέμα πνευματικών δικαιωμάτων, και β)
δεν υπάρχει χρόνος για να προκηρυχθούν προσφορές και να είναι έτοιμα τα βιβλία για τον
Σεπτέμβρη. Στο μεταξύ, με εγκύκλιό του προς τα σχολεία, το υπουργείο καλεί τις
διευθύνσεις να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική παραγγελία βιβλίων για τη σχολική χρονιά
2011-2012, αποφεύγοντας όμως, τις αχρείαστες σπατάλες.
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