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Η παιδεία είναι δικαίωµα του καθενός
αλλά και αναγκαστική µέχρι το 15ο
έτος.

Στην Κύπρο, το δικαίωµα για µάθηση
αφαιρείται, µέσω αποβολής, αν η
εµφάνιση του µαθητή θεωρηθεί προ-
κλητική: δηλαδή, οτιδήποτε "δεν
συνάδει µε την µαθητική ιδιότητα και
την κοσµία εµφάνιση", η οποία, σύµ-
φωνα µε το σχολικό κανονισµό, είναι
γκρίζο παντελόνι και κοντά µαλλιά
για τα αγόρια, γκρίζα φούστα και
άσπρο πουκάµισο για τα κορίτσια. 

"Η στολή δεν είναι αυτοσκοπός για το
σχολείο, αλλά µέσο για καλλιέργεια
της πειθαρχίας, της ευπρέπειας, της
καλαισθησίας και της ισότητας µετα-
ξύ των µαθητών και των µαθητριών.
Είναι µια διαρκής δοκιµή για αυτοέ-
λεγχο µπροστά στις προκλήσεις της
καταναλωτικής κοινωνίας, της επίδει-
ξης και του αρχοντοχωριατισµού".
Έτσι τέθηκε το ζήτηµα της σχολικής
στολής στο φυλλάδιο µε τους βασι-
κούς κανονισµούς του σχολείου, που
µας διαβάστηκε στην τάξη και ακου-
γόταν ακόµα πιο αστείο όταν το διά-
βαζε η καθηγήτρια µου, η οποία

πιστεύει στον "ιερό σκοπό" της στο-
λής. 

Όταν Κύπριοι καθηγητές αναφέρο-
νται στο θέµα της στολής, φέρνουν
ως παράδειγµα τους Έλληνες µαθη-
τές, οι οποίοι, όπως µας λένε, θέλουν
να γυρίσουν πίσω στη στολή! 

Η πλειοψηφία των µαθητών τάσσο-
νται υπέρ της στολής, γιατί όπως το
θέτουν απλούστατα "µε τη στολή δεν
ξεχωρίζουν οι φτωχοί από τους πλού-
σιους". Αυτό όµως δεν ευσταθεί, γιατί
εύκολα ξεχωρίζουν οι δύο αυτές κοι-
νωνικές τάξεις, από π.χ. τα παπού-
τσια, τη σχολική τσάντα αλλά κυρίως
από την συµπεριφορά. 

Η στολή στην Κύπρο είναι αναγκαίο
να καταργηθεί και όχι απλά να αλλά-
ξει. Η διαφορετικότητα τονώνει την
ξεχωριστή προσωπικότητα του κάθε
εφήβου και δεν πρέπει να ισοπεδώνε-
ται. Οι µαθητές και οι µαθήτριες
θέλουν ισότητα στα δικαιώµατα και
όχι στην εµφάνιση!

Αγιάννης Χριστοφίδης Κουτσαβάκης,

Παγκύπριο Γυµνάσιο 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ-ΣΤΟΛΗ

� Γιατί φοράς στολή; Για να µάθεις πειθαρχία ρε!

Αρχίζω να αµφιβάλλω για τη δωρεάν

παιδεία που µας προσφέρει το κρά-

τος µας. Είναι πραγµατικά δωρεάν

για όλους;

Έτσι έγραψα στο χαρτί τα έξοδα για

τη νέα σχολική χρονιά. �Έµεινα µε το

στόµα ανοιχτό όταν είδα τα συνολικά

έξοδα να φτάνουν τις £205!

Και για κάθε σχολική χρονιά στη

µαθητική µας ζωή θα έχουµε ξοδέψει

ένα σύνολο £2460!!!

Τελικά οι γονείς πληρώνουν τις αµαρ-

τίες τους...

Όµως µια τετραµελής ή και πενταµε-

λής οικογένεια µπορεί να διαχειριστεί

τέτοια έξοδα; Βγάζουν όλοι τόσο

άνετα αυτήν τη «δωρεάν παιδεία»;

Εάν όχι, τότε ποια είναι η «δωρεάν

παιδεία» που µας βροντοφωνάζουν

«οι µεγάλοι» ξανά και ξανά;

Πραγµατικά το κράτος ή οι καθηγητές

νοµίζουν πως όλοι είµαστε πλούσιοι

σαν το κοριτσάκι του βουλευτή;

Και ακόµα εάν δεν πληρώσουµε όλα

τα έξοδα που µας επιβάλλουν, (έξοδα

= τσάντα, στολή, βιβλία, εγγραφή) θα

κινδυνεύουµε ή να αποβληθούµε ή

απλά να µην είµαστε δεκτοί στο σχο-

λείο... Λοιπόν αυτή είναι η ∆ΩΡΕΑΝ

ΠΑΙ∆ΕΙΑ µας σε όλο της το µεγα-

λείο;;;; 

Ήβη Γιασµίν Παγιάτσου, 

Γυµνάσιο Αγίου ∆οµετίου

∆ωρεάν
παιδεία!



3

Πόσο επικίνδυνος είναι ο νεοφασισµός; Αν θυµηθούµε φαι-
νόµενα τύπου Χίτλερ, Μουσολίνι, ΕΟΚΑ Β΄, µπορούµε να
βρούµε εύκολα την απάντηση.

Ο Χίτλερ κι ο Μουσολίνι έκαναν ολόκληρη την ανθρωπό-
τητα να υποφέρει, µε αποκορύφωµα τον Β΄ Παγκόσµιο
Πόλεµο. 

Η ΕΟΚΑ Β΄ είχε υπερεθνικιστικές θέσεις και η δράση της
συµπεριλάµβανε δολοφονίες, απαγωγές, κλοπές, ανατινά-
ξεις, µε αποκορύφωµα το πραξικόπηµα που οδήγησε στην
εισβολή και στη διχοτόµηση.

Η Χρυσή Αυγή (Χ.Α.) είναι η πιο επικίνδυνη νεοφασιστική
οργάνωση αυτήν τη στιγµή στην Ελλάδα. Αντί για επιχει-
ρήµατα, χρησιµοποιεί βία ενάντια σε όποιον διαφωνεί µαζί
της. Χτυπά αντιρατσιστές, αριστερούς και µετανάστες µε
ειδικά εκπαιδευµένες οµάδες κρούσης, που κατεβαίνουν
στους δρόµους ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Κατεβάζει
µπλοκ σε εκδηλώσεις και διαδηλώσεις µε φασιστικά σύµ-
βολα και συνθήµατα.

Τα 3 κορυφαία στελέχη της Χ.Α., είτε έχουν καταδικαστεί
είτε καταζητούνται από την ελληνική αστυνοµία για εγκλη-
µατικές ενέργειες. Ο πρώτος σε ιεραρχία (Μιχαλολιάκος)
καταδικάστηκε και φυλακίστηκε για τοποθέτηση βόµβας
σε σινεµά που πρόβαλλε ταινίες µε αριστερό περιεχόµενο,
ο δεύτερος (Περίανδρος Ανδρουτσόπουλος), καταζητείται
από την ελληνική αστυνοµία από το 1998 λόγω της άγριας
επίθεσης ενάντια στον συνδικαλιστή φοιτητή Κουσουρή,
ενώ ο τρίτος στην ιεραρχία (Χάρης Κουσουµβρής) καταδι-
κάστηκε σε φυλάκιση για ένοπλη ληστεία πέρυσι.

Η Χ.Α., που πρόσφατα έκανε την εµφάνισή της και στην
Κύπρο, κάνει τη φασιστική της προπαγάνδα µε συνθήµατα
στους τοίχους και µε αυτοκόλλητα µε το πολεµόχαρο σύν-
θηµα «∆εν ξεχνώ, θα εκδικηθώ». 

Η δράση της; Στις 21 Απριλίου, σε συλλαλητήριο υπέρ του
ΝΑΙ στο σχέδιο Ανάν, κατέβασε µπλοκ µε σύνθηµα «Ελλάς
� Κύπρος Ένωσις» και µε κάψιµο τουρκικής σηµαίας. Στις 8
Αυγούστου, στο µνηµόσυνο Ισαάκ και Σολωµού, οι χρυσαυ-
γίτες κατέβηκαν µε εθνικιστικά σύµβολα και παράστηµα
στρατιωτικό, φωνάζοντας το εθνικιστικό και ρατσιστικό
σύνθηµα «Τούρκοι, Μογγόλοι, ∆ολοφόνοι».

ΝΕΟΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Αµαλία Λοϊζίδου,

Λεµεσός

∆εν µπορούµε να µείνουµε µε τα χέρια σταυρω-
µένα απέναντι στη λειτουργία πυρήνα Χ.Α. στην
Κύπρο. Θα πρέπει να ενωθούµε για να παλέψου-
µε ενάντια στη δράση της Χ.Α., ενάντια στον
εθνικισµό και στο νεοφασισµό, υπερασπίζοντας
τους εαυτούς µας και τα δηµοκρατικά µας δικαι-
ώµατα, καθώς και όλους όσους πέφτουν θύµατα
των επιθέσεων των νεοφασιστών. 

Η Κύπρος ακόµα υποφέρει από τις συνέπειες του
εθνικισµού και του φασισµού. ∆εν ξεχνάµε ποτέ
πως τον πόλεµο και τη διχοτόµηση στο νησί µας
έφεραν οι ακροδεξιοί � εθνικιστές της ΕΟΚΑ Β΄.
Γι� αυτό, δεν µπορούµε να είµαστε αδιάφοροι
στην ανάπτυξη µιας νεο-ναζιστικής οργάνωσης
όπως τη Χ.Α. Έχουµε χρέος να οργανωθούµε και
να την εµποδίσουµε.
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Η καθιερωµένη επίσκεψη αξιωµατικού
της Εθνικής Φρουράς (Ε.Φ.) της
Κύπρου στα λύκεια της χώρας µας
έγινε και φέτος στο σχολείο µας.

Το ακροατήριο αποτελούνταν από
όλα τα αγόρια που φοιτούν στη Γ�
Λυκείου και που το ερχόµενο καλο-
καίρι θα κληθούν να «υπηρετήσουν
την πατρίδα».

Ο αξιωµατικός έκανε διάλεξη για
γενική ενηµέρωση για την Ε.Φ. διάρ-
κειας 40(!) λεπτών!

Μας µίλησε µε τα καλύτερα λόγια για
τον σούπερ σύγχρονο εξοπλισµό που
διαθέτει η Ε.Φ. και για την ετοιµοπό-
λεµη κατάσταση του στρατεύµατος.

Παρουσίασε τα στρατόπεδα λίγο
πολύ ως παράδεισο µε ειδικές εγκα-
ταστάσεις για την ψυχαγωγία των
στρατιωτών για την απασχόλησή
τους στον «ελεύθερο χρόνο» τους.
Ας πούµε, θα µπορούµε να παίζουµε
και κάνα µπάσκετ για να περνούµε
καλά και ευχάριστα την 26µηνη
θητεία µας!!!

Οι πραγµατικοί του φόβοι φάνηκαν
όταν µίλησε για τον κίνδυνο να
χαθούν οι θέσεις εργασίας στην Ε.Φ.
σε περίπτωση λύσης (ή διευθέτησης
µετά από διαπραγµατεύσεις) του
κυπριακού προβλήµατος.

Και οι πραγµατικοί στόχοι της διάλε-
ξης φάνηκαν στον επίλογό του όταν
άρπαξε µε «πάθος και αναβρασµό
ψυχής» το µικρόφωνο και βροντοφώ-
ναξε «Ζήτω η Ελλάς! Ζήτω το
Έθνος!»

Στην Κύπρο, από την ώρα
που γεννηθήκαµε, ζούµε σε

ένα κλίµα έντονης στρατικοποί-
ησης και διαρκούς καλλιέργειας
του εθνικού µας φρονήµατος. Με
συρµατοπλέγµατα και φυλάκια
παντού και µε µια άνευ προηγου-

µένου εθνικιστική προπαγάνδα από
κάθε µεριά (και στις δύο πλευρές του
νησιού).

Όµως, µε το άνοιγµα των οδοφραγ-
µάτων έχουν πέσει οι εθνικιστικοί
µύθοι που προωθούνται τόσο καιρό.
Πλέον ξέρουµε και στις δύο πλευρές
ότι οι νέοι θέλουν ένα µέλλον διαφο-
ρετικό, θέλουν το δικαίωµα στη συµ-
βίωση και στην ειρήνη.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι επιτα-
κτικό να καταδικάσουµε κάθε στρατο-
λατρική και εθνικιστική έξαρση που
εκφράζεται ελεύθερα στα κυπριακά
σχολεία και να συνειδητοποιήσουµε
ότι δεν είναι η θητεία στον στρατό
που βοηθά την επικράτηση της ειρή-
νης στο νησί µας. 

Αντιθέτως, η αποστρατικοποίηση
είναι που θα καλλιεργήσει κλίµα εµπι-
στοσύνης ανάµεσα στις δύο κοινότη-
τες και που θα αποτελέσει σηµαντικό-
τατο βήµα για την ειρήνη στον τόπο
µας.

Aγιάννης Χριστοφίδης Κουτσαβάκης,

Παγκύπριο Γυµνάσιο

Κατά καιρούς έχουν γραφτεί διάφορα για τον ιµπεριαλιστι-
κό χαρακτήρα της Ελληνικής ∆ύναµης Κύπρου. Τόσο τα
γεγονότα του παρελθόντος (εξοπλισµοί & εκπαίδευση
παραστρατιωτικών που εγκληµάτησαν κατά των Τ/Κ, το
πραξικόπηµα του �74, η συµπεριφορά της ∆ύναµης ως στρα-
τού κατοχής κτλ) όσο και το επίκαιρο θέµα των πολιτικών
εξελίξεων στην Κύπρο µας αναγκάζει να ρίξουµε το δικό
µας φως «εκ των έσω» για το τι εστί ΕΛ∆ΥΚ.

Βέβαια πολλοί θα σπεύσουν να πουν ότι τα πράγµατα δεν
είναι όπως παλιά, ότι δεν κινδυνεύουµε από τον στρατό κτλ.
∆ύσκολο όµως αν το πιστέψει κάποιος που ακούει αξιωµα-
τικούς να «καταγγέλλουν» ενώπιων των καινούριων στρα-
τιωτών την εκεχειρία του 1974, την αυτονοµία και την πολι-
τική ηγεσία που επέτρεψε την ανεξαρτητοποίηση του νησι-
ού, που βλέπει συγκαταβατικά γνέµατα στον λόγο µίσους
της ηλικιωµένης ξεναγού του Μουσείου Αγώνα όταν αυτή
λέει «ήταν άγιος άνθρωπος» ο αρχιπραξικοπηµατίας Ν.
Σαµψών, που βλέπει εν τέλει αναρτηµένες φωτογραφίες
βασιλέων (!) σε διάφορα σηµεία του στρατοπέδου.

Εξάλλου η εµµονή της ΕΛ∆ΥΚ στο παρελθόν φαίνεται και
από την καθηµερινότητα εντός του στρατοπέδου. Η τιµωρία
των πειθαρχικών παραπτωµάτων των οπλιτών εξακολουθεί

να γίνεται µε καταναγκαστικά έργα της φρουράς τιµωρηµέ-
νων (π.χ. η µεταφορά τσιµεντόλιθων από ένα σηµείο του
στρατοπέδου και πάλι πίσω), µε ατοµικά και οµαδικά καψό-
νια παρά τις πάγιες διαταγές, παράλογες τιµωρίες
(10ήµερη φυλάκιση επειδή δεν φώναξε οπλίτης αρκετά
δυνατά στην αναφορά, φυλακίσεις επειδή τα όργανα υπη-
ρεσίας αργούν να προσέλθουν στο γιατρό το πρωί κατά 5
λεπτά και άλλα τέτοια) και εθνικοφασιστικά τραγουδάκια
κατά την ώρα της γυµναστικής.

Τα θετικά της θητείας στην ΕΛ∆ΥΚ; Τίποτα. Τα επιπλέον
χρήµατα που παίρνουν οι στρατιώτες δεν επαρκούν στο
ελάχιστο και είναι πολύ λιγότερα από αυτά που δήλωνε το
ενηµερωτικό δελτίο του ΓΕΣ, όπως λιγότερες ή ανύπαρκτες
είναι και όλες οι υποσχόµενες παροχές (τα αφορολόγητα
τσιγάρα καταργήθηκαν, το συσσίτιο ελλιπές, οι άδειες
δύσκολα βγαίνουν και σπάνια όταν τις ζητήσεις, ελάχιστες
τιµητικές άδειες οι οποίες χάνονται ενίοτε, ενώ η εκπαί-
δευση είναι επιπέδου ειδικών δυνάµεων, πολλαπλάσια
δηλαδή από αντίστοιχες µονάδες της ελληνικής επικράτει-
ας). Και τα πράγµατα δυσκολεύουν µέρα µε τη µέρα. 

Ανώνυµος... για ευνόητους λόγους

Περί ΕΛ.∆Υ.Κ. ο λόγος

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ
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Λίγες µέρες µετά τη λήξη των Ολυµπια-

κών Αγώνων οι δρόµοι της Ελλάδας µετα-

τράπηκαν σε πεδία µάχης. Μετά τη λήξη

του ποδοσφαιρικού αγώνα Αλβανία �

Ελλάδα, Αλβανοί µετανάστες έκαναν το

"έγκληµα" να βγουν να πανηγυρίσουν

στους δρόµους τη νίκη της οµάδας τους.

Εκεί τους περίµεναν Έλληνες, κυρίως

εθνικιστές και µέλη ακροδεξιών οργανώ-

σεων όπως η �Χρυσή Αυγή� και η �Γαλάζια

Στρατιά� και οι συµπλοκές δεν άργησαν να

έρθουν, υπό την ανοχή των αστυνοµικών

δυνάµεων, οι οποίες αντί να προστατέ-

ψουν τους µετανάστες που ξυλοκοπού-

νταν άγρια, περιορίστηκαν στο να κοιτούν

και να ρίξουν λίγα δακρυγόνα.

Ο απολογισµός των συγκρούσεων αυτών,

τις οποίες υποδαύλιζαν τα ΜΜΕ αρκετές

µέρες πριν τον αγώνα, και κατά τη γνώµη

µου φέρουν σοβαρότατη ευθύνη για το

κλίµα που δηµιουργήθηκε, ήταν:

- ∆εκάδες τραυµατίες µετανάστες. Μόνο

στην Αθήνα οι Αλβανοί που τραυµατί-

στηκαν έφτασαν τους 70, από τους οποί-

ους οι 8 µαχαιρώθηκαν.

- Ένας δολοφονηµένος Αλβανός µετανά-

στης από Έλληνα ρατσιστή, ο οποίος

θεώρησε ότι το πανηγυρικό κορνάρισµα

του Αλβανού ήταν προκλητικό. Τη δολο-

φονία την έκανε µε πλήρη γνώση της

πράξης του, σύµφωνα µε τους κατοίκους

της περιοχής και όχι λόγω ψυχολογικών

προβληµάτων όπως θέλουν να το παρου-

σιάζουν οι αρχές και τα ΜΜΕ. 

Σίγουρα ανάµεσα στους Αλβανούς που

βγήκαν απλά για να πανηγυρίσουν, και

είχαν κάθε δικαίωµα να το κάνουν, βρήκαν

χώρο εθνικιστές συµπατριώτες τους, οι

οποίοι ήταν προκλητικοί. Αυτό όµως σε

καµιά περίπτωση δεν δίνει άλλοθι στους

Έλληνες που βγήκαν στους δρόµους για

να χτυπήσουν µετανάστες. 

Αυτό το ρατσιστικό κλίµα που δηµιουργή-

θηκε δείχνει ότι τελικά οι Έλληνες δεν

διδάχτηκαν τίποτε από τη φιλική ατµό-

σφαιρα που δηµιούργησαν οι Πορτογάλοι

όταν νικήθηκαν στο Ευρωπαϊκό πρωτά-

θληµα από εµάς. ∆υστυχώς, φαινόµενα

ρατσισµού παρατηρούνται καθηµερινά

στη χώρα µας. Η εκµετάλλευση και η

κακοµεταχείριση µεταναστών αποτελεί

µέρος αυτών. Όσο υπάρχει ρατσισµός, ο

αθλητισµός θα συνεχίσει να γίνεται

οµπρέλα ρατσιστικής και εθνικιστικής

βίας.

Παναγιώτης Κουγιάς,

4ο Ε.Λ. Ζωγράφου, Αθήνα

Ποδόσφαιρο και Εθνικισµός
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Τα ναρκωτικά είναι ένα κοινωνικό φαινόµενο που συζητή-
θηκε εκτεταµένα, αλλά όποια σχέδια δράσης καταρτίστη-
καν ή υπολειτουργούν ή έµειναν στα χαρτιά. 

Σε µια χώρα τόσο µικρή όσο η Κύπρος, µετρούµε ήδη 21
θανάτους από χρήση ηρωίνης τα τελευταία 2 χρόνια (15
µόνο φέτος). Η στήριξη που παρέχεται από το κράτος
στους ναρκοµανείς είναι από ανεπαρκής ως ανύπαρκτη,
αφού παρά τη µεγάλη έκταση του προβλήµατος, συνεχί-
ζουµε ως κοινωνία να στρουθοκαµηλίζουµε και να αρνού-
µαστε να αναγνωρίσουµε το πρόβληµα. 

Με αισιόδοξες συγκρίσεις της έκτασης του φαινοµένου
στον τόπο µας µε άλλα ανεπτυγµένα ευρωπαϊκά κράτη,
γίνεται προσπάθεια αποπροσανατολισµού της κοινής γνώ-
µης. 

Επαγγελµατίες που εισηγούνται προοδευτικούς χειρισµούς
του θέµατος (που ήδη εφαρµόζονται σε πολλές ευρωπαϊκές
χώρες) καταδικάζονται στο πυρ το εξώτερον, αφού για πολ-
λούς οι χρήστες είναι άξιοι φυλάκισης αφού συνήθως είναι
«άτοµα από κατώτερα κοινωνικά στρώµατα, αµόρφωτοι,
χωρίς αξίες και σκοπούς, αλήτες».

Όµως, η πραγµατικότητα αποκαλύπτει άλλα. Πολλοί από
τους ναρκοµανείς είναι παιδιά πλουσίων οικογενειών. Και
στις περιπτώσεις που συλλαµβάνονται, έχουν την ευχέρεια
να αποφύγουν κατηγορίες και φυλάκιση, αφήνοντας µε το
στίγµα του ναρκοµανή αυτούς, που λόγω «έλλειψης γνωρι-
µιών» ή οικονοµικής ευµάρειας δεν µπορούν να κινηθούν
ανάλογα.

Τι εννοούµε όµως µε τον όρο ναρκοµανής; Σίγουρα δεν
αναφερόµαστε σε αυτόν που κάνει

χρήση χασίς ή µαριχουάνας.
Οι ουσίες αυτές, που ορί-
ζονται ως µαλακά ναρ-

κωτικά δεν εξι-
σώνονται µε
ουσίες (ηρωίνη,
κοκαΐνη,χάπια
έκσταση, LSD)

που ορίζονται ως σκληρά ναρκωτικά, ούτε ως προς την
εξάρτηση που προκαλούν, ούτε ως προς τις επιδράσεις
τους. Η πεποίθηση ότι η χρήση µαλακών ναρκωτικών οδηγεί
στη µετέπειτα χρήση σκληρών, δεν είναι επιστηµονικά απο-
δεδειγµένη.

Οι παρεµβάσεις του κράτους περιορίζονται σε προσπάθεια
καταστολής, µέσω τακτικών «εξοντωτικής καταδίωξης» της
αστυνοµίας. Οι τακτικές αυτές οδηγούν σε αύξηση της
µυστικότητας από τους ναρκοµανείς, άρα αύξηση της τιµής
των ναρκωτικών και κατά συνέπεια αύξηση των κερδών των
εµπόρων. 

Οι συλληφθέντες, όχι µόνο δεν εντάσσονται σε προγράµ-
µατα αποτοξίνωσης κι απεξάρτησης, αλλά στιγµατίζονται
για όλη τους τη ζωή µε τη δηµοσιοποίηση των προσωπικών
τους δεδοµένων.

Για ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης είναι απαραίτη-
το να ληφθούν τα εξής µέτρα:

� ∆ιαχωρισµός του χρήστη από τον έµπορο

� Οι χρήστες να µην αντιµετωπίζονται ως εγκληµατίες

� Να µη διώκονται δικαστικά οι χρήστες µετά την απεξάρ-
τησή τους για πράξεις που διέπραξαν σε συνθήκες εξάρ-
τησης

� ∆ηµιουργία και επαρκής στελέχωση κρατικών µονάδων
αποτοξίνωσης και απεξάρτησης / ενίσχυση των υφιστάµε-
νων µονάδων

� Προστασία των προσωπικών δεδοµένων των συλληφθέ-
ντων χρηστών

� Ενίσχυση της πρωτογενούς και δευτερο-
γενούς πρόληψης από κρατικούς φορείς

� ∆ηµιουργία κρατικών κέντρων στήριξης,
παροχής υπηρεσιών και ενηµέρωσης των
χρηστών για την προσωπική τους υγιεινή

και ασφάλεια, ανάλογων µε
αυτά που λειτουργούν σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Χριστίνα Παναγή,

Λευκωσία

Τα ναρκωτικά και οι ευθύνες του κράτους
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Το σηµερινό µάθηµα των Θρησκευτικών ήταν αφιε-
ρωµένο αποκλειστικά στην έκτρωση. Ο καθηγητής
πρόβαλε µια βιντεοκασέτα που παρουσίαζε πώς
πραγµατοποιείται µια άµβλωση. Μετά, µας µίλησε
για το πόσο µεγάλο έγκληµα και αµάρτηµα είναι.
Αναφέρθηκε σε δολοφόνους, εγωκεντρικές, «άψυ-
χες γυναίκες», που κάνουν απερίσκεπτα το κέφι
τους και ακολούθως σκοτώνουν το παιδί τους. Παρό-
µοια συζήτηση έγινε και στο µάθηµα της βρεφοκο-
µίας. Σ� όλο αυτό το θέµα όµως, δεν παρατηρήθηκε
η παρουσία κάποιου άντρα � πατέρα («φυσικά, αφού
δεν κατέχει κανένα µερίδιο ευθύνης ο καηµένος!»).
Κανένας δεν χαρακτήρισε αυτόν δολοφόνο, ούτε
τον κατηγόρησε, λες και η γυναίκα κάνει τα παιδιά
µόνη της. Γιατί δεν βρέθηκε κανείς να υπενθυµίσει
στους άντρες ότι έχουν κι αυτοί ευθύνη για πιθανή
εγκυµοσύνη της κοπέλας, κι ότι θα ήταν καλό να
προσέχουν; Γι� αυτό άλλωστε δεν είναι καθόλου
παράξενο ότι σε ορισµένα σχολεία η βιντεοκασέτα
µε τα κοµµατιασµένα µωρά προβάλλεται µόνο σε
κορίτσια. 

Η γυναίκα που κάνει έκτρωση θεωρείται δολοφόνος.
Η ανύπαντρη µητέρα από την άλλη, χαρακτηρίζεται
«πόρνη» και ένα παιδί χωρίς πατέρα «µπάσταρδο».
Οπότε ποια επιλογή έχει µια γυναίκα ανύπαντρη
όταν µείνει έγκυος; Πολλές φορές εξαναγκάζεται να
παντρευτεί χωρίς τη θέλησή της ή να κάνει έκτρωση
(αν βέβαια έχει την οικονοµική δυνατότητα) κρυφά
και παράνοµα βάζοντας έτσι σε κίνδυνο τη ζωή της.
Και οι παντρεµένες γυναίκες όµως έχουν ανάλογη
αντιµετώπιση. Κανένας δεν αναλογίζεται τα έξοδα
ενός ακόµα παιδιού ή ακόµα τη µετέπειτα ζωή τού
νεογέννητου σε άσχηµες συνθήκες. Από τη στιγµή
που το κράτος καθιστά την έκτρωση παράνοµη, και
κάνει σάλο για υπογεννητικότητα, θα �πρεπε να
φροντίζει τα παιδιά, να παρέχει δηλαδή χρηµατική
βοήθεια στις µητέρες.

∆εν είναι ιδιαίτερα γνωστό ότι το κράτος επιτρέπει
την άµβλωση σε περιπτώσεις µεσογειακής αναιµίας,
γεγονός που δικαιολογούν λέγοντας ότι αυτά τα
παιδιά καθώς και οι γονείς τους ταλαιπωρούνται σε
όλη τους τη ζωή. Όλοι γνωρίζουµε πως τα άτοµα
αυτά µπορούν να ζήσουν φυσιολογικά και ανεξάρτη-
τα. Το κράτος προβαίνει σε πολλά έξοδα για την
ιατρική περίθαλψη των ατόµων µε µεσογειακή αναι-
µία και στηρίζοντας αυτή τη θέση, θέλει να περιορί-
σει τα έξοδά του.

Η γυναίκα είναι υπεύθυνη για το σώµα της και για τη
ζωή της. Αυτής είναι που αλλάζει η ζωή µε τη γέν-
νηση ενός παιδιού ή µε µια έκτρωση. Πέρα από τα
δικαιώµατα ενός αγέννητου, αδιαµόρφωτου ακόµα
ατόµου υπάρχουν και αυτά του ολοκληρωµένου, µε
διαµορφωµένο χαρακτήρα, ανθρώπου � γυναίκας.
Και λέµε ανθρώπου γιατί δεν είναι µηχανή αναπαρα-
γωγής όπως εννοούν αυτοί µε τις κάθετες και από-
λυτες απόψεις τους. Ειδικά σε µια κοινωνία που επι-
κρατούν αυτές οι συνθήκες, κανένας δεν έχει το
δικαίωµα να αποκαλέσει µια
γυναίκα δολοφόνο
επειδή αποφάσισε
να κάνει έκτρω-
ση, ή ακόµα να
της αφαιρέσει
το δικαίωµα να
ζήσει µια ζωή
όπως τη θέλει
αυτή.

Μυρτώ Αχνιώτη,

Στέλλα Μιχαήλ,

Λύκειο Παλλουριώτισσας

ΜΙΣΟΓΥΝΙΣΜΟΣ ... ;



Ενάντια στον εθνικισµό
� Το κυπριακό πρόβληµα µπορεί να λυθεί µόνο µέσα από την
ουσιαστική επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων, από τη
βάση της νεολαίας και των απλών εργαζοµένων και έξω από
κυβερνήσεις και παραδοσιακά κόµµατα των οποίων η πολιτι-
κή έχει αποδειχθεί αποτυχηµένη.

� Ο εθνικισµός µας οδήγησε στο παρελθόν στο πραξικόπηµα,
την εισβολή και τη διχοτόµηση της Κύπρου. Αν επικρατήσει
ξανά θα έχουµε ανάλογες καταστροφικές συνέπειες. 

� Η λύση του κυπριακού περνά για µας µέσα από την πάλη ενά-
ντια στον εθνικισµό και σ� όσους τον καλλιεργούν � αυτοί
είναι όχι µόνο η ακροδεξιά αλλά και οι άρχουσες τάξεις και
στις δυο πλευρές του νησιού που τον καλλιεργούν για τα
δικά τους συµφέροντα, στα πλαίσια του ανταγωνισµού τους
ποιος θα πάρει περισσότερα στην περίπτωση συµφωνίας για
µια λύση, αλλά και για να αποπροσανατολίζουν τα λαϊκά
στρώµατα και τη νεολαία από τα καθηµερινά προβλήµατα
ώστε να µην παλεύουν εναντίον τους. 

Για µια άλλη παιδεία, χωρίς εθνικισµούς,
δηµόσια, δωρεάν, για όλους
� Για µια παιδεία χωρίς εθνικιστικά συνθήµατα (διδακτέα ύλη,
στάση ορισµένων εκπαιδευτικών, αναλυτικά προγράµµατα
του επίσηµου κράτους)

� Για µια παιδεία που δεν µας θέλει «στρατιωτάκια» και «µαλι-
στάνθρωπους», επιστρατεύοντας υποχρεωτική µαθητική
στολή, υποχρεωτική παρουσία σε µαθητικές παρελάσεις σε
εθνικές γιορτές

� Για µια παιδεία που ο ετσιθελισµός και ο αυταρχισµός δεν θα
έχουν θέση

� Για µια παιδεία δηµοκρατική, µε ελευθερία της σκέψης, του
λόγου, κάθε µορφής έκφρασης.

Για το δικαίωµα στην επιλογή 
� Για χώρους νεολαίας στους οποίους να µπορούµε ελεύθερα
να αναπτύξουµε τις πρωτοβουλίες και τα ταλέντα µας, χωρίς
να µας καπελώνουν υπάλληλοι του κράτους και χωρίς να
πρέπει να πληρώνουµε περιουσίες ολόκληρες

� Για στέκια νεολαίας σε κάθε δήµο, αυτοδιαχειριζόµενα από
εµάς τους ίδιους, όπου να µπορούµε δωρεάν να αναπτύξου-
µε τα ταλέντα µας στη µουσική, το τραγούδι, το θέατρο, τη
φωτογραφία, και να φτιάξουµε οµίλους και συλλόγους 

� Αθλητικά κέντρα και κολυµβητήρια σε κάθε δήµο, µε δωρεάν
παροχή των υπηρεσιών.

Ενάντια σε κάθε µορφή ρατσισµού
� Ενάντια στη θρησκευτική ανελευθερία, υπέρ της ανεξι-
θρησκίας και τον απόλυτο διαχωρισµό εκκλησίας και κράτους

� Ενάντια στη γυναικεία καταπίεση (οικονοµική, κοινωνική,
σεξουαλική)

� Eνάντια στις διακρίσεις, την καταπίεση και την αστυνοµική
βία κατά των µεταναστών, πολιτικό άσυλο για όλους τους
πρόσφυγες

� Συσπείρωση και άµυνα ενάντια στις νεοφασιστικές οργανώ-
σεις και οµάδες 

Ενάντια στην καπιταλιστική παγκοσµιοποίηση
και τη φτώχεια
� Ενάντια στην καπιταλιστική παγκοσµιοποίηση που κάνει τους
φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους 

� Ενάντια στην καταλήστευση των χωρών του τρίτου κόσµου
από τις πλούσιες χώρες (ΗΠΑ, Ε.Ε., κλπ), υπέρ της κατάργη-
σης όλων των χρεών των φτωχών χωρών

� Ενάντια στην καταστροφή του περιβάλλοντος που θυσιάζε-
ται στο βωµό των κερδών του κεφαλαίου και των πολυεθνι-
κών

� Ενάντια στη φτώχια, την ανεργία, τους πολέµους που επι-
κρατούν στον πλανήτη. Ενάντια στις πολυεθνικές που κατα-
δικάζουν ένα δις ανθρώπους στην πείνα και τον υποσιτισµό
σε καθηµερινή βάση. 

Για µια άλλη κοινωνία
� Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται η εξουσία του κεφαλαίου και
των πολυεθνικών, το καπιταλιστικό σύστηµα. 

� Παλεύουµε για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου,
για µια άλλη κοινωνία, στην οποία θα υπάρχει δικαιοσύνη και
ισότητα, χωρίς παιδιά ενός κατώτερου θεού. Μια κοινωνία
στην οποία η εξουσία δεν θα ανήκει σε µια ελάχιστη µειοψη-
φία πάµπλουτων καπιταλιστών. 

� Παλεύουµε για µια κοινωνία σοσιαλιστική. Στην οποία ο
πλούτος και τα µέσα παραγωγής θα ανήκουν στην κοινωνία
και θα τα διαχειρίζονται όλοι µε δηµοκρατία, διαφάνεια και
έλεγχο. Μια κοινωνία σοσιαλιστική, που καµία σχέση δεν θα
έχει µε τα δικτατορικά καθεστώτα που υπήρχαν στην πρώην
Σοβιετική Ένωση και το Ανατολικό Μπλοκ, ούτε και µε τους
απατεώνες ηγέτες των σοσιαλιστικών κοµµάτων που είναι
σοσιαλιστές στο όνοµα και καπιταλιστές στην πράξη.

Η Νεολαία Ενάντια στον Εθνικισµό
στην Κύπρο ― YRE, παλεύει:

ΕΛΑ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
ΤΗΛ.: 99190164 � E-MAIL: yrecyprus@yahoo.co.uk � ΦΟΡΟΥΜ: http://s7.invisionfree.com/YRE/


