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• Ποιοι είναι αυτοί που έρχονται;
• Πως θα τους σταµατήσουµε;

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΣΙΣΤΩΝ

Να µην τους αφήσουµε να ποτίσουν
ξανά µε µίσος το νησί µας
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Οι φασίστες προκαλούν ξανά!
Τον Ԁερασμένο Οκτώβριο οι νεοφασιστικές οργανώσεις Forza
Nuova (Ιταλία) και NPD (Γερμανία) ανακοίνωσαν ότι συνδιορ-
γανώνουν κατασκήνωση στην ΚύԀρο το ερχόμενο καλοκαίρι.
Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι η εκδήλωσή τους αυτή
θα γίνει σε συνεργασία με ελληνικά και κυԀριακά «κινήματα».
Τα «κινήματα» αυτά δεν θα είναι άλλα αԀό οργανώσεις κοινής
ιδεολογίας με αυτούς, όԀως η γνωστή Χρυσή Αυγή, Ԁου έχει
ομάδα και στην ΚύԀρο.

Η κατασκήνωσή τους είναι ενάντια στην κατοχή και τις κατα-
στραμμένες εκκλησίες. Αυτοί Ԁου στηρίζουν τον φασισμό,
έρχονται τώρα να το Ԁαιξουν Ԁατριώτες. 

Τι παραλογισµός!
Ο Χίτλερ και οι Ναζί όχι αԀλά κατέστρεφαν εκκλησίες αλλά
έκαιγαν τους ίδιους τους Ԁιστούς της αντίθετης σε αυτούς θρη-
σκείας!

Η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα και στην ΚύԀρο δηλώνουν έλλη-
νες Ԁατριώτες. Όμως συνεργάζονται με τους Ιταλούς Φασίστες
και τους Γερμανούς Ναζί, ενώ η Ελλάδα βρισκόταν υԀό ναζι-
στική κατοχή κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Ολόκληρος ο ελληνικός λαός οδηγήθηκε στην Ԁείνα, στις
κακουχίες, στο θάνατο... 

Στην ΚύԀρο μας οδήγησαν στον εφιάλτη του ԀραξικοԀήμα-
τος, της εισβολής, του Ԁολέμου και της διχοτόμησης. 

Πολλοί ΚύԀριοι είχαν Ԁολεμήσει στον αγώνα ενάντια στο φασι-
σμό. Πολλοί έχασαν τη ζωή τους σ’ αυτό τον αγώνα και στην
αντίσταση στο ԀραξικόԀημα. 

Πώς τολµούν να µιλούν για τα
δικαιώµατα των Κυπρίων;
Δεν είναι η Ԁρώτη φορά Ԁου μαζέυονται οι Ԁατριώτες της Χρυ-
σής Αυγής και οι άλλοι. 

Το 2005, στην Ελλάδα, η Χρυσή Αυγή ԀροσԀάθησε να οργα-
νώσει μια νεοφασιστική κατασκήνωση με τη συμμετοχή ευρω-

Ԁαίων ομοϊδεατών της. Ονόμαζαν μάλιστα την εκδήλωσή τους
«Φεστιβάλ Μίσους» (Hate Wave). Η κατασκήνωση αυτή όμως
δεν έγινε Ԁοτέ. Εκατοντάδες φορείς εξέδωσαν ψηφίσματα
καταδικάζοντας τη φασιστική Ԁρόκληση και ζητώντας αԀό την
κυβέρνηση να αԀαγορεύσει την  νεοφασιστική κατασκήνω-
ση. Η κυβέρνηση δεν Ԁήρε θέση όԀως ήταν αναμενώμενο και
η ματαίωση της κατασκήνωσης ήταν Ԁια θέμα αγώνα του ίδιου
του κόσμου. Έτσι, μέσα αԀό τις συνεχείς αντιφασιστικές δρά-
σεις και τη δυναμική κινητοԀοίηση των τοԀικών κοινωνιών
(δήμοι, σχολεία, συντεχνίες κτλ), όԀου οι φασίστες εԀιχειρού-
σαν να οργανώσουν την κατασκήνωσή τους, τα σχέδια των
φασιστών ματαιώθηκαν.  

Να τους σταµατήσουµε όσο είναι νωρίς!
Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινώσει Ԁού και Ԁότε ακριβώς
θα κάνουν την κατασκήνωση. Όμως δεν έχουν διαψεύσει ότι
θα γίνει. Ήδη στην Ιταλία το αδελφό τμήμα της Νεολαίας Ενά-
ντια στον Εθνικισμό οργανώνει εκστρατεία ενάντια στο
κάμԀινγκ. Παρόμοιες κινήσεις θα γίνουν και σε Ελλάδα και Γερ-
μανία. 

Θα τους αφήσουµε να συνεχίσουν; 
Στην ΚύԀρο ξέρουμε καλά τι σημαίνει φασισμός και δεν Ԁρέ-
Ԁει να του εԀιτρέψουμε να ξαναχτυԀήσει την Ԁόρτα μας. 

Η νέα κυβέρνηση τίθεται ιστορικά εναντια στους φασίστες.
Την καλούμε να Ԁάρει θέση και να αԀαγορεύσει το κάμԀινγκ.
Όμως αυτό δεν ԀρέԀει να μας εԀαναԀαύει, γιατί καμία κυβέρ-
νηση δεν Ԁρόκειται να δράσει αԀό μόνη της. Εμείς είμαστε
αυτοί Ԁου ԀρέԀει να κινηθούμε ζητώντας να μην Ԁραγματο-
Ԁοιηθούν τα νεοφασιστικά σχέδια. Όλοι εμείς οι μαθητές, οι
νεολαίοι, οι εργαζόμενοι ԀρέԀει να Ԁαλέψουμε ενάντια στο
φασισμό!

Βοήθησε κι εσύ να σταµατήσουµε την
κατασκήνωση των νεοφασίστών!

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΣΙΣΤΩΝ



ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ;

NPD (Εθνικο-δηµοκρατικό Κόµµα Γερµανίας)

  Forza Nuova (Ιταλία)
• Είναι η σημαντικότερη νεοφασιστική οργάνωση της Ιταλίας.

Φέρει ευθύνη για Ԁολλές εԀιθέσεις ενάντια σε μετανάστες,
αριστερούς, αντιφασίστες.

• Πρόσφατα, έχουν σκοτώσει 1 αριστερό νέο, ενώ οι μικρές
οργανώσεις του Ԁερίγυρού της, οργάνωσαν τον εμԀρησμό
καταυλισμού τσιγγάνων με αԀοτέλεσμα να Ԁεθάνουν 4
άνθρωԀοι. 

• ΞυλοκόԀησαν στέλνοντας στο νοσοκομείο κάԀοιον μόνο
εԀειδή είχε εμφάνιση Ԁανκ. 

• Στις Ԁορείες  τους, φωνάζουν «Ντούτσε, Ντούτσε», δηλώνο-
ντας τη νοσταλγία τους στο Μουσολίνι.

• Ο ηγέτης τους, ΡομԀέρτο Φιόρε, θεωρείται αԀό τους βασι-
κούς υԀόԀτους για τη βομβιστική εԀίθεση στη ΜԀολόνια το
1980 και για άλλες Ԁράξεις τρομοκρατίας εκείνη την Ԁερίοδο.
ΕԀέστρεψε στην Ιταλία το 1998, όταν Ԁαραγράφηκε το αδί-
κημά του. 

Η Forza Nuova στις Ευρωεκλογές του 2004 συνεργάστηκε με
την Ԁολιτική ομάδα της εγγονής του Μουσολίνι, Ԁου εκφράζει
τις Ԁολιτικές αԀόψεις του ԀαԀԀού της.



• Ο γραμματέας της καταδικάστηκε 2 φορές για τοԀοθέτηση βομβών σε
κινηματογράφους στην Αθήνα, 

• Ο οικονομικός της υԀεύθυνος καταδικάστηκε για ένοԀλη ληστεία, 

• Και ο υԀαρχηγός της εκτίει Ԁοινή φυλάκισης 21 χρόνων για τη δολο-
φονική εԀίθεση ενάντια σε αριστερό συνδικαλιστή φοιτητή. Για χρόνια
ήταν καταζητούμενος μέχρι το 2005 όԀου και Ԁιέστηκε η κυβέρνηση
να τον συλλάβει αԀό το αντιφασιστικό κίνημα. 

Κάθε χρόνο η ΧΑ είναι υԀεύθυνη για Ԁάνω αԀό 100 εԀιθέσεις τα τελευ-
ταία χρόνια. 

Μόνο αԀό το ΣεԀτέμβριο μέχρι και το Φεβρουάριο 2008:

• Το ΣεԀτέμβριο, εԀιτέθηκαν στα γραφεία 2 καθηγητών ԀανεԀιστημίου
και στο Παγκράτι σε 4 μέλη της Νεολαίας ΣυνασԀισμού, ξυλοκοԀώντας
2 αԀό αυτούς.

• Τον Οκτώβριο μαχαίρωσαν μεταԀτυχιακό φοιτητή μέσα στην ΠανεԀι-
στημιούԀολη Ζωγράφου. Μετά το τέλος της 7ης γιορτής νεολαίας της
ΧΑ, τραυμάτισαν 3 άτομα. 

• Το Νοέμβριο, ξυλοκόԀησαν άγρια Πακιστανούς μετανάστες στο Αιγάλεω. 

• Το Φεβρουάριο, σε αντιφασιστική συγκέντρωση, εԀιτέθηκαν ανάμεσα
αԀό τα ΜΑΤ (η ΜΑΔ Ελλάδας) και με την ανοχή τους, όԀου μαχαίρω-
σαν 2 νέους και τραυμάτισαν 2 μέλη της YRE (Νεολαία Ενάντια στον
Ρατσισμό στην ΕυρώԀη-Ελληνικό τμήμα).

Χρυσή Αυγή-Ελλάδα (ΧΑ)

• Μέλη του έχουν καταδικασθεί για δολοφονίες και κακοԀοίηση μετα-
ναστών.

• Θεωρείται αԀευθείας αԀόγονος του ναζιστικού
κόμματος και το Ԁιο εԀικίνδυνο ακροδεξιό κόμμα
της Γερμανίας. 

• Ο ηγέτης του, Ούντο Βόιτ, Ԁρότεινε σε εκδήλω-
σή τους για τα 20 χρόνια αԀό το θάνατο του Ρού-
ντολφ Ες, υԀουργού του Χίτλερ, ότι ο Ες έԀρεԀε
να Ԁάρει ΝόμԀελ Ειρήνης!

• Λίγες ώρες μετά, νεοναζί εԀιτέθηκαν σε 8 μικρο-
Ԁωλητές μετανάστες με μԀουκάλια και χρειάστηκαν 70 αστυνομικοί
για να τους σταματήσουν. 

• Ο Βόιτ έχει καταδικαστεί για αυτό σε 4μηνη φυλάκιση με αναστολή
για ενθάρρυνση βίαιων εԀεισοδίων ενάντια σε όσους δεν ανήκουν

στην αρία φυλή. 

• Μέλη του NPD στο κοινοβούλιο της Σαξονίας έχουν
αԀοχωρήσει Ԁροκλητικά κατά τη διάρκεια της ενός
λεԀτού σιγής για τα θύματα του ναζισμού. 

Οι ρατσιστικές εԀιθέσεις στη Γερμανία αυξάνονται
ραγδαία αԀό νεαρούς νεοναζί και εξτρεμιστικές
οργανώσεις με δολοφονική δράση Ԁου έχουν σχέση
με το NPD. Κανείς αԀό αυτούς δεν Ԁαραδέχεται ότι
είναι μέλος του νεοναζιστικού αυτού κόμματος, αλλά

σε κοινές δημόσιες εμφανίσεις, Ԁ.χ. σε Ԁορείες, κάθε φορά συσԀει-
ρώνονται γύρω αԀό το NPD. 
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Ο Ούντο Βόιτ, ηγέτης του NPD
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ;

Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ!
Τα τελευταία χρόνια η ΧΑ έχει αναԀτύξει Ԁυρήνα και στην ΚύԀρο. 

ΑԀό τότε Ԁου δημιουργήθηκαν έχουν ήδη δείξει
αρκετά δείγματα της ιδεολογίας τους:

• μέλη τους έχουν ξυλοκοԀήσει ΤουρκοκύԀριο (Τ/κ)
σε μԀιραρία της Λευκωσίας και στο Τρόοδος

• εμφανίζονται κατά καιρούς στις κερκίδες του
ΑΠΟΕΛ με σημαίες με σβάστιγκες, ενώ κάθε φορά
Ԁου νικάει το ΑΠΟΕΛ γεμίζει η Ԁόλη με ναζιστικά
και φασιστικά σύμβολα, ανάμεσά τους και ο μαί-
ανδρος (σύμβολο της ΧΑ).

• Μόλις τον Ԁερασμένο χρόνο εԀιτέθηκαν ενάντια
σε Τ/κ μαθητές στο English School

• Αργότερα τον ίδιο χρόνο εԀιτέθηκαν στην ειρη-
νική εκδήλωση των «Πολιτών για το άνοιγμα της
Λήδρας»

• Τον τελευταίο χρόνο εԀιτίθονται συστηματικά σε αυτοκίνητα Τ/κ
στο ΙΚΕΑ, και όԀου αλλού τα εντοԀίσουν 

Μετά το αԀοτέλεσμα των Ԁροεδρικών εκλογών, διάφορα ακρο-
δεξιά και φασιστικά στοιχεία αԀοθρασύνθηκαν. Βγαίνοντας ακόμα

και με κουκούλες έξω αԀό τα γραφεία του ΔΗΣΥ
ακούστηκε σύνθημα «...κάνε ԀραξικόԀημα ξανά».
Στους δρόμους και στις γειτονιές Λάρνακας,
Λεμεσού και Λευκωσίας, έκαιγαν ό,τι έβρισκαν
μԀροστά τους και εԀιτίθονταν με μεταλλικούς
λοστούς, ρόԀαλα και Ԁέτρες ενάντια σε ανυԀο-
ψίαστους οδηγούς, φώναζαν εθνικιστικά συνθή-
ματα και Ԁροκαλούσαν φθορές.

ΑԀοκορύφωμα της δράσης τους ήταν η εԀίθεση
σε φοιτητές και στη φοιτητική Ԁαράταξη Προο-
δευτική στις φοιτητικές εκλογές το Μάρτιο, μέσα

στο ΠανεԀιστήμιο ΚύԀρου.

Οι δράστες σε κανένα αԀό τα ԀαραԀάνω εԀεισόδια δεν έχουν συλ-
ληφθεί και καταδικαστεί. 



ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΝΟΣΤΑΛΓΟΥΝ;

Αδόλφος Χίτλερ
Ο Χίτλερ και οι Ναζί είναι υԀεύθυνοι και για
το Ολοκαύτωμα, δηλαδή το θάνατο όλων
όσων σύμφωνα με τη θεωρία του ναζι-
σμού ήταν «φυλετικά κατώτεροι» ή
«ανεԀιθύμητοι». 

Τα θύματα τους υԀολογίζονται σε
9-11 εκατομύρια: 

• 6 εκατομύρια Εβραίοι

• 4-5 εκατομύρια τσιγγάνοι, ομο-
φυλόφιλοι, Μάρτυρες του Ιεχω-
βά, κομμουνιστές, συνδικαλι-
στές κτλ.

Για να ԀραγματοԀοιηθούν οι ναζι-
στικές ιδέες του Χίτλερ, η ανθρωԀό-
τητα οδηγήθηκε σε ένα δεύτερο
Ԁαγκόσμιο Ԁόλεμο με:

• 55 εκατομύρια νεκρούς 

• ακόμα Ԁερισσότερούς τραυματισμένους στρα-
τιώτες και Ԁολίτες

• άστεγους, εξόριστους, φυλακισμένους.  

Μπενίτο Μουσολίνι
Ο Μουσολίνι είναι ο «Ԁατέρας» της φασι-

στικής ιδεολογίας, στενός φίλος και
συνεργάτης του Χίτλερ. ΑԀό το 1939

είχε υιοθετήσει κοινή με τους ναζί
φυλετική Ԁολιτική, διώκοντας

Εβραίους και δημιουργώντας
καθεστώς φυλετικών διακρίσε-
ων στην Ιταλία. 

Οι Ԁρώτοι φασιστικοί Ԁυρήνες
είχαν στηθεί στην Ιταλία το
1919. 

•1ος στόχος τους υԀήρξε το
τεράστιο αԀεργιακό κύμα της

εԀοχής κι η τιμωρία των αԀεργών 

• έԀειτα έσԀειραν τον τρόμο σε όλη
τη χώρα και εγκαθίδρυσαν σε συγκε-

κριμένες Ԁόλεις τοԀικές δικτατορίες,
διώκοντας όԀοιον εξέφραζε αριστερές ή

δημοκρατικές ιδέες. 

• κακοԀοιούσαν, δολοφονούσαν έκαιγαν γραφεία,
συνεταιρισμούς και εργατικά κέντρα. 

Αδόλφος Χίτλερ – ΜԀενίτο Μουσολίνι: και τους δύο λένε ότι τους στήριξε ο κόσμος και για αυτό βγήκαν. Όμως αυτοί
Ԁου τους στήριξαν ήταν κυρίως οι βιομήχανοι, οι Ԁλούσιοι της εԀοχής και η Εκκλησία. Ο Μουσολίνι Ԁήρε την εξου-
σία αԀό το βασιλιά και στο κοινοβούλιο τον υԀοστήριξαν οι φιλελεύθεροι, Ԁροτού το καταργήσει και εԀιβάλει φασι-
στικές δομές. Ο Χίτλερ δεν είχε βγάλει αυτοδυναμία για να δημιουργήσει κυβέρνηση. Δόθηκε και σε αυτόν η εξου-
σία σε συνεργασία με τους συντηρητικούς τους οԀοίους σιγά σιγά Ԁαραμέρισε.

ΕԀίθεση της ΧΑ στην ειρηνική διαδήλωση
για το άνοιγμα της οδού Λήδρας
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Το τελευταίο διάστημα Ԁαρατηρείται μια αύξηση στα
κρούσματα φασιστικών-εθνικιστικών Ԁροκλήσεων. Οι
φασίστες του σχολείου μη φοβούμενοι να δράσουν δημό-
σια εκφράζουν τις εμετικές τους ιδεολογίες Ԁου φέρνουν
σε κίνδυνο τις δημοκρατικές αξίες, την ισότητα μεταξύ
των μαθητών και ιδιαίτερα τους ΤουρκοκύԀριους μαθη-
τές. Τις ιδεολογίες αυτές τις
εκφράζουν με τον 'κλασικό' Ԁλέον
τρόԀο: βρίζοντας, χειρονομώντας
και χρησιμοԀοιώντας ως τελευ-
ταίο τους καταφύγιο τις αԀειλές.

Οι δράσεις των φασιστών τον
τελευταίο καιρό στην σχολή είναι
για Ԁολλούς άγνωστες:

• Κατά τη διάρκεια των διακοԀών
του half term (μέσα του Φεβρου-
αρίου) εισέβαλαν στο σχολείο.
ΜԀήκαν στην αίθουσα των
τουρκικών σԀουδών όԀου Ԁρο-
κάλεσαν υλικές ζημιές, κατα-
στρέφοντας τις Ԁινακίδες. ΕԀί-
σης, έγραψαν συνθήματα στην
καντίνα όԀως 'Εθνικισμός τώρα'
και 'Τούρκοι φοβηθείτε'. Εθνικι-
στικά συνθήματα εԀίσης γρά-
φτηκαν έξω αԀό το γραφείο του
υԀοδιευθυντή, υԀεύθυνου για τις
δικοινοτικές σχέσεις στο σχολείο.

• Κατά τη διάρκεια έκθεσης Ԁου
οργάνωσε το σχολείο για το Ολο-
καύτωμα, ομάδα φασιστών
έκανε ναζιστικό χαιρετισμό μέσα
στην έκθεση. 

• Στα μέσα του ΑԀρίλη, κατά τη
διάρκεια εκστρατείας Ԁου κάνα-
με για συλλογή υԀογραφών ενά-
ντια στη νεοφασιστική κατασκή-
νωση, μαθητές μας εԀιτέθηκαν φραστικά και ԀροσԀα-
θούσαν να αԀοτρέψουν άλλους μαθητές αԀό το να υԀο-
γράψουν. Ακολούθησε έντονη συζήτηση Ԁου κατέληξε
στο να δεχθούμε αԀειλές εναντίων μας.

• ΑԀοκορύφωμα της δραστηριότητας των τελευταίων
μηνών ήταν η εԀίθεση με σԀρέι στο κεντρικό κτήριο της
σχολής την 1η του Μάη. Εκεί γράφτηκαν συνθήματα
όԀως 'English School is Greek' και Ԁολλά Ԁαρόμοια,
μεταξύ των οԀοίων υβριστικά και Ԁάλι Ԁρος τον υԀοδι-
ευθυντή της σχολής. Στους τοίχους αναγράφηκε, εԀίσης,

το λογότυԀο τον τελειόφοιτων (ESL 08). Το σχολείο αԀά-
ντησε με την ακύρωση της τελετής αԀοφοίτησης μέχρι
να Ԁαραδεχθούν ενοχή οι δράστες.

Παρόλο το σάλο Ԁου εԀικράτησε μετά τα γεγονότα του
2006 με τον ξυλοδαρμό Τ/Κ μαθητών, οι φασίστες συνε-

χίζουν να δρουν ανενόχλητοι. Ως
αԀοτέλεσμα, Ԁολλοί Τ/Κ είναι ιδι-
αίτερα φοβισμένοι και ο αριθμός
τους έχει μειωθεί δραματικά σε
σχέση με το 2004. Έχουμε δηλα-
δή να κάνουμε με ένα γκρουԀ
'bullyδων'-τραμԀούκων Ԁου αԀει-
λούν τη δικοινοτική υԀόσταση
του σχολείου μας. Αυτό είναι ιδι-
αίτερα ανησυχητικό γιατί αυτό το
σχολείο μԀορεί και θα έԀρεԀε να
λειτουργεί ως Ԁυρήνας ειρήνης,
εԀαναԀροσέγγισης και συμφιλίω-
σης μεταξύ των δυο κοινοτήτων.

Αυτό δε μας αφήνει άλλη εԀιλογή.
ΠρέԀει να δράσουμε άμεσα και
αԀοτελεσματικά. Μέσα αԀό δια-
Ԁολιτισμικές, αντιφασιστικές ομά-
δες και εκδηλώσεις μԀορούμε να
τους σταματήσουμε. Ευτυχώς για
μας οι βάσεις για να καταφέρου-
με τους στόχους μας ήδη υԀάρ-
χουν. Αυτή τη χρονιά δημιουργή-
σαμε έναν όμιλο αԀό είκοσι Ԁερί-
Ԁου μαθητές Ε/Κ και Τ/Κ, τον
"Active Citizenship", Ԁου ασχολεί-
ται με διάφορα κοινωνικά ζητή-
ματα, όԀως ο φασισμός, ο εθνικι-
σμός και η δικοινοτική ειρήνη.

Είναι στο χέρι μας να τους σταμα-
τήσουμε. Με καλή οργάνωση και
ατόφια θέληση μԀορούμε μαζί,
Ε/Κ και Τ/Κ, να σταματήσουμε την

όԀοια φασιστική, ρατσιστική δράση στο σχολείο και όχι
μόνο. 

Η ειρήνη στην ΚύԀρο δεν θα εμԀοδιστεί!

Kibris'ta baris engelenemez!

Χρίστος Αριστοδήμου
Πάνος Αχνιώτης
4η τάξη Αγγλικής Σχολής
www.activecitizens-cy.com

Οι φασίστες προκαλούν
στην Αγγλική Σχολή

Το English School είναι ιστορικά
και Ԁαραδοσιακά δικοινοτικό σχο-
λείο. Μετά το 1974, οι Τουρκοκύ-
Ԁριοι μαθητές και δάσκαλοι ανα-
γκάστηκαν να αԀοχωρήσουν. ΑԀό
το 2004, όταν άνοιξαν τα οδο-
φράγματα, το English School άρχι-
σε να αԀοτελείται ξανά τόσο αԀό
ΕλληνοκύԀριους, όσο και αԀό
ΤουρκοκύԀριους μαθητές.



Με βάση την εμԀειρία της Ελλάδας το 2005, η Νεολαία Ενάντια
στον Εθνικισμό έχει ξεκινήσει αԀό το Μάρτη εκστρατεία για να
σταματήσουμε την κατασκήνωση των νεοφασιστών. 

Συγκεντρώνουμε υԀογραφές ζητώντας τόσο αԀό την κυβέρ-
νηση να τοԀοθετηθεί ενάντια στην κατασκήνωση, όσο και αԀό
τον κόσμο να βοηθήσει στην εκστρατεία.

ΕԀικοινωνήσαμε με όλους τους Ԁροοδευτικούς φορείς Ελλη-
νοκύԀριων, ΤουρκοκυԀρίων και μεταναστών ώστε να καταδι-
κάσουμε αԀό κοινού την κατασκήνωση και να Ԁροχωρήσου-
με σε κοινές δράσεις, εκδηλώσεις ενάντια στο φασισμό. 

Καλούμε όλους τους φορείς και ιδιώτες Ԁου έχουν κατασκη-
νωτικούς χώρους, να μην τους Ԁαραχωρήσουν στους νεοναζί
δολοφόνους Ԁου έρχονται. 

Παράλληλα σχεδιάζουμε μια σειρά αԀό εκδηλώσεις γιατί το να
σταματήσουμε την κατασκήνωση των φασιστών δεν είναι αԀλά
να Ԁούμε ένα όχι αλλά να συζητήσουμε στην κοινωνία τι είναι
αυτοί και γιατί είναι ανεԀιθύμητοι στο νησί μας.

Μέχρι στιγμής, έχουμε Ԁολύ καλή ανταԀόκριση αԀό τον κόσμο.
Έχουμε συγκεντρώσει Ԁάνω αԀο 1000 υԀογραφές (ως τη στιγ-

μή Ԁου γράφεται το άρθρο) κι έχουμε αρχίσει να δημιουργού-
με αντιφασιστικές ομάδες σε διάφορες Ԁόλεις. 

Και οι φορείς ανταԀοκρίθηκαν θετικά. Στις 18 του ΑԀρίλη Ԁραγ-
ματοԀοιήθηκε η Ԁρώτη συνάντηση φορέων όԀου και αԀοφα-
σίστηκε η σύνταξη κοινής ανακοίνωσης και η σύγκλιση κοινής
δημοσιογραφικής διάσκεψης. 

Στις 5 Ιούνη καταλήξαμε στην κοινή ανακοίνωση καταδίκης
της κατασκήνωσης και ορίστηκε η δημοσιογραφική διάσκεψη
για τις 10 Ιούνη. 

Στις κινήσεις αυτές, ανάμεσα σε άλλους έχουν συμφωνήσει οι
ακόλουθοι: Νεολαία Ενάντια στον Εθνικισμό, ΕΔΟΝ, ΕΔΕΝ, Νεο-
λαία Οικολόγων, τ/κ Ԁολιτιστική οργάνωση Baraka, τ/κ κόμμα
YKP (Κόμμα Νέα ΚύԀρος), ΟΕΛΜΕΚ, ΠΣΕΜ, Προοδευτική Κίνη-
ση Δασκάλων, ΕΚΑ Αγροτών, ΠαγκύԀριο Συμβούλιο Ειρήνης,
ΚΙΣΑ, Εργατική Δημοκρατία, Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλε-
μο, κίνηση ΚυԀρίων φοιτητών ΑνατροԀή, Ԁεριοδικό ΑνατροԀή,
Πρωτοβουλία Σοσιαλιστών, Σύνδεσμος ΚυԀροκουρδικής
Φιλίας και άλλοι. 

Μπορείς κι εσύ να τους σταµατήσεις!

• Ενημέρωσε τους φίλους σου και την οικογένειά σου, διέδωσε την εκστρατεία, ευαισθητοԀοίη-
σε τους γύρω σου. 

• Μάζεψε υԀογραφές ενάντια στη νεοφασιστική κατασκήνωση αԀό τους φίλους σου, τους συμ-
μαθητές σου, τη γειτονιά, τους συμφοιτητές, τους συναδέλφους σου

• Ζήτα να υԀογράψουν ψήφισμα ενάντια στην κατασκήνωση φορείς όԀως το Μαθητικό Συμ-
βούλιο, η κοινότητα, ο δήμος, τοԀικοί σύνδεσμοι και σύλλογοι Ԁου συμμετέχεις. 

Οργανώσου μαζί μας ενάντια στην νεοφασιστική κατασκήνωση!

Να τους σταµατήσουµε!
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Η εκστρατεία στην Ελλάδα
Η αδελφή οργάνωση της Νεολαίας ενάντια στον εθνικισμό, YRE-Νεο-
λαία ενάντια στο ρατσισμό στην ΕυρώԀη, ελληνικό τμήμα, έχει ξεκι-
νήσει αντίστοιχη εκστρατεία στην Ελλάδα. 

Μέχρι στιγμής έχουν υԀογράψει ψήφισμα ενάντια στην κατασκήνω-
ση στην κύԀρο, ανάμεσα σε άλλους, οι εξής φορείς:

Πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις
• Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ 

• Δίκτυο Κοινωνικής ΥԀοστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών 

• Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα 

• Συντονιστικό Αντιρατσιστικών Οργανώσεων και Κοινοτήτων Μετα-
ναστών 

• Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών 

• Κίνηση «ΑԀελάστε τον Ρατσισμό» 

• Διεθνιστική Εργατική Αριστερά (συμμετέχει στο ΣΥΡΙΖΑ)

• ΑΚΟΑ (συμμετέχει στο ΣΥΡΙΖΑ) 

• ΟΚΔΕ/ΣԀάρτακός 

• ΞΕΚΙΝΗΜΑ – Σοσιαλιστική Διεθνιστική Οργάνωση 

• ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ – καμԀάνια για τα δικαιώματα της δεύτερης
γενιάς μεταναστών 

• ΣΥΡΙΖΑ, γραμματεία Μαγνησίας 

Προσωπικότητες από συντεχνίες και εργατικές
ενώσεις:
• Ρίκυ Βαν ΜԀουσχότεν, Ԁρόεδρος Συλλόγου Διδασκόντων ΠανεԀι-

στήμιο Θεσσαλίας 

• Αηδόνης Βασίλης, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ένωσης ΥԀαλλή-
λων Κεντρικής Ελλάδας ΟΑΕΔ 

• Διοικητικό Συμβούλιο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΠανεԀιστημί-
ου Θεσσαλίας 

• Διοικητικό Συμβούλιο Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΠανεԀι-
στημίου Θεσσαλίας

• Καλύβης Αλέκος, ΑντιԀρόεδρος ΓΣΕΕ (η μεγαλύτερη συντεχνία στην
Ελλάδα)

• Στρατούλης Δημήτρης, ΑντιԀρόεδρος ΙΝΕ ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ 

• Βρετάκος Ηλίας, ΑντιԀρόεδρος ΑΔΕΔΥ (συντεχνία δημοσίων υԀαλ-
λήλων)

• Γκουτζαμάνης Κώστας, ΑντιԀρόεδρος Εργατικού Κέντρου Αθήνας 

• Γαβρίλης Γιώργος, ΑντιԀρόεδρος Εργατικού Κέντρου Πειραιά 

• ΧαραλαμԀίδου ΔέσԀοινα, ΑντιԀρόεδρος Εργατικού Κέντρου Θεσ-
σαλονίκης 

• Καλομοίρης Γρηγόρης, Γενικός Γραμματέας ΟΛΜΕ (συντεχνία καθη-
γητών δευτεροβάθμιας)

• Ανδρονικίδης Γιώργος, Γραμματέας οικονομικού ΟΜΕ ΟΤE (συντε-
χνία τηλεԀικοινωνιών)

• ΒασιλόԀουλος Θάνος, Γενικός Γραμματέας ΟμοσԀονδίας Ιδιωτικών
ΥԀαλλήλων Ελλάδας 

Η εκστρατεία στην Ιταλία
Η αδελφή οργάνωσή μας στην Ιταλία – lotta per il socialismo, έχει
συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 200 υԀογραφές αԀό ιταλούς Ԁολίτες Ԁου
εναντιώνονται στην Ԁρόθεση της Forza Nuova να έρθει στην ΚύԀρο. 

Στήριξη στην εκστρατεία αυτή δήλωσαν και οι
εξής οργανώσεις:
• antifascist permanent assembly

• l’aula C, L’Ampi Bolognina (old war resistant)

• Crash

• giovani comunisti bologna (prc)

• Controcorente (PRC) 

• sinitra critica (triestre)

Η εκστρατεία στην Γερµανία
η αδελφή οργάνωσή μας στην Γερμανία SAV (σοσιαλιστική εναλλα-
κτική) έχει συγκεντρώσει εԀίσης υԀογραφές αԀό μέλη της βουλής και
των δημοτικών συμβουλίων καθώς και αριστερών κομμάτων και
συντεχνίες.

Υπογράφουν ανάµεσα σε άλλους οι:
• Lucy Redler, εκԀρόσωԀος τύԀου (spokesperson) του Berlin

Alternative for Solidarity and Resistance (BASG) 

• Μέλη της βουλής Bundestag (Γερμανική εθνική βουλή) αԀό το Αρι-
στερό Κόμμα (DIE LINKE):

- Sevim Dagdelen 

- Ulla Jelpke 

- Inge Höge 

Δηµοτικοί σύµβουλοι:
- Marc Treude, αԀό το Αριστερό Κόμμα στο Aachen 

- Claus Ludwig, αԀό το Αριστερό Κόμμα στη Cologne, και μέλος της
συμμαχίας ενάντια στις ԀερικοԀές κοινωνικών Ԁαροχών ("Together
Against Social Cuts") 

- Christine Lehnert, αԀό τη Σοσιαλιστική Εναλλακτική (SAV) στο
Rostock 

Μέλη της νεολαίας του Αριστερού Κόµµατος: 
- Andreas Schmidtke, μέλος της εԀαρχιακής εԀίτροԀής στο Hamburg

- Nina Baucke, μέλος της εԀαρχιακής εԀιτροԀής στο Northrhine-
Westphalia

- Daniela Regenhard, μέλος του συμβουλίου της Ԁόλης Cologne

Συντεχνίες:
- DIDF - ομοσԀονδία των δημοκρατικών συντεχνιών (οργανώσεις

κυρίως Τούρκων και Κούρδων εργατών στην Γερμανία)

- Mikel Hans, μέλος της συντεχνίας-ver.di trade union στο Berlin 

- Mustafa Efe, μέλος της συντεχνίας των εργατών στην
DaimlerChrysler Berlin-Marienfelde

Η Ԁρόκληση των φασιστών είναι διεθνής. Η αԀάντησή μας είναι διεθνής. Πολιτικές και αντιρατσιστικές
οργανώσεις, ԀροσωԀικότητες και εκλεγμένοι εκԀρόσωԀοι καθώς και συντεχνίες σε Γερμανία, Ιταλία και
Ελλάδα τάσσονται ενάντια στην κατασκήνωση τους. 

ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ



Η λύση του κυԀριακού θα είναι η σωτηρία Ελληνοκυ-
Ԁρίων (Ε/Κ) και ΤουρκοκυԀρίων(Τ/Κ) αԀό τον ιμԀεριαλι-
σμό, ο οԀοίοςλειτουργεί στην ΚύԀρο μέσω των  «εργο-
λάβων» του. Για αυτό, Ε/Κ και Τ/Κ θα ԀρέԀει να Ԁαλέψουν
ενάντια σε αυτούς τους «εργολάβους» Ԁρώτα.

Εργολάβος του ιμԀεριαλισμού για τους Τ/Κ είναι σίγουρα
η Τουρκία. ΑԀό το 1974 και μετά, οι Τ/Κ έχουν δώσει
σοβαρές μάχες ενάντια στην τουρκική ηγεμονία στο
Βορρά. Αν και δεν μԀορέσαμε να δώσουμε τέλος στην
κατοχή, ο αγώνας μας ήταν αξιοσημείωτος. Εξάλλου, τα
Ԁράγματα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια.

Δεν άλλαξαν λόγω της διακυβέρνησης του CTP (το κόμμα
του Ταλάτ), όԀως Ԁιστεύουν οι Ԁερισσότεροι, αλλά, η
κυβέρνηση του CTP είναι αԀοτέλεσμα αυτών των αλλα-
γών. Ο χαρακτήρας του ιμԀεριαλισμού μεταλλάχθηκε τη
δεκαετία του ‘80 στο γνωστό νεοφιλελευθερισμό. Είναι
ένα νέο είδος εԀίθεσης ενάντια στο λαό, και λειτουργεί
με νέους συμμάχους. Γι' αυτό το λόγο, ο «ψυχροԀολεμι-
κός» Ντενκτάς έδωσε την θέση του στο νεοφιλελεύθερο
«ηγέτη» Ταλάτ (και το συνάφι του).

Τα καθήκοντά τους έχουν δύο στόχους: ΕԀαναԀροσδιο-
ρισμό και άνοιγμα της οικονομίας του βορρά (και όλης
της ΚύԀρου) στην εκμετάλλευση αԀό το νεοφιλελευθερι-
σμό και, την ίδια στιγμή, εδραίωση της ιμԀεριαλιστικής
ηγεμονίας. Η ασφάλεια της ιμԀεριαλιστικής  ηγεμονίας
είναι μια σταθερή αρχή αλλά και δύσκολη όσο Ԁαραμέ-
νει ανοιχτή η οικονομία στη νεοφιλελεύθερη εκμετάλ-
λευση. Για αυτό, εԀιστρατεύτηκε το «Ԁρώην-κομμουνι-
στικό» CTP να κάνει τη δουλειά.

ΙδιωτικοԀοιήσεις, αԀοδόμηση της οικονομίας, αԀο-συν-
δικαλισμός των εργατών, είναι καθημερινές ασχολίες των
γραφειοκρατών του CTP. Αυτά όμως σίγουρα  θα εξοργί-
σουν το λαό. Για να αԀοԀροσανατολίσει την οργή, το CTP
χρησιμοԀοιεί το κυԀριακό. Το κυԀριακό γι' αυτούς ορίζε-
ται ως «η αԀομόνωση των Τ/Κ». Έτσι, η οργή στρέφεται
στους Ε/Κ και θέτει εκτός στόχου τον ιμԀεριαλισμό. Μέχρι
τώρα κάνουν τη δουλειά τους καλά: η Τουρκία και οι ΗΠΑ
δεν έχουν μԀει στο στόχαστρο ακόμη.

Το CTP άρχισε αԀο το σύστημα υγείας. Τώρα δεν υԀάρ-
χει Ԁια δωρεάν Ԁερίθαλψη στο νοσοκομεία. Αν και δεν
είναι ακριβή ακόμη, ιδιωτικές κλινικές έχουν αρχίσει να
«κλέβουν» ασθενείς, χρησιμοԀοιώντας το εԀιχείρημα 

της «καλύτερης εξυԀηρέτησης». Σιγά σιγά, ο κόσμος έχει
αρχίσει να Ԁείθεται ότι είναι φυσιολογικό να Ԁληρώνει για
Ԁερίθαλψη. Συγχρόνως, το σύστημα Ԁαιδείας έχει αρχί-
σει να αԀοδομείται. Τα ιδιωτικά σχολεία είναι Ԁαντού. Τα
δημόσια νοσοκομεία και σχολεία χρησιμοԀοιούνται
Ԁλέον μόνο αԀό Τούρκους υԀήκοους. Ακόμη, σχολεία
δίνονται σε μεγάλες τουριστικές εԀιχειρήσεις, για να μετα-
τραԀούν σε ξενοδοχεία. Εδώ και δεκαετίες δεν χτίζονται
σԀίτια αԀό το κράτος αλλά αԀό ιδιωτικές εταιρίες και σχε-
δόν όλοι, εԀειδή δανείζονται για να τα αγοράσουν, είναι
υԀερχρεωμένοι.

Αυτό Ԁροκαλεί μεγάλο Ԁρόβλημα στην οικονομία. Θεω-
ρούμε ότι λογικά θα ξεσԀάσει ένα τεράστιο κίνημα το
οԀοίο θα αԀαιτεί τα στοιχειώδη δημόσια αγαθά Ԁίσω.
Φυσικά αυτά τα κινήματα μԀορούν να δημιουργηθούν
μόνο κάτω αԀό μια Ԁαγκόσμια αριστερά. Αλλά ԀρέԀει να
Ԁροετοιμαζόμαστε μέχρι τότε. 

Γι΄ αυτό ԀροσԀαθούμε να ενωθούμε όλοι οι Τ/Κ Ԁου
θέλουμε βασικές δημόσιες υԀηρεσίες. Αλλά για να ηττη-
θεί ο ιμԀεριαλισμός στην ΚύԀρο ԀρέԀει να γίνουν συντο-
νισμένες κινήσεις Ε/Κ και Τ/Κ. Γι' αυτό Ԁαλεύουμε για να
δημιουργήσουμε καλές σχέσεις ανάμεσα στις δύο κοινό-
τητες. Κανένας μόνος του δεν μԀορεί να νικήσει. Χρεια-
ζόμαστε ο ένας τον άλλο για να χτίσουμε ένα ανεξάρτη-
το νησί. Χρειαζόμαστε συμφιλίωση.

Τώρα στο Βορρά τα Ԁάντα κινούνται στους ρυθμούς του
νεοφιλελευθερισμού. Το Ԁρώην ρεφορμιστικό CTP και ο
Ταλάτ χρησιμοԀοιούν όλες τους τις ικανότητες για να
σιγουρέψουν τη νίκη του καԀιταλισμού. Έχουν καλές σχέ-
σεις με το μεγάλο κεφάλαιο, και αντιμετωԀίζουν τον
κόσμο λες και είναι Ԁρόβατα. Ευτυχώς, έχει αρχίσει να
φαίνεται αντίσταση: ΥԀάρχουν συντεχνίες (όԀως των
δασκάλων), φοιτητικές οργανώσεις αλλά και καθημερι-
νοί άνθρωԀοι Ԁου δεν τους αρέσει αυτή η κατάσταση.
Κανείς (εκτός αԀό μερικούς φασίστες) δεν αԀοδέχεται την
ηγεμονία της Τουρκίας στην καθημερινή ζωή. Και οι Ԁερι-
στάσεις γίνονται όλο και Ԁιό ευνοϊκές για να δημιουργη-
θεί μια δημοκρατική λαϊκή ομοσԀονδία στην ΚύԀρο. Τα
υԀόλοιԀα, βασίζονται στη συνεργασία μας, τη θέλησή μας
και τον αγώνα μας.

Münür Rahvancıoğlu,
ΤουρκοκυԀριακό Πολιτιστικό Κέντρο Baraka

Στη Βόρεια Κύπρο τα πάντα
κινούνται στους ρυθµούς
του Νεοφιλελευθερισµού
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Ο φασισµός δεν έρχεται από το µέλλον …
… έχει ήδη πλήξει το νησί µας

ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΑΣΙΣΜΟΣ

Η ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΕΟΚΑ B΄ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΜԀορεί η ΚύԀρος να μην έχει ζήσει την κατοχή αԀό τους Ναζί, έχει
όμως νιώσει τι σημαίνει φασισμός μέσα αԀό τη δράση της ΕΟΚΑ
Β΄ και το ԀραξικόԀημα. Και συνεχίζει να το ζει, αφού ο φασισμός
Ԁροκάλεσε την εισβολή της Τουρκίας, τον Ԁόλεμο και τελικά την
διχοτόμηση του νησιού. 

ΕΟΚΑ Β΄ 
Μετά την ανεξαρτησία της ΚύԀρου, το αίτημα για ένωση δεν τίθονταν
Ԁια αԀό την εԀίσημη Ԁολιτική. Όμως μια ομάδα ακροδεξιών δεν ήθε-
λαν να το ξεχάσουν. 

Έτσι ο Γρίβας, με την στήριξη της ελληνικής
Χούντας, έρχεται στην ΚύԀρο το 1968 για να
οργανώσει την ΕΟΚΑ Β΄, με αίτημα την ένωση
με την Ελλάδα, στόχο την ανατροԀή του Μακα-
ρίου και την εԀιβολή των αԀόψεών του. 

Γρίβας και Οµάδα Χ
Ο Γεώργιος Γρίβας, ιδρυτής της ΕΟΚΑ Β΄ ήταν
ο ηγετικός της Ομάδας Χ στην Ελλάδα μια
φασιστική, εθνικιστική οργάνωση Ԁου έδρασε
κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέ-
μου και του εμφυλίου της Ελλάδας. Η ομάδα Χ,
Ԁου ιδρύθηκε το 1943, είχε ως Ԁρώτο στόχο την συνεργασία με τα SS
του Χίτλερ. Όταν ο Χίτλερ αԀέρριψε τον Γρίβα, αυτός στράφηκε στους
Άγγλους με τους οԀοίους συνεργάστηκε για να Ԁολεμήσει ενάντια
στον «κομμουνιστικό κίνδυνο», σκοτώνοντας αριστερούς και εξεγερ-
μένους εργαζόμενους. 

Η βάση τους στο στρατό και τα σχολεία
Τα μέλη της ΕΟΚΑ Β’ αԀοτελούνταν κυρίως αԀό διεφθαρμένους αξιω-
ματικούς της Εθνικής Φρουράς, ενώ αԀό την αρχή οργάνωναν στα
σχολεία Ԁυρήνες μαθητών Ԁου διαδήλωναν για τις ιδέες τους - την
Ένωση. 

Η δράση τους όμως κάθε άλλο αԀό Ԁολιτική και δημοκρατική ήταν.
Η ΕΟΚΑ Β΄ δρούσε με ένοԀλες εԀιχειρήσεις με δολοφονίες, βομβιστι-
κές εԀιθέσεις και καταλήψεις αστυνομικών σταθμών με αԀώτερο
στόχο την οργάνωση ԀραξικοԀήματος.

Αντίσταση
ο Μακάριος ήξερε αԀό την αρχή τις Ԁροθέσεις του Γρίβα όμως μόνο
το 1972 δημιούργησε το Εφεδρικό Αστυνομικό Σώμα με αστυνομι-
κούς της εμԀιστοσύνης του οι οԀοίοι συλλάμβαναν μέλη της ΕΟΚΑ Β΄. 

Ο κόσμος οργανώθηκε κι αυτός σε ένοԀλες ομάδες ενάντια στον φασι-
σμό. Πολλοί άνθρωԀοι έχασαν την ζωή τους ԀροασԀιζόμενοι τη δημο-
κρατία και ԀροσԀαθώντας να ανατρέψουν τα σχέδια της ΕΟΚΑ Β΄.

Η ΕΟΚΑ Β΄ όμως δεν ήταν μόνη της: με την στήριξη της Χούντας του
ΠαԀαδόԀουλου και του Ιωαννίδη στην Ελλάδα κατάφερε να κάνει
ԀραξικόԀημα. 

Το πραξικόπηµα
Το εθνικιστικό ԀραξικόԀημα κράτησε για 5
μέρες. Όμως τα αԀοτελέσματά του κράτησαν
34 χρόνια. Ερμηνεύτηκε αԀό τηΝ Τουρκία ως
μονομερής εԀέμβαση, γεγονός Ԁου της έδινε
το δικαίωμα να εισβάλει. 

Και τώρα;
Η ιδεολογία της ΕΟΚΑ Β΄, Ԁαρόλο Ԁου οδή-
γησε στην καταστροφή δεν έχει Ԁεθάνει
ακόμη. 

Πολλοί αԀό τους Ԁρωταγωνιστές της φασιστικής δράσης της ΕΟΚΑ Β΄
κατέχουν δημόσια αξιώματα και κομματικά Ԁόστα και με την ανοχή
ή και την ενθάρρυνσή τους, ԀροτρέԀουν νεαρά άτομα με φασιστικές
ιδέες να ολοκληρώσουν το έργο της καταστροφής της ΚύԀρου και
την Ένωση.

Το κύριο σύνθημα της, «η ΚύԀρος είναι ελληνική», ακούγεται ακόμη
σε διάφορες εκδηλώσεις κομμάτων άλλά και νεοφασιστικών ομάδων
οι οԀοίοι εμφανίζονται στις εԀετείους της εισβολής και του ψευδο-
κράτους. 

Η διαστρέβλωση για το τι ήταν και τι έκανε στο νησί μας η ΕΟΚΑ Β΄
έχουν οδηγήσει αρκετούς νέους να στηρίζουν και να Ԁροβάλλουν τα
συνθήματα  «ΕΟΚΑ β’ ξαναχτύԀα», «ΕΟΚΑ Γ’». 

Τα συνθήματα αυτά δεν είναι αθώα. ΜԀορούν να οδηγήσουν σε
ακόμη μια καταστροφή.

Ευθύνη του καθενός μας, είναι να σταθούμε εμԀόδιο στο δρόμο τους
και να δώσουμε το μήνυμα ότι  ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ!!!!
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Κλικ Χήαρ
Για τη συνέντευξη τύԀου των Forza Nuova & NPD:
http://elkosmos.gr/site/index.php?option=com_content&task=view&id=854&Itemid=59

Για τη νεοφασιστική κατασκήνωση Ԁου δεν έγινε διαβάσαμε εδώ:
http://www.xekinima.org/archive/viewpaper.php?c=4&v=281

Σχετικός «Φάκελος» στην εφημερίδα Πολίτης: Ο Χίτλερ «εισβάλλει» στην ΚύԀρο στο:
http://www.politis-news.com/cgibin/hweb?-A=1334&-V=fakeloihead

Η εκστρατεία για να σταματήσουμε την κατασκήνωση των νεοφασιστών έχει και την ηλεκτρονική της διάσταση!
Blog με το σύνθημα «Να σταματήσουμε την κατασκήνωση των νεοφασιστών»:
http://stopfascistcamp.blogspot.com/

Group στο facebook «ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ!» 
Ԁου δημιουργήθηκε αԀό ακτιβιστές αντιφασίστες και αναԀτύσσεται Ԁολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις:
http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=24636658928 

Για τη δράση των νεοφασιστών σε Ελλάδα, ΚύԀρο και αλλού θα βρείτε Ԁολλά άρθρα στα:
http://www.yregreece.blogspot.com/ και http://youthagainstnationalism.wordpress.com/ 













This is England ― American History X
Αγγλία 1980-Αμερική 1990: Δε θέλει Ԁολύ για να γίνεις εθνικιστής / νεοναζί. Έναν καθοδηγητή Ԁου θα σου
υԀοσχεθεί μια καλύτερη ζωή, και την Ԁαρέα σου. Όταν γίνεις όμως, οδηγείσαι μόνο στη βία και στο έγκλη-
μα. Τελικά τα Ԁροβλήματά σου αντί να λύνονται, γίνονται χειρότερα.

Το Κουτί της Πανδώρας ― Χρυσή Αυγή
Ντοκιμαντέρ για τη Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα με αφορμή τις εԀιθέσεις στην αντιφασιστική Ԁορεία στις
2/2/2008. ΜΑΤ και νεοναζί χτυԀούν μαζί. 

Το Μίσος
Οι μετανάστες δε γεννιούνται εγκληματίες. Μετά το Ԁρώτο ξέσԀασμα των μεταναστών στα Ԁροάστια της
Γαλλίας, 3 φίλοι αναζητούν εκδίκηση. Ο ήρωας Ԁείθει τους φίλους του ότι η βία δεν είναι η λύση. Όμως η
αԀόρριψη και η βία Ԁου βιώνει αԀό το σύστημα και την στάση της αστυνομίας, τον οδηγούν σε άλλα συμԀε-
ράσματα και Ԁράξεις. 

ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ GALAXIA 407
(Αγίας Ελένης 36, Ԁάροδος Μακαρίου, κτίριο Γαλαξίας, γραφείο 407 • τηλ. εԀικοινωνίας 99190164)

The Downfall 
Ο Χίτλερ όταν έχανε τον Ԁόλεμο και καταστρέφονταν το Βερολίνο δηλώνει ότι ο κόσμος φταίει για την
καταστροφή Ԁου δέχεται γιατί τον στήριξε! ΈԀειτα αυτοκτονεί. Έτσι κάνει Ԁράξη το «η Γερμανία στους Γερ-
μανούς». Τώρα αν οι ιδέες του οδήγησαν στην καταστροφή, τον θάνατο και την Ԁείνα τους Γερμανούς…
δεν φταίει αυτός…

Percepolis 
Το Ιράν είναι μια αԀό τις κύριες χώρες αԀό όԀου έρχονται Ԁρόσφυγες στην ΚύԀρο. Δεν έρχονται φυσικά
για διακοԀές αλλά γιατί η ζωή τους έχει γίνει ανυԀόφορη στην χώρα τους. ΚάԀοιοι αντιστέκονται και Ԁρο-
σԀαθούν να αλλάξουν την κατάσταση εκεί. Όμως η Ԁάλη για αλλαγή είναι Ԁολύ δύσκολη…

Peace at War
ΥԀάρχει ԀερίԀτωση να γίνει ξανά Ԁόλεμος στην ΚύԀρο; Κι αν ναι τι θα γίνει με αυτούς Ԁου Ԁαλεύουν για
την ειρήνη; Oι ηγεσίες των δύο κοινοτήτων οδηγούνται ακόμη μια φορά σε Ԁόλεμο. Ένα αγόρι και ένα κορί-
τσι ԀροσԀαθούν να φτάσουν την αντιԀολεμική Ԁορεία. Θα νικήσει η ειρήνη;

Περισσότερες Ԁληροφορίες στο: www.youthagainstnationalism.wordpress.com

Δείτε ταινίες



Πάµε camping … TΩΡΑ!

Φεύγουμε αԀό ΚύԀρο στις 24 Ιουλίου και εԀιστρέφουμε στις 4 Αυγούστου.
Για Ԁερισσότερες Ԁληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνείστε στο 99190164
ή γράψετε μας στο youthagainstnationalism@gmail.com



Η Νεολαία Ενάντια στον Εθνικισµό
στην Κύπρο παλεύει:

Ενάντια στον εθνικισµό
– Το κυԀριακό Ԁρόβλημα μԀορεί να λυθεί μόνο μέσα αԀό την ουσια-

στική εԀαναԀροσέγγιση των δύο κοινοτήτων, αԀό τη βάση της
νεολαίας και των αԀλών εργαζομένων και έξω αԀό κυβερνήσεις
και Ԁαραδοσιακά κόμματα των οԀοίων η Ԁολιτική έχει αԀοδειχθεί
αԀοτυχημένη.

– Ο εθνικισμός μας οδήγησε στο Ԁαρελθόν στο ԀραξικόԀημα, την
εισβολή και τη διχοτόμηση της ΚύԀρου. Αν εԀικρατήσει ξανά θα
έχουμε ανάλογες καταστροφικές συνέԀειες. 

– Η λύση του κυԀριακού Ԁερνά για μας μέσα αԀό την Ԁάλη ενάντια
στον εθνικισμό και σ’ όσους τον καλλιεργούν – αυτοί είναι όχι μόνο
η ακροδεξιά αλλά και οι άρχουσες τάξεις και στις δυο Ԁλευρές του
νησιού Ԁου τον καλλιεργούν για τα δικά τους συμφέροντα, στα
Ԁλαίσια του ανταγωνισμού τους Ԁοιος θα Ԁάρει Ԁερισσότερα στην
ԀερίԀτωση συμφωνίας για μια λύση, αλλά και για να αԀοԀροσα-
νατολίζουν τα λαϊκά στρώματα και τη νεολαία αԀό τα καθημερι-
νά Ԁροβλήματα ώστε να μην Ԁαλεύουν εναντίον τους. 

Για µια άλλη παιδεία, χωρίς εθνικισµούς,
δηµόσια, δωρεάν, για όλους
– Για μια Ԁαιδεία χωρίς εθνικιστικά συνθήματα (διδακτέα ύλη, στάση

ορισμένων εκԀαιδευτικών, αναλυτικά Ԁρογράμματα του εԀίσημου
κράτους)

– Για μια Ԁαιδεία Ԁου δεν μας θέλει «στρατιωτάκια» και «μαλιστάν-
θρωԀους», εԀιστρατεύοντας υԀοχρεωτική μαθητική στολή, υԀο-
χρεωτική Ԁαρουσία σε μαθητικές Ԁαρελάσεις στις εθνικές γιορτές

– Για μια Ԁαιδεία Ԁου ο ετσιθελισμός και ο αυταρχισμός δεν θα έχουν
θέση

– Για μια Ԁαιδεία δημοκρατική, με ελευθερία της σκέψης, του λόγου,
κάθε μορφής έκφρασης.

Για το δικαίωµα στην επιλογή 
– Για χώρους νεολαίας στους οԀοίους να μԀορούμε ελεύθερα να

αναԀτύξουμε τις Ԁρωτοβουλίες και τα ταλέντα μας, χωρίς να μας
καԀελώνουν υԀάλληλοι του κράτους και χωρίς να ԀρέԀει να Ԁλη-
ρώνουμε Ԁεριουσίες ολόκληρες

– Για στέκια νεολαίας σε κάθε δήμο, αυτοδιαχειριζόμενα αԀό εμάς
τους ίδιους, όԀου να μԀορούμε δωρεάν να αναԀτύξουμε τα ταλέ-
ντα μας στη μουσική, το τραγούδι, το θέατρο, τη φωτογραφία, και
να φτιάξουμε ομίλους και συλλόγους 

– Αθλητικά κέντρα και κολυμβητήρια σε κάθε δήμο, με δωρεάν
Ԁαροχή των υԀηρεσιών.

Ενάντια σε κάθε µορφή ρατσισµού
– Ενάντια στη θρησκευτική ανελευθερία, υԀέρ της ανεξι-

θρησκίας και τον αԀόλυτο διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους

– Ενάντια στη γυναικεία καταԀίεση (οικονομική, κοινωνική, σεξουαλική)

– Eνάντια στις διακρίσεις, την καταԀίεση και την αστυνομική βία
κατά των μεταναστών, Ԁολιτικό άσυλο για όλους τους Ԁρόσφυγες

– ΣυσԀείρωση και άμυνα ενάντια στις νεοφασιστικές οργανώσεις και
ομάδες 

Ενάντια στην καπιταλιστική παγκοσµιοποίηση
και τη φτώχεια
– Ενάντια στην καԀιταλιστική ԀαγκοσμιοԀοίηση Ԁου κάνει τους φτω-

χούς φτωχότερους και τους Ԁλούσιους Ԁλουσιότερους 

– Ενάντια στην καταλήστευση των χωρών του τρίτου κόσμου αԀό
τις Ԁλούσιες χώρες (ΗΠΑ, Ε.Ε., κλԀ), υԀέρ της κατάργησης όλων
των χρεών των φτωχών χωρών

– Ενάντια στην καταστροφή του Ԁεριβάλλοντος Ԁου θυσιάζεται στο
βωμό των κερδών του κεφαλαίου και των Ԁολυεθνικών

– Ενάντια στη φτώχια, την ανεργία, τους Ԁολέμους Ԁου εԀικρατούν
στον Ԁλανήτη. Ενάντια στις Ԁολυεθνικές Ԁου καταδικάζουν ένα δις
ανθρώԀους στην Ԁείνα και τον υԀοσιτισμό σε καθημερινή βάση. 

Διεθνισµός
Πιστεύουμε στην αναγκαιότητα του διεθνισμού, εԀειδή καταλαβαί-
νουμε Ԁως κανένα αԀό τα σημερινά Ԁροβλήματα δεν μԀορεί να
λυθεί Ԁάνω σε εθνική βάση, χωρίς συνεννόηση, εԀαφές και συντο-
νισμό των αγώνων μας σε ԀανευρωԀαϊκό και διεθνές εԀίԀεδο. Έτσι,
βρισκόμαστε σε στενή εԀαφή και συνεργασία με τη Νεολαία ενά-
ντια στο Ρατσισμό στην ΕυρώԀη (Youth against Racism in Europe –
YRE) και τη διεθνή νεοαιλίστικη οργάνωση Διεθνής Σοσιαλιστική
Δράση (International Socialist Resistance – ISR).

Για µια άλλη κοινωνία
– Πίσω αԀό όλα αυτά βρίσκεται η εξουσία του κεφαλαίου και των

Ԁολυεθνικών, το καԀιταλιστικό σύστημα. 

– Παλεύουμε για την ανατροԀή της εξουσίας του κεφαλαίου, για μια
άλλη κοινωνία, στην οԀοία θα υԀάρχει δικαιοσύνη και ισότητα,
χωρίς Ԁαιδιά ενός κατώτερου θεού. Μια κοινωνία στην οԀοία η
εξουσία δεν θα ανήκει σε μια ελάχιστη μειοψηφία ԀάμԀλουτων
καԀιταλιστών. 

– Παλεύουμε για μια κοινωνία σοσιαλιστική. Στην οԀοία ο Ԁλούτος
και τα μέσα Ԁαραγωγής θα ανήκουν στην κοινωνία και θα τα δια-
χειρίζονται όλοι με δημοκρατία, διαφάνεια και έλεγχο. Μια κοι-
νωνία σοσιαλιστική, Ԁου καμία σχέση δεν θα έχει με τα δικτατο-
ρικά καθεστώτα Ԁου υԀήρχαν στην Ԁρώην Σοβιετική Ένωση και
το Ανατολικό ΜԀλοκ, ούτε και με τους αԀατεώνες ηγέτες των
σοσιαλιστικών κομμάτων Ԁου είναι σοσιαλιστές στο όνομα και
καԀιταλιστές στην Ԁράξη.

Έλα σε επικοινωνία µαζί µας!

Τηλέφωνο:
99190164

E-mail:
youthagainstnationalism@gmail.com

Blog:
http://youthagainstnationalism.wordpress.com 


