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Τι συµβαίνει;
Τον τελευταίο καιρό ακούμε στις ειδήσεις ότι η μία τράπεζα
μετά την άλλη καταρρέουν-χρεωκοπούν και ότι αμύθητα
ποσά δίνονται από τα κράτη για να σωθούν. Η τράπεζα
Lehman Brothers αποτελεί παρελθόν.
Το ίδιο και η Washington Mutual. Η
Αμερικάνικη κυβέρνηση προχώρησε σε
εθνικοποίηση δύο κολοσσών, της
Fannie Mae και Freddie Mac. Έδωσε $85
δις για να σώσει την AIG, την μεγαλύτε-
ρη ασφαλιστική εταιρία του πλανήτη
και ψήφισε μέτρο με το οποίο θα
δοθούν $700 δις σε τράπεζες που
καταρρέουν. Το ίδιο και η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα η οποία έδωσε €100
δις. Κι αυτά είναι μόνο η αρχή.

Ο λόγος που καταρρέουν οι
τράπεζες είναι η απληστία
των καπιταλιστών
Η κύρια αρχή στην οποία βασίζεται το
καπιταλιστικό σύστημα είναι το κέρδος
που θα βγάλουν οι καπιταλιστές. Όμως
όσα κι αν βγάζουν ποτέ δεν τους είναι
αρκετά. Γιατί ο ένας κυνηγάει τον άλλο –
το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρότερο…
Οπότε συνέχεια επενδύουν σε προϊόντα
που θα τους φέρουν μεγαλύτερο κέρδος.

Μετά την τελευταία κρίση, το 2001 μεγάλοι οικονομικοί οίκοι
στην Αμερική συμβούλευσαν τους καπιταλιστές να επενδύ-

σουν σε ακίνητα, σε γη και σπίτια για να αυξήσουν τα κέρδη
τους.

Την ίδια στιγμή, οι καταναλωτές είχαν αρχίσει να χάνουν την
δυνατότητα τους να καταναλώνουν και για αυτό οι καπιταλι-

στές εφηύραν τα δάνεια. Η κεντρική
τράπεζα των ΗΠΑ έριξε τα επιτόκια των
δανείων, σχεδόν στο μηδέν, για να ωθή-
σει τον κόσμο να παίρνει δάνεια, κατά
κύριο λόγο για την απόκτηση κατοικίας.
Δημιούργησαν τις προϋποθέσεις ώστε
να μπορούν να δανειστούν ακόμη και
αυτοί που μέχρι τότε δεν μπορούσαν.

Το αποτέλεσμα όμως ήταν ο υπερδα-
νεισμός, ο οποίος κάποια στιγμή ξεπέ-
ρασε κάθε όριο. Οι «καταναλωτές» δεν
μπορούσαν πια να πάρουν νέα δάνεια
για να εξοφλήσουν τα προηγούμενα.
Έτσι δεν μπορούσαν να εξοφλήσουν τις
δόσεις τους.

Οι τράπεζες νόμιζαν πως ήταν εξασφα-
λισμένες γιατί όταν κάποιος δεν πλη-
ρώνει τις δόσεις, του παίρνουν το σπίτι.
Αυτό που δεν φαντάστηκαν ήταν πως
όταν πολύς κόσμος χάσει τα σπίτια του,
καταρρέουν οι τιμές των σπιτιών γιατί
κανείς δεν θέλει να τα αγοράσει. Κι έτσι

οι τράπεζες, εκεί που κολυμπούσαν στα κέρδη, μετατράπη-
καν σε ζημιογόνες. Με την εμφάνιση των ζημιών έπεσαν και
οι μετοχές τους. Κι έτσι η μία μετά την άλλη οδηγήθηκαν σε
χρεοκοπία.

Το σύστηµα δεν δουλεύει!
Έχει πάθει (οικονοµική) ΚΡΙΣΗ!

Ζούμε μια από τις μεγαλύτερες οικονο-
μικές κρίσεις στην ιστορία του καπιτα-
λισμού. Όλοι οι μεγάλοι οικονομικοί
κολοσσοί καταρρέουν. Το καπιταλιστι-
κό σύστημα, που μας έλεγαν ότι πρέπει
να εμπιστευόμαστε, ότι είναι «στην
φύση μας» και ότι είναι το μόνο που
«μπορεί να μας λύσει τα προβλήματα
μας», δεν δουλεύει.

Βασικά, όταν έλεγαν «εμάς», εννοούσαν
μόνο τους πλούσιους καπιταλιστές!
Γιατί αυτούς ευνοεί το σύστημα για να
γίνουν πιο πλούσιοι. Ακόμη και σε
καιρό κρίσεων, τις οποίες αυτοί προ-
καλούν, είναι οι μόνοι που τα χρήματά
τους, οι περιουσίες τους και τα σπίτια
τους μένουν και σώζονται! Και ποιος
πληρώνει γι’ αυτό; Τα λεφτά των εργα-
ζομένων!



Και τώρα;
Για να σωθούν οι τράπεζες ζήτησαν την βοήθεια του κράτους.
Κατέρριψαν δηλαδή όλη την ιδεολογία τους που έλεγε ότι το κρά-
τος δεν πρέπει να παρεμβαίνει και ότι η ελευθερία της αγοράς
μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα της από μόνη της.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ, της Ευρώπης κλπ, έβαλαν το χέρι στην
τσέπη (μας) και δίνουν αμύθητα ποσά για να σώσουν τις τράπε-
ζες. Παίρνουν μέτρα για να πληρώσουν την απληστία των καπι-
ταλιστών. Δεν παίρνουν όμως από τους ίδιους τους καπιταλιστές
που τα δικά τους κέρδη έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση.
Παίρνουν από τους φόρους των εργαζομένων, από τα λεφτά του
κράτους και δεν φροντίζουν καθόλου για όλους αυτούς που πλή-
γηκαν.

Πως µας επηρεάζει εµάς;
Στην Αμερική δεν υπάρχει πλέον αμερικάνικο όνειρο:
• 2 εκατομύρια είναι άστεγοι

• 28 εκατομύρια ζουν με συσσίτια από το κράτος

• 25.000 εργαζόμενοι απολύθηκαν στην Wall Street

• η Washington Mutual απέλυσε σύνολο 53.000 εργαζόμενους

• η Lehman Brothers 40.000 (σε Αμερική και Αγγλία)

• 760.000 εργαζόμενοι έχασαν τη δουλειά τους από την αρχή του
χρόνου

• υπολογίζεται να προστεθούν άλλοι 350.000 ως το τέλος του.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση:
• 45 εκατομύρια δεν τρέφονται επαρκώς

• 78 εκατομύρια ευρωπαίοι είναι στο όριο της φτώχειας

Και στον υποανάπτυκτο κόσμο η κατάσταση είναι χειρότερη:
• 1 δις πεινούν/πεθαίνουν από την πείνα

• 3 δις ζει με λιγότερο από $2 την ημέρα (€1,5 την μέρα)
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Όμως τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη. Ακόμη
και αστοί αναλυτές δεν ξέρουν πότε θα σταματή-
σει αυτή η κρίση κι ούτε αν με τις κρατικοποιήσεις
τραπεζών και τις εξαγορές θα την σταματήσουν.

Η κρίση έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει την Ευρώ-
πη και την Ασία. Οπότε τα αποτελέσματά της δεν
είναι ακόμη ορατά σε όλο τον κόσμο.

Ούτε στην Κύπρο. Όλοι φοβούνται ότι κι εδώ οι
τράπεζες θα καταρρεύσουν, ότι θα μειωθεί η αγο-
ραστική δύναμη το οποίο έχει αρχίσει ήδη να γίνε-
ται, ότι θα πέσει ο τουρισμός και η οικοδομική βιο-
μηχανία γιατί δεν θα αγοράζει ο κόσμος σπίτια και
δεν θα έρχονται οι ξένοι να επενδύουν.

Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν και θα
το έχουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι ήδη υπερ-
χρεωμένοι, ιδιαίτερα καθώς οι μισθοί μειώνονται
ενώ οι τιμές αυξάνονται. Επίσης, ότι δώσει το κρά-
τος για να σωθούν οι τράπεζες, θα προέλθει από τα
δικά μας λεφτά, από τους φορολογούμενους – θα
τα κόψουν από την παιδεία, από την υγεία, από τις
δημόσιες δαπάνες. Θα λένε πως το κράτος έχει
ελλείμματα, και πως γι’αυτό πρέπει να έχουμε λιτό-
τητα.

Αυτή τη στιγμή η κρίση αποδεικνύει πόσο λάθος
είναι αυτό το σύστημα. Τα κράτη τόσο καιρό αφή-
νουν τις οικογένειές μας να ζουν μέσα στην ακρί-
βεια και χρεωμένοι. Για να δώσουν παραπάνω χρή-
ματα στην παιδεία και την υγεία πρέπει να γίνουν
αγώνες από τους εργαζόμενους αλλά για να
δώσουν χρήματα και να «ξελασπώσουν» τους
καπιταλιστές δεν χρειάζονται να το σκεφτούν και
πολύ. Το σύστημα καταρρέει λόγω του τρόπου
που λειτουργεί. Κι ο τρόπος αυτός αποδεικνύει
ακόμη μια φορά πόσο στυγνό είναι. Δείχνει όμως
κι ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Πρέπει να αντικατα-
σταθεί. Με ένα σύστημα στην υπηρεσία των ανα-
γκών μας, δημοκρατικό και ανθρώπινο. Ένα
σύστημα που θα σχεδιάζει την οικονομία με βάση
αυτές τις ανάγκες.

Και το πρώτο βήμα που είναι σήμερα απαραίτητο
είναι οι τράπεζες, να περάσουν στα χέρια της κοι-
νωνίας, να φύγουν από τα χέρια του κερδοσκοπι-
κού κεφαλαίου, να γίνουν δημόσιες, κάτω από συν-
θήκες κοινωνικού και εργατικού ελέγχου και δια-
χείρισης, έτσι ώστε το τραπεζικό σύστημα να λει-
τουργεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοι-
νωνίας κι όχι του κέρδους των μεγάλων καπιταλι-
στών.

Αθηνά Καρυάτη
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∆ΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΡΟ - Ω∆Η ΣΤΟ ΠΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΙΩΣ

Μέχρι τώρα καμία κυβέρνηση δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με το
θέμα του νερού. Η «κακή σχέση» Κύπρου και βροχής είναι γνω-
στή εδώ και χρόνια και ιδιαίτερα μετά τις εφιαλτικές ανομβρίες
του 1998. Μετά το επίσης εφιαλτικό καλοκαίρι του 2007 και τον
ακόμα πιο εφιαλτικό χειμώνα του ίδιου χρόνου, με σχεδόν καθό-
λου βροχόπτωση, η κατάσταση χειροτέρεψε. Συγκεκριμένα τον
Οκτώβρη του 2008 η πληρότητα σε όλα τα φράγματα έφτασε το
3,6%! Ήταν προδιαγεγραμμένο το τι θα
γινόταν… όμως η αδιαφορία των
κυβερνήσεων που πέρασαν μας οδή-
γησαν σε αυτό το σημείο.

Η τωρινή κυβέρνηση κατέφυγε στη
μεταφορά νερού από άλλη χώρα ως μια
λύση για να μπορέσουμε να επιβιώ-
σουμε. Έγιναν προσφορές και τελικώς
αποδέχτηκαν αυτή της Ελλάδας. Λόγω
τεχνικών προβλημάτων υπήρχαν πολ-
λές καθυστερήσεις. Το νερό ταξίδεψε
για πολύ καιρό ανοιχτά της Λεμεσού.
Έπειτα ο αγωγός δεν ήταν σωστά
φτιαγμένος κι όταν τελικά το νερό
έφτασε στην ξηρά έγιναν σοβαρές
καταγγελίες για κλοπή νερού από τον
αγωγό από πολίτες και ψαράδες! Πριν
το νερό μεταφερθεί στην ξηρά έγιναν
οι προαπαιτούμενοι έλεγχοι για την
ποιότητα του νερού από το κρατικό
χημείο. Οι έλεγχοι ήταν συνεχείς όμως
όχι όλο το νερό κρίθηκε κατάλληλο.
Μια δεξαμενή η οποία έμεινε ανοικτή για πολύ καιρό το νερό
κρίθηκε ακατάλληλο και χύθηκε στη θάλασσα.

Το άλλο μέτρο που πάρθηκε ήταν οι περικοπές του νερού. Όλοι
οι πολίτες σε όλες τις πόλεις είχαν νερό για 8 ώρες κάθε 48. Παρό-
λο που αυτό το μέτρο φαίνεται λογικό όταν δεν έχεις νερό, ακού-
γεται παράλογο όταν τα ξενοδοχεία είχαν συνέχεια νερό (χωρίς

περικοπές) οι πισίνες ήταν πάντα γεμάτες και τα γκολφ λειτουρ-
γούσαν κανονικά!

Τρίτο μέτρο – η δοκιμασμένη οδός: η δημιουργία μονάδων αφα-
λάτωσης. Αυτή η μέθοδος καταναλώνει μεγάλη ποσότητα ρεύ-
ματος κι άρα ορυκτών καυσίμων κι έτσι ρυπαίνει την ατμόσφαι-
ρα. Για αυτό το λόγο η Κύπρος πρέπει να πληρώσει €20 εκατο-
μύρια πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί παράγει ρύπους

παραπάνω από το επιτρεπτό όριο. Οι
αφαλατώσεις όμως προκαλούν και άλλα
προβλήματα. Μετά από την διαδικασία
της αφαλάτωσης το αλάτι που βγαίνει
από το θαλασσινό νερό χύνεται και πάλι
στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να αλλάζει
η περιεκτικότητα του άλατος στο νερό
και να οδηγεί στην αλλοίωση της υδρό-
βιας ζωής. Τέλος, οι μονάδες αφαλάτω-
σης χρειάζονται 12-18 μήνες για να λει-
τουργήσουν και 3 χρόνια για να παρά-
ξουν νερό κατάλληλο για χρήση.

Όλα αυτά τα μέτρα, πέρα από τις περικο-
πές, έχουν τεράστιο κόστος για τους πολί-
τες. Η μεταφορά του νερού κόστισε €40
εκατομύρια και οι αφαλατώσεις θα μας
κοστίσουν €20 εκατομύρια το χρόνο!
Όλα αυτά γιατί καμία κυβέρνηση δεν είχε
προνοήσει να σχεδιάσει καλύτερα την
διαχείριση νερού παρόλο που υπάρχει
χρόνιο πρόβλημα!

Όμως ποτέ δεν είναι αργά. Υπάρχουν
πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν και πρέπει να γίνουν
αν θέλουμε και να έχουμε νερό τα επόμενα χρόνια και να μην
πληρώνουμε κάθε χρόνο €60 εκατομύρια από τους φόρους μας
για να έχουμε αυτό το βασικό αγαθό.

Φώτης Φωτίου

Η κατάσταση είναι απελπιστική! Το
νερό τελειώνει επίσημα καθώς η
πληρότητα των φραγμάτων φθά-
νει μόλις στο 3%. Η αφαλάτωση
είναι όση και η βροχή, ανύπαρκτη,
ο αγωγός σπασμένος, τα πλοία με
νερό αγκυροβολημένα, τα φράγ-
ματα ξερά και ο κόσμος διψά!

Τα τραγούδια “Το παπάκι πάει στην
ποταμιά”, “Ένα νερό κυρά Βαγγε-
λιώ” και “Η βρύση των Πεγειώτισ-
σων” είναι πλέον απαγορευμένα.

Δεν τρέχει δεν τρέχει δεν τρέχει το νερό,
δεν τρέχει δεν τρέχει δεν τρέχει το νερό στ’ αυλάκι,

πέθανε και το παπάκι …

Στη μνήμη του παπακίου που έφτασε στην ποταμιά και δεν βρήκε νερό.
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Ήξερες ότι:
• Μια πισίνα μεγάλου μεγέθους (σαν αυτές

που υπάρχουν σε κολυμβητήρια) χρειάζο-
νται για μια μέρα νερό ισάξιο με το νερό που
καταναλώνει ο μέσος άνθρωπος για την υγι-
εινή του για 1 χρόνο.

• Σήμερα στην Κύπρο λειτουργούν 2 μονάδες
γκόλφ. Μόνο ένα από τα δύο καταναλώνει
1.000.000 κ.μ νερού το χρόνο όσο δηλαδή
12.000 άνθρωποι! Συνολικά έχουν κατατεθεί
αιτήσεις για να γίνουν άλλα 12 γκόλφ πέρα
από τα 2 που έχουμε ήδη… Σε λίγα χρόνια
λοιπόν θα πίνουμε… γκόλφ.

Νερό από την Τουρκία:
Στην Νότια Τουρκία υπάρχουν τρεις μεγάλοι
ποταμοί που το νερό τους χάνεται κυριολε-
κτικά στη θάλασσα! Μια ποσότητα νερού χρη-
σιμοποιείται στις νότιες περιοχές, ενώ είναι
ουσιαστικά άχρηστο για τις περιοχές μέσα
στην Τουρκία, γι αυτό και σπαταλάται. Μάλι-
στα στον ένα από τους τρεις ποταμούς, υπάρ-
χουν και οι κατάλληλες υποδομές για τη μετα-
φορά του νερού. Τα νότια παράλια της Τουρ-
κίας βρίσκονται σε απόσταση μόλις 100-200
χιλιόμετρα. Μια πολύ καλή λύση θα ήταν να
προμηθευόμασταν νερό από εκεί, με ένα
μόνιμο αγωγό. Όταν πρόκειται για ένα τόσο
ζωτικό αγαθό πώς μπορούν να βάζουν το
εθνικό πάνω από την ανάγκη; Γιατί το ζήτημα
αν γινόταν αυτό δε θα ήταν πλέον αν θα βρέ-
ξει στην Κύπρο αλλά αν θα στερέψει ποτέ το
ποτάμι!

Τα δέντρα, ποια δέντρα;

Τα λιγοστά δάση της Κύπρου, όσα δηλαδή δε
ξεράθηκαν ή έχουν καεί ήδη, είναι πολύ κοντά
στην καταστροφή. Η Κύπρος καλύπτεται μόλις
στο 25% από δάση. Αν περάσουμε ακόμα ένα χει-
μώνα χωρίς βροχή, είναι πολύ επίφοβο ότι τα
δέντρα αυτά θα ξεραθούν, με τις ανάλογες επι-
πτώσεις στο οικοσύστημα. Και καθώς συμβαί-
νουν όλα αυτά, είδαμε τη Λευκωσία... να αποψι-
λώνεται! Ήδη κόπηκαν δέντρα στην Διαγόρου,
στην Θεμιστοκλή Δέρβη, στην Ευαγόρου και σε
διάφορους άλλους δρόμους για να μπουν δια-
φημιστικές πινακίδες (!) και σχεδιάζεται να
κοπούν άλλα τόσα στην Πλατεία Ελευθερίας και
στην περιοχή του Μετοχίου του Κύκκου, σύνολο
100-120 δέντρα σε όλη την πρωτεύουσα. Με
ποια δικαιολογία γίνεται αυτό; Για να μην χρειά-
ζεται να τα ποτίζουμε;! Τα δέντρα είναι απαραί-
τητα ειδικά στο σημείο αυτό που έχει φτάσει η
Κύπρος. Οι ρίζες τους συγκρατούν τα υπόγεια
ύδατα, και με τα κλαδιά και το φύλλωμά τους
εμποδίζουν μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας να
φτάσει στη γη! Αυτό που γίνεται είναι απαράδε-
κτο!

- Μόνο το 1.5% της γης στην κορυφή του Τρο-
όδους δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ερημο-
ποίησης.

- 91% της χώρας χαρακτηρίζεται ημιέρημο.

- Ένα 57% αντιμετωπίζει πρόβλημα ερημο-
ποίησης αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα.

Για περισσότερο, φτηνότερο και καλύτερο νερό, ζητάµε:
• Πρόστιμο σε όσους έχουν πισίνες και δεν ανακυκλώνουν το νερό.

• Καμία νέα άδεια για πισίνες.

• Να κλείσουν τα γκόλφ-καμία νέα άδεια για γκόλφ.

• Περικοπές νερού και στα ξενοδοχεία.

• Σχεδιασμό μονάδων αφαλατώσεων με την χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

• Αναδασώσεις κι όχι άλλα κοψίματα δέντρων ώστε να ενισχυθούν τα υπόγεια ύδατα.

• Αποδοχή νερού από την Τουρκία.



Φέτος ένας από τους στόχους της σχολικής χρο-
νιάς αφορά την «καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνι-
κής συμβίωσης και συνεργασίας Ελληνοκυπρίων
και Τουρκοκυπρίων». Ο στόχος αυτός πυροδότη-
σε μια σειρά αντιδράσεων αποκαλύπτοντας τάσεις
και στάσεις του παρελθόντος.

Η εγκύκλιος
Η εγκύκλιος προβλέπει να εντάξουμε στην παιδεία μας
τα στοιχεία που ενώνουν τις κοινότητες που μένουν σε
αυτό τον τόπο. Αναφέρεται σε «ευκαιρίες για την καλύ-
τερη γνωριμία της ιστορίας, της παράδοσης και του πολι-
τισμού της Κύπρου, όπου όλες οι κοινότητες είχαν τη δική
τους συμμετοχή και συμβολή».

Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί στα σχολεία με διάφορες
δραστηριότητες όπως τη δημιουργία σχετικών σχολικών
ομίλων, διοργάνωση δικοινοτικών εκδηλώσεων και εκθέ-
σεων, εργασίες που να προβάλλουν τα κοινά πολιτισμι-
κά στοιχεία των δύο κοινοτήτων, διδασκαλία τ/κ κειμέ-
νων και Τ/κ λογοτεχνών, κοινά συνέδρια για τους μαθη-
τές και προγράμματα επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτι-
κούς, συναντήσεις γνωριμίας, κτλ.

Αντιδράσεις
ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ καθώς και βουλευτής του ΔΗΣΥ (Α. Θεμι-
στοκλέους), μέλος της επιτροπής παιδείας της βουλής,
τοποθετήθηκαν σαν να πρόκειται να αφανιστεί η «εθνι-
κή μας ταυτότητα» ή σαν να πρόκειται να γίνει αποδεχτό
το καθεστώς κατοχής της μισής Κύπρου μέσα από ένα
σχολικό στόχο!

Όλοι αυτοί βέβαια πλαισίωναν θαυμάσια και κάποιους
άλλους πιο σκληροπηρυνικούς που φαίνονται να πιστεύ-
ουν περισσότερο στην ελληνικότητα ολόκληρου του

νησιού και όχι στην επανένωσή του, όπως φαίνεται χαρα-
κτηριστικά από τις πιο κάτω ενδεικτικές δηλώσεις:

Σύνδεσµος Αγωνιστών ΕΟΚΑ
Ο στόχος για τη νέα σχολική χρονιά θα πρέπει "Να εκφράζει
τα ιδανικά της φυλής μας και να καλεί τους νέους να αγα-
πούν την πατρίδα και να νιώθουν υπερήφανοι γιατί είναι
Έλληνες".

Κλαίρη Αγγελίδου (πρώην Υπουργός Παιδείας,
επί προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη)
Ο πραγματικός και απώτερος σκοπός (της επαναπροσέγγι-
σης) είναι «η κατεδάφιση του Ελληνισμού» και η «υπονό-
μευση {...} ενός λαού που αγωνίζεται να διατηρήσει τη γλώσ-
σα και {...}την Ορθοδοξία του».

Στην Κύπρο υπήρχαν και υπάρχουν δύο κύριες κοινότη-
τες. Ο εθνικισμός μας χώρισε. Οι θιασώτες της νοοτρο-
πίας «Η Κύπρος είναι ελληνική» και «Ελλάς - Κύπρος -
Ένωσις» πούλησαν την Κύπρο το 1974, έκαναν πραξικό-
πημα, έδωσαν άλλοθι στην Τουρκία για την εισβολή και
τον πόλεμο και μας οδήγησαν να ζούμε τόσα χρόνια
διχασμένοι.

Οπότε φαίνεται ότι φοβούνται ότι αν έρθουμε σε επαφή
οι δύο κοινότητες θα δούμε ότι δεν έχουμε τίποτα να
χωρίσουμε. Ότι είμαστε ίδιοι, ότι ακούμε την ίδια μουσι-
κή, παίζουμε τα ίδια παιχνίδια, έχουμε τους ίδιους χορούς,
τα ίδια φαγητά. Και ότι μπορούμε να είμαστε φίλοι, συμ-
μαθητές, συνεργάτες και να ζούμε ειρηνικά.

Η λογική τους, η λογική του εθνικισμού στην παιδεία είναι
αυτή που οδήγησε στο γνωστό ξυλοδαρμό των Τ/κ στην
Αγγλική Σχολή πριν 2 χρόνια, στον εκφοβισμό με απειλές
στους μαθητές της Αγγλικής Σχολής που πάλευαν για την

Μαζί δεν κάνουνε...
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αποτροπή της φασιστικής κατασκήνωσης τον προη-
γούμενο Απρίλη, στον εκφοβισμό μετανάστριας μαθή-
τριας για να μην μπαίνει στην τάξη από τις συμμαθή-
τριές της (κι ας λέγαμε ότι προωθούμε στα σχολεία τη
διαπολιτισμική εκπαίδευση και την ανοχή στη διαφο-
ρετικότητα). Αλλά και έξω από τα σχολεία, οδήγησαν
στα συνθήματα έξω από τα γραφεία του ΔΗΣΥ μετά το
αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών, στην επίθεση
σε αυτοκίνητα Τουρκοκυπρίων, στην επίθεση στους
ανυποψίαστους φοιτητές και σε μέλη της Προοδευτι-
κής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στις περσινές φοιτητικές
εκλογές, αλλά και στην επίθεση στα γραφεία των Οικο-
λόγων και της ΕΔΟΝ τον τελευταίο μήνα.

Αυτή η λογική μας βάζει να σκοτωθούμε μεταξύ μας
και αυτή τη λογική είναι καιρός να αλλάξουμε και να
παλέψουμε αν θέλουμε να ζήσουμε πραγματικά σε μια
ενωμένη, ειρηνική Κύπρο.

...και χώρια δε µπορούµε!

Μετά από αρκετό «διάλογο» ευτυχώς οι
συντεχνίες των εκπαιδευτικών δέχτηκαν την
εγκύκλιο και διάφοροι προοδευτικοί δάσκα-
λοι άρχισαν ήδη να την εφαρμόζουν.

Οι Τουρκοκύπριοι

Οι αλλαγές στα Ελληνοκυπριακά σχο-
λεία άργησαν πολύ.

Οι Τουρκοκύπριοι άλλαξαν τα βιβλία
της ιστορίας τους το 2004 και αφαί-
ρεσαν όλες τις εθνικιστικές αναφορές!

Στα μέσα του Σεπτέμβρη που μας
πέρασε εισήγαγαν το μάθημα των
ελληνικών ως επιλεγόμενο, όχι στο
λύκειο όπως κάνουμε εμείς αλλά στο
δημοτικό! Τι πιο ισχυρό από το να
μαθαίνεις από την αρχή της ζωής σου
την γλώσσα της κοινότητας με την
οποία θέλεις να ζήσεις μαζί!

Αμαλία Λοϊζίδου
Δασκάλα

Με την αρχή της σχολικής χρονιάς, βρήκαμε τα σχολεία μας
βεβηλωμένα. Αυτή η κατάσταση δεν εμφανίζεται για πρώτη
φορά. Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, είδαμε τους τοίχους
του σχολείου μας καλυμμένους με εθνικιστικά συνθήματα με
αφορμή, βέβαια, την πρόθεση του Yπουργείου να ορίσει τη
φετινή σχολική χρονιά έτος ειρηνικής συμβίωσης και συνεργα-
σίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Τα συνθήματα έκαναν επίθεση στην Τουρκοκυπριακή κοινότη-
τα, καθώς και στις αλλαγές και δράσεις που προτείνει το υπουρ-
γείο για την χρονιά αλλά και για την επανασυγγραφή των
βιβλίων ιστορίας. Κάποια από αυτά τα συνθήματα έλεγαν:“Αυτό
δεν είναι ιστορία”, “Δεν γίνεται έτσι επαναπροσέγγιση”, “Θύμα-
τα της επαναπροσέγγισης δεν θα γίνουμε μέσω της παιδείας”,
“Υποστολή της ελληνικής σημαίας, ξεπούλημα του τόπου μας”
και το πλέον κλασσικό: “Έξω οι Τούρκοι από την Κύπρο”.

Αυτό το φαινόμενο παρατηρήθηκε και σε άλλα σχολεία, πράγ-
μα που δείχνει ότι πρόκειται για οργανωμένη δράση. Aυτοί που

τα γράφουν δεν έρχονται σε διάλογο με την κοινωνία, αλλά
αυθαίρετα λερώνουν τα σχολεία μας! Ούτε καν δηλώνουν την
ταυτότητά τους, αντίθετα κρύβονται πίσω από την ανωνυμία
του συνθήματος.

Όμως φέτος έγινε μια σημαντική αλλαγή που περιμέναμε χρό-
νια. Δεν πρέπει να αφήσουμε τα σχολεία μας να γίνουν χώρος
έκφρασης σωβινισμού. Η Κύπρος έχει ήδη υποφέρει πολύ από
τέτοιες ιδέες!

Αυτό που οι εθνικιστές φοβούνται περισσότερο, ας το κάνου-
με πράξη! Ας κάνουμε την επαναπροσέγγιση βίωμα, μέσα στα
σχολεία μας και εκτός! Ας μην τους αφήσουμε να επεκταθούν
και να διαδώσουν τις επικίνδυνες απόψεις του μίσους που δια-
κηρύττουν!

Ανδρέας Γιαννακού
Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ
Δασούπολη

Οι εθνικιστές ξαναχτυπούν στα σχολεία



Τον περασμένο Μάρτη η Νεολαία Ενάντια στον
Εθνικισμό άρχισε εκστρατεία για να αποτραπεί η
φασιστική κατασκήνωση που θα οργάνωναν η Ιτα-
λική νεοφασιστική οργάνωση Forza Nuova και το
νεοναζιστικό κόμμα NPD της Γερμανίας μαζί με
τους ντόπιους ομοϊδεάτες τους. Η κατασκήνωση
αυτή δεν έγινε ποτέ!.

Την εκστρατεία συνυπέγραψαν 44 πολιτικές και αντιρα-
τσιστικές οργανώσεις, συνδικάτα, πολιτικά πρόσωπα κ.ά.
σε Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία και Γερμανία. Μάλιστα από τους
φορείς αυτούς στάλθηκαν και ψηφίσματα που απαιτού-
σαν από την Κυπριακή Κυβέρνηση να πάρει θέση και να
καταδικάσει την κατασκήνωση.

Στην Κύπρο 1500 άτομα υπέγραψαν ενάντια στην κατα-
σκήνωση. Παρόλα αυτά η Κυβέρνηση δεν τοποθετήθηκε
δημόσια ενάντια στην φασιστική κατασκήνωση.

Κυπριακές οργανώσεις και κόμματα, υπέγραψαν επιστο-
λή που εστάλη σε ιδιοκτήτες κατασκηνωτικών χώρων, για
να μην παραχωρήσουν σε αυτές τις “οργανώσεις” τους
χώρους τους. Από κάποιους ιδιώτες ή απάντηση ήταν
θετική.

Αντιφασιστικό Φεστιβάλ
Αποκορύφωμα της εκστρατείας ήταν η διοργάνωση από
την Νεολαία Ενάντια στον Εθνικισμό, αντιφασιστικού
φεστιβάλ στις 14 του Ιούλη. Η ημερομηνία αυτή δεν επι-
λέγηκε τυχαία αφού στις 15 είναι η επέτειος του φασιστι-
κού πραξικοπήματος στην Κύπρο, το οποίο οδήγησε στην
εισβολή και στον πόλεμο.

Στο φεστιβάλ συμμετείχαν 12 οργανώσεις ελληνο-
κυπρίων, τουρκοκυπρίων και μεταναστών.

Συμμετείχαν μουσικοί από τη Λατινική Αμερική, Τουρ-
κοκύπριοι, Κούρδοι, Ελληνοκύπριοι, καθώς και μια δικοι-
νοτική θεατρική ομάδα. Η ενότητά όλων αυτών των κοι-
νοτήτων έγιναν πράξη: μια Ελληνοκύπρια συνόδεψε στο
τραγούδι το Τουρκοκυπριακό συγκρότημα, ο χορός των
Κούρδων έγινε πολυεθνικός και οι Λατινοαμερικάνοι
έκλεισαν την συναυλία με 100 άτομα να χορεύουν και να
ζητούν να μην σταματήσουν. Αποδείξαμε στην πράξη ότι
μπορούμε να συνυπάρξουμε και να παλέψουμε ενωμέ-
νοι πέρα από εθνικές διαφορές!

Ο κόσμος αγκάλιασε το γεγονός, παρευρέθηκαν πάνω
από 500 άτομα, και υπήρχαν πολλά ενθαρρυντικά σχό-
λια για να γίνει το φεστιβάλ θεσμός!

∆ιεθνής αντίδραση
Η αντίδραση ενάντια στον νεοφασισμό και τον νεοναζι-
σμό δεν ήταν μόνο στην Κύπρο. Στις 20 του Σεπτέμβρη,
στην Κολωνία συνειδητοποιημένοι πολίτες κατάφεραν να
σταματήσουν το “Αντι- Ισλαμικό Συνέδριο” που καλούσε
η ακροδεξιά οργάνωση “Pro Koln” (για την Κολωνία) με
αφορμή την πρόταση για κτίσιμο τζαμιού στην περιοχή.
Στη διαμαρτυρία κατά του συνεδρίου συμμετείχαν ακτι-
βιστές, απλοί πολίτες, μαθητές, ενώ οδηγοί ταξί αρνού-
νταν να μεταφέρουν τους συμμετέχοντες στο χώρο του
συνεδρίου και ξενοδόχοι ακύρωναν τις κρατήσεις τους!

Η Forza Nuova κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δεν είχε
μόνο την δική μας εκστρατεία εναντίων της. Επιθέσεις
που έκαναν μέλη της σε μετανάστες ξεσήκωσαν ένα μαζι-
κό κίνημα το οποίο δημιούργησε πολιτικό πρόβλημα στο
εσωτερικό της κι έτσι η τοπική ετήσια κατασκήνωσή τους
αναβλήθηκε.

Ο κόσμος δεν ανέχεται πλέον το δηλητήριο του φασι-
σμού! Όλοι μας ξέρουμε πόσο ο πλανήτης υπέφερε από
τον εθνικισμό και το φασισμό και δεν υπάρχει χώρος γι
αυτόν στο μέλλον μας!

Ελένη Ιωάννου

Για τη φασιστική κατασκήνωση
που δεν έγινε ποτέ…

8



9

Η Τουρκοκυπριακή νεολαία λέει
«έξω ο κατοχικός τουρκικός στρατός»

Τον περασμένο Αύγουστο και Σεπτέμβρη εμφανίστηκαν
στους τοίχους της κατεχόμενης Λευκωσίας συνθήματα ενά-
ντια στο στρατό και το καθεστώς της βόρειας Κύπρου.

Την πρώτη βδομάδα του Σεπτέμβρη συλλήφθηκαν οι πρώ-
τοι 4 νεαροί τους οποίους υποψιάζονταν ότι έγραψαν τα
συνθήματα. Η αφορμή για τη σύλληψη ήταν ότι δεν είχαν
μαζί τους τις ταυτότητές τους.

Οι νεαροί ανακρίθηκαν για 15
ώρες, η αστυνομία τους άνοιξε
φάκελο σαν εγκληματίες και
έψαξε τόσο τα δικά τους όσο και
τα σπίτια των γονιών τους, χωρίς
ένταλμα και την ώρα που δεν
ήταν κανένας μέσα.

Στις 8 Σεπτεμβρίου άλλοι 4 νεα-
ροί συλλήφθηκαν την ώρα που
έγραφαν συνθήματα στους τοί-
χους. Οι νεαροί κρατήθηκαν
παράνομα στη φυλακή για 4
μέρες ενώ δεν τους επέτρεψαν
να επικοινωνήσουν με τις οικο-
γένειές τους ή τους δικηγόρους
τους! Άνοιξαν φάκελο και σε
αυτούς και όχι μόνο έψαξαν τα
σπίτια τους αλλά κατάσχεσαν
τους Η/Υ τους ως τεκμήρια.

Οι 4 αυτοί νέοι πέρασαν από
δίκη στις 14 Σεπτεμβρίου κι
αφού αφέθηκαν ελεύθεροι με
εγγύηση τους απαγορεύτηκε η
έξοδός τους από τη βόρεια
Κύπρο.

Παρόλο που το δικαστήριο δεν
έβγαλε ακόμη απόφαση εναντίον τους, οι νέοι έχουν ήδη
«καταδικαστεί» με το να μην μπορούν να συνεχίσουν τις
σπουδές τους καθώς 3 από αυτούς σπουδάζουν στο εξω-
τερικό.

Ανάμεσα στους 8 νεαρούς βρίσκονται τα παιδιά των προέ-
δρων δύο από τις πιο μαχητικές συντεχνίες, τη Συντεχνία
των Γιατρών (Tip-Is), της Συντεχνίας Ενότητας και Αλληλεγ-
γύης (DAÜ-Bir-Sen) και ενός μέλους της κεντρικής επιτροπής

του κόμματος «Νέα Κύπρος» (Remzi Yektaoglu, YKP). Οι
συντεχνίες αυτές καθώς και το κόμμα «Νέα Κύπρος» συμ-
μετέχουν στην Πλατφόρμα για την Ειρήνη, η οποία οργά-
νωσε δύο από τις πιο δυναμικές κινητοποιήσεις την προη-
γούμενη περίοδο, χωρίς τη συμμετοχή του κυβερνώντος
κόμματος (CTP, κόμμα του Ταλάτ) και σε αντίθεση με αυτό.

Δώδεκα οργανώσεις, πολιτικά κόμματα, κοινωνικές οργα-
νώσεις και συντεχνίες καταδίκασαν τη σύλληψη των 8 νεα-

ρών σε κοινή ανακοίνωσή τους
στις 10 Σεπτεμβρίου και συνε-
χίζουν δράσεις για τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα των νεαρών
που παραβιάστηκαν. Μέχρι
στιγμής έχουν κινητοποιηθεί
έξω από τα δικαστήρια κάθε
φορά που καλούνται οι νέοι σε
δίκη και καλούν οργανώσεις
και κόμματα τόσο της Κύπρου
όσο και στο εξωτερικό να στη-
ρίξουν τον αγώνα τους.

Οι οργανώσεις θεωρούν ότι η
πράξη αυτή αποτελεί κίνηση
φίμωσης της αντίθετης άπο-
ψης και εκφοβισμού οποιου-
δήποτε δραστηριοποιείται
ενάντια στο στρατό και την
κυβέρνηση. Οι νεαροί κατηγο-
ρούνται για ένα αδίκημα που
δεν υπάρχει, την «προσβολή
ενάντια στον Τουρκικό Στρα-
τό». Στην ουσία κατηγορήθη-
καν γιατί είχαν τη συγκεκριμέ-
νη πολιτική άποψη, η οποία
κατά τον Yaktaoglu είναι μια

πολύ διαδεδομένη άποψη στην τ/κ νεολαία. Την ίδια στιγ-
μή ο Yaktaoglu αναφέρει ότι η αστυνομία είπε στο γιο του
ότι ξέρει ποιος είναι, ποιοι είναι οι γονείς του αλλά και ότι
έχει ε/κ φίλους! Οπότε αυτό που καταδικάζει η αστυνομία
και οι τ/κ αρχές είναι η επαναπροσέγγιση! Οι οργανώσεις
που υπογράφουν το ψήφισμα δηλώνουν ότι αν υπάρχει
τέτοια κατηγορία τότε είναι όλοι ένοχοι και προκαλούν τις
αρχές να τους συλλάβουν όλους.

Η Νεολαία Ενάντια στον Εθνικισμό στηρίζει την εκστρατεία των οργανώσεων και καλεί όλες τις
ε/κ οργανώσεις, αλλά και της Ελλάδας και της Τουρκίας να κάνουν το ίδιο. Η καταστολή της επα-
ναπροσέγγισης είτε στην μία πλευρά είτε στην άλλη δεν πρέπει να περάσει.

Το παραπάνω γεγονός δείχνει ότι ο κόσμος, η νεολαία και οι εργαζόμενοι θέλουν να ζουν ειρη-
νικά μαζί. Δεν θέλουν τους στρατούς και τις ηγεσίες που άλλα λένε και άλλα κάνουν. Κι αυτό
αποτελεί πραγματικό βήμα για τη λύση και την ειρηνική συμβίωση. Αυτοί είναι οι σύμμαχοί μας-
για μια ειρηνική και ενωμένη Κύπρο.
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Πολίτικη Κουζίνα
2003, σκηνοθεσία Τάσος Μπουλμέτης

«Η πολίτικη κουζίνα είναι πολιτική κουζίνα γιατί είναι μια κουζίνα φτιαγμένη από
ανθρώπους που άφησαν το φαΐ τους στη μέση»
Κωνσταντινούπολη 1963: Οι Έλληνες της Πόλης ζουν ειρηνικά με τους Τούρκους: κάνουν φιλίες, έχουν
σχέσεις, μιλούν ο ένας την γλώσσα του άλλου και απολαμβάνουν ο ένας τον πολιτισμό του άλλου. Οι
ήρωες της ταινίας αναρωτιούνται: Όλο λένε «οι Τούρκοι θα σας διώξουν, οι Τούρκοι θα σας κάνουν το
ένα το άλλο. Εμείς καλά δεν είμαστε;» Θεωρούν τον εαυτό τους Έλληνες. Συνδέουν τις πόλεις της Ελλά-
δας με μυρουδιές, νοσταλγούν να βρεθούν στην μητρόπολη που δεν έχουν δει ποτέ. Το 1963 έρχονται
τα νέα από την Αθήνα και την Άγκυρα: όλοι οι Έλληνες υπήκοοι θα απελαθούν λόγω των αναταραχών
στην Κύπρο. Παρόλι την νοσταλγία δεν θέλουν να φύγουν: «άμα σκέφτομαι ότι μπορεί να φύγω με πιά-
νει ένας πόνος εδώ (στην καρδιά)». Ούτε οι Τούρκοι θέλουν οι Έλληνες να φύγουν: «Εσείς δεν φταίτε σε
τίποτα... για όλα φταίει ο Μακάριος... οι Τούρκοι αδελφοί μας στην Κύπρο υποφέρουν».

Αθήνα 1964: «Πώς οι Τούρκοι μας έδιωξαν σαν Έλληνες και οι Έλληνες μας υποδέχτηκαν σαν Τούρκους»
δεν μπορούν να το καταλάβουν οι ήρωες. Ακόμη κι ο παπάς της ενορίας τους δηλώνει ότι «γέμισαν Τούρ-
κους τα Πατήσια». Και αμέσως μετανιώνουν που ακολούθησαν το έθνος, το οποίο τους πρόδωσε. «Αν γινό-
μουν μουσουλμάνος δεν θα έφευγε κανένας μας. Μετανιώνω που το σκέφτηκα για 5 δευτερόλεπτα και
δεν απάντησα αμέσως. Γλέντια, μουσικές στο μυαλό μου, η Ελλάδα ήταν ωραία όταν την σκεφτόμασταν
στην Πόλη, πιο ωραία από αυτό που βρήκαμε εδώ».

Η ταινία προβλήθηκε από το Mega στις 5 Οκτωβρίου. Ήταν καιρός να δούμε και στην Κύπρο ότι εθνικι-
σμός το μόνο που προκαλεί είναι πόνο, πόλεμο και προσφυγιά.

Α. Κ.

Παρουσιάζοντας την Εµπειρία
Rooftop Theatre Group

Στις 12 Οκτωβρίου το Rooftop Theatre (RTG) άρχισε τις παραστάσεις του νέου έργου, «Παρουσιάζοντας
την Εμπειρία». Η εμπειρία αυτή προέρχεται από την επαφή ε/κ και τ/κ παιδιών που ήρθαν κοντά κι έζη-
σαν για αρκετές μέρες στην κατασκήνωση νεολαίας που οργανώνει η UNDP.

Η ιδέα ξεκίνησε το 2006 σε μία από τις κατασκηνώσεις. Oι RTG ήταν εκεί και πραγματοποίησαν ένα θεα-
τρικό εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 11-17. Τα παιδιά αυτά που για πρώτη φορά ήρθαν σε επαφή με τους
συνομηλίκους τους της άλλης κοινότητας εξέφρασαν μέσα από τα εργαστήρια τα συναισθήματα και τους
προβληματισμούς αυτής της επαφής. Οι RΤG τις κατέγραψαν και από τις 12/10 ως το τέλος του Νοέμβρη
παρουσιάζουν τις εμπειρίες αυτές μέσα από θέατρο.

Η παράσταση, συνδυάζοντας το θέατρο, την μουσική και τα εποπτικά μέσα δίνει εικόνες πραγματικό-
τητας, όπου ένας ξένος μπορεί να μας σώσει αν τον αποδεχτούμε για αυτό που είναι και μπορεί να μας
«σκοτώσει» αν η προκατάληψή μας, μας κάνει να μην τον πλησιάσουμε.

Κάνει, επίσης, κριτική στην ιστορία που μας διδάσκουν, στα πρότυπα που μας καλλιεργούν για τον άλλο,
τον ξένο και εμάς. Θέτει ζητήματα ταυτότητας, γιατί πρέπει να μισούμε, τι είναι πατρίδα, τι μας ενώνει
και τι μας χωρίζει.

Τονίζει πως μέσα από την επαφή και την αλληλογνωριμία τα παιδιά ανακάλυψαν ότι είναι ίδια, ότι μοι-
ράζονται τις ίδιες ανησυχίες, έχουν τις ίδιες ανάγκες και τις ίδιες φοβίες και επιδιώκουν την αποδοχή.

Μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

Από την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2008 και κάθε Κυριακή για ολόκληρο τον Οκτώβριο και Νοέμβριο, στο
Πολιτιστικό Ίδρυμα ΑΡΤΟΣ. Οι παραστάσεις γίνονται εναλλάξ στα αγγλικά και τα ελληνικά και η είσοδος
είναι ελεύθερη.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:
Τηλ.: 22661354
Εmail: info@rooftoptheatregroup.org
Website: www.rooftoptheatregroup.org

Είδαµε και σας προτείνουµε!



Πήγαµε και φέτος κάµπινγκ!

Φετινός προορισμός του κάμπινγκ της Νεολαίας
Ενάντια στο Ρατσισμό στην Ευρώπη, ήταν η
Κρήτη! Στο κάμπινγκ αυτό συμμετείχε και φέτος η
Νεολαία Ενάντια στον Εθνικισμό. Ήταν το πρώτο
μου αντιρατσιστικό κάμπινγκ και πέρασα κατα-
πληκτικά!

Καθημερινά, γίνονταν διάφορες συζητήσεις για
οικολογικά θέματα, για τα δικαιώματα των μετα-
ναστών που ζουν στην Ελλάδα, ιστορικά-πολιτικά,
φοιτητικά, θέματα παιδείας κ.ά. Στις συζητήσεις
αυτές μπορούσε ο καθένας να πει την δική του
γνώμη χωρίς να επικρίνεται, καθώς και να εκφρά-
σει απορίες. Αυτό επίσης γινόταν και σε πιο ‘ανε-
πίσημες’ συζητήσεις ανάμεσα στους διάφορους
συμμετέχοντες στο κάμπινγκ, όπου μπορούσες να
μιλήσεις με διάφορους ανθρώπους για ζητήματα
που αφορούν όλους μας.

Εκτός από τις συζητήσεις γίνονταν και προβολές
ταινιών, βραδιές ποίησης και τραγουδιού, πάρτι
στην παραλία παιγνίδια και θεατρικά δρώμενα,
όπου μπορούσαν να συμμετέχουν όλοι. Συνδυά-
ζονταν δηλαδή η διασκέδαση με τις συζητήσεις.

Επιστρέφοντας από το κάμπινγκ, έχεις πάρει μια
άλλη γεύση για το τι σημαίνει διακοπές!

Έχεις καταφέρει να συνδυάσεις την ενημέρωση
για θέματα που αφορούν τη σύγχρονη κοινωνία
με διασκέδαση, φύση, παραλία και ότι κλασικά
σημαίνει διακοπές. Θα σας δω στο επόμενο
κάμπινγκ λοιπόν!

Αλεξάνδρα Λειβαδιώτου



Η Νεολαία Ενάντια στον Εθνικισµό
στην Κύπρο παλεύει:

Ενάντια στον εθνικισµό
– Το κυπριακό πρόβλημα μπορεί να λυθεί μόνο μέσα από την ουσια-

στική επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων, από τη βάση της
νεολαίας και των απλών εργαζομένων και έξω από κυβερνήσεις
και παραδοσιακά κόμματα των οποίων η πολιτική 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 ενάντια
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 αποπροσα-
νατολίζουν τα λαϊκά στρώματα και τη νεολαία από τα καθημερι-
νά 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 «μαλιστάν-
θρωπους», επιστρατεύοντας υποχρεωτική μαθητική στολή, υπο-
χρεωτική παρουσία σε μαθητικές παρελάσεις στις 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 πλη-
ρώνουμε περιουσίες ολόκληρες

– Για στέκια νεολαίας σε κάθε δήμο, αυτοδιαχειριζόμενα από εμάς
τους ίδιους, όπου να μπορούμε δωρεάν να αναπτύξουμε 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
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 οργανώσεις και
ομάδες

Ενάντια στην καπιταλιστική παγκοσµιοποίηση
και τη φτώχεια
– Ενάντια στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση που κάνει τους φτω-

χούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους

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

– Ενάντια στην καταστροφή του περιβάλλοντος που θυσιάζεται στο
βωμό των κερδών του κεφαλαίου και των πολυεθνικών

– Ενάντια στη φτώχια, την ανεργία, τους πολέμους που επικρατούν
στον πλανήτη. Ενάντια στις πολυεθνικές που καταδικάζουν ένα δις
ανθρώπους στην πείνα και τον υποσιτισμό σε καθημερινή βάση.

∆ιεθνισµός
Πιστεύουμε στην αναγκαιότητα του διεθνισμού, επειδή καταλαβαί-
νουμε πως κανένα από τα σημερινά προβλήματα δεν μπορεί να
λυθεί πάνω σε εθνική βάση, χωρίς συνεννόηση, επαφές και συντο-
νισμό των αγώνων μας σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Έτσι,
βρισκόμαστε σε στενή επαφή και συνεργασία με τη Νεολαία ενά-
ντια στο Ρατσισμό στην Ευρώπη (Youth against Racism in Europe –
YRE) και τη διεθνή νεοαιλίστικη οργάνωση Διεθνής Σοσιαλιστική
Δράση (International Socialist Resistance – ISR).

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 μειοψηφία πάμπλουτων
καπιταλιστών.

– Παλεύουμε για μια κοινωνία σοσιαλιστική. Στην οποία ο πλούτος
και τα μέσα παραγωγής θα ανήκουν στην κοινωνία και θα τα δια-
χειρίζονται όλοι με δημοκρατία, διαφάνεια και έλεγχο. Μια κοι-
νωνία σοσιαλιστική, που καμία σχέση δεν θα έχει με τα δικτατο-
ρικά 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.

Έλα σε επικοινωνία µαζί µας!

Τηλέφωνο:
99190164

E-mail:
youthagainstnationalism@gmail.com

Blog:
http://youthagainstnationalism.wordpress.com


