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∆εν θα µας φιµώσουν ποτέ!

Διαβάστε:
• Οικονομική κρίση
• Επιθέσεις στην παιδεία
• English School
• Μεμονωμένα (ρατσιστικά) περιστατικά;
• Νέοι εργαζόμενοι
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Μόνο στις ΗΠΑ και στην Βρετανία το αποτέλεσμα της κρί-
σης είναι η δημιουργία μιας τεράστιας στρατιάς ανέργων.

Το 2008 έκλεισε για τις ΗΠΑ με 2.6 εκατ άνεργους και την
τελευταία βδομάδα του Ιανουαρίου προστέθηκαν
200.000 μέσα σε μία μέρα! Υπολογίζεται ότι μόνο στις
ΗΠΑ θα υπάρχουν 5 εκατ. άνεργοι μέσα στο 2009!

Στην Ευρώπη η κατάσταση δεν είναι καλύτερη. Μόνο
στην Αγγλία μετράνε ήδη 2 εκατ. ανέργους λόγω της κρί-
σης και υπολογίζουν ότι θα προστεθεί ακόμη ένα εκατ.
μέσα στο νέο χρόνο!

Με τον ίδιο τρόπο αρχίζει να παρουσιάζεται
και στην Κύπρο
Οι τομείς της οικονομίας που επηρεάζονται περισσότερο
από την κρίση στην Κύπρο είναι οι οικοδομές και ο του-
ρισμός.

Μέσα σε δύο μήνες (Νοε-Δεκ 2008), είχαμε 4000 νέους
ανέργους. Στην Πάφο από τις κατασκευές απολύθηκαν
400 άτομα μέσα στον Ιανουάριο. Και η κρίση σε αυτόν
τον τομέα λέγεται ότι θα επηρεάσει 50.000 ακόμη εργα-
ζόμενους (στο εμπόριο, στην μεταπώληση σπιτιών κτλ)
και θα μείνουν ακόμη 3000 άνεργοι μέχρι τον Μάρτη!

Επιχειρηματίες σε όλους τους κλάδους απειλούν την
κυβέρνηση ότι αν δεν πάρει μέτρα και δεν τους ενισχύ-
σει θα προχωρήσουν σε απολύσεις.

Και η κυβέρνηση πείστηκε: Τα µέτρα του
Χριστόφια
Ο Χριστόφιας ανήγγειλε ότι θα δώσει 300 εκατ ευρώ για
να ενισχυθεί η οικονομία. Τα περισσότερα αφορούν τον
τουρισμό και τις κατασκευές. Για τον τουρισμό τα χρή-
ματα θα δοθούν για μείωση των φόρων που πληρώνουν
τα ξενοδοχεία, οι αεροπορικές εταιρίες καθώς και η εται-
ρία διαχείρισης των αεροδρομίων (στον φτωχό Σιακό-
λα!)! Όσον αφορά τις κατασκευές αφορά σχολικά κτήρια
αλά και προσφυγικές κατοικίες και προνομιακά δάνεια.

Αν τους πληρώσει θα κρατήσουν τους
εργαζόµενους
Αυτό είναι μια ψευδαίσθηση που θέλουν να έχουμε.
Παρόλο που στον τομέα των κατασκευών έχουν ανακοι-
νωθεί ότι θα γίνουν πολλά έργα και θα δοθούν κίνητρα,
οι απολύσεις αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς. Το ίδιο
γίνεται σε όλο τον κόσμο.

Οικονοµική κρίση:
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Η οικονομική κρίση που χτύπησε όλους τους
μεγάλους οικονομικούς κολοσσούς του πλανή-
τη τον Οκτώβρη του 2008, χαρακτηρίζεται ως η
πιο μεγάλη και πιο βαθιά κρίση στην ιστορία
του καπιταλιστικού συστήματος. Δεν ξέρουν
ούτε πώς ούτε πότε θα σταματήσει. Κι ακόμη
τώρα έχουμε αρχίσει να βλέπουμε τα αποτελέ-
σματα της στην πραγματική μας ζωή.
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Την κρίση την πληρώνει ο εργαζόµενος και θα
την πληρώνει και στο µέλλον
Αυτή τη στιγμή ο Χριστόφιας μοιράζει τα λεφτά των φόρων
των εργαζομένων. Αυτά τα λεφτά θα τα χρειαστεί στο κοντι-
νό μέλλον για να υλοποιήσει τον προϋπολογισμό (αυξήσεις
σε επιδόματα και μισθούς, σε κοινωνική πρόνοια, παιδεία,
υγεία συντάξεις). Κι από πού θα τα βρει, αν τελικά για να
σωθούμε από την κρίση μειώσει τους φόρους στους επιχει-
ρηματίες; Ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών απαντάει: τα χρή-
ματα θα βρεθούν είτε «μέσω αυξημένων φορολογιών ή ελατ-
τωμένων κοινωνικών παροχών» (καθημερινή 1/2/2009). Θα
τα πληρώσει δηλαδή ξανά ο φορολογούμενος, οι εργαζόμε-
νοι, παρόλο που τα λεφτά τώρα θα πάνε στους τραπεζίτες,
τους βιομήχανους και τους μεγαλοεμπόρους.

Η κρίση απέδειξε πόσο λάθος είναι το σύστηµα
Είδαμε τις τράπεζες να καταρρέουν, και κόσμο να χάνει δου-
λειές και σπίτια λόγω της απληστίας των πλούσιων καπιταλι-
στών για παραπάνω κέρδος.

Τώρα καλούνται οι εργαζόμενοι να πληρώσουν την ζημιά.
Και στο μέλλον θα κληθούν οι εργαζόμενοι να πληρώσουν τα
ελλείμματα παρόλο που για την κρίση δεν φέρουν καμία
ευθύνη!

σύντοµα κοντά σας ...
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Η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε
άλλα μέτρα αν θέλει να λέει ότι είναι με
τους εργαζόμενους:

• Να απαγορεύσει τις απολύσεις.

• Να αυξήσει τα επιδόματα ανεργίας τα
οποία να ισχύουν για όλη την διάρκεια
της ανεργίας.

• Να απαγορεύσει τις κατασχέσεις περιου-
σιών των εργαζομένων λόγω αδυναμίας
να ξεπληρώσουν τα δάνειά τους.

• Να προχωρήσει σε κρατικοποίηση όλων
των τραπεζών ή μεγάλων επιχειρήσεων
που οδηγούνται στη χρεοκοπία και προ-
χωρούν σε μαζικές απολύσεις.

Κάθε κρατικοποιημένη επιχείρηση θα πρέ-
πει να λειτουργεί κάτω από συνθήκες δια-
φάνειας και εργατικού και κοινωνικού
ελέγχου και διαχείρισης, έτσι ώστε να υπη-
ρετεί πραγματικά τις ανάγκες του κοινωνι-
κού συνόλου κι όχι το κέρδος του μεγάλου
ιδιωτικού κεφαλαίου.

Για να μπορούμε έτσι να έχουμε ένα αξιο-
πρεπές βιοτικό επίπεδο, παιδεία, υγεία,
στέγη και καλές δημόσιες συγκοινωνίες, με
σεβασμό στις ανθρώπινες ανάγκες, τις
καλές εργασιακές συνθήκες και το περι-
βάλλον.

Αθηνά Καρυάτη
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Από την 1η Μαϊου του 2004, όταν η Κύπρος εντάχθηκε στην λεγό-
μενη αγκαλιά της Ε.Ε., όλοι διατυμπανίζουν τη φράση“ανοχή στην
διαφορετικότητα”. Τελικά, αυτό που ζούμε είναι η πραγματικότη-
τα της Ε.Ε.

Ο λόγος που έφτασα στο πιο πάνω συμπέρασμα είναι ότι μέσα σε
ένα μόνο διήμερο (18-19/12/2008) και λίγο πριν την γιορτή της
“αγάπης” (τα Xριστούγεννα!) και την επομένη της Παγκόσμιας
Μέρας για τα Δικαιώματα των μεταναστών (!) συνέβησαν τα πιο
κάτω περιστατικά:

18/12/2008
ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΣΟΥΔΑΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΠΟ 60 ΜΑΘΗΤΕΣ
Η μαθήτρια έφτασε στην Κύπρο με την πολυμελή οικογένεια με σκοπό
να βρει ένα καταφύγιο μακριά από την έκρυθμη κατάσταση που επι-
κρατεί στην πατρίδα της. Αντ' αυτού η κοπέλα ξυλοκοπήθηκε από
Κύπριους με αφορμή την σκούρα επιδερμίδα της και πέρασε κάποι-
ες μέρες στο νοσοκομείο.

19/12/2008
ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΕΑ ΚΙΝΕΖΩΝ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΗΔΡΑΣ
Ήταν μεσάνυκτα Παρασκευής. Δύο Κινέζοι και μία Κινέζα έκαναν ένα
ήρεμο περίπατο στην οδό Λήδρας όπου δέχτηκαν επίθεση από
Κύπριους. Οι δράστες, αφού ξυλοκόπησαν την Κινέζα, της έσκισαν
τα ρούχα και ξυλοκόπησαν τους δύο Κινέζους που ήταν μαζί της.

19/12/2008
ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΣΕ ΜΑΓΑΖΙ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣΙΑΝΩΝ
Κάποια φασιστικά στοιχεία προέβησαν σε βανδαλισμούς σε κατα-
στήματα Μπαγκλαντεσιανών.

Καθημερινά πάρα πολλοί μετανάστες και Κύπριοι πολίτες με δια-
φορετικό χρώμα, θρησκεία κ.λπ. (η μαθήτρια είχε κυπριακή υπη-
κοότητα), δέχονται επιθέσεις ρατσισμού, στους δρόμους, στα σχο-
λεία, στις δουλειές τους, από δημόσιες υπηρεσίες, εκπαιδευτικούς
και την αστυνομία.

Τις περισσότερες φορές οι επιθέσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως
μεμονωμένα περιστατικά. Μόνο τώρα, μετά τον ξυλοδαρμό της
μαθήτριας ο Υπουργός Παιδείας έκανε λόγο, για πρώτη φορά, για
«υφέρπων ρατσισμό» (κρυφό δηλαδή!). Δυστυχώς όμως όλοι οι
υπόλοιποι, από την ΟΕΛΜΕΚ ως και τους πολίτες που εξέφραζαν
την γνώμη τους στα ΜΜΕ προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι ήταν
ένα μεμονωμένο περιστατικό!

Δεν είναι δύσκολο να συμπεράνουμε ότι τα χτυπήματα που έγι-
ναν τον βράδυ της Παρασκευής δεν ήταν τυχαία αλλά αλληλέν-
δετα και οργανωμένα! Φαίνεται πως μια ομάδα ακροδεξιών,
ρατσιστών έκαναν βόλτα στην Λήδρας και χτυπούσαν μετανά-
στες...

Η ανοχή όλα αυτά τα χρόνια σε τέτοιες συμπεριφορές, η ρατσι-
στική πολιτική για την μετανάστευση, η ρατσιστική παιδεία αλλά
και οι ρατσιστικές δηλώσεις οργανώσεων ακόμη και Υπουργών,
καθώς και δηλώσεις όπως οι μετανάστες είναι λαθραίοι και μας
παίρνουν τις δουλειές αλλά και ο τρόπος που αυτά παρουσιάζο-
νται από τα ΜΜΕ είναι οι λόγοι που ένα μέρος της νεολαίας έχει
στραφεί στο ρατσισμό.

Ας αναλογιστούμε λοιπόν:

ΟΙ ΠΑΠΟΥΔΕΣ ΜΑΣ ΚΑΠΟΤΕ ΗΤΑΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ,
ΤΩΡΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ;

Μαρία Στρατή
Τμήμα Οικονομικών, 2ο έτος
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πόσα µεµονωµένα ρατσιστικά
περιστατικά µπορούν να συµβούν

µέσα σε δύο µέρες;;;

Για αυτό ζητάμε:
• Νομιμοποίηση όλων των μεταναστών.
• Ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις για ντόπιους και μετανάστες εργαζόμενους.
• Παραδειγματική τιμωρία των αστυνομικών και των λειτουργών που βγάζουν

κέρδος σε βάρος των μεταναστών.

Ποιος θα τους φυλάει από τους φύλακες;
Η αστυνομία εκμεταλλεύεται παράνομους μετανάστες!

Τρεις αστυνομικοί στην Πάφο ζητούσαν 1000-2000 ευρώ για να εκδώσουν άδεια
παραμονής σε μετανάστες!

Τρεις αστυνομικοί στην Λεμεσό απήγαγαν παράνομους μετανάστες προκειμένου να
τους αποσπάσουν από 700 ευρώ τον καθένα για να τους δώσουν άδεια παραμονής!

Κι ύστερα η επίτροπος διοίκησης καταγγέλλει ότι η αστυνομία δεν καταγράφει
περιστατικά ρατσιστικής βίας… πώς να τα καταγράφει; Αν το κάνει τότε θα πρέπει
να καταγγελθεί το μισό αστυνομικό σώμα!
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Η παιδεία στο στόχαστρο
των εθνικιστών!

Αφορµή ο στόχος της χρονιάς…
Φέτος για πρώτη φορά ο στόχος της σχολικής χρονιάς δεν είναι
επετειακός (πχ Μακάριος πέρυσι) ούτε εντολή της ΕΕ (διαπολιτι-
σμικότητα). Αφορά την πραγματική ζωή και το μέλλον της
Κύπρου. Μια Κύπρο ειρηνική, ενωμένη, και με τις δύο κύριες κοι-
νότητες ε/κ και τ/κ να συμβιώνουν και να συνεργάζονται. Μόλις
ανακοινώθηκε ο στόχος ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, κάποιοι του ΔΗΣΥ και ο
Αρχιεπίσκοπος άρχισαν την επίθεσή τους. Δεν τα κατάφεραν
όμως να τον αλλάξουν. Οι συντεχνίες των εκπαιδευτικών, οι
οργανωμένοι γονείς και μαθητές τον αποδέχτηκαν. Βγήκε πρό-
γραμμα δράσης πολλοί καθηγητές που ασφυκτιούσαν κάτω από
τις κυβερνήσεις της δεξιάς απόκτησαν τώρα χώρο για την έκφρα-
ση της επαναπροσέγγισης.
Αυτό εξόργισε τους εθνικιστές
ακόμη περισσότερο. Μέσα από
μια καλά συντονισμένη και
οργανωμένη δράση άρχισαν να
καταδικάζουν, να στοχοποιούν
και να τερατοποιούν οποιονδή-
ποτε εκπαιδευτικό τολμά να
εφαρμόσει τον στόχο και να
περνά μηνύματα δικοινοτι-
σμού.

Ριζοκάρπασο
Μέσα στα πλαίσια του στόχου η
διεύθυνση και ο σύνδεσμος
καθηγητών του Ριζοκαρπάσου
αποφάσισαν να παρουσιάσουν
στο σχολείο δύο θεατρικά έργα.
Το πρώτο από την ομάδα Roof
Top Theatre το οποίο παρου-
σίαζε κοινές ανησυχίες ε/κ και
τ/κ μαθητών για το που ανή-
κουν, τι είναι η πατρίδα, τι μας ενώνει και τι μας χωρίζει. Το δεύ-
τερο, «το ποτάμι» αφορά την επικοινωνία Ελλήνων και Τούρκων
στον Έβρο και την αναζήτηση κοινών στοιχείων ώστε να γίνει ο
Έβρος ποταμός που ενώνει και όχι που χωρίζει.
Μια καθηγήτρια του σχολείου, εθνικιστές μέσα από τα ΜΜΕ,
καθώς και η συντονιστική επιτροπή Καρπασίας έσπευσαν να
καταδικάζουν τις κινήσεις αυτές, δηλώνουν ότι εξισώνουν τον
θύτη με το θύμα, καλλιεργούν υποταγή και μειώνουν την ελλη-
νικότητα της περιοχής! Υποστηρίζουν επίσης ότι δεν θα έπρεπε
να εφαρμοστεί ο στόχος για την ειρηνική συμβίωση σε αυτό το
σχολείο! Όμως ειδικά σε αυτό το σχολείο είναι απαραίτητο να
καλλιεργηθεί η ειρηνική συμβίωση μια και ε/κ και τ/κ και τούρ-
κοι ζουν μαζί.

Αποστόλου Μάρκου και ερωτηµατολόγιο
Στο λύκειο Αποστόλου Μάρκου μια καθηγήτρια στα πλαίσια του
στόχου ανέθεσε στο μάθημα της κοινωνιολογίας στους μαθητές
να φτιάξουν ένα ερωτηματολόγιο. Οι μαθητές επέλεξαν το θέμα,
τις ερωτήσεις και έφτιαξαν το ερωτηματολόγιο. Πριν να τελειο-
ποιηθεί και να μοιραστεί στους άλλους μαθητές κάποιες εφημε-
ρίδες και βουλευτές το «ανακάλυψαν» και «αποκάλυψαν την προ-
δοσία»!
Άρχισαν μια τεράστια επίθεση στην καθηγήτρια λέγοντας ότι
αυτή μοίρασε το ερωτηματολόγιο για να κάνει προπαγάνδα για
τις δικές της απόψεις για την ιστορία! Την ίδια στιγμή υποβιβά-
ζοντας τους μαθητές ανέφεραν ότι είναι αδύνατο να έχουν σκε-

φτεί οι ίδιοι τις ερωτήσεις για
το‘63 αφού δεν ξέρουν ποτέ να
απαντήσουν στις ερωτήσεις
περί ιστορίας στα διάφορα
γκάλοπ!
Οι ερωτήσεις αφορούσαν αν
υπάρχει ενημέρωση για τις
σχέσεις ε/κ και τ/κ, σήμερα
αλλά και για το παρελθόν
καθώς και αν θα δέχονταν οι
μαθητές να κάνουν κοινές δρά-
σεις με τ/κ και ακόμη να συμ-
βιώνουν μαζί στον σχολικό
χώρο. Μήπως οι εθνικιστές
φοβήθηκαν ότι οι μαθητές
άρχισαν να αναζητούν το
παρελθόν τους και το μέλλον
τους το οποίο φαντάζονται
κοινό με τους τ/κ κι όχι διχα-
σμένο και μολυσμένο με εθνι-
κιστικό μίσος;

Όλη η επίθεση βασίζεται σε ψέµατα και
διαστρεβλώσεις
Στόχος των εθνικιστών δεν είναι η υπεράσπιση της αλήθειας.
Είναι η απόκρυψη της για να μην αποκαλυφθούν τα εγκλήματα
που έκαναν οι ίδιοι στην ιστορία και τον ρόλο που διαδραμάτι-
σαν για να φτάσουμε στο σήμερα. Για να μην αποκτήσουν οι νέοι
κριτική σκέψη και αμφισβητήσουν, τους εθνικιστές, την εκκλη-
σία και την ιδεολογία τους.
Όμως όσο και να προσπαθούν δεν μπορούν να φιμώσουν την
αλήθεια. Δεν θα τους αφήσουμε!

5
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The English School
Από την αρχή του 2009 ομάδα γονέων, μαθητών και αποφοίτων του
σχολείου έχουν αρχίσει πόλεμο σε μια ομάδα καθηγητών οι οποίοι
συμμετέχουν στο πρόγραμμα διαπολιτισμικότητας του σχολείου.
Καταδικάζουν όποια προσπάθεια κάνουν οι καθηγητές για να φέρουν
τις δύο κοινότητες του νησιού μαζί, ε/κ και τ/κ, με το πρόσχημα ότι
καταπιέζουν τους ε/κ μαθητές από το να εκφράζουν την ελληνικότητά
τους!

Ένα σχολείο διαφορετικό από τα άλλα
Το English School (ES) είναι ιστορικά ένα σχολείο με δικό του
χαρακτήρα, ένα σχολείο διακοινοτικό. Από την αρχή της λειτουργίας
του φοιτούσαν σε αυτό μαθητές από όλες τις κοινότητες της Κύπρου,
ελληνοκύπριοι (ε/κ), Μαρωνίτες, αρμένιοι και τουρκοκύπριοι(τ/κ).
Ακόμη και την δεκαετία 63-74 κατά τη διάρκεια των δικοινοτικών
συγκρούσεων το ES είχε μαθητές και από τις δύο κοινότητες χωρίς να
δημιουργούνται προβλήματα. Οι τ/κ μαθητές έφυγαν το 1974 μετά την
εισβολή. Από το 2003 που άνοιξαν τα οδοφράγματα το ES απέκτησε
πάλι τον ιστορικό του χαρακτήρα. Όμως κάτι έχει αλλάξει….

Η «ελληνικότητα» επιτίθεται
Από το 2004 έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών επιθέσεων στους τ/κ
μαθητές του ES.

Το Νοέμβρη του 2006 ομάδα ακροδεξιών μαθητών χτύπησαν τ/κ
μαθητές με αφορμή έναν καβγά μεταξύ 11χρονων για έναν σταυρό.

Τον Φλεβάρη του 2008 ομάδα εθνικοφρόνων εισέβαλε στην αίθουσα
Τουρκικών Σπουδών, προκάλεσαν υλικές ζημιές και έγραψαν
συνθήματα όπως «εθνικισμός τώρα» και «τούρκοι φοβηθείτε».

Τον Μάη του 2008 μαθητές του ES έγραψαν υβριστικά συνθήματα στους
τοίχους του σχολείου ένα από τα οποία είναι το περίφημο «ES is Greek».

Τα περιστατικά αυτά, καθώς και ότι οι τ/κ μαθητές κάθε χρόνο
αυξάνονται - αποτελούν σήμερα το 10% των μαθητών - οδήγησαν το
σχολείο στο να λάβει κάποια μέτρα. Ένα από αυτά είναι η επιμόρφωση
μιας ομάδας καθηγητών σε θέματα διαπολιτισμικότητας. Πώς δηλαδή
όλοι οι μαθητές ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή και την θρησκεία
τους θα μπορούν να νοιώσουν ασφαλείς, να αντιμετωπίζονται και να
αντιμετωπίζουν τους άλλους με σεβασμό για να μπορούν να
εκπαιδεύονται ισότιμα.

Το πρόγραμμα αυτό δεν έχει γίνει αποδεκτό από όλους έχουν σχέση με
το ES. Μια μειοψηφία γονέων, καθηγητών και αποφοίτων αποφάσισαν
να πολεμήσουν τον διακοινωνικό, αντιρατσιστικό, αντιεθνικιστικό
χαρακτήρα του ES , να τρομοκρατήσουν τους τ/κ και τους «ξένους»
μαθητές, να σταματήσουν τους καθηγητές που εφαρμόζουν τις
διακοινοτικές πρακτικές του σχολείου!

Ποιοι είναι; Τα παλιά «νέα του English School»
Στην αρχή του χρόνου δημιούργησαν μια ιστοσελίδα με τις θέσεις τους
και όχι μόνο (www.englishschoolnews.com). Έχουν αναρτήσει κείμενα
τα οποία καταδικάζουν συγκεκριμένους καθηγητές, οι οποίοι
συμμετέχουν στο διαπολιτισμικό πρόγραμμα του σχολείου. Τους
κατηγορούν ότι είναι «επαναπροσεγγιστές» και ότι προσπαθούν να
περάσουν συγκεκριμένη πολιτική άποψη της ιστορίας.

Στις κατηγορίες τους προσθέτουν και πολύ εύπεπτα, για κάποιον που
δεν ξέρει τι γίνεται μέσα στο σχολείο, ψέματα, όπως ότι οι καθηγητές
έχουν επιβάλει την κατάργηση του εθνικού ύμνου, απαγορεύουν τους
μαθητές να φορούν θρησκευτικά σύμβολα, έχουν αντικαταστήσει τις
ε/κ γιορτές με τ/κ (!) και τελικά καταπιέζουν την εθνική ταυτότητα των
ε/κ!

Την ίδια στιγμή καλούν όλους τους μαθητές, γονείς, αποφοίτους κτλ να
καταγγείλουν στο site, δηλαδή δημόσια ότι άλλο «ύποπτο» έχουν δει να
γίνεται μέσα στο σχολείο, μετατρέποντας έτσι καθηγητές και μαθητές
σε χαφιέδες!

Όλα αυτά μέσα στα πλαίσια της ανωνυμίας του site. Μέσα από την
δημοσιότητα όμως που πήρε φαίνεται καθαρά ο χαρακτήρας και η
προέλευση των ιθυνόντων. Βουλευτές της ΕΔΕΚ που έχουν εμπλακεί και
στις επιθέσεις στα άλλα σχολεία (Βαρνάβας) καθώς και μέλη του ΔΗΣΥ
και του ΕΥΡΩΚΟ όχι μόνο στηρίζουν την ομάδα αυτή αλλά από ότι
φαίνεται την καθοδηγούν.

Το ES είναι το μοναδικό σχολείο όπου:

· Διδάσκονται μαζί ε/κ και τ/κ μαθητές

· Δεν έχει θρησκευτικά σύμβολα μέσα στις τάξεις, αλλά είναι
ελεύθερος κάθε μαθητής να φοράει ότι θέλει

· Δεν διδάσκεται η ιστορία της Κύπρου και της Ελλάδας παρά μόνο
ως επιλεγόμενο μάθημα στην 7η Λυκείου

· Η 1η του Οκτώβρη (μέρα ανεξαρτησίας της Κύπρου) είναι η μόνη
γιορτή που ξεκίνησε να γιορτάζεται πριν από έξι χρόνια και πριν
τέσσερα χρόνια ως γιορτή ε/κ και τ/κ. (Για αυτό το λόγο και δεν
χρησιμοποιείται στο σχολείο ο ελληνικός εθνικός ύμνος). Κατά τα
άλλα γίνονται όλες οι άλλες ελληνικές γιορτές όπως σε όλα τα
ελληνικά και κυπριακά σχολεία.

Το English School είναι ένα πρότυπο σχολείο
για την κοινωνία της Κύπρου και πρέπει να
το προστατεύσουµε!
Η πρωτοβουλία των γονιών και πρώην αποφοίτων του ES μπορεί να
είναι μειοψηφία και να μην έχει την στήριξη από κανένα επίσημο φορέα
του ES. Όμως είναι οργανωμένη όπως είναι και οι επιθέσεις που γίνονται
στα άλλα σχολεία την τελευταία περίοδο.

Αυτοί που προσπαθούσαν να μας πείσουν τόσο καιρό ότι θέλουν λύση
στο κυπριακό, ισότητα με τους τ/κ, κοινό κράτος, κλπ τώρα που ήρθε ο
καιρός να γίνουν τα πράγματα συγκεκριμένα δείχνουν το πραγματικό
τους πρόσωπο.

Φαίνεται πως δεν θέλουν καθόλου συμβίωση αλλά δύο κράτη. Ή ακόμα,
αν μπορούσαν, θα προτιμούσαν ένα κράτος ελληνικό. Γι αυτό το λόγο,
τώρα που γίνονται προσπάθειες να έρθουν οι δύο κοινότητες μαζί,
γεγονός που είναι το μόνο που μπορεί να λύσει πραγματικά το κυπριακό,
ξεσηκώνονται και προσπαθούν να σαμποτάρουν κάθε προσπάθεια.

Η επίθεση που γίνεται τώρα στους καθηγητές και το χαρακτήρα του
ES μας αφορά όλους.

Είναι επίθεση σε καθένα που προσπαθεί να φέρει τις δύο (κύριες)
κοινότητες της Κύπρου κοντά.

Τέτοιες επιθέσεις το μόνο που μπορούν να δημιουργήσουν είναι
παραπάνω πόλωση, μίσος και να οδηγήσουν ακόμη και σε νέες
αιματηρές συγκρούσεις. Αυτό δεν είναι ούτε δημοκρατία, ούτε
ειρήνη.

Οι καθηγητές έσπασαν την σιωπή τους
Αρχικά οι καθηγητές του ES που βάλλονταν από τα πυρά των εθνικιστών
κρατούσαν μια σιωπηρή στάση. Αυτή ήταν και η εντολή που είχαν από
την διοίκηση του σχολείου.

Όμως ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Η συντεχνία των καθηγητών έχει
αρχίσει, μετά από ενάμισι μήνα σιωπής να απαντά στα επιχειρήματα της
«πρωτοβουλίας».

Νανά χρειαζόμαστε ένα γενικό τίτλο
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Το ίδιο έκανε και η διοίκηση. Ενώ στην αρχή η θέση όλων των φορέων
ήταν απλά να κλείσει το site πλέον βγαίνουν και απαντούν δημόσια σε όσα
δημόσια τους κατηγορούν. Κι έτσι αποκαθίσταται η αλήθεια.

Κι έτσι θα έπρεπε να έχει κάνει από την αρχή.

Γιατί όσο δεν τους απαντάμε δυναμώνουν. Πείθουν την κοινή γνώμη ότι
έχουν δίκιο κι αποτελούν όχι τους θύτες αλλά τα θύματα.

Η κοινωνία με το μέρος των καθηγητών
Από την αρχή της επίθεσης ομάδες προοδευτικών καθηγητών και
επιστημόνων στάθηκαν στο πλευρό τους και ξεκίνησαν εκστρατείες
στήριξης.

Συγκεντρώνονται υπογραφές στήριξης στο:
http://www.gopetition.com/petitions/inclusive-education.html
και ξεκίνησαν μια σειρά από εκδηλώσεις, πορείες, συζητήσεις για την
γενικευμένη επίθεση που δέχεται η ιστορική αλήθεια και οι προσπάθειες
καθηγητών και επιστημόνων να την διαδώσουν.

Οι εθνικιστές είναι οργανωμένοι και δεν θα σταματήσουν να επιτίθενται
σε όποιον διαφωνεί μαζί τους μέχρι να τους σταματήσει η ίδια η κοινωνία.

Οι μαθητές, οι καθηγητές, οι εργαζόμενοι σε όλους τους χώρους πρέπει
να παλέψουμε συντονισμένα και οργανωμένα ενάντια στην επίθεση των
εθνικιστών. Ο λαός μας δεν θα μπορέσει ποτέ να ζήσει ειρηνικά αν δεν
τους περιθωριοποιήσει.

Πάλεψε κι εσύ! Οργανώσου μαζί μας!
· Ενημέρωσε τους φίλους σου και την οικογένειά σου - διέδωσε την

εκστρατεία -ευαισθητοποίησε τους γύρω σου.

· Μάζεψε υπογραφές για την στήριξη των καθηγητών του ES από τους
φίλους σου, τους συμμαθητές σου, τους καθηγητές σου, τη γειτονιά,
τους συμφοιτητές, τους συναδέλφους σου

· Ζήτα να υπογράψουν ψήφισμα στήριξης των καθηγητών φορείς
όπως το Μαθητικό Συμβούλιο, η κοινότητα, ο δήμος, τοπικοί
σύνδεσμοι και σύλλογοι που συμμετέχεις.

Τι ζητά η «πρωτοβουλία»;

Η Αγγλική Σχολή:

· «Να παραμείνει πολυπολιτισμική αλλά και χριστιανική»! Δηλα-
δή να δέχεται όλους τους μαθητές αλλά να τους κάνει χρι-
στιανούς

· «Να έχει φιλελεύθερη νοοτροπία χωρίς δογματισμούς» αλλά
να απαγορεύει δικοινοτικές δράσεις!

· «Να συνεχίσει να σέβεται την εθνική καταγωγή όλων» αλλά να
προωθεί μόνο μία, την ελληνική!

· «Να επικεντρωθεί στην κοινωνική μόρφωση» αλλά να μην
μάθουν οι μαθητές ποτέ τι έγινε στον τόπο τους, γιατί τώρα
ζούμε «εμείς ποδά κι αυτοί ποτζιεί»

· «Να μην παίρνει παραδείγματα από το πώς χειρίζονται την
εκπαίδευση σε άλλες χώρες διχασμένες (Ιρλανδία)» αλλά να
κάνουμε αυτά που ξέρουμε καλύτερα:

Ένα ξενοφοβικό ελληνορθόδοξο μονοδιάστατο σχολείο, όπως
όλα τα δημόσια!

Αλλά κατά τα άλλα το σχολείο «να μείνει μακριά από την πολι-
τική»... μακριά από οποιαδήποτε άλλη πολιτική πέρα από την
δική τους!

Γιατί τελικά δεν ζητούν να γίνονται τα μαθήματα στα ελληνικά;
Ή καλύτερα στα αρχαία ελληνικά, την γλώσσα των προγόνων
τους;

Οι εθνικιστές δεν χτυπούν μόνο το English School.
Χτυπούν όλους τους προοδευτικούς καθηγητές σε
όλα τα σχολεία. Γράφουν εθνικιστικά συνθήματα.
Βρίζουν και ρίχνουν λάσπη μέσα από τα ηλεκτρονι-
κά μέσα επικοινωνίας. Ασκούν φυσική βία εναντίων
συνανθρώπων μας απλά και μόνο επειδή έχουν άλλη
εθνική καταγωγή ή θρησκεία, επειδή είναι τ/κ.

Πρέπει να οργανωθούμε για να τους απαντήσουμε.

Έλα σε επαφή μαζί μας:

youthagainstnationalism@gmail.com

τηλ. 99190164
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Η Κύπρος έζησε και πάλι ένα ''μεμονωμένο περιστατι-
κό'' εθνικιστικής βίας. Την ημέρα του ματς Ομόνοια-
ΑΠΟΕΛ, “γνωστοί-άγνωστοι'' εκτόνωσαν τα εθνικιστι-
κά τους αισθήματα σε αυτοκίνητα και οικογένειες
τουρκοκυπρίων (τ/κ) που βρίσκονταν κοντά στο σωμα-
τείο του ΑΠΟΕΛ και στην περιοχή των Λατσιών (το ματς
έγινε στο ΓΣΠ). Ένα μεμονωμένο περιστατικό, που για
κάποιο περίεργο λόγο, θυμίζει τα υπόλοιπα
''μεμονωμένα περιστατικά''.... Θυμίζει τις επιθέσεις σε
αυτοκίνητα τ/κ στο IKEA, την επίθεση σε τ/κ μαθητή
από 20 κουκουλοφόρους στο English School, την επί-
θεση σε Σουδανή μαθήτρια τον Δεκέμβρη και άλλα
πολλά.

Το κράτος και τα πολιτικά κόμματα εθελοτυφλούν
μπροστά στα όσα συμβαίνουν και αρνούνται να ονο-
μάσουν τους θύτες, μιλώντας κάθε φορά για “γνω-
στούς-άγνωστους”. Ποίοι σπάνε αυτοκίνητα τουρκο-
κυπρίων έξω από το σωματείο του ΑΠΟΕΛ;;; (τί κάνει
νιάου νιάου στα κεραμίδια;)

Τάδε έφη
Ιωνάς Νικολάου, Βουλευτής του ΔΗΣΥ:

''Δεν πρέπει να αναδειχθεί ως πράξη μίσους''.

Ε ναι, γιατί μια αξιοπρεπής πράξη μίσους θα ήταν να
δούμε τους ''γνωστούς-άγνωστους'' να πυροβολούν με
πολυβόλα τους τ/κ και τα παιδιά τους, όπως έκαναν στις
''ένδοξες'' εποχές του 63- 64.

''Σίγουρα αυτές οι ενέργειες δεν προάγουν τις καλές σχέσεις
και την εμπιστοσύνη μεταξύ των ε/κ και των τ/κ , όμως οφεί-
λουμε να παραδεχτούμε ότι το περιστατικό αυτό είναι μεμο-
νωμένο...''

Όπως φαίνεται επήξαμεν στα μεμονωμένα περιστατικά!!

''... και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, αποτρέποντας την
επανάληψη του στο μέλλον.''

Επειδή κάθε φορά που αντιμετωπίσαμε τα προηγούμενα
σαν μεμονωμένα, μετά δεν ξανάγιναν… Απλά έγιναν κι
άλλα, καινούρια μεμονωμένα περιστατικά…

“Γι' αυτό, κάθε προσπάθεια που τείνει να το γενικεύσει και
να του προσδώσει πολιτικές προεκτάσεις είναι ατυχής και
εμπεριέχει άλλες σκοπιμότητες (πολιτικές και άλλες)".

Το ότι το σωματείο του ΑΠΟΕΛ και η γύρω περιοχή, όπου
έγιναν τα επεισόδια, είναι καλυμμένα με σβάστικες, ελλη-
νικές σημαίες, εθνικιστικά συνθήματα, στόχους και μαι-
άνδρους (τα τελευταία δύο, σύμβολα που χρησιμοποι-

ούνται από τη Χρυσή Αυγή και άλλες ακροδεξιές εθνικι-
στικές ομάδες), είναι εντελώς απολίτικα και συμπτωματι-
κά λοιπόν; Δεν χρειάζεται να προσδώσουμε εμείς πολιτι-
κή σημασία, την δίνουν οι ίδιες οι πράξεις και τα σύμβο-
λά τους!

Νίκος Τορναρίτης, αντιπρόεδρος και
επίτροπος παιδείας του ΔΗΣΥ:

"Ο λαός μας στη συντριπτική του πλειοψηφία τοποθετεί στο
περιθώριο, τους πολύ λίγους "κουκουλοφόρους" που σκέ-
φτονται και ενεργούν με τον συγκεκριμένο τρόπο".

Αλλά ταυτόχρονα, η παιδεία μας τους τρέφει με τον εθνο-
κεντρισμό της.

Το σωματείο του ΑΠΟΕΛ βγήκε καταδικάζοντας τα επει-
σόδια και είπε ότι δεν φέρει ευθύνη. Κάθε φορά τα ίδια,
αλλά δεν βλέπουμε πράξεις.

Αυτό που προσπαθούν να κάνουν οι εθνικιστές με την
τρομοκρατία τους είναι να ξανασπείρουν το διχασμό,
όπως στις διακοινοτικές ταραχές του 63 που οδήγησαν
στο Πραξικόπημα και την Εισβολή. Θα πρέπει να δεί-
ξουμε ότι οι πράξεις τους δεν μας αντιπροσωπεύουν! Ανή-
κουν στο παρελθόν και στο περιθώριο. Για να γίνει αυτό
όμως θα πρέπει να τους ονομάσουμε. Είναι ακροδεξιοί
νεοφασίστες. Δεν είναι οι σωτήρες της φυλής και του
έθνους. Είναι καθήκον μας να μην επαναλάβουμε τα λάθη
του παρελθόντος. Όσο τους αφήνουμε, τόσο μεγαλώνουν
αυτοί και η επιρροή τους στον κόσμο και μπορεί να μας
οδηγήσουν σε νέες αιματοχυσίες. Μόνη διέξοδος για μια
ειρηνική Κύπρο είναι οι κοινές διεκδικήσεις ε/κ και τ/κ!

Ελένη Ιωάννου

ΑΠΟΕΛ - ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ 1-0

8

Ακόμη και μετά το νόμο που απαγορεύει τα πολιτικά πανό στο γήπε-
δο ο ΑΠΟΕΛ ξαναεμφανίζει την σβάστικα, χωρίς να αντιδράσει κανείς
γι αυτό (η φωτογραφία τραβήχτηκε στο μάτς της 17/1!)
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Η λύση είναι ο κοινός αγώνας

Ο κόσμος έχει νέες προσδοκίες από το 2009 παρόλο που
φαίνεται, από τα φριχτά γεγονότα στη Μέση Ανατολή και
την παγκόσμια κρίση, ότι θα είναι όσο οδυνηρό όσο το
2008. Για τους επαναστάτες η εξέγερση και οι κινήσεις αλλη-
λεγγύης στην Αθήνα και την Παλαιστίνη σημαίνουν ότι το
2009 θα είναι ένας χρόνος γεμάτος αγώνες. Είναι καθήκον
μας, τ/κ και ε/κ, να αυξήσουμε τους αγώνες και στο νησί μας.

Μετά την εκλογή του Χριστόφια η κύρια ιδέα ήταν ότι οι
''σύντροφοι'' θα λύσουν το πρόβλημα γρήγορα. Οι ελπίδες
είναι μεγάλες παρόλο που οι συναντήσεις τους δεν προχω-
ρούν ούτε θετικά ούτε γρήγορα. Όμως το ερώτημα που
τίθεται είναι αν αυτή η λύση θα είναι λύση για τον λαό, αφού
είναι καθαρό ότι ο Ταλάτ και ο Χριστόφιας δεν εκπροσω-
πούν τον λαό της Κύπρου.

Το περιεχόμενο της συντροφικότητάς τους έχει αλλάξει.
Τώρα είναι σύντροφοι σε μια φιλελεύθερη ιδεολογία, επει-
δή οι αριστερές τους ιδέες πέθαναν όταν κατέρρευσε η
Σοβιετική Ένωση. Ο μόνος λόγος που διαμαρτυρήθηκαν για
την επίθεση στη Γάζα, ήταν η πίεση από τις μάζες. Το 2003
όμως, αυτοί είναι που έδωσαν τον εναέριο χώρο της Κύπρου
στα Αμερικάνικα F-16 για να βομβαρδιστεί το Ιράκ. Τι παρά-
δοξο! Χωρίς ντροπή τώρα προσποιούνται ότι είναι με το
πλευρό των καταπιεσμένων.

Η λύση που θα φέρουν θα είναι λύση του ιμπεριαλισμού.
Επειδή εκπροσωπούν τα συμφέροντα του ιμπεριαλισμού
και της τοπικής προνομιούχας τάξης. Δεν είναι καν οι πραγ-
ματικοί παίχτες στο παιχνίδι. Είναι απλά πιόνια στην σκα-
κιέρα.

Κάθε χώρα έχει συμφέροντα στην Κύπρο αλλά η επιρροή
τους εξαρτάται από το πόσο τους το επιτρέπει ο αμερικά-
νικος ιμπεριαλισμός. Ο τουρκικός στρατός είναι ο εκπρό-
σωπος του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Η Ελλάδα και η
Βρετανία έχουν την ίδια θέση όπως και η Τουρκία και η επιρ-
ροή τους είναι πολύ μεγαλύτερη. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση
όπου ανήκουν έχει ιδρυθεί ως η ανταγωνιστική ιμπεριαλι-
στική δύναμη ενάντια στην Αμερική. Οπότε το πρόβλημα
είναι ο ίδιος ο ιμπεριαλισμός. Οι στόχοι τους είναι οι ίδιοι: να
εκμεταλλεύονται τον κόσμο όλο και περισσότερο. Έτσι αν
έρθει ένα νεο σχέδιο , το να πούμε ναι ή όχι σε μια τέτοια
λύση θα ήταν ασήμαντο.

Ο στόχος μας δεν είναι να πάρουμε θέση ανάμεσα στους
εκμεταλλευτές. Η δική μας θέση είναι με τους καταπιεσμέ-

νους. Η πραγματική λύση του κυπριακού πρέπει
να βασίζεται στην εργατική τάξη. Οι προσπά-
θειές μας είναι να δημιουργήσουμε μια εναλ-
λακτική επιλογή αντί να ακολουθούμε τα σχέ-
δια τους. Η λύση που θέλουμε δεν θα έρθει
μέσα από τις υπογραφές των εκπροσώπων
του ιμπεριαλισμού.

Τα μέλη κομμάτων και οργανώσεων
θα πρέπει να αναρωτιούνται. Τα
κόμματα και οι οργανώσεις δεν
είναι ποδοσφαιρικές ομάδες. Είναι
εργαλεία για να αλλάζουμε την ζωή. Με τις φιλελεύθερες
πολιτικές του ΑΚΕΛ και του CTP, οι μάζες αποθαρρύνονται
και τα κόμματα και οι οργανώσεις μετατρέπονται σε οπα-
δικούς συνδέσμους. Η νοοτροπία τους δεν θα λύσει ποτέ
το κυπριακό πρόβλημα.

Για να πετύχουμε τον στόχο μας πρέπει να συνειδητοποιή-
σουμε κάποιες πραγματικότητες. Πρέπει να αποδεχτούμε
ότι υπάρχουν δύο λαοί στην Κύπρο. Αυτό δεν αποτελεί μια
διχαστική δήλωση όπως θεωρεί ο Χριστόφιας ούτε μια εθνι-
κιστική δήλωση όπως την χρησιμοποιεί ο Ταλάτ.

Κάθε κοινωνία αποτελείται από δύο «κοινωνίες», τους εκμε-
ταλλευτές και τους καταπιεσμένους. Τώρα, οι συζητήσεις
για την λύση είναι ανάμεσα στους εκπροσώπους των εκμε-
ταλλευτών δύο διαφορετικών εθνικών ταυτοτήτων. Οπότε
υπάρχουν και δύο άλλες «κοινωνίες» που δεν έχουν καθό-
λου λόγο σήμερα, οι δύο λαοί της Κύπρου, τ/κ και ε/κ. Είναι
καιρός οι δύο αυτοί λαοί να συζητήσουν και να δώσουν τον
δικό τους κοινό αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό. Το να
είσαι Κύπριος είναι ένας στόχος που θα τον πετύχουμε μόνο
μέσα από κοινό αγώνα. Για να δημιουργήσουμε αυτή την
εναλλακτική προοπτική, ο αγώνας μας, πέρα από το κυπρια-
κό πρέπει να έχει και αντικαπιταλιστικές και αντιφασιστικές
αξίες. Σε αυτή την νεοφιλελεύθερη περίοδο χάνουμε τα
βασικά μας δικαιώματα όπως η εκπαίδευση, η υγεία κτλ. Οι
λαοί είναι οι μόνοι που μπορούν να τα βάλουν με τον νεο-
φιλελευθερισμό.

Έχουμε πολλά καθήκοντα το 2009. Η κρίση του καπιταλι-
σμού προκαλεί κινήματα. και δείχνει το πραγματικό πρό-
σωπο του καπιταλισμού και τη βαρβαρότητά του. . Είναι
καθήκον μας να δείξουμε τί είδους κοινωνία χρειαζόμαστε
για να ζούμε σε ένα ειρηνικό και ενωμένο νησί.

Ali Samin
Ακτιβιστής του Πολιτιστικού Κέντρου Baraka

ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ .. .
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Το να βρεις δουλεία είναι μια δύσκολη διαδικασία για οποιονδή-
ποτε. Πόσο μάλλον για ένα νέο ηλικίας 20-30 χρονών που κάνει
τα πρώτα του βήματα στην αγορά εργασίας. Σε αυτό το στάδιο
βρίσκομαι και εγώ. Μέσα από την μικρή μου εμπειρία, καθώς και
την εμπειρία φίλων και γνωστών μου έκανε εντύπωση πόσο εύκο-
λα καταπατούνται ακόμη και τα βασικά δικαιώματα των νέων
εργαζομένων.

Συγκρίνοντας με άλλα κράτη κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
μπορούσαμε να πούμε ότι οι συνθήκες εργασίας στη κυπριακή
κοινωνία είναι σχετικά καλύτερες, άλλα σίγουρα δεν είναι και οι
ιδανικές.

Κι αυτό γιατί:

α) Πολλοί νεοεισερχόμενοι στη αγορά εργασίας πέφτουν στη
παγίδα, δικαιολογημένοι από την απειρία τους, να δουλεύουν
ανασφάλιστοι.

β) υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου οι νέοι δουλεύουν με
μισθό λιγότερο από το κατώτατο, δηλαδή κάτω των €743.

γ) Δεν γνωρίζουν με ακρίβεια ότι δικαιούνται άδεια μετ’ απολα-
βών ανάλογα με τις μέρες που έχουν συμφωνήσει να δουλεύ-
ουν με τους εργοδότες τους.

Αυτά είναι μερικά παραδείγματα που έχω εντοπίσει “ιδίοις όμμα-
σι’’ και είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν περισσότερα από αυτά που
έχω αναφέρει.

Αναρωτήθηκα λοιπόν τι προβλέπει η νομοθεσία της Κύπρου και
τι πληροφορίες μπορεί να βρει ένας εργαζόμενος για αυτό. Γιατί
είναι σημαντικό πρώτα να ξέρουμε τα δικαιώματά μας για να τα
διεκδικήσουμε.

Η συλλογή στοιχείων όσον αφορά την ενημέρωση του εργοδο-
τούμενου για τους βασικούς όρους απασχόλησης κατέστη αρκε-
τά δύσκολη. Όμως δεν θα έπρεπε να είναι! Σύμφωνα με τον νόμο
περί “Ενημέρωσης του Εργοδοτούμενου από τον Εργοδότη για
τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση εργασίας” ο
εργοδότης είναι υποχρεωμένος να πληροφορεί τους εργαζόμε-
νους! Παρόλα αυτά κανείς δεν φαίνεται να το κάνει!

Έτσι οι εργαζόμενοι μένουν χωρίς γνώση και χωρίς τη δυνατότη-
τα διεκδίκησης!

Στον οδηγό εργοδότησης που δίνει η Δημόσια Υπηρεσία Απα-
σχόλησης αναφέρει ότι ο εργαζόμενος μπορεί να καταγγείλει
αυτή την πράξη στον επιθεωρητή. Ούτε αυτό κανείς το ξέρει!

Οι συντεχνίες είναι ανύπαρκτες μέσα στους περισσότερους
χώρους που εργοδοτούνται νέοι, ειδικά σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
επισφαλούς απασχόλησης (πωλητές κτλ). οπότε πώς θα τα μάθει
αυτά ο εργαζόμενος;

Η νεολαία της Κύπρου είναι το μέλλον. Ένα μέλλον που μας θέλει
“αδιάβαστους”για να μπορεί να μας εκμεταλλευτεί καλύτερα από
ότι τους γονείς μας!

Πρέπει να οργανωθούμε, να ξεσκεπάσουμε την πραγματικότητα,
να ενημερωθούμε, να διεκδικήσουμε!

Γιατί κανείς δεν θα κάνει για μας αυτά που πρέπει να κάνουμε
εμείς για τον εαυτό μας!

Ν.Χ.

Έτσι για αρχή:

Αυτά που πρέπει να μας πει ο εργοδότης όταν θα μας
προσλάβει:

• Που θα δουλεύουμε.

• Σε τι θέση θα δουλεύουμε, την ειδικότητα, βαθμό
και κατηγορία της εργασίας καθώς και το αντικεί-
μενο της εργασίας

• Την ημερομηνία έναρξης και λήξης της σύμβασης ή
σχέσης εργασίας

• Την διάρκεια άδειας με απολαβές που δικαιούμα-
στε καθώς και τον τρόπο και χρόνο που θα δικαι-
ούμαστε να την πάρουμε

• Την προειδοποίηση που πρέπει να τηρεί ο εργοδό-
της σε περίπτωση απόλυσης

• Την προειδοποίηση που πρέπει να τηρεί ο εργαζό-
μενος σε περίπτωση παραίτησης

• Τις αποδοχές που δικαιούμαστε, τον μισθό δηλαδή,
καθώς και κάθε πότε θα πληρωνόμαστε

• Την διάρκεια της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργα-
σίας

• Τις συλλογικές συμβάσεις που αφορούν την εργα-
σία αυτή και τους όρους και τις συνθήκες εργασίας
του εργαζόμενου που προβλέπει

Φυσικά πρέπει να έχουμε συμβόλαιο για την εργασία
το οποίο να αναγράφει όλα τα παραπάνω.

Τις περισσότερες φορές όμως δεν έχουμε. Κι αυτό
γιατί έτσι είναι πιο εύκολο να μας απολύσουν, να μας
πληρώσουν λιγότερο ή να δουλεύουμε περισσότερο
και αφού δεν θα έχουμε συμβόλαιο να μπορούν να
μας απολύσουν χωρίς εμείς να μπορούμε να αποδεί-
ξουμε πουθενά ότι εργαζόμαστε εκεί.

Οπότε το πρώτο βήμα είναι να διεκδικήσουμε τα
παραπάνω. Έπειτα την εφαρμογή των συμβάσεων.
Και ο αγώνας δεν τελειώνει όσο δεν έχουμε έλεγχο
της εργασίας μας…

Νέα, άνεργη ψάχνει … τα δικαιώµατά της!
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Μαθητές, φοιτητές και µετανάστες…
εύκολα θύµατα για τους εργοδότες!

Το καλοκαίρι, μόλις είχα τελειώσει το σχολείο και
ήθελα να δουλέψω για να εξασφαλίσω ένα χαρτζιλί-
κι. Έκανα αίτηση στον Ζορμπά όπου και με δέχτη-
καν. Με πήραν τηλέφωνο για να με προσλάβουν και
μέσω τηλεφώνου μου είπαν ότι θα δούλευα full time,
6 μέρες την εβδομάδα, ακόμη και Κυριακές, ότι θα
έπαιρνα 4.50 ευρώ την ώρα και τα διπλάσια όταν θα
δούλευα αργίες. Κι έτσι ξεκίνησα. Χωρίς συμβόλαιο,
χωρίς κάποια γραπτή συμφωνία. Όταν πήγα, πρό-
σεξα πως οι περισσότεροι υπάλληλοι που δούλευ-
αν εκεί, ήταν από Ρουμανία, Ρωσία κλπ καθώς και 1-
2 Κύπριες, απόδειξη πως οι κύπριοι δεν προτιμούν
αυτές τις δουλειές. Και μετά μας λένε πως οι «αλλο-
δαποί», οι «ξένοι» μας παίρνουν τις δουλειές!!!!

Δούλευα εκεί για 2 μήνες. Τον τελευταίο μήνα τελει-
ώνοντας έδωσα την στολή μου και έφυγα. Περίμενα
να με πάρουν τηλέφωνο για να μου δώσουν τον
μισθό μου. Άδικα όμως. Έτσι τους πήρα τηλέφωνο
και μου είπαν πως δεν τον έχουν και ότι θα μου τον
έδιναν σε λίγες μέρες. Με πήραν τηλέφωνο μετά
από 2-3 μέρες, και μου ζήτησαν να πάω να τον πάρω.
Πήγα, όμως πριν προλάβω να ανοίξω τον μισθό μου
ζήτησαν να υπογράψω κάποια χαρτιά όπου έλεγαν
πως ο μισθός μου είναι εντάξει, ότι ο Ζορμπάς δεν

μου χρώστα τίποτα και ότι σταμάτησα να δουλεύω
εκεί. Μετά βλέποντας καλύτερα την επιταγή πρόσε-
ξα πως μου έδωσαν λιγότερα από όσα έπρεπε! Αντί
για 96 ώρες πληρώθηκα για 28 ώρες δηλαδή 300
λιγότερα ευρώ!! Την επόμενη μέρα πήγα με τον
πατέρα μου και τους το είπαμε. Είπαν πώς θα το
ελέγξουν και αφού είχα δίκαιο μου έβγαλαν καινού-
ρια επιταγή.

Φανταστείτε πως συμπεριφέρονται στους υπόλοι-
πους υπαλλήλους τους, αν έκαναν αυτό σε εμένα
που ήμουν απλή μαθήτρια. Πόσο μάλλον σε μετα-
νάστες, που μπορεί να μην γνωρίζουν τα εργασιακά
τους δικαιώματα, και να φοβούνται να μιλήσουν υπό
την απειλή της απόλυσης. . Κι εγώ μπορούσα να πάω
με τον πατέρα μου για να το διορθώσω. Οι περισ-
σότεροι υπάλληλοι δεν έχουν καμία εξασφάλιση, δεν
μπορούν να αποδείξουν τίποτα, κι άρα δεν θα μπο-
ρούσαν να πληρωθούν. Από εμάς λοιπόν βγάζουν
τα κέρδη τους. Εκμεταλλευόμενοι τις αδυναμίες μας.

Αλεξάνδρα Λειβαδιώτου

11
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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
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