


ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ

Ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα γεν-
νήθηκε το 1928 στην Αργεντι-
νή. Γιος γιατρού, αποφασίζει
να πάρει την ανάλογη µόρφω-
ση. Σπουδάζει ιατρική στο
Εθνικό Πανεπιστήµιο του
Μπουένος Άιρες, µελετά
λογοτεχνία, πολιτική, ιστορία
και φιλοσοφία. Από τα πρώτα
χρόνια του στο πανεπιστήµιο,
συµµετέχει σε διάφορες οµά-
δες φοιτητών. Το 1950 απο-
φασίζει να διακόψει τις σπου-
δές του και να ταξιδέψει σ’ όλη
τη Νότια Αµερική.

Αρχικός στόχος του ταξιδιού ήταν
να γνωρίσει τον κόσµο. Στη συνέχεια
όµως, αυτά που έβλεπε τον εξόργι-
ζαν και τον έκαναν να θέλει να αλλά-
ξει  αυτή την κατάσταση. Αφού γύρι-
σε και τέλειωσε τις σπουδές του,
αρνήθηκε την προοπτική µιας
λαµπρής καριέρας και ξεκίνησε  την
επανάστασή του. Πέθανε το 1967,

όταν µετά από σύγκρουση των
ανταρτών µε το βολιβιανό στρατό και
ήττα τους, ο Τσε συνελήφθη και την
επόµενη µέρα εκτελέστηκε. 

Με την ταινία τα «Τα Ηµερολόγια
της Μοτοσικλέτας», η ανθρωπότητα
γνώρισε µια όχι και τόσο γνωστή
πτυχή της ζωής του νεαρού επανα-
στάτη Τσε Γκεβάρα. 

Τι είναι όµως οι επαναστάτες; Η
απάντηση δεν είναι περίπλοκη. Είναι
και αυτοί απλοί άνθρωποι που αντι-
λαµβάνονται ότι πρέπει να εξεγερ-
θούν ενάντια στις αδικίες. Στη ζωή
του ο Τσε Γκεβάρα  έζησε και πέθα-
νε σαν επαναστάτης, θέτοντας ένα
αξιόλογο παράδειγµα για τη µάχιµη
νεολαία (και όχι µόνο) όλου του
κόσµου! 

Η ταινία αφορά µια αληθινή ιστορία
βασισµένη στο ηµερολόγιο του Τσε.
Παρέα µε το φίλο του Alberto
Granado ξεκινούν για ένα ταξίδι στη
Ν. Αµερική. Οι δυο φοιτητές πρόκει-
ται να ανακαλύψουν ένα κόσµο κατα-
πιεστικής αδικίας. Και κάπου εκεί, ο
Τσε κάνει την επαναστατική στροφή,
αποφασίζοντας να δράσει ενάντια
στις αδικίες που είδε στο ταξίδι
αυτό. 

Με αφορµή την ταινία, είναι αξιόλογη
ευκαιρία να καταγραφεί η παρούσα
κατάσταση της εµπορευµατοποίησης.
Ο Τσε µίλησε για την πίστη, την ενό-
τητα, την αφοσίωση και την επανά-
σταση. Καθιέρωσε την εικόνα του ως
επαναστατικό σύµβολο και πεθαίνο-
ντας σχετικά νέος έγινε θρύλος. Η
εµπορευµατοποίηση του Τσε είναι
λάθος. Σκεφτείτε πως χτίστηκε
αεροδρόµιο πάνω στο πτώµα του,
που θάφτηκε στους τέσσερις ορίζο-

ντες για να περιορίσουν το µεγαλείο
των αισθηµάτων που το όνοµά του
εκπέµπει. 

Η καταναλωτική µανία που επιβάλ-
λεται από το σύστηµα όµως, έβαλε κι
εδώ το χεράκι της, προσπαθώντας
να υποβαθµίσει τη σηµασία του
έργου του Τσε. Παντού µπορείς να
βρεις ένα µπλουζάκι, ένα κασκόλ
κτλ, σαν να είναι είδος µόδας, ενώ
συχνά πληρώνεις τον κούκο αηδόνι
προκειµένου να αγοράσεις κάτι µε τη
φωτογραφία του Τσε πάνω. 

Πολλές φορές, όταν βλέπεις κάτι
συχνά, γίνεται λιγότερο επικίνδυνο.
Όλα αυτά είναι µια προσπάθεια της
σηµερινής κοινωνίας να υποβαθµίσει
τον Τσε, ή ακόµα να τον «αγιοποιή-
σει» κάνοντας οτιδήποτε σχετικό µε
τη δράση του να φαίνεται άπιαστο. 

Εµείς όµως, δεν ξεχνάµε πως ο Τσε
ήρθε σε σύγκρουση όχι µόνο µε τον
καπιταλισµό, αλλά και µε το δικτατο-
ρικό σύστηµα της Σοβιετικής Ένω-
σης. Έφυγε από την Κούβα γιατί δεν
ήθελε να είναι συνυπεύθυνος στη
δηµιουργία του ίδιου δικτατορικού
καθεστώτος από τον Κάστρο, και
πήγε στη Βολιβία για να βοηθήσει
στη επέκταση της επανάστασης σε
όλη τη Λ. Αµερική. Πλήρωσε το θάρ-
ρος του µε τη ζωή του, αλλά για την
αγνότητα και την ανιδιοτέλειά του θα
µείνει για πάντα το ζωντανό σύµβο-
λο της αντίστασης και της επανάστα-
σης.

Μελίσσα Μαυρής
Grammar School, Λευκωσία

Μυριάνα Χρίστου
Παγκύπριο Γυµνάσιο, Λευκωσία
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Στην Κύπρο, επειδή δεχόµαστε πολλούς µετανάστες, το
κράτος είναι υποχρεωµένο να έχει ένα κέντρο υποδοχής
αιτητών ασύλου. Για αυτό το σκοπό, πήρανε ένα χώρο σε
ακατοίκητη περιοχή της Κοφίνου που προηγουµένως
φιλοξενούσε αθίγγανους. Αυτός ο χώρος άρχισε να λει-
τουργεί ως κέντρο υποδοχής στις 14-1-2004, µε «δυνα-
τότητα» φιλοξενίας 120 ατόµων.

Εκεί εργάζονται 6 ιδρυµατικοί λειτουργοί (που καταρτί-
στηκαν σε χρόνο ρεκόρ παρακολουθώντας λίγα σεµινάρια)
και 2 καθαρίστριες. 

Για διάφορους λόγους ο χώρος κρίνεται ακατάλληλος σε
σχέση µε τον σκοπό χρήσης του. 

Ο καταυλισµός αποτελείται από λυόµενα, ορθογώνια,
γκρίζα δωµάτια σε δάπεδο από τσιµέντο. Μόνο φυλακή ή
ίδρυµα µπορεί να θυµίζουν σε κάποιον επισκέπτη, η προ-
χειρότητα στην επιλογή υλικού, ο εξοπλισµός, καθώς και
ο τύπος της περίφραξης.

Ο χώρος είναι µικρός και µε πολύ περιορισµένα µέσα και
υποδοµή για να µπορέσει όντως να καλύψει τις ανάγκες
120 ατόµων (κυρίως µικρών παιδιών), όπως ισχυρίζονται.
Όσοι µένουν εκεί δεν έχουν τίποτα να κάνουν µε το χρόνο
τους, παρά µόνο να βλέπουν τηλεόραση, καθώς δεν έχει
γίνει καµία πρόβλεψη για την απασχόλησή τους. 

∆εν υπάρχουν αρκετοί χώροι υγιεινής κι έτσι δύσκολα
παραµένουν καθαροί αφού χρησιµοποιούνται από πολλά
άτοµα. Επίσης, δεν έχουν ληφθεί οποιεσδήποτε πρόνοιες
για αποφυγή µετάδοσης µολυσµατικών ασθενειών, όπως
π.χ ιατρικές εξετάσεις πριν την εισαγωγή των ατόµων.  

Εξίσου σηµαντικό πρόβληµα είναι η αδυναµία µετακίνησης
των φιλοξενουµένων, από και προς το χώρο, αφού δεν
έχουν τα χρήµατα για να αγοράσουν εισιτήριο λεωφορείου
µε αποτέλεσµα οι περισσότεροι να παραµένουν εγκλωβι

σµένοι εκεί.
Ενώ στην αρχή
καθένας δικαι-
ούνταν ένα αριθµό
εισιτηρίων λεωφορείου
για να προβαίνει σε αναζήτηση εργασίας, το δικαίωµα αυτό
αντικαταστάθηκε µε την παροχή ενός µικρού, µηνιαίου
επιδόµατος (£50) που θα καλύπτει επίσης και την αξία
του προγεύµατος (που πριν τους το έδιναν δωρεάν).

Όσον αφορά γενικά στο φαγητό που παρέχεται, συµβαίνει
το εξής παράδοξο:

Το φαγητό γίνεται από εστιατόριο που ανήκει στον πρόε-
δρο του Σ.Κ.Ε.  Κοφίνου και στην ουσία υπεύθυνο του
κέντρου. Αποτέλεσµα, το συχνά κακής ποιότητας φαγητό,
αφού δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. 

Οι φιλοξενούµενοι δικαιούνται να νοσηλεύονται δωρεάν,
αλλά υπάρχει πρόβληµα ως προς την µεταφορά τους στα
ιατρικά κέντρα της περιοχής.

Κανένας δεν παρέχει υπηρεσίες στήριξης όπως εξεύρεση
εργασίας, νοµική κάλυψη και διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας. Οι οποιεσδήποτε προσπάθειες για στήριξη και
βοήθεια των αιτητών ασύλου, αποτελούν πρωτοβουλίες
διάφορων  εθελοντικών οµάδων. 

Παρόλο που το κέντρο ήδη λειτουργεί για 2ο χρόνο, δεν
έχουν παρατηρηθεί σηµαντικές βελτιώσεις, παρά τις δια-
βεβαιώσεις των αρµοδίων. Τα άτοµα αυτά έχουν δικαιώ-
µατα, έστω κι αν κάποιοι, έµµεσα ή άµεσα, τους τα απο-
στερούν ή δεν τους ενηµερώνουν γι’ αυτά. Είναι αναγκαίο
ένας τέτοιος χώρος να δηµιουργηθεί βάσει προδιαγραφών
και να στελεχωθεί µε εξειδικευµένο προσωπικό. «Προ-
σωρινές» λύσεις τέτοιου τύπου δεν ικανοποιούν και ούτε
απαλλάσσουν κάποιους από τις ευθύνες τους προς τους
µετανάστες.

Χριστίνα Παναγή
Λευκωσία

ΚΟΦΙΝΟΥ:
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ Ή

ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ;
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Η απάντηση της τοπικής κοινωνίας, φορέων της περιοχής, αλλά και αντιρατσιστικών οργανώ-
σεων ήταν άµεση. Με αφορµή το γεγονός, διοργανώθηκε αντιφασιστική πορεία στις 21/5/05,

όπου συµµετείχαν περίπου 150 διαδηλωτές, γεγονός πρωτοφανές για
την µικρή πόλη της Τρίπολης. 

Η Νεολαία Ενάντια στο Ρατσισµό στην Ευρώπη - Y.R.E.,
συµµετείχε τόσο στην ίδια την πορεία, όσο και στη

διοργάνωσή της, αφού αρκετές µέρες πριν, οµάδα
µελών της ξεκίνησε εκστρατεία µοιράζοντας

χιλιάδες προκηρύξεις και γεµίζοντας την πόλη
αφίσες που καλούσαν στην πορεία. Η ανταπό-
κριση της τοπικής κοινωνίας, η αντίδρασή της
απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόµενα ρατσι-
στικής βίας ήταν εντυπωσιακή, γεγονός που
αποδεικνύεται και από την επιτυχία της δια-
δήλωσης. 

"Εντυπωσιακή" ήταν επίσης η αντίδραση των
µελών της Χρυσής Αυγής, που για αρκετές µέρες

παρακολουθούσαν από απόσταση αναπνοής όλη
αυτή την δραστηριότητα, στα µαγαζιά, στους δρόµους

και στις καφετέριες της πόλης, και όχι µόνο δεν τόλµη-
σαν να επιτεθούν ή να απειλήσουν τα µέλη της Y.R.E., αλλά

ούτε καν να κατεβάσουν τις αντιφασιστικές αφίσες που καλού-
σαν στη διαδήλωση. 

Στη διαδήλωση που άφησε στην πόλη τις καλύτερες εντυπώσεις, συµµετείχαν τοπικοί φορείς,
όπως η ΕΛΜΕ και το Εργατικό Κέντρο της Τρίπολης, το Ε.Κ.Φόρουµ, το ∆ίκτυο για τα κοινω-
νικά και πολιτικά δικαιώµατα, και η Y.R.E. Από την πλευρά µας, να ξανατονίσουµε ότι αυτές οι
πρακτικές των νεοφασιστών αποτελούν µια ανοιχτή πρόκληση για τα δικαιώµατα και τις ελευ-
θερίες κάθε ανθρώπου, και δεν µπορούν να µένουν αναπάντητες. Συνεχίζουµε την αντιφασι-
στική µας δράση, την ενηµέρωση της νεολαίας και των εργαζοµένων, µέχρι να δώσουµε στις
νεοφασιστικές συµµορίες την απάντηση που πρέπει. 

Ανταπόκριση από την Τρίπολη

Τρίπολη: οι φασίστες
προκαλούν, η τοπική
κοινωνία απαντάει

Την Τρίτη 3/5/05, οµάδα µελών της νεοφασιστικής Χρυσής Αυγής επιτέθηκε
µε άγριες διαθέσεις και τραυµάτισε σοβαρά σπουδαστή (του ΤΕΙ Πειραιά) έξω
από το σπίτι του στην Τρίπολη όπου είχε στήσει ενέδρα. Τον χτύπησαν µε σιδε-
ρογροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι και ολόκληρο το σώµα, µε αποτέλεσµα να
µεταφερθεί άµεσα στο νοσοκοµείο, όπου έκανε 8 ράµµατα. 



12ο camping Y.R.E.
ΤΤοο κκάάµµππιιγγκκ ττηηςς ΝΝεεοολλααίίααςς ΕΕννάάννττιιαα σσττοο ΡΡααττσσιισσµµόό σσττηηνν ΕΕυυρρώώ--

ππηη εείίννααιι µµιιαα εεννααλλλλαακκττιικκήή ππρρόότταασσηη γγιιαα δδιιαακκοοππέέςς.. ∆∆ιιαακκοοππέέςς µµεε
σσυυζζηηττήήσσεειιςς,, ααννττααλλλλααγγήή ααππόόψψεεωωνν κκααιι εεµµππεειιρριιώώνν,, ααλλλλάά κκααιι
πποολλλλήή µµοουυσσιικκήή,, ππάάρρττιι κκααιι εεκκδδρροοµµέέςς.. ΦΦέέττοοςς ττοο κκάάµµππιιγγκκ θθαα γγίίννεειι

σσττηηνν ΑΑµµοορργγόό,, µµεε εεκκααττοοννττάάδδεεςς ννέέοουυςς κκααιι ννέέεεςς ((κκιι όόχχιι µµόόννοο)) ααππ’’
όόλληη ττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα,, ααλλλλάά κκααιι ααππόό ττηηνν ΑΑγγγγλλίίαα,, ττηη ΓΓεερρµµααννίίαα,,
ττηηνν ΤΤσσεεχχίίαα,, ττηηνν ΚΚύύππρροο,, ττοο ΙΙσσρρααήήλλ κκααιι ττηηνν ΠΠααλλααιισσττίίννηη,,

κκααθθώώςς κκααιι ααππόό κκοοιιννόόττηηττεεςς µµεετταανναασσττώώνν κκααιι κκιιννήήσσεειιςς ααλλλληη--
λλεεγγγγύύηηςς σσττοουυςς ππρρόόσσφφυυγγεεςς..

∆ιασκέδαση – Εκδροµές 
• Ηµερήσιες εκδροµές στα Κουφονήσια και τη ∆ονούσα

καθώς και εκδροµές για να γνωρίσουµε την Αµοργό µε λεω-
φορεία και καΐκια. 

• Καθηµερινές προβολές ταινιών
• Βραδιές µε έθνικ µουσική
• Live µε ερασιτεχνικά συγκροτήµατα (ροκ, χιπ-χοπ και

ρεµπέτικα)
• Θεατρικά δρώµενα οργανωµένα από τους ίδιους τους κατα-

σκηνωτές
• Οργανωµένες πεζοπορίες (για όσους αντέχουν)
• Καθηµερινά αγώνες ποδοσφαίρου, µπάσκετ, βόλλευ στα

γήπεδα δίπλα στο κάµπιγκ
• Παντοµίµα, σκάκι, τάβλι, βελάκια
• Πάρτι, καραόκε και βραδιές µε κιθάρες στην παραλία

Κόστος
Η τιµή είναι £150 περίπου και περιλαµβάνει:
• Αεροπορικό εισιτήριο για Αθήνα µε επιστροφή
• τα εισιτήρια του πλοίου για Αµοργό µε επιστροφή
• 9 διανυκτερεύσεις στο κάµπιγκ µε δική σας σκηνή
Με την κάρτα συµµετοχής θα υπάρχουν εκπτώσεις στις
εκδροµές καθώς και στις ταβέρνες και µπαρ.

Τα θέµατα συζητήσεων
περιλαµβάνουν ανάµεσα 
σ’ άλλα:

1. Εκκλησία, κράτος και κοινωνία
2. Ρατσισµός και οι νέοι νόµοι για τους

µετανάστες.
3. Εθνικισµός, νεοφασισµός και ποδό-

σφαιρο
4. Μάλκολµ Χ: 40 χρόνια από τη δολοφο-

νία του
5. 60 χρόνια µετά το τέλος του Β΄

Παγκοσµίου Πολέµου και την ήττα του
ναζισµού

6. Κέντρα κράτησης προσφύγων 
7. Υπάρχει εναλλακτική λύση στον καπι-

ταλισµό και την οικονοµία της αγοράς;
8. Μουσική και κοινωνικά κινήµατα
9. ∆ιατροφικά σκάνδαλα και µεταλλαγµέ-

να τρόφιµα
10. Μακεδονικό ζήτηµα: Μύθοι και πραγ-

µατικότητες
11. «Απασχολήσιµοι» και ανασφάλιστη

εργασία των νέων
12. Οµοφοβία και κοινωνικός ρατσισµός
13. Με αφορµή το τσουνάµι: πόσο «φυσι-

κές» είναι οι µεγάλες καταστροφές;

Θέλεις να έρθεις στο κάµπιγκ; Τηλεφώνησε στη Νεολαία Ενάντια στον Εθνικισµό
ή στείλε e-mail για να µάθεις περισσότερες λεπτοµέρειες (τα στοιχεία βρίσκονται
στην τελευταία σελίδα).



Εθνική καταπίεση 
Οι Άγγλοι ιµπεριαλιστές – αποικιοκράτες καταπίεζαν τον πληθυσµό της
Κύπρου. Ασκούσαν µια φοβερή εθνική καταπίεση και µια εξοντωτική
οικονοµική εκµετάλλευση. Χαρακτηριστικό είναι ότι τότε οι Κύπριοι
θεωρούνταν οι πιο βαριά φορολογούµενοι στον κόσµο! Οι πιο πολλοί
υπέφεραν από µεροκάµατα πείνας, τα οποία συνδυάζονταν µε τη βία και
την ανοιχτή τροµοκρατία. Όλα αυτά, έκαναν τους Κύπριους να επιζη-
τούν µε αγωνία τρόπους για να απαλλαγούν από τη µισητή βρετανική
καταπίεση και να συµµετέχουν ενεργά σε αντιαποικιακές κινητοποιή-
σεις. 

Η ηγεσία της ΕΟΚΑ
Η Εκκλησία, οι πλούσιοι και οι ακροδεξιοί τύπου Γρίβα, εκµεταλλεύτη-
καν από την αρχή τις διαθέσεις αυτές και µπήκαν επικεφαλής του
αγώνα. 

Η ηγεσία της ΕΟΚΑ απέκλεισε τους τ/κ και την αριστερά από τον
αντιαποικιακό αγώνα. Επρόκειτο για ένα έγκληµα σε βάρος του κυπρια-
κού λαού, αφού η ηγεσία της ΕΟΚΑ θεωρούσε µεγαλύτερο εχθρό της
από τους αποικιοκράτες βρετανούς, την αριστερά και τους απλούς τ/κ
που ήταν επίσης θύµατα της βρετανικής καταπίεσης.

Σε µια τέτοια κρίσιµη στιγµή για την Κύπρο, το ΑΚΕΛ άφησε τα πάντα
στα χέρια της εκκλησίας και των εθνικιστών ακροδεξιών, αγνοώντας
τις διαθέσεις του κόσµου και αντιδρώντας, αρχικά τουλάχιστον, ενάντια
στην ΕΟΚΑ και τον αντιαποικιακό αγώνα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ∆εκέµβριο του 1954, που έγιναν οι πρώ-
τες µαζικές διαδηλώσεις ενάντια στην αγγλική κατοχή, το ΑΚΕΛ όχι
µόνο δεν προσπάθησε να µπει µπροστά στον αγώνα αυτό και τα άφησε
όλα στη δεξιά, αλλά κατηγόρησε τις διαδηλώσεις ότι σαµποτάραν τα
συµφέροντα του κυπριακού λαού, εξυπηρετώντας αυτά των Άγγλων. 

Αυτό επέτρεψε στο Γρίβα - που ήταν δηλωµένος φασίστας γνωστός από
τη δράση του την εποχή της ελληνικής κατοχής, που αντί να κυνηγά
τους Ναζί δολοφονούσε αριστερούς - να κατηγορεί την αριστερά για
προδοσία.

Ο ρόλος της αριστεράς 
Το ΑΚΕΛ ήξερε πως επικεφαλής του αγώνα ήταν ένας επικίνδυνος
φασίστας αλλά δεν πήρε τις απαιτούµενες πρωτοβουλίες για να µπει
µπροστά στον αγώνα του κυπριακού λαού ενάντια στους αποικιοκράτες. 

∆εν προσπάθησε να πείσει πως ο αντιαποικιακός αγώνας έπρεπε να
συνδυαστεί µε τον αγώνα για µεγάλες κοινωνικές αλλαγές που να υπη-
ρετούν τα συµφέροντα όλου του λαού, ε/κ και τ/κ. Και µάλιστα σε µια
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Κάθε χρόνο η 1η Απριλίου, ηµέρα που

γιορτάζεται ο αγώνας της ΕΟΚΑ ενά-

ντια στους Άγγλους, γίνεται αφορµή για

εθνικιστικές εξάρσεις και προπαγάνδα

(στα σχολεία  και αλλού) και µια καλή

δικαιολογία για καθαγιασµό του Γρίβα.

Παράλληλα, ακούγονται και επιχειρή-

µατα τύπου «Όσοι συµµετείχαν στην

ΕΟΚΑ ήταν φασίστες ή εθνικόφρονες»

κτλ.

Η ΕΟΚΑ ήταν κατ’ αρχήν ένα µαζικό

αντιαποικιακό κίνηµα, ενάντια στην

εθνική καταπίεση του κυπριακού λαού

και την στρατιωτική κατοχή από το

Βρετανικό ιµπεριαλισµό. Την ίδια στιγµή

ήταν ένα κίνηµα που επικεφαλής του

βρισκόταν συντηρητικές δυνάµεις,

όπως η εκκλησία και η εθνικιστική άκρα

δεξιά. Ο βρετανικός ιµπεριαλισµός ανα-

γκάστηκε τελικά να αποχωρήσει από το

νησί – όπως κι απ’ τις υπόλοιπες αποι-

κίες του. Όµως, η σοβινιστική, κοντό-

φθαλµη εθνικιστική πολιτική των επι-

κεφαλής της ΕΟΚΑ επέτρεψε να µπουν

οι βάσεις για το διαχωρισµό των δύο

κοινοτήτων, ε/κ και τ/κ, και για τις

τραγωδίες που ακολούθησαν. 

ΕΟΚΑ
50 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ



περίοδο που είχε µεγάλη επιρροή στους εργαζόµενους σε
συνδικαλιστικό επίπεδο και που µπορούσε µε ευκολία να
τους προτείνει ένα πρόγραµµα που να προωθεί ένα τέτοιο
αγώνα. 

Το ΑΚΕΛ όφειλε να ξέρει πως µε το εθνικιστικό περιεχό-
µενο που είχε η ΕΟΚΑ, οι τ/κ θα αποξενώνονταν και αυτό
θα οδηγούσε σε τραγωδίες στο µέλλον. Κι όντως έτσι
δηµιουργήθηκαν οι συνθήκες
απ’ όπου προέκυψαν οι δια-
κοινοτικές συγκρούσεις και ο
διχασµός των δύο κοινοτή-
των, που οδήγησαν τελικά στη
διχοτόµηση της Κύπρου.  

Έτσι το ΑΚΕΛ αντί να µπει
µπροστά και να δώσει ένα αρι-
στερό, σοσιαλιστικό περιεχό-
µενο στις αντιαποικιοκρατι-
κές διαθέσεις του λαού, που
να ενώνει ε/κ και τ/κ ενάντια
στον κοινό καταπιεστή, άφησε
την ηγεσία του αγώνα στην
εκκλησία και τους εθνικιστές. 

Όµως οι εργάτες, οι φτωχοί αγρότες, και ιδιαίτερα η νεο-
λαία,  καταπιέζονταν και υπέφεραν καθηµερινά. ∆εν µπο-
ρούσαν να περιµένουν για µια εναλλακτική πρόταση από
αριστερά. Ήθελαν να συµµετέχουν σε απελευθερωτικό
αγώνα. Εκείνη την στιγµή αυτή τη δουλειά την έκανε η
ΕΟΚΑ η οποία έτσι, απέκτησε τεράστια επιρροή ανάµεσα
στους εργαζόµενους και την κυπριακή νεολαία. 

Και ο ρόλος των Άγγλων
Σ’ αυτές τις εξελίξεις βέβαια ο ρόλος της πολιτικής του
«διαίρει και βασίλευε» των Άγγλων, ήταν καταλυτικός. 

Οι Βρετανοί χρησιµοποίησαν την καχυποψία που ανα-
πτυσσόταν ανάµεσα σε ε/κ και τ/κ, την ενθάρρυναν και τη
µεγιστοποίησαν, δηµιουργώντας τις βάσεις για τις µελλο-
ντικές συγκρούσεις και τον πόλεµο του 74. 

Έχει όµως σηµασία να µην ξεχνάµε πως η πολιτική της
ηγεσίας της ΕΟΚΑ όχι µόνο δεν λειτουργούσε αποτρεπτι-
κά για τα κρυφά σχέδια των Άγγλων, αλλά αποτελούσε
ιδανικό υπόβαθρο.  

∆ιακοινοτικές συγκρούσεις
Μέσα σ’ αυτό το γενικό κλίµα και µε τους τ/κ να νιώθουν
στην απέξω, δεν άργησαν να έρθουν οι συγκρούσεις ε/κ
και τ/κ. Το καλοκαίρι του 1958, σ’ όλες τις πόλεις της
Κύπρου, είχαµε δεκάδες νεκρούς και από τις δύο πλευρές.
Στις «µητέρες – πατρίδες» (Ελλάδα και Τουρκία) γίνονταν
µαζικές διαδηλώσεις υποστήριξης της µιας ή της άλλης

κοινότητας µε τα αντίστοι-
χα συνθήµατα: απ’ τη µια
«διχοτόµηση ή θάνατος»
και από την άλλη «ένωση».
Οι ρίζες των συγκρούσεων
αυτών βρίσκονται στον
εθνικισµό που «τάιζαν» οι
ντόπιοι εθνικιστές και οι
ιµπεριαλιστές σε µια προ-
σπάθεια να λύσουν το
κυπριακό µε τα δικά τους
µέτρα και έχοντας τις δύο
κοινότητες σε διαχωρισµό. 

Το αποτέλεσµα ήταν, αντί
πραγµατικής ανεξαρτησίας
και ελευθερίας, οι συµφω-

νίες Ζυρίχης µε τη δηµιουργία ενός κράτους όπου η
ουσιαστική διχοτόµηση ε/κ – τ/κ ήταν πια µια πραγµατι-
κότητα. 

Η διχοτόµηση
Έτσι, από τα πρώτα χρόνια της «ανεξαρτησίας» της
Κύπρου θερίστηκαν οι καρποί που έσπειρε η σοβινιστική
προπαγάνδα των αστών στην προηγούµενη περίοδο. Οι
διακοινοτικές ταραχές του 63-64, άνοιξαν τους ασκούς
του Αιόλου, για να στεριώσει για τα καλά την καχυποψία
και τη διχοτόµηση ανάµεσα σε ε/κ και τ/κ. 

Την ίδια στιγµή, τροφοδοτούνταν η εθνικιστική και διαχω-
ριστική προπαγάνδα των τ/κ αστών, ενώ δόθηκε και η
ευκαιρία στη γριβική, φασιστική συµµορία της ΕΟΚΑ Β',
να κάνει το πραξικόπηµα, που οδήγησε στον πόλεµο του
74 και τελικά, στη διχοτόµησή της Κύπρου. 

Αµαλία Λοϊζίδου
Λευκωσία
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Τέσσερις αρχές
Η Σύµβαση ορίζει ως παιδί οποιονδήποτε κάτω των 18 ετών και στη-
ρίζεται σε τέσσερις  βασικές αρχές : 

1. Αρχή της µη διάκρισης (άρθρο 2)
2. Συµφέρον του Παιδιού (άρθρο 3)
3. ∆ικαίωµα ζωής, επιβίωσης, ανάπτυξης (άρθρο 6)
4. Σεβασµός των απόψεων του Παιδιού (άρθρο 12).

∆εν θέλουν να ξέρουµε
Όµως µέχρι σήµερα η πλειονότητα των  µαθητών δε γνωρίζουν καν την
ύπαρξη της σύµβασης που κατοχυρώνει τα δικαιώµατα τους, και προ-
πάντων το δικαίωµα έκφρασης και συµµετοχής τους στα κέντρα λήψης
αποφάσεων. 

Το δικαίωµα έκφρασης που διασφαλίζεται στα άρθρα 12 και 13 της σύµ-
βασης όχι µόνο δεν έχει γνωστοποιηθεί στους άµεσα ενδιαφερόµενους,
δηλαδή τους µαθητές, αλλά
ακόµη και σήµερα, µε δεκα-
πέντε χρόνια καθυστέρηση,
που στη Βουλή των Αντιπρο-
σώπων συζητούν για την
τροποποίηση των Κανονι-
σµών Λειτουργίας των Σχο-
λείων  οι µαθητές στην πλει-
ονότητα τους δεν έχουν ιδέα
ότι αυτοί υπάρχουν και τι
λένε.

Ελευθερία άποψης!
Στα σχολεία µας κάθε άλλο
από διασφάλιση του δικαιώ-
µατος ελεύθερης ΑΠΟΨΗΣ
υπάρχει. Τι όµως περιλαµβά-
νει το άρθρο 12 που η
Κυπριακή Κυβέρνηση είναι
υποχρεωµένη να σέβεται;

ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ 

Η ∆ιεθνής Σύµβαση για τα ∆ικαι-

ώµατα του Παιδιού κατοχυρώνει,

µεταξύ άλλων, το δικαίωµα µας να

λέµε την άποψη µας και να διακι-

νούµε έντυπο υλικό, ελεύθερα ,

χωρίς οι διευθυντές και το υπουρ-

γείο να έχουν δικαίωµα να µας

λογοκρίνουν! 

Η ∆ιεθνής Σύµβαση για τα ∆ικαι-

ώµατα του Παιδιού ψηφίστηκε από

τον οργανισµό των Ηνωµένων

Εθνών το Νοέµβριο του 1989. Η

Κύπρος επικύρωσε αυτή τη Σύµ-

βαση το ∆εκέµβριο του 1990 µε τη

ψήφιση του Κυρωτικού Νόµου 243

του 1990. 

Από τη στιγµή που ένα κράτος επι-

κυρώνει µια διεθνή σύµβαση είναι

υποχρεωµένο να αναθεωρήσει

τους εθνικούς νόµους ώστε να

εξασφαλίζεται πλήρης συµµόρφω-

ση µε τις πρόνοιες της Σύµβασης.

Μάλιστα όλοι οι διεθνείς επικυρω-

µένοι νόµοι έχουν µεγαλύτερη ισχύ

από τους εθνικούς.
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΕΜΕΙΣ ΟΙ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

• Το δικαίωµα ελεύθερης έκφρασης
της άποψης µας.

• Το δικαίωµα της διαφωνίας µε τις
επίσηµες απόψεις του υπουργείου,
του διευθυντή ή του δασκάλου /
καθηγητή.

• Το δικαίωµα ελεύθερης διακίνησης
ιδεών µέσα στο σχολείο   προφορικά
ή γραπτά.

• Το δικαίωµα να µοιράζουµε ελεύθερα
δικές µας ανακοινώσεις, προκηρύ-
ξεις, περιοδικά ή άλλα έντυπα µέσα
στα σχολεία.

• Το δικαίωµα να αναπτύξουµε ελεύθε-
ρα εκστρατεία, π.χ. µάζεµα υπογρα-
φών για κατάργηση της στολής,
χωρίς να δικαιούται κανείς να παρέµ-
βει.

• Το δικαίωµα να έχουµε συµµετοχή
και να λαµβάνεται υπόψη η άποψη µας
στις αποφάσεις που µας αφορούν, πχ.
για τη λειτουργία του σχολείου µας .

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;

ΤΙΠΟΤΑ !!!!!! 

ΓΙΑΤΙ;

• ∆ιασφάλιση στο παιδί να σχηµατίσει δικές του απόψεις, δικαίωµα
ελεύθερης έκφρασης απόψεων στις οποίες µάλιστα πρέπει να δίδεται
σηµασία.

• Παράλληλα, πρέπει να δίδεται το δικαίωµα να ακούγεται η φωνή µας
σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία είτε άµεσα, είτε
µέσω εκπροσώπων µας. 

Όµως, αντί αυτού, οι µαθητές ζουν σε ένα κλίµα τροµοκρατίας και
κανένας δε λαµβάνει υπόψη τη δική τους γνώµη.

Ελευθερία έκφρασης!
Επίσης διερωτόµαστε τι γίνεται µε το δικαίωµα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΚΦΡΑΣΗΣ. Το άρθρο 13 τονίζει ότι:

Το δικαίωµα ελεύθερης έκφρασης περιλαµβάνει την ελευθερία αναζή-
τησης, λήψης και διάδοσης οποιουδήποτε είδους πληροφοριών και
ιδεών ανεξαρτήτως συνόρων, σε προφορική, γραπτή, τυπωµένη ή καλ-
λιτεχνική µορφή ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο επιλογής του παιδιού.

Τι γίνεται όµως στα σχολεία µας; Ορισµένοι µαθητές έπεσαν θύµα
απειλών όταν µάζευαν υπογραφές ενάντια στη σχολή. Όλοι πρέπει να
ακολουθούν τυφλά κάποιους «κανονισµούς» για τους οποίους ουδέπο-
τε ερωτήθηκαν εάν συµφωνούν και άσχετα αν νοµικά δεν ισχύουν καν!

∆ιεκδικούµε
Σε όλα αυτά λέµε όχι και διεκδικούµε τα δικαιώµατα µας: 

• Να αναπτύξουµε ελεύθερα την εκστρατεία µας για την κατάργηση της
στολής

• Να µπορούµε να δίνουµε την εφηµερίδα και το υλικό  µας στα σχολεία 

• Να µπορούµε να λέµε ελεύθερα την άποψη µας 

• Να σταµατήσει η καταπίεση για τα µήκος των µαλλιών ή το χτένισµα. 

Απαιτούµε 
Απαιτούµε να είµαστε ενήµεροι για τα µαγειρέµατα του Υπουργείου και
της Βουλής. Απαιτούµε η ενσωµάτωση της σύµβασης στους κανονισµού
να γίνει χωρίς δικλίδες που να µειώνουν τα δικαιώµατα µας. ∆ε θέλου-
µε άλλους να αποφασίζουν για µας, έχουµε δικαίωµα να συµµετέχουµε
και να αποφασίζουµε για αυτά που µας αφορούν.

Μ.Π.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΗ

Γερµανία
Kαλοκαίρι 2004: Κάθε ∆ευτέρα γίνονταν πορείες σε
διάφορες πόλεις της χώρα µε µαζική συµµετοχή από
τον κόσµο. Ο λόγος; Ενάντια στις πολιτικές της κυβέρ-
νησης που τους κόβει τα επιδόµατα, τους σπρώχνει σε
δουλειές σε άθλιες συνθήκες και πολύ χαµηλά αµειβό-
µενες (υπάρχουν δουλειές που πληρώνουν 60 σεντ την
ώρα!), η άνοδος της ανεργίας, κ.τλ. 

Βέλγιο
∆εκέµβριος 2004: 1.500 φοιτητές και νεολαίοι κάνουν
πορεία για να εµποδίσουν τη διαδήλωση 150 βίαιων
ρατσιστών και φασιστών διαδηλωτών. 

Γαλλία
Μάρτιος 2005: 160.000 µαθητές ήταν στους δρόµους
και διαµαρτύρονταν για την εκπαιδευτική πολιτική της
κυβέρνησης. Με τις µεταρρυθµίσεις που προτείνονται,

µειώνεται ο αριθµός των µαθητών που θα µπορεί να
µπαίνει στο πανεπιστήµιο, θα χωρίζονται οι µαθητές
από νωρίς σε αυτούς που µπορούν να πάνε στα λύκεια
και αυτούς που θα ακολουθήσουν µια τεχνική κατεύ-
θυνση.

Μάρτιος 2005: Πάνω από 1 εκ εργαζόµενοι στο δηµό-
σιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα συµµετείχαν σε 150
διαδηλώσεις που γίνονταν σ’ όλη τη χώρα . Τα αιτήµα-
τά τους: να µην αυξηθεί το ωράριο εργασίας, να µην
χτυπηθούν οι δηµόσιες υπηρεσίες και να µην χαµηλώ-
σουν τα µεροκάµατά τους. 

Ισραήλ
Μάιος 2005: 4.500 δάσκαλοι απολύθηκαν µονοκοπα-
νιά µέσα σε 1 εβδοµάδα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής
µεταρρύθµισης που προωθείται εκεί και που βασικά
ιδιωτικοποιεί την εκπαίδευση. Το σχολικό ωράριο θα
αυξηθεί, ενώ µέσα στα επόµενα 2 χρόνια θα απολυ-
θούν ακόµα 20.000 εκπαιδευτικοί.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΕΡΑΣΕ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ

Τι είναι τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ);

Στη µια µετά την άλλη χώρα της ΕΕ οι πολιτικές που
εφαρµόζονται είναι:

•  µείωση των µισθών
•  χτύπηµα συντάξεων
•  ιδιωτικοποιήσεις
•  χτύπηµα της δηµόσια παιδείας
•  κατάργηση µονιµότητας στην απασχόληση
•  κατάργηση 8ωρου
•  µαζική αύξηση της ανεργίας

Όλες οι πολιτικές που εφαρµόζονται στοχεύουν στο να
χτυπηθούν τα δικαιώµατα και οι συνθήκες ζωής των
εργαζοµένων και της νέας γενιάς και να ενισχυθούν τα
κέρδη του κεφαλαίου.

Τα πρώτα δείγµατα αρχίζουµε ήδη να τα βλέπουµε στην
Κύπρο. Με την κυβερνητική πρόταση για την αύξηση
του ορίου συνταξιοδότησης από το 60ο στο 63ο έτος.

Το σκάνδαλο είναι ότι οι ηγεσίες των συντεχνιών ΠΕΟ
και ΣΕΚ έχουν αποδεχτεί χωρίς αντίσταση τις πολιτι-
κές αυτές.

ΕΥΡΩΣΥΝΤΑΓΜΑ:
ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΛΛΑΝ∆ΟΙ

ΕΙΠΑΝ ΟΧΙ
Το ΟΧΙ των Γάλλων και των Ολλανδών στο
δηµοψήφισµα για το ευρωπαϊκό σύνταγµα αποτε-
λεί ένα µικρό σεισµό για την Ευρώπη.

∆είχνει ότι οι εργαζόµενοι και η νεολαία της
Ευρώπης δεν είναι διατεθειµένοι να δέχονται
αδιαµαρτύρητα τις διαρκείς επιθέσεις ενάντια
στο βιοτικό τους επίπεδο και στα δικαιώµατά
τους. 

Τα αποτελέσµατα των δηµοψηφισµάτων ενθαρ-
ρύνουν τους λαούς όλης της Ευρώπης για να
αντισταθούν στις πολιτικές των κυβερνώντων.
Το µεγάλο κεφάλαιο βλέπει τα σχέδιά του ν’ ανα-
κόπτονται ως ένα βαθµό. 

Σε κάποιες χώρες οι κυβερνήσεις είναι τόσο
«δηµοκρατικές» που αποφασίζουν στα κοινοβού-
λια αλλά αρνούνται το δικαίωµα στα λαϊκά στρώ-
µατα να έχουν άποψη και να την εκφράσουν σε
δηµοψήφισµα. Μια απ’ αυτές τις πολύ «δηµοκρα-
τικές» χώρες είναι και η Κύπρος. 
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ΣΧΟΛΕΙΑ – ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

Από το καλοκαίρι του 2004 αρκετά σχολεία έχουν µετατραπεί σε εργοτάξια. Άλλα λόγω αντισεισµικών έργων, άλλα
για επέκταση των τάξεων και άλλα για διάφορους άλλους λόγους. Το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου είχε υπο-
σχεθεί ότι τα έργα στα σχολεία θα τελείωναν αν όχι πριν την αρχή της σχολικής χρονιάς, ένα ή δύο µήνες αργότε-
ρα. ∆εν κράτησαν όµως τον λόγο τους. Και είναι ανώφελο να
περιµένουµε θαύµατα.

Στο δικό µας σχολείο τα έργα άρχισαν σχεδόν στα µέσα
Αυγούστου. Στην οµιλία του ο διευθυντής, µας καθησύχασε
ότι τα έργα θα τελείωναν πάρα πολύ γρήγορα και χωρίς καν
να το καταλάβουµε. Βρισκόµαστε στο τέλος της σχολικής
χρονιάς και ακόµα το σχολείο είναί υπό µορφή εργοταξίου. 

Που είναι λοιπόν οι υποσχέσεις του υπουργείου; Όπως είπα
και πιο πάνω δεν γίνονται θαύµατα. Όµως οι απαντήσεις που
ζητούµε δεν βρίσκονται στις λυόµενες τάξεις. Τάξεις µετα-
µορφωµένες σε κουβάδες για το µάζεµα των νερών όταν βρέ-
χει ή ακόµα µεταµορφωµένες σε κλιµατισµό µε κρύο αέρα (τα
κλιµατιστικά στις λυόµενες τάξεις βγάζουν ζεστό αέρα όταν
κάνει αφόρητη ζέστη). Όµως... That’s life!   

Χαρά Λαµπριανίδου
Γυµνάσιο Αγίου ∆οµετίου, Λευκωσία

Tα έργα στο σχολείο θα τελειώ-
σουν σε 2 µήνες:

α) Αλήθεια
β) Ψέµατα
γ) ∆εν γίνονται θαύµατα

Μαθητές που απάντησαν:

Αλήθεια: 0%
Ψέµατα: 0,01%
∆εν γίνονται θαύµατα: 99,99%

ΚΑΛΕ! ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΡΝΕΙΑ!!!!
Ανακαλύψαµε πρόσφατα ότι στην Κύπρο υπάρχει πορνεία. Μας το είπαν και οι Αµερικάνοι σε επίσηµη έκθεσή τους
και µας έχουν υπό παρακολούθηση!
Πού να το φανταζόµασταν; Στην Κύπρο υπάρχουν ΜΟΝΟ 78 Καπαρέτ και 38 Μουσικοχορευτικά Κέντρα µε καλ-
λιτέχνιδες και όλοι ξέρουµε για ποιο λόγο υπάρχουν. Ο ετήσιος αριθµός των εκπορνευόµενων σ' αυτά γυναικών
ανέρχεται τουλάχιστον στις 4.500. Έξτρα οι κοπέλες σε διαµερίσµατα, ινστιτούτα µασάζ κ.τλ. Καµιά άλλη ευρω-
παϊκή χώρα, σε σχέση µε τον πληθυσµό της, δεν διαθέτει τόσο µεγάλο αριθµό εκπορνευόµενων γυναικών. (Πολί-
της, 28/2/2005)
Και πριν πούµε ότι για όλα φταίνε οι ίδιες επειδή τα τραβά ο οργανισµός τους, ας διαβάσουµε τα παρακάτω:
«Έρευνα της ∆ιεθνούς Οργανώσεως Μεταναστεύσεως στην Ουκρανία έδειξε ότι καµιά γυναίκα δεν ήταν διατεθει-
µένη να εργασθεί στο εξωτερικό ως πόρνη.» (Πολίτης  3/4/2005)
«Το εκπληκτικό είναι ότι το ένα τέταρτο ή πέµπτο των εκπορνευόµενων Ουκρανών γυναικών στην Κύπρο στρατο-
λογούνται και αποστέλλονται στο νησί µέσω γραφείων "εργασίας" της ουκρανικής πόλεως Κριβόι Ρογκ. Τα γραφεία
αυτά διαφηµίζουν στις τοπικές εφηµερίδες της περιοχής ‘εργασία’ στα κυπριακά καµπαρέ χωρίς βεβαίως καµιά ανα-
φορά στην πορνεία.» (Πολίτης 3/4/2005)
Για να βγει µια άκρη µε όλα αυτά, θα πρέπει να διώκονται οι προαγωγοί και τα κυκλώµατα πορνείας, να προστα-
τεύονται και να βοηθούνται από το κράτος οι εκπορνευόµενες που καταγγέλλουν την εκµετάλλευσή τους και να τους
εξασφαλίζεται µια νέα, αξιοπρεπής ζωή ώστε να ξεφεύγουν από την πορνεία. 

Ήβη Γιασµίν Παγιάτσου
Γυµνάσιο Αγίου ∆οµετίου, Λευκωσία



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

ουσιαστική επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων, από τη
βάση της νεολαίας και των απλών εργαζοµένων και έξω από
κυβερνήσεις και παραδοσιακά κόµµατα των οποίων η 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 ενά-
ντια στον εθνικισµό και σ’ όσους τον καλλιεργούν – αυτοί είναι
όχι µόνο η ακροδεξιά αλλά και οι άρχουσες τάξεις και στις δυο
πλευρές του νησιού που τον καλλιεργούν για τα δικά τους συµ-
φέροντα, στα πλαίσια του ανταγωνισµού τους ποιος θα πάρει
περισσότερα στην περίπτωση συµφωνίας για µια λύση, αλλά και
για να αποπροσανατολίζουν τα λαϊκά στρώµατα και τη νεολαία
από τα καθηµερινά προβλήµατα ώστε να µην παλεύουν ενα-
ντίον τους. 

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

στάση ορισµένων εκπαιδευτικών, αναλυτικά προγράµµατα του
επίσηµου κράτους)

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

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

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

Για το δικαίωµα στην επιλογή 
– Για χώρους νεολαίας στους οποίους να µπορούµε ελεύθερα να

αναπτύξουµε τις πρωτοβουλίες και τα ταλέντα µας, χωρίς να
µας καπελώνουν υπάλληλοι του κράτους και χωρίς να πρέπει
να πληρώνουµε περιουσίες ολόκληρες

– Για στέκια νεολαίας σε κάθε δήµο, αυτοδιαχειριζόµενα από
εµάς τους ίδιους, όπου να µπορούµε δωρεάν να αναπτύξουµε
τα ταλέντα µας στη µουσική, το τραγούδι, το θέατρο, τη φωτο-
γραφία, 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 πρόσφυ-
γες

– Συσπείρωση και άµυνα ενάντια στις νεοφασιστικές οργανώσεις
και οµάδες 

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

φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους 

– Ενάντια στην καταλήστευση των χωρών του τρίτου κόσµου από
τις πλούσιες χώρες (ΗΠΑ, Ε.Ε., κλπ), υπέρ της 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 επικρα-
τούν στον πλανήτη. Ενάντια στις πολυεθνικές που καταδικά-
ζουν ένα δις ανθρώπους στην πείνα και τον υποσιτισµό σε
καθηµερινή βάση. 

∆ιεθνισµός
Πιστεύουµε στην αναγκαιότητα του διεθνισµού, επειδή καταλα-
βαίνουµε πως κανένα από τα σηµερινά προβλήµατα δεν µπορεί
να λυθεί πάνω σε εθνική βάση, χωρίς συνεννόηση, επαφές και
συντονισµό των αγώνων µας σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επί-
πεδο. Έτσι, βρισκόµαστε σε στενή επαφή και συνεργασία µε τη
Νεολαία ενάντια στο Ρατσισµό στην Ευρώπη (Youth against
Racism in Europe – YRE) και τη διεθνή νεοαιλίστικη οργάνωση
∆ιεθνής Σοσιαλιστική ∆ράση (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 ισό-
τητα, 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 πλού-
τος και τα µέσα παραγωγής θα ανήκουν στην κοινωνία και θα
τα διαχειρίζονται όλοι µε δηµοκρατία, διαφάνεια και έλεγχο.
Μια κοινωνία σοσιαλιστική, που καµία σχέση δεν θα έχει µε τα
δικτατορικά καθεστώτα που υπήρχαν στην πρώην Σοβιετική
Ένωση και το Ανατολικό Μπλοκ, ούτε και µε τους απατεώνες
ηγέτες των σοσιαλιστικών κοµµάτων που είναι σοσιαλιστές στο
όνοµα και καπιταλιστές στην πράξη.

Η Νεολαία Ενάντια στον Εθνικισµό
στην Κύπρο παλεύει:

ΕΛΑ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
ΤΗΛ.: 99190164 • E-MAIL: yrecyprus@yahoo.co.uk

ΦΟΡΟΥΜ: http://s7.invisionfree.com/YRE/


