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Άλλη µια χρονιά πέρασε για την Νεολαία
Ενάντια στον Εθνικισµό γεµάτη εµπειρίες και
δραστηριότητες. Την περσινή χρονιά µας
βρήκατε στις περισσότερες από τις εκδηλώ-
σεις που έγιναν. Συµµετείχαµε στις εκδηλώ-
σεις για τα δικαιώµατα των µεταναστών, ενά-
ντια στον πόλεµο και σε επετειακές εκδηλώ-
σεις όπως η 17 Νοέµβρη και η Πρωτοµαγιά
όπου προσπαθήσαµε να µετατρέψουµε την
επέτειο σε αφορµή για να διεκδικήσουµε τα
σηµερινά δικαιώµατά µας ως µαθητές και
νεολαία.

Από την αρχή της χρονιάς παλέψαµε για την
κατάργηση της στολής, την αύξηση των
απουσιών και την ελευθερία έκφρασης των
µαθητών στα σχολεία. Συγκεντρώσαµε συνο-
λικά 2700 υπογραφές και ενηµερώσαµε την
ευρύτερη κοινωνία για να αρχίσει µια συζήτη-
ση στην οποία να έχουν φωνή και οι µαθητές
που διεκδικούν τα δικαιώµατά τους.

Συµµετείχαµε στην αντιπολεµική πορεία µε
αρκετά µεγάλη επιτυχία.

Στην πορεία της πρωτοµαγιάς αν και το
ΑΚΕΛ επέµενε να µας βάζει στο περιθώριο. 

Τέλος ήµασταν από την αρχή µέχρι το τέλος
στον εκπληκτικό αγώνα των αιτητών ασύλου
τον προηγούµενο Μάη.

Με αρκετά από αυτά αλλά και µε άλλα κινή-
µατα που ξέσπασαν την προηγούµενη χρονιά
στον κόσµο θα ασχοληθούµε σε αυτό το τεύ-
χος. 

Οι περσινές δραστηριότητες δεν προέκυψαν
γιατί µας αρέσει να τρέχουµε, αλλά προκύ-
πτουν από τα πραγµατικά προβλήµατα που
αντιµετωπίζουµε ως µαθητές και νεολαία.
Για να λυθούν αυτά τα προβλήµατα πρέπει να
παλέψουµε όλοι µαζί γιατί ο καθένας µόνος
του δεν µπορεί να καταφέρει τίποτα. Επιπλέ-
ον όσο περνά ο καιρός φαίνεται ακόµη πιο
καθαρά ότι το µόνο ενδιαφέρον της κάθε
κυβέρνησης είναι το κέρδος των εταιριών κι
όχι η ευηµερία του κόσµου. Οπότε κι εµείς
βρισκόµαστε όσο πιο πολύ γίνεται δίπλα σε
όσους θέλουν να αγωνίζονται. Γιατί κανένας
δεν θα κάνει για µας αυτά που πρέπει να
κάνουµε εµείς για τον εαυτό µας�

Έλα σε επαφή!

Μας ενδιαφέρει η γνώµη σου για όσα γρά-
φουµε και για όσα παλεύουµε.

Έλα να παλέψουµε µαζί για όσα µας πνί-
γουν.

E d i t o r i a l



Το σχολείο αλλάζει;;�.
Πέρυσι το σύνθηµα της κυβέρνησης ήταν ότι το σχολείο
θα αλλάξει στα πλαίσια της εκπαιδευτικής µεταρρύθµι-
σης. Έτσι πέρασε µια σειρά από κανονισµούς και διατά-
ξεις για να το αλλάξει�.όµως για ποιόν;

° Οι απουσίες µειώθηκαν. Αποτέλεσµα; Πολλοί συµµαθη-
τές µας έµειναν την τάξη όχι επειδή δεν ήξεραν ή δεν
διάβαζαν, αλλά επειδή ξεπέρασαν το ασφυκτικό όριο
των απουσιών. Σε αυτό συνέβαλε και η αυθαιρεσία των
καθηγητών που δίνουν τις αποβολές λες και είναι καρα-
µέλες!

° Λήφθηκαν µέτρα για την παραβατικότητα. Έτσι τώρα
κάθε µαθητής θα θεωρείται παραβάτης µέχρι την από-
δειξη του αντίθετου. Για αυτό θα βάλουν και αστυνό-
µευση στην πόρτα� «για την ασφάλειά µας�»

° Συζήτησαν τη µείωση των ωρών των θρησκευτικών και
τη µη διάκριση λόγω θρησκεύµατος. Πάλι όµως ξεκινή-
σαµε τη χρονιά µε αγιασµό και προσευχή για όλους ανε-
ξαιρέτως.

° Ξεκίνησαν και έργα για να γίνουν µεγαλύτερα ή καλύτε-
ρα τα σχολεία µας. Έχουν γίνει όµως οι αυλές µας
µικρότερες κι από φυλακές και επικίνδυνες για όποιον
θέλει να κάνει µια βόλτα να ξεµουδιάσει. 

° Στα πλαίσια των ίσων ευκαιριών έβαλαν και εξετάσεις
στην 1η γυµνασίου για να µπουν οι µαθητές στις αντί-
στοιχες τάξεις. Σαν να λένε ότι άλλες ευκαιρίες χρειά-
ζονται οι καλοί και άλλες οι κακοί µαθητές�. 

� αλλά για ποιόν;;;
Σε όλα αυτά πέρσι είδαµε και την αντίσταση του µαθητι-
κού κινήµατος.

° Οι µαθητές πάλεψαν για να καταργηθεί η στολή. Παρό-
λο που µόνο άλλαξε, ήταν µια µικρή νίκη. Την τελική
µάχη θα τη δώσουµε στη συνέχεια.  

° Αρνήθηκαν να δεχτούν τον κανονισµό που απαγόρευε
την γραπτή διακίνηση υλικού στα σχολεία. Όποιος µας
αρνηθεί τώρα να µοιράζουµε τις απόψεις µας γραπτά,
θα πρέπει να του θυµίζουµε ότι αυτό που κάνει είναι
αντισυνταγµατικό. 

Οι µαθητές είχαν πολλά χρόνια να ξεσηκωθούν για τα
δικαιώµατά τους κι ελπίζουµε αυτό να είναι µόνο η αρχή.
Γιατί και οι αλλαγές που κάνει το υπουργείο είναι µόνο η
αρχή. Είµαστε σε µια περίοδο που η εκπαίδευση θεωρεί-
ται εµπόρευµα σε όλες τις χώρες του κόσµου. Σε πολλές
από αυτές, συµπεριλαµβανοµένης και της Κύπρου, οι
αλλαγές που εφαρµόζουν µόνο καλύτερη δεν κάνει την
κατάσταση. Περισσότερος έλεγχος, λιγότερα χρήµατα για
την παιδεία, περισσότερες εξετάσεις� Γιατί καθένας
είναι λένε υπεύθυνος για την εκπαίδευση του και πρέπει
να πληρώσει� για να ξεκαθαρίζουν πιο εύκολα τους
«καλούς» από τους «κακούς» µαθητές. Γιατί τελικά δεν
θέλουν να δώσουν σε όλους ίσες ευκαιρίες. 

Μπορεί να γίνει το σχολείο καλύτερο;
Τι σχολείο θέλουµε;
° Θέλουµε ένα σχολείο που να είναι χώρος έκφρασής

µας. Να µπορούµε να εκφραστούµε στην τάξη, µε την
εµφάνισή µας και µε δραστηριότητές µας.

° Ένα σχολείο που να µπορούµε να το κάνουµε δικό µας
χώρο κι όχι να ανυποµονούµε πότε να φύγουµε. 

° Ένα σχολείο ασφαλές, που να µπορούµε να αναπνέου-
µε, χωρίς κάγκελα κι αστυνόµευση στην πόρτα. 

° Ένα σχολείο που να µας διδάσκει πώς να σκεφτόµαστε
κριτικά κι όχι πώς να υπακούµε. 

° Ένα σχολείο χωρίς εξετάσεις γιατί η µάθηση είναι µια
διαδικασία κι όχι αποστήθιση.

° Ένα σχολείο που να µη χρειαζόµαστε φροντιστήρια για
να περάσουµε την τάξη.  

° Ένα σχολείο που να σέβεται την προσωπικότητα µας
και τα πιστεύω µας. Χωρίς εθνικισµούς και φανατι-
σµούς. 

° Ένα σχολείο στο οποίο να µας λαµβάνουν υπόψη κι όχι
να µας αγνοούν. Να µπορούµε να συµµετέχουµε στις
αποφάσεις δηµοκρατικά για όσα µας αφορούν. 

Θέλουµε ένα σχολείο ελεύθερο και δηµοκρατικό, για
όλους!
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Η σχολική χρονιά ξεκίνησε και παρόλες τις κινητοποιή-
σεις των µαθητών κατά τις προηγούµενες χρονιές, το
θέµα της κατάργησης της στολής εξακολουθεί να
εκκρεµεί. Τα αιτήµατα των µαθητών παραγκωνίζονται
για ακόµα µια χρονιά.

Το περασµένο Πάσχα, το Υπουργείο Παιδείας εισηγή-
θηκε αντικατάσταση της γκρίζας στολής µε τζιν. Ωστό-
σο, η πρόταση αυτή απορρίφθηκε, τουλάχιστον για
φέτος. Ο υπουργός είπε ότι κάλεσε σε διάλογο τους
ενδιαφεροµένους, µαθητές, γονείς και καθηγητές. Ο
διάλογος όµως αποδείχθηκε πως δεν ήταν καθόλου
δηµοκρατικός. Ενώ µαθητές και καθηγητές συµφώνη-
σαν µε την αλλαγή, ο υπουργός πήρε την απόφαση µετά
από την αντίδραση των Κύπριων εµποροβιοµηχάνων
ειδών ένδυσης που δεν ήταν καν µέρος του διαλόγου
από την αρχή!! Ο λόγος ήταν ότι θα ζηµιώνονταν από
κάτι τέτοιο αφού στις αποθήκες υπήρχαν αποθέµατα
στολών από προηγούµενες χρονιές και καινούρια υφά-
σµατα είχαν ήδη παραγγελθεί! ∆ηλαδή όταν µιλάµε για
θέµατα εκπαίδευσης είναι πιο σηµαντικό το κέρδος από
την ελευθερία έκφρασης των µαθητών!! 

Από την άλλη η πρόταση για αλλαγή της στολής χαρα-
κτηρίστηκε από κάποιους πρωτοποριακή ωστόσο δεν
αποτελεί ουσιαστική λύση, αφού αν και τζιν, τα παντε-
λόνια θα αποτελούσαν �πλέον- τη καινούρια στολή! Η
εισήγηση δηλαδή δεν ήταν παρά ένα υποκατάστατο της
κατάργησης. Η αλλαγή αυτή λοιπόν, θα ήταν κάτι ανά-
λογο των «µέτρων χαλάρωσης» που έγιναν παλιότερα,
που µόνο στόχο είχαν να σταµατήσουν τις διαµαρτυρίες
των µαθητών. Κι ίσως υπάρχει και η κρυφή ελπίδα ότι
µέσα στο φετινό «µεταβατικό» (τι µεταβάλλει και σε
ποιόν;;) οι µαθητές θα το ξεχάσουν!

Είναι καιρός το Υπουργείο να καταλάβει τα πραγµατικά
αιτήµατα των µαθητών. Ζητούµε ακύρωση των κανόνων
που καταργούν την ατοµικότητά και τη δηµοκρατία στα
σχολεία. ∆ιεκδικούµε σχολεία όπου ο καθένας θα έχει
την ελευθερία να εκφράζεται  µέσα από την εµφάνισή
του, χωρίς καλούπια και περιορισµούς. Θέλουµε άµεση
κατάργηση της µαθητικής στολής! 

Ελένη Ιωάννου
Λύκειο Κύκκου Α� 

Πολλοί πίστευαν ότι η νεολαία της Χιλής κοιµόταν όρθια
και έσκυβε το κεφάλι. Τελικά η «κεντροαριστερή»
κυβέρνηση βρήκε τον µπελά της. Εκατοντάδες χιλιάδες
µαθητές που είχαν καταλάβει σχολεία και διαδήλωναν
ζητούσαν κάτι καλύτερο.

� ∆ωρεάν µετακίνηση των µαθητών
στα λεωφορεία

� Κατάργηση της προσφοράς χρηµα-
τικού ποσού για να καθίσεις τις
εισαγωγικές εξετάσεις στα πανεπι-
στήµια.

� Να καταργηθεί ο νόµος LOCE (που
ισχύει από τη δικτατορία του Πινε-
σέτ. Η δηµόσια παιδεία δίνεται στην
τοπική αυτοδιοίκηση περιορίζοντας
τους πόρους χρηµατοδότησης και
προετοιµάζοντας το έδαφος για
πλήρη ιδιωτικοποίηση των σχολείων).

� Αύξηση των κρατικών δαπανών για την παιδεία

� Αλλαγή στα αναλυτικά προγράµµατα µε στόχο ένα πιο
ελεύθερο και δηµοκρατικό σχολείο

Η κυβέρνηση δεν ενέδωσε, έτσι οι µαθητές κατάλαβαν
ότι πρέπει να αλλάξουν το εκπαιδευτικό σύστηµα µε πιο
δυναµικά µέσα. 

Έτσι κατέβηκαν σε συλλαλητήριο, στις 5 του Ιούνη όπου
συµµετείχαν 1.000 000 µαθητές και φοιτητές. 84% της
κοινής γνώµης ήταν υπέρ των µαθητών.

Έπειτα  σε οργανωµένη συγκέντρωση 600 εκπρόσωποι
µαθητών, φοιτητών, συνδικάτων, κοινωνικών και πολι-
τών οργανώσεων αποφάσισαν πώς να συνεχιστεί το

κίνηµα µέχρι το τέλος δηλαδή
την εκπλήρωση όλων των αιτη-
µάτων τους.

Η κυβέρνηση και η αστυνοµία
δεν ήταν υπέρ του κινήµατος.
Έκαναν ότι µπορούσαν για να
το διασπάσουν. Οι µαθητές
όµως πάλεψαν και τα κατάφε-
ραν.

Η πρόεδρος της Χιλής δεσµεύ-
τηκε να αυξήσει κατά $135
εκατοµύρια για την παιδεία.
Πλέον τα εισιτήρια των λεωφο-

ρείων και οι εισαγωγικές εξετάσεις είναι δωρεάν για
φτωχούς µαθητές.

Πρέπει να ακολουθήσουµε το παράδειγµα τους και να
αντισταθούµε σε ότι µας σερβίρουν χωρίς να µας ρωτή-
σουν�

Ήβη Γιασµίν Παγιάτσου
Λύκειο Κύκκου Α�

Οι µαθητές στην αντεπίθεση � ένα παράδειγµα από τη Χιλή

∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΛΗ;
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Φέτος οι φοιτητές στην Ελλάδα βρέθηκαν και πάλι
στον δρόµο. 

Ο λόγος αυτή τη φορά ήταν η αλλαγή στο νόµο πλαί-
σιο βάση του οποίου λειτουργούν τα ΑΕΙ και η
αλλαγή του άρθρου του συντάγµατος για τη δηµόσια
δωρεάν παιδεία. 

Η δηµόσια και δωρεάν παιδεία βρέθηκε σε άµεσο
κίνδυνο. Η έννοια όµως της δηµόσιας και δωρεάν
παιδείας δεν είναι αυτή που παρουσιάζουν τα ΜΜΕ
(να παίρνεις πτυχίο χωρίς προσπάθεια), αλλά της
παιδείας που δεν εξαρτάται από τα οικονοµικά του
φοιτητή. Ο φοιτητής δεν επιβαρύνεται µε τα έξοδα
της παιδείας του (που ίσως να αδυνατεί να καλύ-
ψει), αλλά το κράτος. Κι αυτό γιατί η γνώση είναι
ένα αγαθό στο οποίο πρέπει να έχουµε όλοι πρό-
σβαση. Με τα µέτρα που προωθούνται, δηµιουργεί-
ται ανώτατη παιδεία για τους προνοµιούχους κι όχι
για όλους.

Οι φοιτητές αποφάσισαν, µέσα από δηµοκρατικές
συνελεύσεις τους και όχι για πολιτικές σκοπιµότη-
τες όπως έλεγαν τα ΜΜΕ, ότι η ιδιωτικοποίηση της

ανώτατης παιδείας αποτελεί έναν κίνδυνο πολύ
µεγαλύτερο για το µέλλον τους, από το να χάσουν
µια εξεταστική. 

Η συµµετοχή ήταν µαζική. Στις 8/6 έγινε διαδήλω-
ση 20,000 φοιτητών στην Αθήνα. Η αστυνοµία τη
χτυπά µε βία και δακρυγόνα. Το αποτέλεσµα είναι οι
κατειληµµένες σχολές να φτάσουν τις 400, για
πρώτη φορά να ακούγονται φωνές διαµαρτυρίας κι
από τα ΜΜΕ κι οι φοιτητές να αποκτήσουν την στή-
ριξη της κοινωνίας. 

Έτσι οι φοιτητές ζήτησαν την στήριξη από το εργα-
τικό κίνηµα. Οι δύο πανελλαδικές οµοσπονδίες,
αναγκάστηκαν από τους εργαζόµενους να καλέσουν
πανελλαδική απεργία και συµµετοχή στο πανελλαδι-
κό συλλαλητήριο που οργάνωσαν οι φοιτητές στην
Αθήνα στις 22/6.

Το πανελλαδικό συλλαλητήριο είχε τεράστια επιτυ-
χία. Παρόλο που η αστυνοµία απάντησε πάλι µε βία
ο δυναµισµός των φοιτητών κι η δυσαρέσκεια του
κόσµου οδηγούν την κυβέρνηση σε άτακτη υποχώ-
ρηση κι αναβολή της υποβολής του νοµοσχεδίου για
τον Οκτώβριο. Οι φοιτητές έχουν πετύχει µια
µικρή νίκη και σταµατούν τις κινητοποιήσεις και τις
καταλήψεις, µε την υπόσχεση-φόβητρο νέας δυνα-
µικής κινητοποίησης.

Νικόλας Κοκκάλης
Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών
Πανεπιστήµιο Κύπρου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΠΙΣΩ ∆ΕΝ ΓΥΡΝΑ ―
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ

ΟΙ  ΑΛΛΑ Γ ΕΣ  ΠΟΥ  ΠΡΟ ΤΑΘΗΚΑΝ
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

� Κατάργηση του άρθρου 16 του
συντάγµατος που προβλέπει τη δηµόσια
δωρεάν παιδεία

� Αλλαγή του νόµου πλαίσιο: κατάργηση
δωρεάν βιβλίων

� Κατάργηση του ασύλου

� Στα ν+1/2ν χρόνια αποβάλλεσαι

� Περιορισµός στο µισό της συµµετοχής
των φοιτητών στην συνδιοίκηση

� Εισαγωγή µάνατζερ στα πανεπιστήµια 



6

ΠΟΛ Ι Τ Ι Κ Ο  ΑΣ ΥΛΟ  Σ Τ Ο ΥΣ  
Πρώτη νίκη των αιτητών ασύλου

Τον προηγούµενο Μάη ζήσαµε έναν πρωτοφανή αγώνα εκα-
τοντάδων πολιτικών προσφύγων  που προχώρησαν σε κατά-
ληψη πρώτα της πλατείας Ελευθερίας κι έπειτα των κεντρι-
κών  γραφείων του Ερυθρού Σταυρού. Οι πρόσφυγες / αιτη-
τές πολιτικού ασύλου που µέχρι τότε ζούσαν κυρίως παρά-
νοµα, εξαθλιωµένοι και τροµοκρατηµένοι από την αστυνοµία,
µακριά από την δηµόσια ζωή της Κύπρου πάλεψαν για 16
µέρες αποφασισµένοι να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους µε
όποιο τίµηµα και νίκησαν. 
Οι Κούρδοι πολιτικοί πρόσφυγες κατάφεραν µετά από 16
µέρες να κάνουν την κυβέρνηση να υποχωρήσει και να τους
δώσει τα νόµιµα δικαιώµατά τους, σύµφωνα µε την ευρωπαϊ-
κή και κυπριακή νοµοθεσία. (Τα δικαιώµατα αυτά παραχω-
ρήθηκαν µόνο στους 100 κούρδους οι οποίοι ήταν οι µόνοι
που αψήφησαν τις απορρίψεις των 10 πρώτων ηµερών και
έµειναν µέχρι το τέλος του αγώνα).

Ήµασταν εκεί

Η Νεολαία Ενάντια στον Εθνικισµό ήταν εκεί από
την πρώτη µέρα των κινητοποιήσεων των αιτη-
τών. Βοηθήσαµε από την πρώτη µέρα µε την
συγκέντρωση χρηµάτων, ρούχων, σκηνών κ.λπ.
για να γίνει ανθρώπινη η διαµονή τους στην πλα-
τεία ελευθερίας. Συµµετείχαµε σε συνελεύσεις µε
τους εκπροσώπους των αιτητών και των άλλων
οργανώσεων για τον σχεδιασµό του αγώνα. Τέλος
όταν ο αγώνας µεταφέρθηκε στην Ερυθρό Σταυ-
ρό πήραµε πρωτοβουλία για διεθνή εκστρατεία.
Μέσα σε 3 µέρες συγκεντρώθηκαν 10αδες ψηφί-
σµατα διαµαρτυρίας από άλλες οργανώσεις, κοι-
νωνικές πολιτικές και νεολαιίστικες, εργατικές
συντεχνίες, κόµµατα, βουλευτές, δηµοτικούς συµ-
βούλους, από όλο τον κόσµο ζητώντας από την
κυπριακή κυβέρνηση να δώσει στους πρόσφυγες
αυτά που δικαιούνται.

Αγώνας για πολιτικό άσυλο 

Τα προβλήµατα των κούρδων πολιτικών προσφύγων
δεν τελείωσαν ακόµη κι ούτε θα τελειώσουν µέχρι να
πάρουν άσυλο. 
Η κυβέρνηση όµως δεν είναι διατεθειµένη  να τους το
παραχωρήσει. 
∆εν είναι η πρώτη φορά που η κυπριακή κυβέρνηση
έρχεται αντιµέτωπη µε Κούρδους και το πρόβληµά
τους. Τους χρησιµοποιεί όταν τους χρειάζεται για να
µιλήσει για την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωµά-
των, στην Κύπρο από την Τουρκία. Όµως ο τρόπος
που τους φέρεται δείχνει ότι δεν νοιάζεται τόσο για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα. 
Οι συνεντεύξεις έγιναν µέσα από τυπικές και συνοπτι-
κές διαδικασίες, µέσα σε µόνο 10 µέρες! Ο χρόνος που
δίνονταν δεν ήταν αρκετός για να εξηγήσουν την κατά-
σταση που επικρατεί στην χώρα από όπου ήρθαν. Σε
πολλές περιπτώσεις δεν τους άφησαν να ολοκληρώ-
σουν ενώ όταν µιλούσαν για την ποινικοποίηση της
εθνότητάς τους και πώς κάθε έκφρασή τους αντιµε-
τωπίζεται µε στρατιωτική βία και όπλα τους είπαν ότι
αυτό δεν σχετίζεται µε την προσωπική τους περίπτω-
ση. Όµως πώς είναι κάτι προσωπικό όταν είσαι παρά-
νοµος από τη στιγµή που γεννιέσαι; 
Το αποτέλεσµα ήταν 75 από αυτούς να απορριφθούν.
Μέσα σε αυτούς είναι και περιπτώσεις ατόµων που
είναι καταζητούµενοι στην Συρία κυρίως γιατί διαδή-
λωσαν για τα δικαιώµατα του λαού τους. Επειδή µίλη-
σαν ενάντια στην καταπίεση του δικτατορικού καθε-
στώτος που επικρατεί. Επειδή συµµετείχαν σε παρά-
νοµα για την εκεί κυβέρνηση κόµµατα που µιλούσαν

Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να τους παραχωρήσει:

� Κάρτα προσωρινής διαµονής και εξέταση των υποθέ-
σεων τους

� Κάρτα νοσηλείας
� Άδεια εργασίας στην κτηνοτροφία και γεωργία
� Επίδοµα αν δεν καταφέρουν να βρουν δουλειά 
Η κυβέρνηση δεν έκανε κάτι που δεν ήταν υποχρεωµέ-
νη να κάνει. Όλα αυτά προβλέπονται από την ευρωπαϊ-
κή και κυπριακή νοµοθεσία. 
Η κυβέρνηση όµως αρνιόταν να τα δώσει εδώ και τόσα
χρόνια για να κρατά τους αιτητές παράνοµους και εύκο-
λα εκµεταλλεύσιµους, αφού θα δέχονταν τα πάντα δου-
λεύοντας παράνοµα για να ζήσουν, χωρίς δικαιώµατα
και µε τον συνεχόµενο φόβο της απέλασης ή φυλάκισης.
Η κυπριακή κυβέρνηση δηλαδή παρανοµούσε γεγονός
που είχε επισηµάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν
έκανε τίποτα. Η στάση τους δείχνει ότι για αυτούς η
ανθρώπινη ζωή δεν σηµαίνει τίποτα παραπάνω από
οικονοµικό κέρδος. 
Η νίκη των Κούρδων αιτητών ασύλου δεν αφορά µόνο
αυτούς. Είναι µια νίκη για όλους τους αιτητές και τους
Κύπριους που τους στήριξαν καθώς τώρα η κυβέρνηση
ξέρει ότι αν δεν ακολουθεί τους νόµους που η ίδια
ψήφισε θα µας βρει όλους µπροστά της. 



7

ΚΟ ΥΡ∆Ο ΥΣ  ΠΡΟΣΦΥ Γ ΕΣ

Στηρίξτε τον αγώνα µας 
Οι κούρδοι αιτητές ασύλου είναι πολιτικοί πρόσφυ-
γες και χρειάζονται την κυπριακή και διεθνή προ-
στασία. 
Από τη στιγµή που είναι κυνηγηµένοι παντού, όπου
και να τους στείλει η κυπριακή κυβέρνηση θα
έρθουν αντιµέτωποι µε φυλάκιση ή και εκτέλεση. 
Πρέπει να τους στηρίξουµε όσο µπορούµε γιατί
ξέρουµε τι σηµαίνει δικτατορία και προσφυγιά. 
Αν πάρουν άσυλο θα είναι µια νίκη για όλους όσους
παλεύουν για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την
ελευθερία. 
Αν πάρουν άσυλο θα µπορούν να ζήσουν µια πιο
ελεύθερη ζωή είτε στην Κύπρο είτε στην Ευρώπη
και να έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε
τους ντόπιους. 
∆εν θα µπορούν να τους εκµεταλλεύονται οι ντόπι-
οι εργοδότες για να κτυπούν τα µεροκάµατα των
Κυπρίων εργαζοµένων
Θα µπορέσουν να παλέψουν για να λυθεί το πρό-
βληµα στις περιοχές τους ώστε να µπορούν να γυρί-
σουν πίσω. Και θα έχουµε, σαν κυπριακός λαός,
αποκτήσει ένα σηµαντικό και πιστό φίλο λαό.
Η Νεολαία Ενάντια στον Εθνικισµό ξεκινάει εκστρα-
τεία για να πάρουν άσυλο. 
Χρειαζόµαστε τη βοήθειά σας.

Πολλοί τους ονοµάζουν ξένους. Όµως οι ίδιοι δεν
θέλουν να θεωρούνται ξένοι. Θέλουν να ενσωµατω-
θούν στην κοινωνία. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε
στην αρχή του καλοκαιριού ήταν η διδασκαλία ελλη-
νικών στους κούρδους πρόσφυγες. Οι δυνάµεις µας
όµως είναι περιορισµένες. Αν θέλεις να βοηθήσεις
στα µαθήµατα έλα σε επικοινωνία. Κάθε βοήθεια
είναι σηµαντική.

στο όνοµα των κούρδων και ήθελαν να διαδώσουν την
γλώσσα, την παράδοση και την ιστορία τους. Τέτοιους
ανθρώπους η κυπριακή κυβέρνηση είναι έτοιµη να τους
στείλει στους καταπιεστές και εκτελεστές τους. 
Η κυπριακή κυβέρνηση δείχνει το πραγµατικό της πρό-
σωπο στο θέµα των ανθρώπινων δικαιωµάτων και αποδυ-
ναµώνει τον αγώνα των Κυπρίων για τα δικά τους ανθρώ-
πινα δικαιώµατα και τους δικούς τους πρόσφυγες. Ζητάει
από την διεθνή κοινότητα να επέµβει στο θέµα των δικών
της προσφύγων αλλά όταν πρόκειται για να βοηθήσει η
ίδια πρόσφυγες που χρειάζονται προστασία τους αντιµε-
τωπίζει απάνθρωπα και υποκριτικά. 

Γιατί οι Κούρδοι;

Οι Κούρδοι αιτητές ασύλου πάλεψαν τον περασµένο Μάη
µέχρι το τέλος. Συγκεκριµένα έλεγαν ότι «είτε πεθάνου-
µε στην Συρία, είτε στην Πάφο είτε εδώ το ίδιο είναι»�

Γιατί όµως «τους περιµένει θάνατος»;
Οι Κούρδοι είναι µια εθνότητα χωρίς δικό της κράτος.
Αποτελούν γύρω 30 � 40 εκατοµµύρια και µένουν σε µια
περιοχή, το Κουρδιστάν, που είναι χωρισµένο σε 4 χώρες:
στην Τουρκία, τη Συρία, το Ιράκ και το Ιράν. Καµία όµως
από αυτές τις χώρες δεν τους αναγνωρίζει ως εθνότητα.
Αντίθετα ποινικοποιεί κάθε έκφρασή τους. 
Στην πραγµατικότητα οι Κούρδοι διώκονται από τη στιγµή
που γεννιούνται µόνο και µόνο γιατί είναι Κούρδοι!
� ∆εν µπορούν να µιλήσουν την γλώσσα τους σε δηµόσιους
χώρους ούτε να γιορτάσουν τα έθιµά τους.

� ∆εν είναι αναγνωρισµένοι σαν ξεχωριστή εθνότητα. 
� Αντιµετωπίζουν βίαιες µετακινήσεις από τις περιοχές
που ζουν και οι περιουσίες τους καταλαµβάνονται από
άτοµα της κυρίαρχης εθνότητας για να αλλάξει η δηµο-
γραφική σύνθεση των περιοχών που ζουν Κούρδοι

� ∆εν έχουν τα ίδια δικαιώµατα στην εκπαίδευση και την
εργασία όπως οι άλλοι πολίτες. Αναγκάζονται να πηγαί-
νουν σε σχολεία όπου δεν διδάσκεται η γλώσσα τους και
δεν επιτρέπεται σε κάποιους από αυτούς να προχωρή-
σουν τις σπουδές τους στο λύκειο ή στο πανεπιστήµιο
γιατί είναι κούρδοι!

� Όταν ζητούν δουλειά ακόµη και στις δικές τους περιο-
χές, τους προσλαµβάνουν µόνο όταν δεν υπάρχει άλλος
ντόπιος για να πάρει τη δουλειά. 

� Πολλοί από αυτούς δεν έχουν ταυτότητα, διαβατήριο ή
οποιοδήποτε χαρτί που να επιβεβαιώνει την ύπαρξή
τους. Με αυτόν τον τρόπο δεν µπορούν ούτε να βγουν ή
να µπουν στην χώρα µένουν ελεύθερα. Μόνο αν πληρώ-
σουν καλά διεφθαρµένους γραφειοκράτες µπορούν να
πάρουν διαβατήριο. Αυτό όµως τελικά λειτουργεί ενα-
ντίον τους γιατί οι χώρες υποδοχής το χρησιµοποιούνε
για να τους στείλουνε πίσω! 

Αθηνά Καρυάτη
Λευκωσία
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Στην Ευρώπη το ποσοστό ανεργίας αυξάνεται κάθε
χρόνο. Όµως οι υπέυθυνοι για την ανεργία προσφέρουν
«λύσεις» όπως ο νόµος των «ίσων ευκαιριών» που προ-
σπάθησε να περάσει η Γαλλική Κυβέρνηση την προηγού-
µενη χρονιά. Το CPE (Σύµβαση Πρώτης Πρόσληψης ή
όπως το απoκάλεσαν οι διαδηλωτές «Σύµβαση σκλά-
βων»), προβλέπει πως οι επιχειρήσεις µε περισσότερους
από 20 εργαζόµενους θα µπορούν να απολύουν εργαζό-
µενους µέχρι 26 χρονών χωρίς αιτιολογία και αποζηµίω-
ση τα 2 πρώτα χρόνια από την πρόσληψή τους.

Όµως ο νόµος αυτός µόνο λύση δεν προσφέρει καθώς
σύµφωνα µε αυτόν οι παλιοί και «ακριβοί» εργαζόµενοι
απολύονται για να πάρουν τη θέση τους οι νέοι. Επίσης,
νόµιµα πλέον οι εργοδότες µε την απειλή της απόλυσης
θα µπορούν να ζητούν από τους νέους να δουλεύουν µε
χαµηλό µισθό και λιγότερα δικαιώµατα! ∆ηλαδή αντί να
τους δίνει µόνιµη δουλειά, ανεβάζει τα όρια ηλικίας της
ανεργίας (οι παλιοι εργαζόµενοι) και απασχολεί τους
νέους για να µην φαίνονται άνεργοι! 

Αυτό προκάλεσε την εξέγερση των φοιτητών τον προη-
γούµενο Μάρτιο ζητώντας την απόσυρση του CPE. Μαζί
στον αγώνα συµµετείχαν µαθητές, εργαζόµενοι ακόµη και
φυλακισµένοι που µέσα από τα κελιά τους φώναζαν συν-
θήµατα και χτυπούσαν κατσαρόλες. Η αλληλεγγύη και ο
συντονισµός όλων των γενεών που γίνονταν µέσα από
εκλεγµένα όργανα πίεσε ακόµη περισσότερο την κυβέρνη-
ση στο να υποχωρήσει. 

Το αποτέλεσµα ήταν 2 µεγάλες απεργιές, στις 28/3 και
στις 4/4 µε 3 εκατ. διαδηλωτες, οι οποίες ανάγκασαν τον
πρωθυπουργό Ντε Βιλπέν στις 10/4 να ανακοινώσει την
αντικατάσταση του νόµου. Αυτή η νίκη δίνει παράδειγµα
στη νέα γενιά να παλέψει ενάντια στη πολιτική κάθε κατα-
πιεστικής κυβέρνησης και να µη δέχεται ότι τη σερβίρουν.
Η εποχή που ζούµε δεν είναι παραδεισένια...στο χέρι µας
είναι όµως να γίνει. 

Ισαβέλα Φλωρεντίν
Λύκειο Κύκκου Α

Είτε µε ειδικό νόµο είτε
χωρίς στην Κύπρο: 
� Η ανεργία έχει φτάσει
στα 5,3%

� Η ανεργία στους νέους
στα 15%

� Οι έκτακτοι δηµόσιοι
υπάλληλοι αυξήθηκαν
κατά 128,6%* ή 4807

� Οι µερικής απασχόλησης
είναι 28900 ή 8,5% των
εργαζοµένων**

� Οι πλεονάζοντες υπολο-
γίζονται στους 3004

*   σε σχέση µε το 2000
** 2004

TOUS ENSEMBLE
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
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H βαρβαρότητα της επίθεσης του Iσραηλινού στρατού για
34 µέρες ενάντια στο Λίβανο δεν έχει προηγούµενο,
παρόλο που έγιναν πέντε άλλοι αραβοϊσραηλινοί πόλεµοι
και αναρίθµητες µικρότερες συρράξεις. 
Αφορµή ήταν η απαγωγή 2 ισραηλινών στρατιωτών. Όµως
το αίτηµα για την απελευθέρωσή τους, δεν µπήκε καν στη
συµφωνία για την κατάπαυση πυρός!
Μετά από την αµφισβήτηση που δέχτηκε από την εκλο-
γική νίκη της Χαµάς στην Παλαιστίνη και την
ανάπτυξη της Χεζµπολλά ως στρατιωτικοπο-
λιτικής δύναµης στο Λίβανο κτλ, το
Ισραήλ χρειαζόταν να βρει ένα τρόπο
για να επιβληθεί ξανά στην περιο-
χή. Και αυτή είναι και η αιτία της
εισβολής. Tα σχέδιά τους ήταν
γνωστά κι αποδεκτά από
τον αµερικάνικο ιµπε-
ριαλισµό που είναι
σύµµαχός τους. 
Παρόλα αυτά απέτυχαν
πλήρως. H Xεζµπολλά
όχι µόνο δεν �κατα-
στράφηκε�, αλλά αντί-
θετα αύξησε την επιρ-
ροή της στις µάζες του
Λιβάνου και την επέκτει-
νε σε όλο τον αραβικό κόσµο,
αφού αντικρίστηκε ως η µοναδική δύναµη που τα έβαλε µε
το πάνοπλο κράτος του Iσραήλ και δεν ηττήθηκε. 
H Xεζµπολλά το πέτυχε αυτό, επειδή οι αντάρτες της
πάλευαν, αµυνόµενοι, για τη ζωή τη δική τους και του
λαού τους. Tο κοινωνικό τους έργο κι οι πολιτικές κινή-
σεις των τελευταίων χρόνων αύξησαν τη δηµοτικότητά
τους ανάµεσα στο σύνολο του πληθυσµού, ακόµα και στους
χριστιανούς και τις άλλες κοινότητες τις οποίες οι Ισραη-
λινοί προσπαθούσαν να πάρουν µε το µέρος τους. Ωστό-
σο, παραµένει µια ισλαµιστική οργάνωση, που την υποστη-
ρίζουν και φονταµενταλιστικά καθεστώτα όπως του Iράν,
γεγονός που µπορεί να οδηγήσει στο µέλλον σε συγκρού-
σεις µε άλλες κοινότητες. 
Έτσι, η κατάπαυση πυρός στόχευε στο να περισωθεί το
κύρος του Iσραήλ και να επανεξεταστούν τα σχέδια για
«διαµόρφωση µιας νέας M. Aνατολής», που ήταν ο πραγ-
µατικός στόχος του πολέµου, όπως αποκάλυψε η ίδια η
Kοντολίσα Pάις. ∆εν έλυσε όµως κανένα πρόβληµα. Η
Xεζµπολλά δεν θα αφοπλιστεί, ενώ οι δυνάµεις του ΟΗΕ
απλώς θα επιτηρούν την ουδέτερη ζώνη. 
Η ειρηνευτική δύναµη στα µάτια των Λιβανέζων δεν απο-
τελεί λύση. Στρατεύµατα του ΟΗΕ ήταν και πριν τον
πόλεµο στο Λίβανο, και δε δέχτηκαν να προφυλάξουν
αυτούς που ζήτησαν βοήθεια στις βάσεις του. Έτσι γίνε-
ται ακόµη πιο καθαρό ότι η δύναµη του ΟΗΕ δεν είναι
τίποτα παραπάνω από ένα όργανο στα χέρια των Αµερι-
κανών για άλλη µια φορά. 

Τα αποτελέσµατα του πολέµου πλήττουν κυρίως τους
εργαζοµένους και των 2 χωρών. Ήδη πριν τον πόλεµο
εφαρµόζονταν νεοφιλελεύθερες πολιτικές και στις 2
χώρες (ιδιωτικοποιήσεις, περικοπές κλπ) και γίνονταν
απεργίες. Παράλληλα η ήττα του Iσραήλ δηµιούργησε
πολιτική κρίση. Ήδη έχει αρχίσει να αµφισβητείται το επι-
χείρηµα ότι οι επιθέσεις που έκανε το Ισραήλ ήταν για την
ασφάλεια των ισραηλινών.
Τα αποτελέσµατα του πολέµου έχουν οδηγήσει κοµµάτια

της εργατικής τάξης και της νεολαίας και των
δύο χωρών να στραφεί ενάντια στα διε-
φθαρµένα και εθνικιστικά καθεστώτα τα

οποία οδηγούν µόνο σε πόλεµο
και οικονοµική κρίση. Έτσι

αρχίζουν να δηµιουρ-
γούνται πιο
ευνοϊκές συνθή-
κες για την πρό-

ταση ότι µόνο η ενιαία
πάλη ισραηλινών
και αράβων για
µια άλλη κοινω-
νία, µια σοσιαλι-
στική οµοσπονδία
κρατών της
Μέσης Ανατολής

µπορεί να πετύχει µια ειρη-
νική λύση και συµβίωση στην περιοχή. 
∆. M.

O ισραηλινός στρατός ισοπέδωσε το Λίβανο ―
έχασαν όµως τον πόλεµο!

Λίβανος
Νεκροί: 1.109 άµαχοι, 500 αντάρτες
Τραυµατίες: 3.697
Εκτοπισµένοι � Πρόσφυγες: 915.762 (25% του
συνολικού πληθυσµού) 
Κόστος Ανoικοδόµησης: $4δις (χωρίς να υπολογίζο-
νται οι απώλειες από τον τουρισµό που ανέρχονται
περίπου στα $2δις)

Ισραήλ
Νεκροί: 43 άµαχοι, 116 στρατιώτες 
Τραυµατίες: 690 
Εκτοπισµένοι � Πρόσφυγες: 500.000 (7% του συνο-
λικού πληθυσµού) 
Κόστος Ανoικοδόµησης: $5δις
Κόστος πολέµου: $4,8δις

(BBC 22/8/06)
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Και να �µαστε στον στρατό!!! Για να υπηρετήσουµε
την πατρίδα λένε κάποιοι, να γίνουµε άντρες, να
ωριµάσουµε λένε άλλοι. Όµως σχεδόν κανείς δεν
φαίνεται να τα πιστεύει αυτά κι όπως παραδέχο-
νται στελέχη της Εθνικής Φρουράς (Ε.Φ.): «είναι
όλα ένα θέατρο» για τα µάτια του κόσµου και για
την επιβολή του «σεβασµού». Η ουσία είναι ότι οι
πλείστοι, αν όχι όλοι, απλά πείθονται από το επι-
χείρηµα ότι δεν θα βρεις δουλειά αν δεν κάνεις
στρατό και πώς θα βγεις στην κοινωνία;! Παρόλα
αυτά είναι αρκετοί κι αυτοί που δεν πείθονται και
που µάλιστα αυξάνονται κάθε φορά (εξού και οι
εκατοντάδες αναστολές/ απαλλαγές κάθε χρόνο).
Τότε είναι που «η καλά οργανωµένη και άψογη»
Ε.Φ. επιτίθεται στην αξιοπρέπεια, τον εγωισµό και
τον ανδρισµό σου, σαν ένα τελευταίο απελπισµένο
µέσο για να πείσει τους υπόλοιπους φαντάρους
που ακόµα δεν πήραν αναστολή, αλλά και να υπο-
σκάψουν και να διασείρουν την αξιοπρέπεια όσων
αποφάσισαν να µην χαραµίσουν 2 χρόνια απ� τη
ζωή τους � 

Τ. 

Στρατός σου λέει ο άλλος. «Να πας να υπηρετή-
σεις την πατρίδα σου!» Ε εντάξει, αυτό είναι η προ-
σφορά µας στην πατρίδα, όµως αυτή τι µας προ-
σφέρει; Τίποτα. Μονάχα παίρνει. Είναι 2 χρόνια
αποχή από τη ζωή. Εκτός από εµπόδιο που γίνεται
για το µέλλον µας, σκεφτείτε πόσο βάρος είναι για
τον πολίτη. Αναλογιστείτε πόσα εκατοµµύρια είναι
ο προϋπολογισµός για την Εθνική Φρουρά. Και πού
χρησιµοποιούνται; Σε οπλικά συστήµατα που µερι-
κά δεν ήρθαν στην Κύπρο, για την συντήρηση τους,
για τους µισθούς όλων αυτών που ασχολούνται µε
το τίποτα και τη σύνταξη των στρατιωτικών (που
παρεµπιπτόντως, όταν αποστρατεύονται ανεβαί-
νουν τιµητικά ένα βαθµό στην ιεραρχία κι η σύντα-
ξη τους είναι βάσει αυτού του βαθµού).

Εν κατακλείδι, αυτό που δεν µου άρεσε καθόλου
όταν κατατάχθηκα είναι που πρέπει να κάνεις ότι
κάνουν όλοι και πως δεν δικαιούσαι βιβλία, εφηµε-
ρίδες, περιοδικά ή ραδιόφωνα. Ε, αυτό είναι µείω-
ση της προσωπικότητας κι ας λένε πως δεν είναι
σκοπός τους.

Ν.

Για 3η συνεχή χρονιά, µαθητές αλλά και ενήλικες από
την Κύπρο, παρευρέθηκαν στο 13ο camping YRE
(Youth against Racism in Europe-Νεολαία Ενάντια
στον Ρατσισµό στην Ευρώπη) στη
Λευκάδα.

Στην αρχή το camping ήταν λίγο
περιπετειώδες. Ο δήµαρχος δεν
µας ήθελε στο νησί, επειδή στην
ουσία ήταν ρατσιστής (ανήκει στη
Νέα ∆ηµοκρατία) και για να µας
διώξει µας έκοψε το νερό. Όµως
δεν τα κατάφερε, γιατί µέσα από
συλλογική κι επίµονη δουλειά
λύσαµε το πρόβληµα.

Κάθε µέρα στις 12 το µεσηµέρι
αρχίζανε διάφορες ενδιαφέρουσες
συζητήσεις. Όσοι ήµασταν από Κύπρο παρουσιάσαµε
το θέµα της στολής που οι µαθητές είναι αναγκασµέ-
νοι να φοράνε ακόµη, κι επίσης τον αγώνα των Κούρ-
δων που ζητάνε άσυλο. Μας έκανε εντύπωση πόσες
πορείες και διαδηλώσεις γίνονται στην Ελλάδα, για να
διεκδικήσουν οι φοιτητές τα δικαιώµατά τους, και για
δηµόσια δωρεάν παιδεία.

Στο χώρο υπήρχαν τραπεζάκια µε ενδιαφέρον υλικό
(βιβλία, µπροσούρες, προκηρύξεις κ.α) που µπορού-
σαµε να αγοράσουµε και να διαβάσουµε.

Φυσικά, δεν υπήρχαν µόνο
οι συζητήσεις, αλλά και η
διασκέδαση. Πηγαίναµε
στην παραλία, εκδροµές
και µικρούς περιπάτους.
Το βράδυ µας περίµεναν
πάρτι, µουσική και θεα-
τρικές εκπλήξεις, όπου
λάµβανε µέρος όποιος
ήθελε.

Λυπηθήκαµε που φύγαµε,
αλλά νιώθουµε ήδη καλύ-
τερα διότι θα ξαναζήσου-

µε τα ίδια κι ακόµη καλύτερα του χρόνου. Περάσαµε
καταπληκτικά και σας περιµένουµε να έρθετε το επό-
µενο καλοκαίρι για να περάσετε κι εσείς το ίδιο
φανταστικά µαζί µας.

Στέφανη Χριστοφή
Λύκειο Κύκκου Α�

13ο camping ΥRΕ � 
Ήταν και η Κύπρος εκεί!!!

Εθνική Φρουρά: φαντάροι γράφουν πρώτες εµπειρίες από τον στρατό
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Από ποιους πήρε συµβουλή ο Πεύκιος για την αλλα-
γή της στολής;
A. την κόρη του (που είναι αρχιτέκτονας)
B. τους µαθητές ή
Γ. τη NASA

ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Γιατί διάλεξε το σκίτσο µε τα τζιν;
A. Είναι... ύφασµα ήθους (αν δεν έχει σχισίµατα)
B. Είναι... trendy
Γ. Καλέ! το φοράνε οι αστροναύτες!

ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Γιατί σταµάτησαν οι συζητήσεις για την στολή;
A. Φυσικές ανάγκες, π.χ. πείνα (του Πεύκιου)
B. Ένας ύπνος ήταν ότι πρέπει
Γ. Ένα επείγον τηλεφώνηµα! Βρέθηκε µαθητής να

δοκιµάζει τζην

ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Τι ετοιµάζει για τη σχολική χρονιά 2006-2007 ο
Πεύκιος;
A. κατάργηση της στολής

B. Είναι της τελευταίας στιγµής, το Πάσχα θα
µάθουµε

Γ. Fashion Show

EΡΩΤΗΣΗ 5
Με τι αισθήµατα µπαίνουν οι µαθητές στα σχολεία;
A. Ανάµεικτα
B. Χαρά, ίσως είναι τελοιόφοιτοι
Γ. Φόβο µην τους πλακώσει το σχολείο από τα έργα

ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Γιατί οι καθηγητές λένε στα αγόρια να κόβουνε τα
µαλλιά τους;
A. Είναι της µόδας το κοντό
B. Για να µην τραβάµε τα µαλλιά µας µε τους βαθ-

µούς/ την κατάσταση στα σχολεία
Γ. Για να µην πέφτουν µήπως τα πατήσουµε και γλι-

στρήσουµε

ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Συµπλήρωσε: «Με τσαµπουκά...»
A. «κάνεις τον Πέυκιο να ενδώσει»
B. «κάνεις την στολή παρελθόν»
Γ. «δεν κάνεις τίποτα»

QUIZ ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ― ΠΟΛΥ ∆ΥΣΚΟΛΟ

«Η καλή σχολική χρονιά από το ΠΟΛΥ ∆ΥΣΚΟΛΟ QUIZ φαίνεται»!
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

1) τους εµποροβιοµήχανους
2) το πρότειναν οι µαθητές, ήθελε να το

παίξει καλός
3) οι βιοµήχανοι είπανε ότι έχουνε πολλά

αποθέµατα και έκαναν ήδη τις παραγγε-
λίες τους

4) Β
5) σε κάποια σχολεία Γ, σε κάποια Β
6) µα για να είµαστε ευπρεπείς τι άλλο!!!
7) ή Α ή Β, µην ακούσω το Γ!



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 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 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  ΕΠ Ι ΚΟ Ι ΝΩΝ Ι Α  ΜΑΖ Ι  ΜΑΣ !
ΤΗΛ.: 99190164 � E-MAIL: yrecyprus@yahoo.co.uk

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


