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Πρώτη νίκη του µαθητικού κινήµατος!!

Το 2005 έκλεισε µε µια πολύ σηµαντική νίκη του
µαθητικού κινήµατος: την αλλαγή της στολής στα σχο-
λεία. Η αλλαγή αυτή δεν έγινε σε όλα τα σχολεία αλλά
ακόµη κι έτσι ήταν αποτέλεσµα του µαθητικού κινήµα-
τος που δεν υπήρχε για περίπου 15 χρόνια.

Το µαθητικό κίνηµα ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο µε
αφορµή τους νέους κανονισµούς και τη µείωση των
απουσιών. Από τις πρώτες µέρες δεν έµεινε εκεί αλλά
η συζήτηση επεκτάθηκε σε όλα τα προβλήµατα που
προκύπτουν από αυτούς τους κανονισµούς. Ένα από
αυτά ήταν και η στολή.

Η ΠΣΕΜ πιεσµένη από τα γεγονότα και το µαθητικό
κίνηµα αναγκάστηκε να καλεί σε απεργίες που µόνη
της αποφάσιζε και µόνη της έπαιρνε πίσω. Τους µαθη-
τές κανένας δεν τους ενηµέρωσε για αυτές τις αποφά-
σεις ούτε τους ρώτησε τι πραγµατικά θέλουν.

Από την άλλη το υπουργείο ήθελε να τα έχει καλά µε
όλους. Έβγαζε εγκυκλίους που την µία µέρα έδιναν
περισσότερη ελευθερία στους µαθητές και την άλλη
έλεγε στους καθηγητές να είναι πιο αυστηροί. Παρό-
µοια στάση κράτησαν και οι διευθυντές που τη µια
στιγµή έλεγαν ότι θέλουν να συζητήσουν µε τους µαθη-
τές και την άλλη δεν δέχονταν τις προτάσεις τους και
συνέχιζαν να δίνουν αποβολές για λόγους εµφάνισης!

Όταν τέλος άλλαξε η στολή η ΠΣΕΜ κόντεψε να τα
πάρει όλα πίσω. Πρότεινε να αποφασίζεται η στολή
από το υπουργείο! Ευτυχώς δεν δέχτηκε ο υπουργός!

Θα το σκεφτεί όµως για την νέα χρονιά όπου µας περι-
µένουν νέοι αγώνες.

Οι µαθητές όµως συνέχιζαν να παλεύουν για τα δικαι-
ώµατά τους.

• Έκαναν αυθόρµητες απεργίες ενάντια στην στολή 
(π.χ. Λινόπετρα).

• 1500 µαθητές στην Λευκωσία υπέγραψαν µέσα σε
λίγες βδοµάδες για την κατάργηση της στολής και
των κανονισµών.

• Πολλοί ακόµη συγκέντρωσαν µε δική τους πρωτο-
βουλία υπογραφές µε τους οποίους δεν έχουµε δυνα-
τότητα άµεσης επαφής.

Οι µαθητές έδειξαν ότι είναι αποφασισµένοι να παλέ-
ψουν για τα δικαιώµατά τους. 

Έδειξαν ότι δεν είναι άβουλα όντα κι ότι έχουν άποψη
για το µέλλον τους. 

Έδειξαν πως ξέρουν να αγωνίζονται και θα συνεχί-
σουν να το κάνουν για ένα δηµοκρατικό και ελεύθερο
σχολείο. 

― Πρέπει να οργανωθούµε και να συντονιστούµε!

― Να παλέψουµε πιο δυνατά ενάντια σε όσα µας πνί-
γουν!

― Για ένα δηµοκρατικό και ελεύθερο σχολείο!

Αθηνά Καρυάτη

Λίγες µέρες πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων ο διευ-
θυντής του σχολείου µας έκανε παρατήρηση σε 15
περίπου άτοµα για την εµφάνισή τους και τους
απείλησε µε αποβολή. Η αντίδραση των µαθητών
ήταν άµεση. Στο σχολείο µας είναι ο πρόεδρος
της ΠΣΕΜ. Έτσι πήγαν και τον βρήκαν και
αυτός µίλησε µε τον διευθυντή και οι αποβο-
λές σβήστηκαν. 

Τι γίνεται όµως στα σχολεία όπου δεν
είναι ο πρόεδρος της ΠΣΕΜ; Πρέπει
να είµαστε οργανωµένοι και να διεκδι-
κούµε όλοι µαζί τα δικαιώµατα που
έχουµε κατακτήσει όσον αφορά την
ελευθερία έκφρασης µε την εµφάνισή
µας. 

Τα προβλήµατα ακόµη και στο σχο-
λείο µας δεν έχουν σταµατήσει. 

Σε κάθε συγκέντρωση µας υπενθυµίζουν να φοράµε την
στολή µας, µας την περιγράφουν κάθε φορά και
κάνουν παρατηρήσεις σε όποιον δεν ακολουθεί.
Πρέπει να τους σταµατήσουµε.

Ήβη Γιασµίν Παγιάτσου
Κύκκος Α’

Και τα προβλήµατα συνεχίζονται …



Η Εκδροµή στην Ελλάδα είναι µια εκδροµή που γίνε-
ται κάθε χρόνο για την ψυχαγωγία και την γνωριµία
νέων τόπων από τους µαθητές. Φέτος χωρίς να
ρωτήσει κανείς τους µαθητές η εκδροµή καταργείται
µε απόφαση του Παγκύπριου Συντονιστικού Γονέων
και την υποστήριξη του Υπουργού Παιδείας. Αυτή
είναι η δηµοκρατία που θέλουν; Να παίρνουν αποφά-
σεις χωρίς εµάς; 

Για τους µαθητές αυτή
η εκδροµή είναι σηµα-
ντική γιατί είναι κάτι
που θα θυµόµαστε για
πάντα. Για αυτό θα
πρέπει να παλέψουµε
για το δικαίωµά µας για
την εκδροµή και για να
γίνεται η άποψή µας
σεβαστή.

Αυτοί που θέλουν να
καταργηθεί η εκδροµή
µας λένε:

1. ότι οι µαθητές
κάνουν βανδαλι-
σµούς και µας
παρουσιάζουν σαν
εγκληµατίες

2. ότι ξενυχτούν και δεν παρακολουθούν τις εκδρο-
µές που γίνονται κατά τη διάρκεια της µέρας

3. ότι η εκδροµή είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια
των µαθητών 

4. ότι η εκδροµή είναι πολύ ακριβή για να συµµετέ-
χουν όλοι οι µαθητές

5. κι ότι αυτοί που την διοργανώνουν εκµεταλλεύο-
νται τους µαθητές

Για να αποφύγουµε κάποια από τα παραπάνω προ-
βλήµατα προτείνουµε να οργανωθούµε οι µαθητές
για να µπορούµε να οργανώσουµε µέσα από δηµο

κρατικές διαδικασίες την εκδροµή µας και να δουν
ότι είµαστε υπεύθυνοι να αποφασίζουµε για όσα µας
αφορούν. 

Έτσι προτείνουµε να δηµιουργηθούν επιτροπές
µαθητών σε κάθε σχολείο που να ελέγχουν και να
διοργανώνουν την εκδροµή σε συνεργασία µε τους
καθηγητές και τους γονείς. Οι επιτροπές θα πρέπει

να είναι εκλεγµένες
και υπόλογες στους
µαθητές, δηλαδή θα
ρωτάει τους µαθητές
πριν να πάρει οποια-
δήποτε απόφαση µέσα
από δηµοκρατικές
διαδικασίες. 

Μέσα από αυτές τις
επιτροπές να αποφα-
σίζουµε το µέρος και
το πρόγραµµα της
εκδροµής. Έτσι η
εκδροµή θα είναι
βασισµένη στα ενδια-
φέροντα µας και θα
συνδυάζει την ψυχα-
γωγία και την εκπαί-
δευση. 

Επίσης να αποφασίζουµε τους συνοδούς στην εκδρο-
µή µας. Έτσι θα γίνουµε πιο υπεύθυνοι και θα απο-
φευχθούν οι βανδαλισµοί και τα προβλήµατα συµπε-
ριφοράς. Όσον αφορά το κόστος της εκδροµής αυτό
θα µπορούσε να µειωθεί για όλους µε το να συγκε-
ντρώνουµε χρήµατα µέσα από εκδηλώσεις του σχο-
λείου κατά την διάρκεια του χρόνου. Επίσης µέσα
από την επιτροπή θα ελέγχουµε τις προσφορές που
γίνονται από τα πρακτορεία για να επιλέξουµε την
καλύτερη για όλους. 

Χριστιάνα Ιωαννίδου
Γυµνάσιο ∆ιανέλλειου και Θεοδότου
Λευκωσία
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ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
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Σε αυτή τη σελίδα φιλοξενούµε άρθρα αναγνωστών / αναγνωστριών µας. 
Εποµένως η Νεολαία δεν είναι απαραίτητο να συµφωνεί απόλυτα µε τις απόψεις τους.
Στείλτε µας κι εσείς τις απόψεις σας. Ελάτε σε επαφή. 
Τηλ. 99190164 / e-mail: yrecyprus@yahoo.co.uk

Έχει γίνει αναφορά και σε προηγούµενα τεύχη όσον αφορά το ποιόν της ΠΣΕΜ. Τα αρχικά της ανα-
λύονται σαν «Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών». Γνωρίζουµε επίσης ότι προέρχεται, όπως
άλλωστε και η ΕΣΕΜ, µέσω «δηµοκρατικών διαδικασιών» και ότι αποτελείται από παιδιά «άξια και
ικανά για τέτοια αξιώµατα». Έτσι πιστεύετε; Πλανάστε πλάνην οικτράν τότε. Σας διαβεβαιώ ότι ούτε
το ένα, ούτε το άλλο ισχύει και θα το αποδείξω παρακάτω. 

Σε συζήτησή µου µε συµµαθητή µου και πολύ καλό µου φίλο, από τα ενεργά µάλιστα µέλη της Ε∆ΟΝ
σχετικά µε τις ενδοσχολικές εκλογές για την ανάδειξη του προέδρου του Κεντρικού Μαθητικού Συµ-
βουλίου, µου είπε πως δεν έβαλε υποψηφιότητα. Και όταν τον ρώτησα το γιατί εισέπραξα µια αποστο-
µωτική απάντηση: «µου είπαν από το κόµµα να µην βάλω!». Και τον ξαναρώτησα γιατί δεν τους είπε την
γνώµη του ότι και εκείνος ήθελε να λάβει µέρος στις εκλογές. «Για το καλό του κόµµατος!» µου απά-
ντησε. Το συµπέρασµα; Τα σχολεία µας εκπροσωπούνται από µαθητές που ΑΣΚΟΥΝ ΑΣΥΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΠΑΓΑΝ∆Α, µε σκοπό να εξυπηρετήσουν τα συµφέροντα του ΚΟΜΜΑΤΟΣ και όχι των
ΜΑΘΗΤΩΝ. Οι µαθητές αυτοί ΥΠΟΚΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΚΑΠΤΟΥΝ όποιες αυτόβουλες ενέργειες µε
στόχο την προβολή και επιβολή των συµφερόντων τόσο των ίδιων όσο και του «κόµµατος».

Και µην νοµίζετε ότι οι µαθητές που αναλαµβάνουν έχουν πάντοτε διοικητικές ικανότητες. Τουλάχιστον
το 1/3 των µαθητικών συµβουλίων και το ½ των Κεντρικών Μαθητικών Συµβουλίων είναι ΑΝΙ∆ΕΟΙ
από το πώς να διαχειριστούν ακόµα και τα ίδια τους τα χρήµατα! Φανταστείτε πόσο µάλλον σοβαρότε-
ρες υποθέσεις! Έτσι τα σχολεία µας όχι µόνο χειραγωγούνται και κατευθύνονται από πολιτικές ιδεολο-
γίες και σκοπιµότητες, αλλά (σαν να µην έφταναν αυτά!) οι εκπρόσωποι των µαθητών, άλλοι είναι ακοµ-
µάτιστοι και άβουλοι, άλλοι είναι κοµµατικοποιηµένοι και πιο δυναµικοί. Έτσι υποψηφιότητα δηλώνουν
οι πιο «cool» του σχολείου και όχι οι πιο άξιοι. Και έτσι η αναξιοκρατία έχει φτάσει στο ζενίθ της…
Υπερβολές; Απλά κοιτάξτε το δικό σας σχολείο…

Υ.Γ.: Είναι το πρώτο µου άρθρο γι’ αυτό θα επιθυµούσα την δική σας γνώµη και κρίση που ξέρετε ότι
είναι σηµαντική!

Suavita
Ενιαίο Λύκειο Κύκκου A’ 

ΠΣΕΜ τι είναι τέλος πάντων;

Θα συµφωνούσαµε στις περισσότερες θέσεις που
βάζεις στο άρθρο. Σε καµία περίπτωση δε συµφω-
νούµε µε τον αντιδηµοκρατικό τρόπο που λειτουρ-
γεί η Ε∆ΟΝ για τον οποίο έχουµε ξαναγράψει στο
παρελθόν. Όσοι µαθητές θέλουν να εκπροσωπή-
σουν τους συµµαθητές τους θα πρέπει να κατε-
βαίνουν στις εκλογές. Γιατί ακριβώς αυτοί µπο-
ρούν να γίνουν και καλύτεροι εκπρόσωποι των
µαθητών κι όχι άλλων συµφερόντων. Συµφωνούµε
ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία αλλά δεν γενικεύουµε
ότι όλοι οι εκπρόσωποι των µαθητών δε νοιάζο-
νται για τα δικαιώµατα των µαθητών. Υπάρχουν
κάποιοι που έχουν άποψη κι ενδιαφέρονται να

αλλάξουν κάτι. Παρ’ όλ’ αυτά µόνος του ένας
µαθητής δεν µπορεί να κάνει τίποτα. Έτσι οι αντι-
δηµοκρατικές διαδικασίες που υπάρχουν, όπως το
να µην παρουσιάζονται οι απόψεις των υποψηφίων
στους µαθητές πριν τις εκλογές ή να µη γίνεται
γενική συνέλευση για να αποφασίζουν οι µαθητές
για αυτά που τους αφορούν, αποδυναµώνουν
ακόµα κι αυτούς που ενδιαφέρονται. Εµείς παλεύ-
ουµε για να αλλάξουν όλα αυτά. Οι εκπρόσωποι
πρέπει να βάζουν τα δικαιώµατα των µαθητών
πάνω από όλα και να µεταφέρουν τις απόψεις των
µαθητών κι όχι τις προσωπικές τους θέσεις. 



Στις 2/11/05, µαθητές από την Ακαδηµία του Πασί-
φικ Ριµ της Βοστώνης στις ΗΠΑ οργάνωσαν µια δια-
δήλωση ενάντια στον πόλεµο στο Ιράκ κι ενάντια στις
στρατολογήσεις νέων. Όµως ο διευθυντής του σχολεί-
ου τους είπε πως αν διαδήλω-
ναν θα έπαιρναν 3 µέρες απο-
βολή. 

Οι µαθητές, νιώθουν ότι αυτή
η κίνηση ήταν καταπάτηση της
ελευθερίας έκφρασής τους.
Επίσης, ότι άµεσα αρνούνται
το δικαίωµα της οργάνωσης σε
µεγάλο αριθµό µαθητών που
ενδιαφέρονται να διαδηλώνουν
µε δηµοκρατικά αιτήµατα.
Όπως και να έχει, τα παιδιά
του σχολείου έδωσαν τελικά
την παρουσία τους. 

Μια ειρηνική, οργανωµένη διαδήλωση είναι δηµοκρατι-
κό δικαίωµα του καθενός µας. Στην Κύπρο παρατη-
ρούµε παρόµοια επιθετική στάση σε θέµατα ελευθε-
ρίας της έκφρασής στα σχολεία. Έχουµε το δικαίωµα

να εκφραστούµε, όχι µόνο εµείς
οι µαθητές αλλά και οποιοσδή-
ποτε. 

Λέµε ΟΧΙ λοιπόν στην άρνηση
της ελεύθερης έκφρασης και
λέµε ΝΑΙ στην προσπάθεια
αυτών των µαθητών να διαδηλώ-
σουν ενάντια στον πόλεµο στο
Ιράκ. 

Μελίσσα Μαυρής
Grammar School
Λευκωσία

Η ελευθερία έκφρασης και στο Πανεπιστήµιο είναι περιο-
ρισµένη. ΄Έχουµε την ΦΕΠΑΝ που αποφασίζει και δια-
τάσσει, χωρίς οι φοιτητές οι ίδιοι να γνωρίζουν το παρα-
µικρό, και να µπορούν να την αµφισβητήσουν, χωρίς να
υποστούν την επίθεση των παρατάξεων και όσους ζουν
στη φούσκα του «δηµοκρατικού» πανεπιστηµίου. Κάτι
παρόµοιο µε τα λυκειακά ΚΜΣ και την ΠΣΕΜ δηλαδή. 

Εκεί που φαίνεται η εκπαίδευση είναι στους ίδιους τους
φοιτητές. Βαθµοθηρία µέχρι τελικής πτώσεως, την οποία
επιβάλλει το ίδιο το σύστηµα, χωρίς ουσιαστικό ψάξιµο.
Αυτό οδηγεί σε επιφανειακή γνώση του γνωστικού αντι-
κειµένου, πράγµα το οποίο απαιτεί το συγκεκριµένο
σύστηµα εκπαίδευσης. Αποσκοπεί στην έξοδο στην κοινω-
νία ηµιµαθών πολιτών, οι οποίοι θα είναι απολύτως υπά-
κουοι και θα λειτουργούν ως άλλα ροµπότ. 

Στο πανεπιστήµιο φαίνονται επίσης οι
παρενέργειες της στολής και της σχολι-

κής πειθαρχίας. Οι περισσότεροι φοι-
τητές, λειτουργούν και ντύνονται
οµοιόµορφα, σαν στρατιώτες. Όχι

επειδή οι ίδιοι το θέλουν, αλλά
επειδή η αυταρχική παιδεία
που είχαν στο λύκειο τους
έχει µάθει ότι αυτός είναι ο
µοναδικός θεµιτός - επιτρε-
πτός τρόπος συµπεριφοράς. 

Εµείς ζητάµε:

• συχνές τακτικές γενικές συνελεύσεις, όπου οι φοιτητές
θα αποφασίζουν οι ίδιοι για τα προβλήµατα και τα αιτή-
µατα τους, που θα γίνονται κάθε δυο βδοµάδες, και µε
δικαίωµα ψήφου σε όλους τους φοιτητές.

• εκπαίδευση που να µπορεί να µας προσφέρει βαθιά
γνώση του αντικειµένου µας, όπως και άλλων αντικειµέ-
νων που συµβάλλουν στη διεύρυνση των οριζόντων µας. 

• µεγαλύτερο όριο απουσιών, ώστε να διευκολύνονται
στην παρακολούθηση οι εργαζόµενοι φοιτητές.

• ελεύθερη παιδεία, µακριά από όποια µορφή αυταρχι-
σµού, που να καλλιεργεί την ελεύθερη σκέψη, πέρα από
προκαταλήψεις και όρια. 

Τέλος υπάρχει αυτή η ηττοπάθεια του τι να κάνουµε µόνοι
µας. Μόνη εναλλακτική λύση, να εµπεδωθεί ότι υπάρχουν
εναλλακτικές καταστάσεις και λύσεις, και όχι µόνο όσες
προτείνονται από κατεστηµένες καταστάσεις. Κι ότι και
στο πανεπιστήµιο θα πρέπει να οργανωθούµε οι φοιτητές
ανεξάρτητα και να παλέψουµε για τα δικαιώµατα µας.
Πριν να είναι αργά …

Νικόλας Κοκκάλης
Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών
Πανεπιστήµιο Κύπρου

Τα αποτελέσµατα της λυκειακής παιδείας στην Κύπρο,
φαίνονται και στο Πανεπιστήµιο Κύπρου …

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
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Μια νεοφασιστική
κατασκήνωση που ... 
δεν έγινε!

Το περασµένο Σεπτέµβριο η γνωστή νεοφασι-
στική οργάνωση Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα προ-
γραµµάτιζε νεοφασιστική κατασκήνωση το οποίο
ονόµασαν Φεστιβάλ Μίσους, όπου θα συµµετεί-
χαν νεοφασίστες από όλο τον κόσµο! 

Η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για να το εµπο-
δίσει . Ακόµη και λίγες µέρες πριν την κατασκή-
νωση το µόνο που ανακοίνωσε ήταν ότι θα
επέµβουν αν κριθεί απαραίτητο!

Παρόλα αυτά, η κατασκήνωση µαταιώθηκε, όχι
επειδή επέµβηκε η κυβέρνηση αλλά λόγω της
κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας. Χαρα-
κτηριστικά στην Πελοπόννησο και στη Λαµία
όπου σκέφτονταν να κάνουν την κατασκήνωσή
τους, οι κάτοικοι, οργανώσεις και τοπικοί
φορείς οργάνωσαν σειρά εκδηλώσεων και παρα-
στάσεων επιτυγχάνοντας να τους δώσουν να
καταλάβουν ότι ο φασισµός δεν είναι επιθυµη-
τός. 

Η δράση αυτών των οµάδων δεν είναι απλά η
διακίνηση των ιδεών τους αλλά εκφράζεται µε
επιθέσεις ενάντια σε µετανάστες και όσους δεν
συµφωνούν µαζί τους. Έτσι η απάντηση σε
αυτούς πρέπει να είναι πολιτική κι αποκαλυπτι-
κή των δράσεων τους. Πρέπει να εξηγεί και να
κινητοποιεί τον κόσµο γιατί όπως φάνηκε και
από τη µαταίωση της κατασκήνωσής τους, µόνο
µε την κίνηση του κόσµου εναντίον τους θα στα-
µατήσουν να υπάρχουν. 

Η οργάνωση µας στην Ελλάδα έπαιξε σηµαντικό
ρόλο στις εξελίξεις. Με τις µικρές της δυνάµεις
κινήθηκε σε όλες τις πόλεις όπου σχεδίαζαν οι
φασίστες να πάνε και µιλούσαν στον κόσµο για
το χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής. Οι κάτοικοι
έχοντας ζήσει το ζυγό των ναζιστών αντιστά-
θηκαν αµέσως κι οργανώθηκαν για να αποτρέ-
ψουν την κατασκήνωση.
(Site: Ξεκίνηµα)

Οι κινητοποιήσεις του Σεπτεµβρίου δεν
µαταίωσαν απλά την κατασκήνωση. ∆ύο
µέρες µετά από µεγάλη αντιφασιστική πορεία
στις 17/9 ο καταζητούµενος υπαρχηγός της
«νόµιµης πολιτικής οργάνωσης», ο περίφη-
µος «Περίανδρος», παραδόθηκε στις αρχές,
οι οποίες υποτίθεται ότι τον αναζητούσαν για
την δολοφονική επίθεση εναντίον του ∆. Κου-
σουρή και άλλων 2 µελών αριστερής οργάνω-
σης το 1998. Ένα µήνα µετά η Χρυσή Αυγή
αποφάσισε να κλείσει το όνοµά της, δηλαδή
αυτοκαταργήθηκε! 

Οι εθνικιστικές και νεοφασιστικές οµάδες πληθύνουν
στα σχολεία µας. Η ΝΕΕ παρατήρησε και καταγράφει τις
εµφανίσεις τους.

ΑΝΕΚ: εµφανίζονται µε φυλλάδια πεταµένα στις αυλές
και κολληµένα στα τζάµια. Ακόµη και µε περιοδικά επί-
σης πεταµένα στις αυλές. ∆ηλαδή δεν έχουν ούτε το
θάρρος της γνώµης τους ώστε να βγούν και να τα µοι-
ράσουν!

Φαίνεται όµως να έχουν πολλά χρήµατα αφού µπορούν
να τα παράγουν και να τα πετούν…

Άγνωστης οργάνωσης µαθητές συγκεντρώνουν υπογρα-
φές για να ξαναµπεί η ελληνική σηµαία στο σχολείο µας.
∆υστυχώς δεν αρκούνται σε αυτό αλλά χαρακτηρίζουν
«τούρκο» όποιον αρνηθεί να υπογράψει. Είναι τόσο
δηµοκρατικοί που δεν αποδέχονται καν το δικαίωµα των
άλλων να έχουν αντίθετη άποψη. Πολλοί λοιπόν υπέ-
γραψαν επειδή τους πίεζαν ή τους έβριζαν! Ευτυχώς το
σχολείο δεν δέχτηκε το αίτηµά τους.

Στο ίντερνετ οργανώσεις όπως η ΕΦΕΝ, και η ΑΝΕΚ
διακηρύσσουν ότι είναι οι µοναδικές ανεξάρτητες µαθη-
τικές οργανώσεις και χειροκροτούνται από τους οµοϊδε-
άτες τους στην Ελλάδα. ∆είχνουν την ανεξαρτησία τους
µε το να ανακοινώνουν ότι ο µητροπολιτης Λεµεσού
τους στηρίζει και µε το να ζητούν ένωση µε την Ελλάδα!! 

Με συνθήµατα στους τοίχους καλούν τους µαθητές να
ξαναφτιάξουν οργανώσεις (ΕΟΚΑ Γ’) και να ακολουθή-
σουν ιδεολογίες (εθνικισµός) που έχουν οδηγήσει στην
σηµερινή κατάσταση της Κύπρου και οδηγούν στην διχο-
τόµηση και το µίσος µεταξύ των λαών. 

Έτσι µε τα λεφτά της εκκλησίας και την ιδεολογία του
µίσους προσπαθούν να µας διασπάσουν. Κι όλα αυτά
στην πολυπολιτισµική πλέον κύπρο που ο σεβασµός στην
διαφορετικότητα και διαφορετική εθνότητα είναι απα-
ραίτητη για την ειρηνική συµβίωση. Πρέπει να τους στα-
µατήσουµε.

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ
ΝΕΟΦΑΣΙΣΜΟΣ
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ



∆ε χρειάστηκε πολύς καιρός για τη φασιστική οργάνωση Χρυσή
Αυγή να αποκαλύψει και στην Κύπρο το πραγµατικό της
πρόσωπο. Αρχικά η παρουσία της είχε περιοριστεί σε
οργανωµένες εµφανίσεις σε εθνικά µνηµόσυνα και επετείους,
συνθήµατα σε τοίχους και αυτοκόλλητα µε το σύνθηµα «∆εν
Ξεχνώ, θα εκδικηθώ», πράγµατα που δεν προκάλεσαν καµιά
αντίδραση της κυπριακής κοινής γνώµης. Στη συνέχεια, όµως,
µέλη της Χρυσής Αυγής άρχισαν να απειλούν Τουρκοκύπριους
και µετανάστες καθώς και Ελληνοκύπριους που τους
συναναστρέφονταν.
Αποκορύφωµα, το επεισόδιο που προκλήθηκε τον περασµένο
Ιούλιο σε καφετέρια της Λευκωσίας, όταν οµάδα Χρυσαυγιτών
επιτέθηκε σε µια παρέα την οποία αποτελούσαν ένας
Ελληνοκύπριος, ένας Τουρκοκύπριος, ένας αλλοδαπός και δύο
Ελλαδίτες. Οι Χρυσαυγίτες, που καθόντουσαν στο διπλανό
τραπέζι, άκουσαν τα µέλη της εν λόγω παρέας να µιλούν στα
αγγλικά και ένας απ’αυτούς πλησίασε και ρώτησε το λόγο που δε
χρησιµοποιούσαν ελληνικά. Η απάντηση που πήρε, έκανε το
Χρυσαυγίτη µαζί µε τους οµοϊδεάτες του που έσπευσαν να τον
βοηθήσουν, να επιτεθεί στον Τουρκοκύπριο Σαντί Ακτάν και
κυρίως στον Ελληνοκύπριο Μαρίνο Κλεάνθους τραυµατίζοντάς
τους. Αµέσως µετά, οι Χρυσαυγίτες εξαφανίστηκαν και οι
παραπονούµενοι τους κατάγγειλαν στην αστυνοµία.
Συνελήφθηκε αργότερα ο Χριστόδουλος Νικολαϊδης, πρώην
αστυνοµικός και µέλος της Χρυσής Αυγής Κύπρου, εναντίον του
οποίου εκκρεµούσε και δεύτερη υπόθεση για ξυλοδαρµό
Τουρκοκυπρίου στο Τρόοδος. Η σύλληψή του, πυροδότησε τις
αντιδράσεις άλλων φασιστών οι οποίοι έγραψαν σε τοίχους
διάφορα υβριστικά συνθήµατα για την αστυνοµία και τον
Υπουργό ∆ικαιοσύνης.
∆υστυχώς, η κατηγορούσα αρχή δεν κατάφερε να αποδείξει την
υπόθεση επειδή υπήρχαν λέει αντιφατικά στοιχεία στις
καταθέσεις των µαρτύρων και ο Χρυσαυγίτης αθωώθηκε. Για
την υπόθεση στο Τρόοδος αθωώθηκε, επίσης, επειδή η δική του
εκδοχή για τα γεγονότα «φαίνεται πιο ανταποκρινόµενη στη
λογική»!.
Ενώ το επεισόδιο συζητήθηκε έντονα και πολλά κόµµατα και
πολιτικά πρόσωπα πήραν θέση ενάντια σε τέτοιες οργανώσεις,
κανένας δεν προχώρησε σε πράξεις. ∆ηλώσεις του Υπουργού
∆ικαιοσύνης ότι η Χρυσή Αυγή προωθεί τη µισαλλοδοξία και τη
ξενοφοβία και ως εκ τούτου εξετάζει το ενδεχόµενο να τη θέσει
εκτός νόµου, δεν είχαν καµιά συνέχεια. Επίσης, καµιά δηµόσια
απάντηση δεν πήραν αρχηγοί κοµµάτων που είχαν καταγγείλει
τη στάση της Χρυσής Αυγής και ζήτησαν από το κράτος να τους
πληροφορήσει για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει για την
αντιµετώπιση της παράνοµης δράσης αυτής της φασιστικής
οργάνωσης.
Γνωρίζουµε πολύ καλά µέχρι που µπορεί να φτάσει µια τέτοια
οργάνωση για να περάσει τις εθνικιστικές της ιδεολογίες. Η
δράση της στην Ελλάδα µας έχει δείξει ότι η Χρυσή Αυγή δεν
έχει όρια, εκτός και αν εµείς της τα επιβάλουµε. 

Χριστίνα Παναγή
Λευκωσία

H Χρυσή Αυγή τώρα
και στην Κύπρο!!
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O Λεπέν στην Κύπρο
Στις 28/10/05, έφτασε στο αεροδρόµιο Λάρνακας ο γάλ-
λος ακροδεξιός ευρωβουλευτής Λεπέν, θαυµαστής του
Χίτλερ. 

Με πρωτοβουλία της Κίνησης για Ισότητα,
Στήριξη και Αντιρατσισµό (ΚΙΣΑ) οργα-
νώθηκαν δύο συγκεντρώσεις διαµαρ-
τυρίας. Η Νεολαία Ενάντια στον
Εθνικισµό συµµετείχε ενεργά
και στις δύο. 

Με την πεποίθηση ότι ο
τουρκικός πολιτισµός και
το ισλάµ είναι κατώτερα
των όσων αντιπροσωπεύει
για τον Λεπέν η λευκή και
"καθαρή" Ευρώπη, ήρθε να
κάνει ρατσιστική, εθνικιστι-
κή προπαγάνδα ενάντια στην
ενότητα των 2 κοινοτήτων και
των όποιας άλλης καταγωγής
εργαζοµένων στην Κύπρο. 

Η 1η συγκέντρωση έγινε στις 28/10
ηµέρα άφιξης του Λεπέν µε στόχο τον αποκλει-
σµό του στο αεροδρόµιο. Η 2η συγκέντρωση ήταν την 1η
Νοεµβρίου έξω από το ξενοδοχείο όπου θα έδινε µια διά-
λεξη. Ο στόχος ήταν να µη δοθεί κάλυψη στο γεγονός από
τα ΜΜΕ και να µαταιωθεί η διάλεξη. Και οι δύο εκδηλώ-
σεις ήταν πολύ πετυχηµένες. Κατάφεραµε να κρατήσουµε
το Λεπέν µακριά από το κοινό του και παράλληλα να περά-
σουµε το µήνυµα ενάντια στον φασισµό. 

Χαρακτηριστική είναι και η στάση της Ε∆ΟΝ 

Η Ε∆ΟΝ δεν συµµετείχε στην κινητοποίηση της Παρα-
σκευής αλλά µόνο της Τρίτης. Κι αυτό γιατί κατάλαβε πως

το θέµα θα έπαιρνε διαστάσεις. Στη Χαραυγή, γράψα-
νε ότι η συγκέντρωση έγινε µε δική τους πρω-

τοβουλία - πράγµα το οποίο αποτελεί ψέµα. 

Κι έτσι κι αλλιώς, σε αυτή την περίπτω-
ση το θέµα δεν είναι να «φανεί» κανέ-

να κόµµα, αλλά να συµµετέχουµε όσο
το δυνατό περισσότεροι στις εκδη-
λώσεις, ανεξάρτητα ποιος πήρε
την πρωτοβουλία για αυτό. Η
φασιστική απειλή είναι πιο σοβαρή
από την όποια κόντρα κι όλοι όσοι
καταδικάζουν το φασισµό θα πρέ-
πει να είναι ενωµένοι εναντίον του

και όχι όσο µόνο ανάβουν τα φωτά-
κια στις κάµερες. 

Η ανθρωπότητα ολόκληρη υπέφερε από
τα αποτελέσµατα της φασιστικής ιδεολογίας

µε αποκορύφωµα το Ολοκαύτωµα και τα εκατοµ-
µύρια των νεκρών στο Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο (για τον

Λεπέν µια "λεπτοµέρεια της Ιστορίας"). 

Παλεύουµε και θα παλεύουµε για όσο θα υπάρχουν αυτοί
οι άνθρωποι που θαυµάζουν, εκφράζουν και συνεχίζουν
τη συγκεκριµένη ιδεολογία τόσο στις δηλώσεις τους, όσο
και στις πράξεις τους. 

Αµαλία Λοϊζίδου

Στις 1/11/2005 ο ακροδεξιός Γάλλος πολιτικός Λε
Πεν ήταν στην Κύπρο για µια διάλεξη στο ξενοδοχείο
Holiday Inn .Εκεί µαζεύτηκαν γύρω στα 100 άτοµα
από διάφορες οργανώσεις και µαζί εµείς , η Νεολαία
Eνάντια στον Eθνικισµό. Ο Λε Πεν είχε έρθει στο
νησί µας για να κάνει διάλεξη ενάντια στην είσοδο της
Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας
ότι ο τούρκικος λαός είναι «κατώτερος» και γιατί η
Ευρώπη είναι και πρέπει να είναι ‘καθαρή’! Πάντως
καταφέραµε να σταµατήσουµε την διάλεξή του και στο

τέλος έγινε µόνο µια δηµοσιογραφική διάσκεψη µε
λίγες κάµερες. Η ασφάλεια του ξενοδοχείου και η
αστυνοµία, µάλλον τον φυγάδευσαν από την πίσω
πόρτα. Η εκδήλωση παρόλο που διοργανώθηκε την
τελευταία στιγµή, κατάφερε τον στόχο της ώστε ο Λε
Πεν να µιλήσει χωρίς κοινό. Ανάµεσα σε άλλα ακού-
στηκαν τα συνθήµατα: «Ο λαός δεν ξέχνα, τους φασί-
στες του κρεµά» και «Hitler – Le Pen – Never again». 

Pedro Lemus Παγιάτσος
Γυµνάσιο ∆ιανέλλειου και Θεοδότου
Λευκωσία

Μια διάλεξη που δεν έγινε ποτέ!
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Οι µαθητικές παρελάσεις γίνονται ως γνωστόν την 28η
Οκτωβρίου και την 25η Μαρτίου για να "κρατήσουν
ζωντανή µέσα µας τη φλόγα του Έλλη-
να". Για να θυµόµαστε για πάντα το
δικτάτορα Μεταξά. Γιατί αυτός ξεκίνη-
σε τις επίσηµες µαθητικές παρελάσεις
το 1936. Ο Μεταξάς όµως ήθελε να
αναπτύξει την εθνική συνείδηση και
προσπαθούσε να στρατικοποιήσει τη
νεολαία. 

Και σήµερα µετά από τόσα χρόνια
υπάρχουν ακόµα οι µαθητικές παρελά-
σεις και δεν είναι και τόσο προαιρετι-
κές. Αν αποδεχτούµε την «πρόσκλη-
σή» τους, τότε παίρνουµε ∆∆Κ (βαθ-
µούς δηµιουργικότητας), 20 στη Φυσι-
κή Αγωγή, νιώθουµε ανώτεροι γενικό-
τερα. Όσο αφορά τα κριτήρια επιλογής,
πρέπει να είσαι όµορφος, άριστος
µαθητής, να είσαι Ελληνάρας και χριστιανός όσο αφορά
την Ελλάδα. 

Γιατί κανένας µας δεν ξέχασε τον αλβανό αριστούχο
µαθητή Τσενάι που έκαναν ολόκληρο θέµα περί «ελλη-
νισµού και χριστιανισµού», δίχασαν την κοινή γνώµη και

ο Τσενάι τελικά δεν σήκωσε ποτέ την «πολυπόθητη»
και «περιβόητη» ελληνική σηµαία. 

Το ερώτηµα είναι αν αυτό θέλουµε για
την κοινωνία µας. Αν θέλουµε δηλαδή ένα
κόσµο γεµάτο φασισµό, γεµάτο ρατσιστές
και δολοφόνους; Ένα κόσµο γεµάτο στρα-
τό και δικτάτορες που θα αγαπούµε και
θα τιµούµε χρόνια µετά, ένα κόσµο που
τον έµαθαν να κλείνει τα µάτια και να τα
αφήνει κλειστά για πάντα;

ΟΧΙ. Εµείς θέλουµε να καταργηθούν οι
σχολικές παρελάσεις. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙΑ!!! Θέλου-
µε να εκφραζόµαστε ελεύθερα, να σκε-
φτόµαστε ελεύθερα, χωρίς την πλύση
εγκεφάλου που µας κάνουν χρόνια τώρα.
Και επιτέλους στο µάθηµα της Ιστορίας
να µας πουν τα γεγονότα όπως ακριβώς

έγιναν και όχι όπως θέλουν να µας τα παρουσιάζουν.
Να µας πουν για µια φορά την ΑΛΗΘΕΙΑ. 

Μυριάνα Χριστού
Παγκύπριο Γυµνάσιο, Λευκωσία

Κάτω οι µαθητικές παρελάσεις!

Μπορεί. Ας µην ξεχνάµε πως και ο Μεταξάς ήταν δικτά-
τορας και επέβαλλε τις δικές του απόψεις στον ελληνικό
λαό. Τότε τι ήταν αυτό που τον έκανε να πει όχι , το έκανε
κλήρωση ή το έπαιξε «άντε πα µπλο»;

Για να απαντήσουµε πρέπει να πάρουµε
τα πράγµατα από την αρχή. Ο Μεταξάς
επέβαλε την δικτατορία του στις
4/8/1936 εφόσον τον Απρίλιο της
ίδιας χρονιάς είχε διορισθεί από τον
βασιλιά πρωθυπουργός στην βουλή
όπου βενιζελικοί και βασιλικοί είχαν
πάρει το ίδιο ποσοστό και δεν συµφω-
νούσαν σε κυβέρνηση κοινής αποδοχής.
Όντας δικτάτορας ο Μεταξάς έκανε
πολλές αλλαγές που άρεσαν στα µάτια του λαού και χρη-
σιµοποιώντας την µέθοδο της ψυχολογίας της µάζας από-
κτησε την εµπιστοσύνη του λαού.

Το ΟΧΙ όµως δεν το είπε γιατί η κοινή γνώµη δεν ήθελε
τους Ιταλούς να περάσουν µέσα από την Ελλάδα αλλά
γιατί προκάτοχοι του είχαν υπογράψει το "Βαλκανικό

Σύµφωνο" το 1934 µαζί µε τις Γιουγκοσλαβία, Ρουµανία
και Τουρκία. Στο σύµφωνο αυτό η θέση της Ελλάδας ήταν
πολύ εξασθενηµένη που ο Μεταξάς επιχείρησε να µετριά-
σει µε συµφωνηµένες προσθήκες στο Σύµφωνο. ∆εν είχε

όµως µαζέψει αρκετό στρατό πριν την
επίδοση του τελεσιγράφου διότι είχε
υποσχέσεις από το Βερολίνο πως δεν
θα αποπειρώταν πολεµικά κάποια
χώρα του Άξονα εναντίον της. 

Έτσι βλέπουµε πως ο Μεταξάς είχε
κάποιο άλλο σκοπό λέγοντας το ΟΧΙ
και αν σήµερα τον έχουµε ψηλά στην
συνείδηση µας, είναι γιατί ο απλός ο
κόσµος έτρεξε και πολέµησε µε πάθος.

Στο τέλος όµως επήλθε η κατοχή και δεν του αποδόθηκε
καµία ευθύνη αφού είχε πεθάνει τον Γενάρη του 1941.

Νικόλας Ιωαννίδης 
The Grammar School
Λευκωσία

H 28η Οκτωβρίου και το ΟΧΙ:
Φασισµός εναντίον φασισµού;
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Ο ιός της γρίπης των πτηνών χωρίζεται σε ιό της γρίπης
Α’, Β΄ και Γ΄. Ο πιο επικίνδυνος είναι ο ιός της γρίπης
Α΄, µε µετάλλαξη Η5Ν1, που είναι
παθογόνος στον άνθρωπο. Μέσω
των αποδηµητικών πουλιών, ο ιός
µεταφέρεται από χώρα σε χώρα.
Θεωρητικά, ο ιός της γρίπης των
πτηνών δεν µεταφέρεται από
άνθρωπο σε άνθρωπο όταν και
µόνο ο άνθρωπος έχει στο ίδιο
κύτταρο τον ιό της γρίπης των
ανθρώπων και των πτηνών.

Τα νέα φάρµακα Tamiflu, της ελβετικής
φαρµακοβιοµηχανίας Roche, κυκλοφό-
ρησαν χωρίς δοκιµές για παρενέργειες.
Τα συγκεκριµένα φάρµακα δεν µπορούν
να χορηγηθούν προληπτικά, αλλά το
πρώτο 24ωρο αφού παρουσιαστούν τα
συµπτώµατα του υψηλού πυρετού,
των µυικών πόνων, του ρίγους,
των πόνων στις αρθρώσεις και των έντονων πονοκεφά-
λων. Τα συγκεκριµένα φάρµακα λοιπόν περιέχουν την
οσελταµιβίρι (χηµική ουσία) που αναστέλλει το ένζυµο του
ιού που το βοηθά να µεταφέρεται από κύτταρο σε κύττα-
ρο έτσι ώστε να παραµένει στάσιµος. 

Αυτά τα φάρµακα έπρεπε να κυκλοφορήσουν σε τριτοκο-
σµικές χώρες της Αφρικής και της Ασίας που δεν έχουν
καθαρό πόσιµο νερό αλλά τα Tamiflu έχουν δοθεί σε

Ευρώπη και Αµερική σε πολύ αργούς ρυθµούς γιατί η
Roche δουλεύει µε πανάρχαιες λειτουργίες παραγωγής. 

Στον κόσµο όλα τα ΜΜΕ αρχίζουν να πανικοβάλλουν
όλους τους ανθρώπους, µε διάφορες αντιεπιστηµονικές
πληροφορίες, όπως για παράδειγµα ότι το ψηµένο κρέας
που τρώµε µπορεί να έχει τον ιό, ενώ ο ιός καταστρέφε-
ται στους 80οC σε 1 λεπτό. 

Τα προβλήµατα όµως είναι πολλά. ∆εν υπάρχει σίγουρη
και ποιοτική δηµόσια υγεία για αυτό

και η κυβέρνηση θα έπρεπε να
αφιερώνει περισσότερα χρήµατα
στα σχέδια υγείας. 

Επίσης οι φαρµακοβιοµηχνίες
θα έπρεπε να κάνουν βαθύτε-
ρες έρευνες για την δηµιουργία

φαρµάκων και να γίνουν νέες µέθοδοι
παραγωγής φαρµάκων για να καλύψουν τις

ανάγκες του κόσµου.

Όµως όλα αυτά θυσιάζονται στον
βωµό του κέρδους. Σε αυτή την

κατάσταση πρέπει να αντισταθούµε και να
παλέψουµε για την αλλαγή της κοινωνίας.

Φώτης Φωτίου
Λύκειο Κύκκου Α΄

Ο ΙΟΣ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

Τυφώνες, τυφώνες, τυφώνες…
Από το Κατρίνα στη Βίλµα και από τη Βίλµα στο Στάν.
Χιλιάδες οι νεκροί στους φονικούς τυφώνες οι οποί-
οι µπορεί να είναι φυσικές καταστροφές αλλά τα
θύµατα ήταν αποτέλεσµα της ανθρώπινης µη παρέµ-
βασης. Οι τυφώνες αυτοί είναι αποτέλεσµα της οικο-
λογικής καταστροφής που αυτή τη φορά πλήττει την
Αµερική. Βλέπεις τι παθαίνεις, κύριε Μπούς για να
µην δέχεσαι τις συνθήκες του Κιοτο και του Ρίο για
την προστασία του περιβάλλοντος;

Τα πράγµατα είναι ξεκάθαρα: ένας τυφώνας κανονι-
κά γίνεται 1 φορά σε 11 µήνες ενώ εδώ µιλάµε για 13

µήνες και 15 τυφώνες! Αυτό σύµφωνα µε ερευνητές
αποδίδεται στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

Όπως και το φονικό Τσουνάµι που κτύπησε πέρυσι,
τα θύµατα µπορούσαν να αποφευχθούν ακόµη και για
τους Τυφώνες. Θα έπρεπε να έχουν συστήµατα ενη-
µέρωσης των κατοίκων και καλύτερη υποδοµή ώστε
να τους προστατεύσουν.

Όµως για ποια Αµερική µιλάµε; Οι Τυφώνες έγιναν
σε µια περιοχή που έφερε στην επιφάνεια την ‘άλλη’
Αµερική. 28% του πληθυσµού σε αυτές τις περιοχές

συνεχίζεται δίπλα
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ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας και 84% είναι
Αφροαµερικάνοι. 

Ο Μπούς και η Αµερικάνικη κυβέρνηση φαί-
νεται να µην νοιάζονται καθόλου για
αυτό το εξαθλιωµένο κοµµάτι
της Αµερικής. Η µόνη «χρησι-
µότητα» αυτών των
ανθρώπων είναι να επαν-
δρώνει τα στρατεύµατα για
τους πολέµους. Έτσι την
στιγµή που οι τυφώνες
κτύπησαν την Αµερική
του Νότου, στρατιώ-
τες που προέρχονται
από εκεί βρίσκονταν στο
Ιράκ για να βοηθήσουν τις ΗΠΑ να
«φέρουν δικαιοσύνη», µε συγχωρείτε
πετρέλαιο… 

Οι ζηµιές από τους τυφώνες ανήλθαν σε δις δολάρια
ενώ τα χρήµατα των ΗΠΑ για τον πόλεµο του Ιράκ
(ανά µήνα) φτάνουν το µισό περίπου της ζηµιάς. Ποιος
θα τα πληρώσει; Οι φτωχοί κάτοικοι ή το κράτος; Ο
Μπούς για ακόµη µια φορά δεν παίρνει την ευθύνη. 

Οι συχνοί τυφώνες έχουν επιπτώσεις και στον υπό-
λοιπο κόσµο. Κλείνουν τα διυλιστήρια και κλείνοντας
αυτά, εµείς τραβάµε τα µαλλιά µας για τις τιµές. Όσο

µειώνεται το πετρέλαιο τόσο ανεβαίνει η
τιµή του. Όσον αφορά τις εναλλακτικές

πηγές ενέργειας, αυτές είναι µόνο
για λίγους. 

Οι τυφώνες και τα αποτελέ-
σµατά τους δείχνουν την
αδυναµία του καπιταλιστι-
κού συστήµατος και των
εκπροσώπων του να
προστατεύσουν την φύση
και τους ανθρώπους. 

Αλλά φυσικά ο καπιταλι-
σµός βάζει το κέρδος

πάνω από όλα. Ούτε την
φύση ούτε τις ανθρώπινες

ζωές υπολογίζει. Όταν όµως η
φύση θέλει να εκδικηθεί....

Φώτης Φωτίου
Λύκειο Κύκκου A΄

Η 14η Αυγούστου 2005 είναι µια µέρα, που µπορούµε
να πούµε ότι σηµάδεψε την κυπριακή ιστορία. Το πρω-
τοφανές στα διεθνή χρονικά πολύνεκρο αεροπορικό
δυστύχηµα άφησε αµέτρητα αναπάντη-
τα ερωτήµατα, πολλές τραγικές και
συγκλονιστικές ιστορίες και τέλος
δυστυχισµένους ανθρώπους που εξα-
κολουθούν να περιµένουν κάποιες
απαντήσεις.

Στις εφηµερίδες διαβάσαµε διάφορα
για τα αίτια της πτώσης και υπάρχουν
οι αρµόδιοι που τα εξετάζουν µέχρι και
σήµερα. Η ουσία όµως είναι στο γιατί και όχι στο πώς.
Αυτοί οι θάνατοι µπορούσαν να αποφευχθούν, αν όλοι
όσοι έπρεπε έκαναν τη δουλειά τους. Φαίνεται όµως
ότι υπάρχουν βαριές ευθύνες τόσο στο κράτος όσο και
στην εταιρεία βέβαια που δεν δίστασε στο όνοµα του

κέρδους να θυσιάσει 121 ανθρώπινες ζωές. Αυτό το
συµπέρασµα βγαίνει άλλωστε και από τις αεροπορικές
τραγωδίες που ακολούθησαν διεθνώς, µέσα σε διάστη-

µα 1 µηνός! 

Οι εταιρείες low cost όπως η
HELIOS (η οποία αποδείχτηκε κατα-
στροφική), είναι επικίνδυνες, τόσο
για τον κόσµο που τις εµπιστεύεται
και ταξιδεύει µαζί τους, τόσο και για
τα πληρώµατα των αεροπλάνων.

Άξιζε λοιπό να πετάξουν 121 ψυχές
εξαιτίας της ανευθυνότητας της εταιρείας και του
κράτους;

Χαρά Λαµπριανίδου
Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α

Τα άρθρα µας θα τα βρείτε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.falies.org

ΟΤΑΝ ΕΣΒΗΣΕ Ο HELIOS



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

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


