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Θρησκευτικά: επιλογή ή υποχρέωση;

Το κυπριακό σχολείο (και κράτος) είναι στενά συν-
δεδεµένο µε την εκκλησία, που βρίσκεται παντού:
στην πρωινή προσευχή, στα σύµβολα µέσα κι έξω
από την τάξη, στους υποχρεωτικούς εκκλησιασµούς
και στο µάθηµα των θρησκευτικών. Αυτό δηµιουργεί
αρνητικό κλίµα, που φτάνει και στα όρια του ρατσι-
σµού, για τα παιδιά που ανήκουν σε άλλη θρησκεία ή
που δεν πιστεύουν σε καµία. 

Στους νέους κανονισµούς µπορεί ο µαθητής να πάρει
απαλλαγή από εκκλησιασµούς και θρησκευτικά, όµως
εξακολουθεί να είναι υποχρεωµένος να βλέπει
ορθόδοξα σύµβολα και να συµµετέχει σε ορθόδοξες
προσευχές. Έτσι, αυτή η
αλλαγή δεν είναι αρκετή
για το σεβασµό της θρη-
σκευτικής διαφορετικότη-
τας κάποιων µαθητών. 

Ακόµα, τελευταία, έχει
ξεκινήσει µια συζήτηση για
την µείωση των ωρών
διδασκαλίας των θρησκευ-
τικών, όπου όµως ακούγε-
ται µόνο η φωνή της
εκκλησίας κι όχι των
µαθητών και µάλιστα
αυτών που πιστεύουν σε
άλλη ή καµία θρησκεία.

Το τι και πώς διδάσκεται
στα Θρησκευτικά διαµορ-
φώνει και το πώς αντιµε-
τωπίζονται αυτά τα άτοµα. 

Στα θρησκευτικά µαθαίνουµε: 

Ότι µία είναι η αληθινή θρησκεία και θεός. Μέσα
όµως µε την επαφή µε τους συµµαθητές µας βλέ-
πουµε ότι υπάρχουν κι άλλες. 

Ότι η ορθόδοξη είναι η καλύτερη και ανώτερη από
τις άλλες και µας µαθαίνει τον ανθρωπισµό. Το ίδιο
δεν θα έλεγε κάθε θρησκεία; 

Έτσι µας γεµίζουν το µυαλό µας όχι µε σεβασµό για
τον άλλο αλλά µε καχυποψία. Έτσι, ακόµη και να
απαλλαγεί ο «αλλόθρησκος» ή «άθεος» µας δηµι-
ουργούν µια ρατσιστική στάση απέναντί του.

Έπειτα τα θρησκευτικά είναι υποχρεωτικό και εξε-
ταζόµενο µάθηµα. Άρα αν κάποιος δεν καταφέρει να
το περάσει τότε δεν περνάει την τάξη. Όµως γιατί 

είναι υποχρεωτικό να ξέρουµε την ιστορία και το
δόγµα της εκκλησίας για να περάσουµε την τάξη. Θα
γίνουµε έτσι καλύτεροι χριστιανοί;

∆εν είµαστε ενάντια στην θρησκευτική πίστη κανε-
νός. Παλεύουµε για το δικαίωµα του κάθε µαθητή
και πολίτη να πιστεύει σε όποια θρησκεία θέλει ή σε
καµία χωρίς να περιορίζει την θρησκευτική πίστη
του άλλου. Όµως για να γίνει αυτό θα πρέπει η
εκκλησία να αποκοπεί από το σχολειό. Η θρησκευτι-
κή διαπαιδαγώγηση θα πρέπει να περάσει στη θρη-
σκευτική κοινότητα έξω από το σχολείο. Μέσα από
το σχολείο θα πρέπει να µην προωθείται µία θρη-

σκεία αλλά η πραγµατική
ισότητα κι αναγνώριση της
διαφορετικότητας του
άλλου. 

Για αυτό πιστεύουµε ότι το
µάθηµα των θρησκευτικών
δεν θα πρέπει απλά να
µειωθεί αλλά να αλλάξει
χαρακτήρα και να γίνει
επιλεγόµενο. 

� Να γίνει θρησκειολογία
και να διδάσκει ισάξια
όλες τις θρησκείες. 

� Να γίνει επιλεγόµενο
ώστε η θρησκευτική
πίστη να µετατραπεί σε
επιλογή και όχι σε υπο-
χρέωση.

� Να φύγουν τα σύµβολα, οι προσευχές και οι εκκλη-
σιασµοί από τα σχολεία

Έτσι αν η θρησκεία γίνει επιλογή και όχι υποχρέω-
ση, θα µπορούµε να µάθουµε για όλες τις θρησκείες
ώστε να εξαλειφθεί ο φόβος για το άγνωστο. Επίσης
θα αλληλεπιδρούµε σε ένα περιβάλλον ουδέτερο
προς όλες τις θρησκείες γιατί η θρησκευτική πίστη
είναι προσωπική υπόθεση και όχι προσπάθεια επι-
βολής του ενός προς τον άλλο.

Έτσι θα µπορέσει το σχολείο να προβάλει τον σεβα-
σµό στην διαφορετικότητα για ένα δηµοκρατικό σχο-
λείο, για µια δηµοκρατική κοινωνία. 

Αθηνά Καρυάτη
Λευκωσία



Τι γίνεται µε την
εκδροµή στην Ελλάδα;

Όπως είχαµε αναφέρει στο προηγούµενο τεύ-
χος οι οργανωµένοι γονείς και το Υπουργείο
πρότειναν την κατάργηση της εκδροµής στην
Ελλάδα.

Τώρα όµως αυτό που αναφέρουν είναι ότι
θέλουν να ξεκινήσει ένας διάλογος για το
θέµα. Λένε ότι θα αναστείλουν την φετινή
εκδροµή, κι ότι αν αποφασίσουν να γίνεται θα
πάνε αυτοί που θα την χάσουν του χρόνου. 

Όµως σε αυτή την συζήτηση οι µαθητές δεν
εκπροσωπούνται πουθενά. Η ΠΣΕΜ, που δεν
εκπροσωπεί όλα τα γυµνάσια, συµφώνησε µε
την κατάργησή της εκδροµής! Όµως υπάρχουν
πολλοί µαθητές που θέλουν την εκδροµή, τους
οποίους δεν λαµβάνει υπόψη!

Η Νεολαία Ενάντια στον Εθνικισµό, αναγνωρί-
ζοντας το δικαίωµα των µαθητών να αποφασί-
ζουν για όσα τους αφορούν, ξεκίνησε εκστρα-
τεία τις πρώτες µέρες του Φεβρουαρίου για το
θέµα. Για να ακουστεί και η φωνή των µαθη-
τών που θέλουν την εκδροµή. 

Οι µαθητές ανταποκρίνονται πολύ θετικά στην
κίνησή µας αυτή. Έχουµε συγκεντρώσει ήδη
150 υπογραφές µέσα από τα σχολεία που
παρεµβαίνουµε κι από µαθητές σε κεντρικούς
δρόµους. Επίσης αρκετές συγκεντρώνονται
από µαθητές ανεξάρτητα µε την δική µας
δράση οπότε σίγουρα θα ξεπερνούν τις 150! 

Για να ακουστούµε όµως πιο δυναµικά πρέπει
να προχωρήσουµε πιο πέρα. 

Πρέπει να οργανωθούµε σε κάθε σχολείο µέσα
από δηµοκρατικές διαδικασίες και να ενωθού-
µε όλα τα σχολεία µαζί ώστε να διεκδικήσουµε
πιο δυναµικά αυτά που µας αφορούν. Πρέπει
να οργανωθούµε!

Από την σύνταξη

Ο Malcolm X υπήρ-
ξε ηγετική φυσιο-
γνωµία του αγώνα
των µαύρων για
διεκδίκηση της ισο-
τιµίας µεταξύ των
φυλών στην Αµερική.
Με τις οµιλίες του
ξεσήκωνε τα πλήθη
πράγµα που πείραξε
πολλούς. ∆ολοφονή-
θηκε το 1965 στη
Νέα Υόρκη.

To 1952 γίνεται µέλος στην οργάνωση Nation Of Islam (NOI)
που αγωνιζόταν για τα δικαιώµατα των νέγρων. Μετονοµάζεται
από Little σε X, καθώς θεωρεί το παλιό του επίθετο όνοµα
σκλάβου ενώ το Χ συµβολίζει τη χαµένη φυλετική του καταγω-
γή. Η δράση του στην οργάνωση προσέλκυσε πολλούς. Το 1963
εξαιτίας κάποιας δήλωσης του διατάζεται από την ΝΟΙ να σιω-
πήσει για 90 µέρες. Προφανώς η δήλωση του ήταν η αφορµή κι
όχι ο κύριος λόγος, αφού από χρόνια ήταν γνωστό πως τον
παρακολουθούσαν µυστικοί πράκτορες µε τους οποίους ο ηγέ-
της της ΝΟΙ είχε διασυνδέσεις.

Γι αυτό, το 1964 διακόπτει τις σχέσεις του µε την οργάνωση και
δηµιουργεί µια καινούρια, την Muslim Mosque, Inc. Ακολούθως
κάνει ταξίδια, κυρίως στη Μέση Ανατολή. Πολύς κόσµος τον
ακολουθούσε γιατί όπως κατάλαβε κι είχε δηλώσει: �Θα ενωθώ
µε όλους, δεν µε ενδιαφέρει τι χρώµα έχουν αρκεί να θέλουν να
αλλάξουν την άθλια κατάσταση που επικρατεί σε αυτό τον
κόσµο�. Χιλιάδες εργαζόµενοι τον ακολούθησαν και τον ενδυνά-
µωναν.

Οι ιδέες του µένουν αξέχαστες. Ήταν ένας άνθρωπος που κερ-
δίζοντας τον σεβασµό και την εκτίµηση του κόσµου πέρασε τις
αντιρατσιστικές του απόψεις που τόσο βοήθησαν και στήριξαν
τα αντιρατσιστικά κινήµατα ανά το παγκόσµιο. Οι φυλετικές
διακρίσεις όµως δεν έχουν εκλείψει ακόµη και θα πρέπει να
αγωνιζόµαστε εναντίον τους.

Νικόλας Ιωαννίδης
Grammar School, Λευκωσία

3

Malcolm X:
�Βάζουν το µυαλό µας σε µια τσάντα

και το παίρνουν όπου θέλουν�
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Στις 8 του Μάρτη κάθε χρόνο είναι η µέρα της γυναίκας.
Η µέρα που ο τύπος και τα κόµµατα ασχολούνται µε το
θέµα της ισότητας των 2 φύλων. Ο τύπος παρουσιάζει
πάντοτε επιτυχηµένες γυναίκες (επιχειρηµατίες, βουλευ-
τές κ.α). Κατά πόσο ανταποκρίνεται όµως η εικόνα που
παρουσιάζουν στην πραγµατικότητα;

Κάθε φορά που η ανεργία αυξάνεται οι γυναίκες είναι οι
πρώτες που πλήττονται.«Η γυναικεία ανεργία πράγµατι
επηρεάζει την πορεία ισότητας των 2 φύλων, αλλά εξυπη-
ρετεί το γενικό καλό, καθώς οι γυναίκες έχουν έτσι το
χρόνο να φροντίζουν το σπίτι και τα παιδιά τους!» (Καθη-
µερινή 17.3.2000). Ας µην ξεχνάµε ότι οι γυναίκες δηµι-
ουργούν µεγαλύτερα προβλήµατα στους εργοδότες τους
απ� ότι οι άντρες (π.χ άδεια εγκυµοσύνης).

Η εργασία της έξω από το σπίτι όµως δεν την απάλλαξε
από τα παραδοσιακά της καθήκοντα. Γυρνώντας στο σπίτι
πρέπει να φροντίσει τα παιδιά της και να µαγειρέψει για το
σύζυγό της. 

Η γυναίκα θυσιάζεται καθηµερινά αλλά η απάντηση της
κοινωνίας είναι ότι δεν είναι θυσία αυτό που κάνει και ότι
κάνει αυτό που ΟΦΕΙΛΕΙ να κάνει! 

Απ� ότι φαίνεται η ισότητα είναι µονόπλευρη. 

Εµείς ζητάµε: 
� µείωση του ωραρίου εργασίας 

� κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης που να βρίσκουν
δουλειά στις νοικοκυρές 

� ίση µοιρασιά της οικιακής εργασίας

� παιδοβρεφοκοµικούς σταθµούς σε κάθε γειτονιά για
διευκόλυνση των εργαζόµενων γυναικών

� σύνταξη και κοινωνική ασφάλιση των γυναικών που
ασχολούνται αποκλειστικά µε τα οικιακά.

Χαρά Λαµπριανίδου
Λύκειο Κύκκου Α, Λευκωσία

Αναστάτωση προκάλεσε η πρόσφατη εµφάνιση του «δρά-
κου» ― βιαστή. Η αστυνοµία, σε µια προσπάθεια να ηρε-
µήσει τις γυναίκες αλλά και να διαφυλάξει το
κύρος της, προέβαινε σε συλλήψεις «υπό-
πτων», κυρίως αλλοδαπών, οι οποίοι σέρνο-
νταν κατά δεκάδες στα αστυνοµικά τµήµα-
τα ― αν ήταν δε και παράνοµοι, απελαύ-
νονταν.
Μοναδικό στοιχείο σε βάρος τους, το
χρώµα του δέρµατός τους...
Οπότε ένα τόσο σηµαντικό γεγονός
όπως ο βιασµός έγινε αφορµή για την
εφαρµογή της «µεταναστευτικής» πολι-
τικής του κράτους και την έξαρση του
ρατσισµού τόσο από την αστυνοµία, τα
ΜΜΕ και την κοινωνία! Κάθε ένας «σκου-
ρόχρωµος» πολίτης ήταν ύποπτος. 
Πρέπει να παλέψουµε για τα δικαιώµατα των
µεταναστών, για να σταµατήσουν να είναι αποδιοποµπαί-
οι τράγοι για όποιο παράπτωµα «µολύνει» την «αγνή»
µας κοινωνία!

� και ο βιασµός
Ο βιασµός είναι το µόνο έγκληµα που συχνά το θύµα
στιγµατίζεται περισσότερο από το θύτη. Γι� αυτό το λόγο,
αλλά και για το φόβο εκδίκησης του δράστη αφού δεν
παρέχεται καµιά προστασία στο θύµα, πολλές περιπτώ-
σεις βιασµού αποσιωπούνται. 
Kαι στην περίπτωση όµως που το θύµα το καταγγείλει
του κάνουν τόσο εξαντλητικές ερωτήσεις για το ντύσιµό,
τη συµπεριφορά κτλ που στην ουσία είναι σαν δεύτερος

«βιασµός». Και µάλιστα, συχνά κατηγορούµενοι για βια-
σµό αθωώνονται µε βάση αυτά τα στοιχεία. Ακόµα και τα

τραύµατα παίζουν το ρόλο τους αφού όσα πιο
πολλά έχεις τόσο περισσότερο θεωρείται ότι
αντιστάθηκες. Αν δεν έχεις σηµαίνει ότι τα
ήθελες και τα παθες. Σε µια πατριαρχική
κοινωνία η τιµή της γυναίκας είναι πολυ-
τιµότερη και από την ίδιά της τη ζωή,
οπόταν αναµένεται να παλέψει µέχρι
τέλους.
Γενικά, είναι δύσκολο για µια γυναίκα να
αποδείξει ότι δεν «πήγαινε γυρεύο-
ντας». Αυτό οφείλεται στο ότι η κοινωνία
δεν έχει αποδεχτεί πλήρως το δικαίωµα

της να εκφράζεται όπως θέλει. Σε πολλές
κοινωνίες οι γυναίκες θεωρούνται υπεύθυ-

νες για το βιασµό τους κι εκτελούνται. Μέθο-
δοι εκτέλεσής τους ο λιθοβολισµός, το κάψιµο, το

τσεκούρι.
Ζητούµε:
1. αυστηρή εφαρµογή της υφιστάµενης νοµοθεσίας που

προβλέπει ισόβια φυλάκιση για τους βιαστές.
2. δηµιουργία κέντρων ψυχολογικής στήριξης θυµάτων.
3. ευαισθητοποίηση των αστυνοµικών και δικαστών.
4. απαγόρευση αναφοράς στο δικαστήριο για την εµφάνι-

ση και συµπεριφορά της γυναίκας ― θύµατος ώστε να
µη γυρίζει η δίκη σε βάρος της.

Χριστίνα Παναγή
Λευκωσία

Ο ∆ράκος ...

Ισότητα; Ποια ισότητα;



5

Tί είναι ο ρατσισµός; 
Το σύνολο των αντιλήψεων, συµπεριφορών και διακρί-
σεων, που φτάνουν µέχρι τη βία και τη φυσική εξόντω-
ση, σε βάρος ανθρώπων και οµάδων που προέρχονται
από διαφορετική 'φυλή' ή ράτσα. 

Yπάρχουν ανώτερες και κατώτερες
φυλές ή � ράτσες� ; 
H ύπαρξη καθαρόαιµων φυλών ή ανώτερων και κατώ-
τερων είναι ένας µύθος που δεν είχε ποτέ οποιαδήπο-
τε επιστηµονική βάση. H σύγχρονη γενετική, σύµφωνα
µε την οποία οι διαφορές στα γονίδια µεταξύ ανθρώπων
είναι ελάχιστες, καταρρίπτει εντελώς
αυτόν το µύθο, που καλλιεργήθηκε,
αρχικά, για να δικαιολογεί την αποι-
κιοκρατία και τη δουλεία και, αργότε-
ρα, την καπιταλιστική εκµετάλλευση. 

Πώς εµφανίζεται σήµερα
ο ρατσισµός; 
Ο ρατσισµός φαίνεται κυρίως µέσα
από τα επιχειρήµατα «οι ξένοι µας
παίρνουν τις δουλειές» ή «οι ξένοι
είναι εγκληµατίες».

Με αυτό τον τρόπο εύκολα δικαιολο-
γούν την οικονοµική και πολιτική
κρίση, φτώχεια, ανεργία κι έγκληµα
σκεπάζοντας τους πραγµατικά υπεύθυνους. 

Χρησιµοποιούνται από ρατσιστές, νεοναζί και ακροδε-
ξιούς στην Eυρώπη. Όµως αφήνονται να αναπαράγονται
κι από τις κυβερνήσεις και τα ΜΜΕ µια και αποπροσα-
νατολίζουν την κοινή γνώµη. 

Την ίδια ευθύνη έχουν και τα κόµµατα της αριστεράς
που αφήνουν άκριτα να αναπαράγονται αυτές οι ιδέες
και δεν δραστηριοποιούνται για την αποκατάσταση της
αλήθειας ή την στήριξη της αποδοχής αυτών των
ανθρώπων. 

Φταίνε οι µετανάστες για την ανεργία
και την εγκληµατικότητα;
∆ουλεύουν στα πιο βαριά κι ανθυγιεινά επαγγέλµατα,
µε εξευτελιστική αµοιβή των £150 ― £200 για 12 ή 16
ώρες δουλειάς, 6 και 7 µέρες τη βδοµάδα. Όµως η
ανεργία που έχει αυξηθεί τα τελευταία 2 χρόνια εντο-
πίζεται σε άλλα επαγγέλµατα (υπαλλήλους, εκπαιδευτι-
κούς κτλ). 

Όσο για το έγκληµα, τα ποσοστά µεταναστών που
εµπλέκονται δεν είναι µεγαλύτερα από αυτά των ντό-

πιων. Όµως κάθε φορά ακούµε αστυνοµία και MME να
τονίζουν ότι ο ένοχος/ ύποπτος είναι 'αλλοδαπός' κι
έτσι στιγµατίζονται όλοι. 

Μήπως είναι απαραίτητοι για το
σύστηµα;
Λειτουργούν ως φτηνά εργατικά χέρια για παραπάνω
κέρδος του εργοδότη. ∆ουλεύουν σε χώρους και µε
µεροκάµατα που δεν θα δεχόταν κανείς άλλος, βοηθώ-
ντας έτσι την οικονοµική ανάπτυξη της Κύπρου από το
1990 και µετά. 

Χρησιµοποιούνται για τον αποπροσανατολισµό του ντό-
πιου πληθυσµού για να µην κατηγο-
ρούν το κράτος ή το αφεντικό τους
που µειώνεται ο µισθός ή κόβονται
επιδόµατα, αλλά τους µετανάστες. 

Είναι όµως επιλογή
τους ή ανάγκη;
H καπιταλιστική παγκοσµιοποίηση
επιδείνωσε ακόµα περισσότερο την
αθλιότητα στις χώρες του 'τρίτου
κόσµου', ενώ ο άγριος καπιταλι-
σµός στις πρώην ανατολικές
χώρες κατέστρεψε τις όποιες
κατακτήσεις του λαού. Αποτέλε-
σµα; 200 εκ. παγκόσµια έγιναν

µετανάστες για µια καλύτερη ζωή στο 'δυτικό παράδει-
σο' (µέρος του οποίου θεωρείται κι η Kύπρος). 

Το κεφάλαιο κι η πολιτική των ανεπτυγµένων χωρών
είναι που τους αναγκάζει να έρθουν στη ∆ύση και να
κάνουν ότι δουλειά βρουν και µε όποιες συνθήκες για
να επιβιώσουν. 

Μπορεί να υπάρξει λύση;
Η δύναµη είναι στα χέρια µας. Θα πρέπει να εξηγή-
σουµε σε όσο περισσότερο κόσµο µπορούµε τα αίτια της
µετανάστευσης και να παλέψουµε µαζί τους για τη νοµι-
µοποίησή τους και για ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις
για όλους. 

Όσο όµως υπάρχει καπιταλισµός, θα υπάρχει πείνα,
εξαθλίωση, πόλεµοι. Kι εκατοµµύρια εξαθλιωµένοι θα
αναγκάζονται να µεταναστεύουν. Aγώνας λοιπόν για τη
νέα σοσιαλιστική κοινωνία. Mε σύµµαχους και συναγω-
νιστές τους 'κολασµένους της γης', τους µετανάστες.

∆ώρος Μιχαήλ
Λευκωσία

PATΣIΣMOΣ: MYΘOI KAI ΠPAΓMATIKOTHTEΣ

Π INAKAΣ (OI APIΘMOI)

Mετανάστες µε άδεια 
εργασίας  . . . . . . . . . . . . . . . . 52.000

Πόντιοι  . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

Σε παράκτιες εταιρείες 
(offshore)  . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

Xωρίς Xαρτιά (�παράνοµοι�)
(υπολογίζεται) . . . . . . . . . . . . 15.000

Aιτητές Aσύλου  . . . . . . . . . . 12.000

(Mόνο 1% παίρνουν το καθεστώς αναγνωρι-
σµένου πρόσφυγα)
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Μα καλά τι είναι αυτή η Ευρώπη-
Φρούριο; 
Ευρώπη-φρούριο είναι µια σειρά µέτρων που εφαρ-
µόζονται στην ΕΕ µετά τη συνθήκη ΣΕΓΚΕΝ. Αφο-
ρούν την είσοδο πολιτών από τρίτες χώρες στο έδα-
φος της ΕΕ, και την αστυνόµευση των συνόρων
της. Η επίσηµη εκδοχή είναι ότι αυτά τα µέτρα
υπάρχουν για να προστατεύουν την ΕΕ
από τροµοκράτες που πιθανόν να
εκµεταλλευτούν το δικαίωµα της
ελεύθερης διακίνησης εντός της
ΕΕ και για τη µείωση της εγκλη-
µατικότητας και της ανεργίας. 

Είναι όµως έτσι;
1) Σύµφωνα µε την λογική της

ΕΕ, όσο λιγότεροι πρόσφυ-
γες γίνονται δεκτοί, τόσο
λιγότερες πιθανότητες
υπάρχουν για τροµοκρατικό
χτύπηµα. Όµως το 99,9%
των ανθρώπων που ζητούν
πολιτικό άσυλο, δεν έχουν
καµία σχέση µε την τροµο-
κρατία. Αντιθέτως είναι οι
ίδιοι θύµατα της τροµοκρα-
τίας που ασκούν κάποια
απολυταρχικά καθεστώτα
στην πατρίδα τους. 

2) Υπάρχει ισχυρότερη αστυ-
νόµευση των σηµείων εισό-
δου στην ΕΕ, για να µην
µπορούν να µπουν παράνοµοι µετανάστες. Όµως οι
τροµοκράτες δεν µπαίνουν κρυµµένοι σε φορτηγά, στο
σύστηµα προσγείωσης κάποιου αεροσκάφους, ούτε καν
µέσα στο αµπάρι κάποιου από τα σαπιοκάραβα που
αρµενίζουν στη Μεσόγειο. Πόσο µάλλον εµπιστεύονται
την τύχη της αποστολής τους στα χέρια κάποιου δου-
λέµπορου. Αυτές οι λύσεις απελπισίας είναι «προνό-
µιο» πάµπτωχων µεταναστών που δεν µπορούν να
περιµένουν µέχρι να τους χορηγηθεί βίζα κι άδεια
παραµονής. 

3) Τα τελευταία χρόνια οι αριθµοί απελάσεων έχουν
αυξηθεί κατακόρυφα. Ο λόγος είναι ότι η διαδικασία
έχει γίνει πιο εύκολη. Μάλιστα οι απελάσεις γίνονται
πάραυτα, ακόµα και σε περιπτώσεις που η παραµονή
του απελαθέντος ατόµου κρινόταν αναγκαία για
ανθρωπιστικούς λόγους (όπως η περίπτωση Ιορδανού
πατέρα ενός ανήλικου παιδιού πρόσφατα στην Κύπρο). 

4) Εµποδίζουν τη χορήγηση άδειας παραµονής εντός ΕΕ
και για πολλούς µετανάστες, η είσοδος είναι απλά αδύ-
νατη . 

Η πολιτική αυτή δεν είναι µόνο άδικη, αλλά και
πλήρως αποτυχηµένη.

Γιατί, παρόλα αυτά:
Α) Ήδη έχουν γίνει δύο πολύνεκρα τροµοκρατικά

χτυπήµατα στην Ευρώπη (Μαδρίτη, Λονδίνο). 

Β) Η ανεργία έχει ανέβει κατακόρυφα στους
τοµείς των πτυχιούχων και όχι των

επαγγελµάτων όπου εργοδοτούνται
στην πλειοψηφία τους οι µετα-
νάστες. 

Γ) Οι δείκτες της εγκληµατικό-
τητας δεν έχουν πέσει
ποσώς. Από έρευνα που
έκανε το ίδιο το ελληνικό
Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξε-
ως, όµως φαίνεται ότι για
αυτό δεν φταίνε οι ξένοι,
καθώς το µεγαλύτερο ποσο-
στό βίαιων εγκληµάτων δια-
πράχθηκε από ντόπιους. 

Άρα κάτι άλλο συµβαίνει.
Μήπως η ΕΕ τρέχει να µπα-
λώσει, θυµατοποιώντας
τους µετανάστες και τους
πρόσφυγες, τα κακώς έχο-
ντα της νεοφιλελεύθερης
δοµής της; 

Πάντως ότι και να κάνει εµείς
συνεχίζουµε να παλεύουµε: 
� Για µια Ευρώπη ανοιχτή σε όλους τους πολιτισµούς 

� Για µια Ευρώπη µε ίσες ευκαιρίες για όλους 

� Για µια Ευρώπη των λαών και όχι του Κεφαλαίου 

� Για µια Ευρώπη όπου η αποικιακή-ιµπεριαλιστική νοο-
τροπία θα ανήκουν στο παρελθόν 

� Για µια Ευρώπη χωρίς ρατσισµό,φασισµό, χωρίς πολέ-
µους και χωρίς τη συµµετοχή σε αυτούς

� Για µια σοσιαλιστική Ευρώπη

Νικόλας Κοκκάλης
Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών (4o έτος)
Πανεπιστήµιο Κύπρου

Fortress Europe ― Η Ευρώπη θεωρεί
τους µετανάστες ανεπιθύµητους

2022 � A new European order 
Robot guards patrolling the border 

Cybernetic dogs are getting closer and closer 
Armoured cars and immigration officers 
Asian Dub Foundation - Fortress Europe 
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Η κυβέρνηση δείχνει ακόµη µια φορά το αντιµετανα-
στευτικό και ρατσιστικό της πρόσωπο. 

Οι ρίζες του ρατσισµού είναι τα οικονοµικά συµφέροντα.
Ο πλούσιος καταπιέζει το φτωχό που στην περίπτωση
αυτή είναι σκουρόχρωµος. 

Αφού αυτοί οι άνθρωποι, µε τα εξευτελιστικά µεροκά-
µατα έπαιξαν το ρόλο τους στην ντόπια οικονοµία, τώρα
τους διώχνουν για να µην προλάβουν να αποκτήσουν τα
ίδια δικαιώµατα µε τους Κύπριους εργαζόµενους. 

Στις 23/1/06 µπήκε σε ισχύει η οδηγία 2003/109/ΕΚ
του Συµβουλίου της Ευρώπης που προνοεί την µόνιµη
διαµονή κι εργασία για υπηκόους χωρών που δεν ανή-
κουν στην ΕΕ και που συµπλήρωσαν τουλάχιστον 5 χρό-
νια νόµιµης διαµονής κι εργασίας στο έδαφος µιας
χώρας της ΕΕ. 

Όµως η οδηγία δεν εφαρµόστηκε. Η κυβέρνηση απέφυ-
γε να κάνει νόµο και κανονισµούς, νοµίζοντας ότι θα
περνούσε απαρατήρητο ακόµη κι αν πέρασε η προθεσµία
που έδωσε η ΕΕ. Αυτό φυσικά δεν θα το έκανε αν η οδη-
γία αφορούσε την µείωση µισθών, ιδιωτικοποιήσεις ή
την αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης. Έτσι δεν έγινε

νόµος µε κανονισµούς και διοικητικές δοµές για το
θέµα. Γιατί; Μα για να λήξουν οι άδειες παραµονής των
αλλοδαπών, ώστε να θεωρούνται παράνοµοι και να µπο-
ρούν να τους απελάσουν. Κι έτσι, άρχισε ένας πόλεµος
µε τις ευλογίες του κράτους. 

Η αστυνοµία ασκώντας πολιτική τροµοκρατεί εργοδότες
και µετανάστες. Με τηλεφωνήµατα απειλούν τον εργο-
δότη ότι θα έχει προβλήµατα µε το νόµο, θα µπει στη
µαύρη λίστα κτλ και το µετανάστη ότι θα συλληφθεί και
θα απελαθεί. Τους αναγκάζει έτσι να συµφωνήσουν να
φύγουν για τη χώρα τους δηλαδή αναγκαστική απέλαση. 

∆υστυχώς όταν η αστυνοµία έχει αυτό το δικαίωµα η
κατάληξη είναι ένας άκρατος ρατσισµός και ξενοφοβία.
Ένα κράτος αστυνοµοκρατούµενο, εθνικιστικό, ρατσι-
στικό, που δεν σέβεται τα δικαιώµατα των πολιτών του,
πόσο µάλλον των ξένων που ζουν κι εργάζονται εδώ. 

Πρέπει να παλέψουµε όλοι µαζί ενωµένοι, Κύπριοι και
ξένοι, για τα δικαιώµατά µας, για µια άλλη κοινωνία. 

Ανθούλης Π.
Λευκωσία

�ΑΝΤΕ ΝΑ ΦΕΥΓΕΤΕ�!
Οι µετανάστες ξανά στο στόχαστρο της

αστυνοµίας και της κυβέρνησης

Στις 26/2/06 γύρω στα 300 άτοµα διαδήλωσαν για το δικαίωµα µακροχρόνιας παραµονής των
µεταναστών στην Κύπρο. Αυτό είναι η αρχή και ένα δείγµα ότι αν δεν σεβαστούν τα δικαιώµα-
τά µας θα µας βρουν µπροστά τους.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΙΣ 26/2/06
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΕΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΥΓΑ
Στην Κύπρο ζουν 12.000 αιτητές ασύλου, από
τους οποίους µόνο το 1% παίρνει στο τέλος το
καθεστώς αναγνωρισµένου πρόσφυγα. Πώς
όµως είναι να είσαι πολιτικός πρόσφυγας; Ακο-
λουθεί συνέντευξη από ένα πολιτικό πρόσφυγα,
το Μεχµέτ από το Κουρδιστάν. 

― Γιατί έπρεπε να εγκαταλείψεις τη χώρα σου; 

― Θέλοντας την ελευθερία για την
πατρίδα µου και για όλο τον κόσµο,
οργανώθηκα στο Μαρξιστικό κόµµα
κι είχα πολιτική δράση. Γι� αυτό, η
τουρκική αστυνοµία µε κυνηγούσε.
Στο τέλος φυλακίστηκα για 8 1/2
χρόνια. Αν επιστρέψω θα πάω
ξανά στη φυλακή για 10 ή και 20
χρόνια. 

― Πώς ήρθες στην Κύπρο; 

― Με καράβι. Φυσικά χωρίς χαρτιά
που να φανερώνουν ότι είµαι Κούρ-
δος, αλλά µε τουρκική ταυτότητα. 

― Τώρα πώς ζεις, πώς τα βγάζεις πέρα; 

― ∆εν µπορώ να δουλέψω επειδή είµαι πολιτικός
πρόσφυγας. ∆εν µπορείς να βρείς εύκολα δου-
λειά, µόνο σε αγροτικές εργασίες, βενζινάδικα,
οικοδοµές και ως καθαριστής και πάλι πολύ
δύσκολα. Ως πολιτικός πρόσφυγας δεν επιτρέπε-
ται να εργάζεσαι σε εργοστάσια, γραφεία κτλ. Τα
δε µεροκάµατα που δίνουν οι Κύπριοι εργοδότες
κυµαίνονται στις £5-£10. Με αυτά όµως δεν µπο-
ρείς να πληρώσεις το λεωφορείο, το νοίκι. Έτσι,
περιµένω να µε καλέσει το κέντρο αιτητών ασύλου
για συνέντευξη, προκειµένου να µου εγκρίνουν το
πολιτικό άσυλο. 

― Η κυβέρνηση σου δίνει κάποιο επίδοµα; 

― Αυτό είναι µεγάλο πρόβληµα. ∆εν πληρώνουν.
Όλο λένε «αύριο» και «θα πάρουµε κάποια τηλέ-
φωνα» κτλ. Οι πρόσφυγες έχουν µεγάλο πρόβλη-
µα. ∆εν έχουν σπίτι και δουλειά. Νοµίζω ότι η
κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει κάτι, ειδικά µε την
πρόνοια. Και πρέπει να µε βοηθήσουν. Προσπά-
θησα 4 φορές και µόνο 1 πήρα χρήµατα από το
κράτος, £292 για έναν µήνα. 

― Τι γνώµη έχεις για τους Κύπριους; 

― Νοµίζω ότι δεν συµπαθούν πολύ τους πρόσφυγες.
Χρειαζόµαστε άδεια παραµονής. Η επιβίωση είναι
πολύ σηµαντική. ∆εν µπορούµε να επιστρέψουµε.
Αν πάω πίσω θα µε βάλουν φυλακή. Όταν πας
έξω στον κόσµο πρώτα ρωτούν από πού είσαι.
Όταν λες ότι είσαι από το Κουρδιστάν, Πακιστάν
κτλ, φεύγουν. Θα πρέπει να ρωτάνε όµως, να
γνωρίσουν, να καταλάβουν τον άλλο, για να παλέ-

ψουν µαζί για τα κοινά προβλήµατά
µας. 

― Τι µήνυµα θα ήθελες να στεί-
λεις στη νεολαία της Κύπρου
ως πολιτικός πρόσφυγας;

― Θα πρέπει να βοηθούν όσους
έχουν προβλήµατα όταν µπο-
ρούν όπως τους πολιτικούς
πρόσφυγες. Να ενωθούν µαζί
τους και να δράσουν µαζί δυνα-
µικά και σε διεθνές επίπεδο για
τα προβλήµατα του κόσµου.
Γιατί τα προβλήµατα µας είναι
κοινά. Θα πρέπει να οργανω-
θούν. 

― Τι θα έλεγες στην κυβέρνηση για τα προβλή-
µατα που αντιµετωπίζεις. Τι περιµένεις από
αυτούς; 

― Αυτή η κυβέρνηση είναι η ίδια µε την κυβέρνηση
κάθε καπιταλιστικής χώρας. Την ελάχιστη βοή-
θεια που µας δίνουν δεν την δίνουν επειδή θέλουν
αλλά επειδή είναι αναγκασµένοι να το κάνουν. Και
ότι συµµετέχει σε αυτήν το κατ� όνοµα κοµµουνι-
στικό κόµµα ΑΚΕΛ δείχνει ότι όλα τα παραδοσια-
κά κόµµατα είναι ίδια. 

Θα πρέπει να αλλάξουµε την κυβέρνηση, τους
νόµους και τις πολιτικές της. Κι αυτά είναι προ-
βλήµατα πολλών ανθρώπων όχι µόνο των πολι-
τικών προσφύγων είναι και πολλοί κύπριοι που
υποφέρουν από τις πολιτικές αυτής της κυβέρ-
νησης. 
Απάντησή µας σε όλα αυτά είναι η κοινή πάλη
για µια καλύτερη κοινωνία �

Η συνέντευξη δόθηκε στον
Theo Ιερωνυµίδη,
Grammar School, Λευκωσία 
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Το περασµένο καλοκαίρι πήγα στο camping που διορ-
γάνωνε η Y.R.E. (Youth against Racism in Europe -
Νεολαία Ενάντια στο Ρατσισµό στην Ευρώπη) στην
Αµοργό. Εκεί γνώρισα πολλούς φίλους και ανάµεσά
τους και µετανάστες .Όλοι τους ήταν θύµατα του
ρατσισµού. Υπήρχαν και περιπτώσεις που η ιστορία
τους ήταν πέρα από τα όρια της ανθρώπινης λογικής!
Φαντάσου να ζεις µε µια σφαίρα µέσα στο σώµα σου!
Γιατί αυτά ήταν τα αποτελέσµατα της ρατσιστικής επί-
θεσης Καζάκου το 1999 στην Αθήνα που βγήκε για να
«καθαρίσει την Ελλάδα από τους µετανάστες». 

Όµως οι τόσο �εχθρικοί� και �κακοί� µετανάστες, κατέ-
ληξαν να είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι συµπαθέ-
στατα άτοµα και δεν είναι όπως µας τους περιγράφουν
ότι παίρνουν τάχα τις δουλειές µας. Αυτοί οι ανθρώ-
ποι είναι όπως εµάς και ψάχνουν ένα καλύτερο µέλ-

λον. Πολλοί από αυτούς αναγκάζονται να φύγουν από
τις χώρες τους για οικονοµικούς ή πολιτικούς λογούς.

Έρχονται εδώ φιλήσυχα άτοµα και αντιµετωπίζονται
πολλές φορές µε το χειρότερο τρόπο, ακόµα και µε
βία που καταλήγει σε πολύ άσκηµο τέλος. Φανταστεί-
τε εσείς να πηγαίνατε σε µια ξένη χώρα και να σας
αντιµετώπιζαν σαν σκουπίδια, να σας βρίζουν και να
σας κακοποιούν. 

Για αυτό πρέπει να σταµατήσει αυτός ο ρατσισµός που
όλο και αυξάνεται στην Κύπρο αλλά και σε όλο τον
κόσµο και να αρχίσουµε να είµαστε φίλοι µε όλους.
Γιατί άλλοι φταίνε για την σηµερινή κατάσταση κι όχι
οι µετανάστες .

Πέδρο Λεµούς Παγιάτσος
Γυµνάσιο ∆ιανέλλειου και Θεοδότου, Λευκωσία

Ο Μπικόνγκο Ραµαντάνι γεννήθηκε στο Κονγκό. Μια από τις πιο
φτωχές χώρες στον κόσµο µε µέσο εισόδηµα $100 το χρόνο!
Χίλιοι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε µέρα από πείνα και έλλειψη
φαρµάκων για απλές ασθένειες! Μια χώρα όπου οι εκτελέσεις,
τα βασανιστήρια, οι βιασµοί, οι εθνικές συγκρούσεις δεν σταµα-
τούν ποτέ. 
Ο Μπικόνγκο είναι πρόσφυγας από το 1970. Στην Ελλάδα πήγε
το 1992, ελπίζοντας να βρει ένα ειρηνικό καταφύγιο, όπως ανα-
φέρει ο ίδιος. Όµως, το 1994 συλλαµβάνεται και µε µια δίκη των
15' φυλακίζεται για 5½ χρόνια! Για να ανακαλυφθεί στη 2η δίκη
ότι ήταν εντελώς αθώος.
Είναι πρόσφυγας για 35 χρόνια (ζώντας µέσα στον πόλεµο, τη
φτώχεια, την αστυνοµική καταπίεση, το ρατσισµό) κι όµως ακόµα
περιµένει από την ελληνική κυβέρνηση να του αναγνωρίσει
πλήρη δικαιώµατα πρόσφυγα. 
Ο Μπικόνγκο αντιµετώπισε αυτό που αντιµετωπίζει το 90%
τουλάχιστον των µεταναστών και των προσφύγων στην Ελλάδα.
Και µιλάµε από ψευδείς κατηγορίες έως και προσπάθειες φυσι-
κής εξόντωσης. Στην ερώτηση, γιατί όλα αυτά, ο Μπικόνγκο
δίνει την απάντηση που του ''µάθανε'' τα όργανα του νόµου και
όχι µόνο. "Κατάλαβα πως το να είσαι µαύρος είναι από µόνο του
έγκληµα...". Ο Μπικόνγκο συµµετέχει ενεργά στο αντιρατσιστικό
κίνηµα και σε όλα τα κινήµατα και διαδηλώσεις µεταναστών.
Μέχρι στιγµής από εκστρατεία του ελληνικού τµήµατος της
Y.R.E. (Youth Against Racism in Europe � Νεολαία Ενάντια στο
Ρατσισµό στην Ευρώπη) έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες υπο-
γραφές και σηµαντική οικονοµική ενίσχυση για την στήριξη του
Μπικόνγκο.

Αµαλία Λοϊζίδου
Λευκωσία

Σκέψεις για τον ρατσισµό, µε αφορµή το αντιρατσιστικό κάµπινγκ της Y.R.E.

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟ ΣΤΟΝ ΜΠΙΚΟΝΓΚΟ ΡΑΜΑΝΤΑΝΙ
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Στην Κύπρο υπάρχει ρατσισµός σε πολλά θέµατα. Πολύ
έντονα φαίνεται όµως, ο ρατσισµός κατά των ανθρώ-
πων που η καταγωγή τους είναι από τον Πόντο.

Ακούγονται πολλά ανέκδοτα τα οποία τους δείχνουν
σαν να έχουν µειωµένη νοηµοσύνη. Η χαρακτηριστική
φράση όταν θέλεις να πεις σε κάποιον πως έχει χαµη-
λή νοηµοσύνη ; " Μα είσαι Πόντιος;�� Σε αυτά φαίνεται
καθαρά ο ρατσισµός ενάντια σε αυτούς τους ανθρώ-
πους..

Τα παιδιά µε αυτή την καταγωγή, δεν είναι αποδεχτά
από την κοινωνία του σχολείου, αφού τους αντιµετωπί-
ζουν σαν να είναι εγκληµατίες. Σε πολλά σχολεία γίνο-
νται καυγάδες ανάµεσα σε Κύπριους και στα παιδιά αυτά

ακόµα και για ασήµαντους λόγους. Τους βλέπουν εχθρι-
κά και περιµένουν µια ευκαιρία να δείξουν το ρατσισµό
τους.

Αυτό το µάθηµα ρατσισµού γίνεται κι από τους µεγά-
λους στην καθηµερινή τους ζωή, αφού λένε ότι για την
ανεργία στην Κύπρο φταίνε αυτοί οι άνθρωποι που µας
��παίρνουν�� τις δουλειές.

Και τα µεγάλα ερωτήµατα που θέτω: Αυτοί δεν είναι
άνθρωποι; Πώς µπορούν να ζήσουν χωρίς δουλειά στην
Κύπρο και να φροντίζουν την οικογένεια τους; Τα παι-
διά τους δεν µπορούν να έχουν µόρφωση όπως και τα
άλλα παιδιά; Τι το διαφορετικό έχουν;

Το συµπέρασµα είναι πως αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν
καµία διαφορά µε εµάς και πρέπει να έχουν τα ίδια
δικαιώµατα. ∆ουλεύουν για να φροντίζουν την οικογέ-
νεια τους και να ζουν, και πηγαίνουν στο σχολείο για
τον ίδιο λόγο που πάµε εµείς. Πρέπει να σταµατήσει ο
ρατσισµός γιατί είµαστε όλοι ίσοι και έχουµε τα ίδια
δικαιώµατα.

Tζιόζεφ Χ��Ιωάννου
Τεχνική Σχολή Γ, Λευκωσία

Ρατσισµός ενάντια σε παιδιά ποντιακής καταγωγής

Το να προσπαθείς να ξεκινήσεις µια νέα ζωή και ο
κόσµος να σε διώχνει, είναι οδυνηρά δύσκολο. Σε
κάποιες περιπτώσεις εάν έχεις άσχηµο παρελθόν τότε
είναι µια µάχη που πρέπει να την δώσεις µόνος.

Για τους ανθρώπους που είχαν παλιά εκτίσει ποινή
φυλάκισης ή πρώην ναρκοµανείς είναι χειρότερα τα
πράγµατα. Ο κόσµος τους αντιµετω-
πίζει σαν τέρατα. ∆εν τους θέλουν
δίπλα τους, σπέρνουν φήµες για το
άτοµο τους ή και ακόµα κινούν
«νήµατα» ώστε να υπάρξουν εµπό-
δια στο ξεκίνηµα της νέας ζωής.

Επειδή έκαναν κάποια λάθη στο
παρελθόν δεν σηµαίνει ότι δεν µπο-
ρούν να έχουν µια δεύτερη ευκαιρία.
Κι όµως το κράτος, η µαφία αλλά και
ο απλός καθηµερινός κόσµος γεµά-
τος προκαταλήψεις και ρατσισµό δεν τους το επιτρέ-
πει αυτό. 

Σε πολλές περιπτώσεις τους φέρονται σαν σκουλήκια.
∆εν µπορούνε να βρούνε δουλειά αλλά ούτε καν ένα
µέρος να µείνουν και να ξεκινήσουν από την αρχή. ∆εν
τους κρίνουν από τις τωρινές τους πράξεις αλλά από
το παρελθόν τους. 

Λες και τα χρόνια στην φυλακή και ο πόνος της απε-
ξάρτησης δεν ήταν αρκετή τιµωρία για αυτούς. 

Μια αληθινή ιστορία ενός τέτοιου ανθρώπου περιγρά-
φεται στην ταινία «ο Βασιλιάς» του Νίκου Γραµµατι-
κού. ∆είχνει ότι δεν υπάρχει καµία διέξοδος για

αυτούς τους ανθρώπους. Είτε επι-
στροφή στα ναρκωτικά, είτε στην
φυλακή, είτε στην αυτοκτονία. Σαν να
µην υπάρχει καθόλου χώρος για
αυτούς τους ανθρώπους. 

Όµως ακόµη κι αυτοί οι άνθρωποι
έχουν δικαίωµα στη ζωή και το δικαί-
ωµα για µια νέα ζωή, µια δεύτερη
ευκαιρία. 

Πρέπει επιτέλους να καταλάβουµε
πως όλοι είµαστε ίσοι και έχουµε

αισθήµατα. Καταλαβαίνουµε τι γίνεται γύρω µας. Να
δείξουµε ότι νοιαζόµαστε. Ενωµένοι κάνουµε πολλά.
∆ιχασµένοι ξεχνάµε να είµαστε άνθρωποι ...

Ήβη Γιασµίν Παγιάτσου
Λύκειο Κύκκου Α, Λευκωσία

Πρώην ναρκοµανείς, φυλακισµένοι ...
ένα στίγµα που τους κυνηγάει πάντα 

ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΟΤΑΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΒΓΑ∆ΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ �Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ�
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Οµοφυλοφιλία είναι η επιλογή κάποιων ανθρώπων να
έχουν σεξουαλικές σχέσεις µε ανθρώπους του
ίδιου φύλου µε αυτούς. 

Η οµοφυλοφιλία υπήρχε πάντοτε καθώς
είναι µια φυσική επιλογή κάποιων
ανθρώπων. Σε αρχαιότερους πολιτι-
σµούς, αυτές οι σχέσεις δεν καταδικάζο-
νταν ποτέ. 

Στην συνέχεια όµως η ηθική του δυτικού
κόσµου καλλιέργησε την ιδέα ότι ήταν κάτι
το αφύσικο.

Θεωρείται ότι οι οµοφυλόφιλοι είναι διαφορετικοί-
κατώτεροι από τους άλλους. Αυτό οδηγεί τον κόσµο
στο να τους κατακρίνουν, µε διάφορα χαρακτηριστικά
επίθετα, και να τους αποκλείουν από την κοινωνία µε

τον χειρότερο τρόπο µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται
ρατσισµός. 

Η επιστήµη όµως έχει αποδείξει ότι η οµο-
φυλοφιλία δεν έχει σχέση µε τις ορµόνες ή
το DNA των ανθρώπων αλλά αποτελεί
καθαρά σεξουαλική επιλογή. 

Για την ελευθερία επιλογής και ερωτικής
έκφρασης πρέπει να παλέψουµε, τόσο για
τους οµοφυλόφιλους όσο και για τους ετε-

ρόφυλους και όλοι µαζί. 

Οπότε η οµοφυλοφιλία δεν πρέπει να καταδι-
κάζεται ούτε και να αποτελεί λόγο αποκλεισµού

από την κοινωνία και όλες τις δραστηριότητες της. 

Χριστιάνα Ιωαννίδου
Γυµνάσιο ∆ιανέλλειου και Θεοδότου, Λευκωσία

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

Οµοφυλόφιλοι: απλά κάνουν διαφορετικές επιλογές!
Πάλη για ελευθερία ερωτικής έκφρασης!

Στον κόσµο υπάρχουν διάφορα άτοµα µε ειδικές ανά-
γκες. Στην Κύπρο βρίσκουν όλο και πιο πολλά εµπό-
δια στο δρόµο της κοινωνίας. Για
παράδειγµα, στο νησί µας υπάρχουν
800 κωφοί και δουλεύουν µόνο
140, κυρίως ως καθαριστές.

Στη βουλή έγινε πρόταση για εξέ-
ταση για την καταπάτηση ανθρωπί-
νων δικαιωµάτων των κωφών. Έγι-
ναν 2 συνεδριάσεις για το θέµα, η
τελευταία στις 5/4/2005. Όχι
µόνο δεν λύθηκε το πρόβληµα, αλλά
το θέµα δεν απασχόλησε ξανά τη
βουλή µέχρι και σήµερα.

Σύµφωνα µε Υπόµνηµα της Οµο-
σπονδίας Κωφών Κύπρου δεν ανα-
γνωρίζεται η νοηµατική ως επίσηµη
γλώσσα της Κυπριακής ∆ηµοκρα-
τίας, ούτε το απολυτήριο της σχο-
λής κωφών. Έτσι, εκατοντάδες
κωφά παιδιά µένουν αµόρφωτα, ενώ η ενηµέρωση
των κωφών στη νοηµατική από τα Μ.Μ.Ε. γίνεται
µόνο στο δεκάλεπτο δελτίο ειδήσεων κι έτσι, αποµο-
νώνονται πολιτικά. 

Από σχεδόν όλα τα νοσοκοµεία της Κύπρου κι ιδιαί-
τερα από το Νοσοκοµείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ

όπου και λειτουργεί παιδιατρικό
τµήµα, δεν υπάρχει το ανιχνευτι-
κό πρόγραµµα για απώλεια
κώφωσης σε όλα τα νεογνά. Επί-
σης δεν προσφέρεται δωρεάν
λογοθεραπεία στα παιδιά που το
έχουν ανάγκη. Και τέλος, από
4173 παιδιά µε ειδικές ικανότη-
τες σε όλη την Κύπρο, µόνο 163
παρακολουθούν το πρόγραµµα
της ειδικής εκπαίδευσης στο
οποίο εργάζονται µόλις 22 ειδικοί
δάσκαλοι.

Φυσικά στην Κύπρο δεν καταπα-
τούνται τα ανθρώπινα δικαιώµα-
τα των κωφών µόνο, αλλά κι
όλων των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες. Γενικά, το κράτος δεν
παρέχει τα απαιτούµενα για να

ζουν και αυτοί µια «ανθρώπινη» ζωή, σαν τους
«άλλους»...

Φώτης Φωτίου
Λύκειο Κύκκου Α, Λευκωσία

Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 140 ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 800 ΚΩΦΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ



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/


