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E D I T O R I A L

... Είχε έρθει στην τάξη µας η υπεύθυνη καθη-
γήτριά µας για να µας ενηµερώσει για τους
κανονισµούς του σχολείου. Άρχισε να λέει για
τις απουσίες, τις αποβολές, την στολή, τις
άδειες εξόδου και εισόδου. Της λέω:

� Κυρία, παρατήρησα ότι µας λέτε µόνο για το
τι πρέπει να προσέχουµε για να µην µας
βάλετε αποβολή και για τις απουσίες και δεν
µας λέτε για τα δικαιώµατά µας, την ελευθε-
ρία της έκφρασής µας.

� Ποια δικαιώµατα; Έχετε και δικαιώµατα;

� Καλά, γιατί δεν µας δίνετε όλους τους κανο-
νισµούς; 

� ∆εν υπάρχουν γραπτώς, απλά τους λέµε. 

Τζόζεφ Μποράη
Γυµνάσιο Αγ. ∆οµετίου, Λευκωσία

Οι κανονισµοί υπάρχουν από τον
Αύγουστο στα γραφεία των διευθυντών
και καθηγητών στο σχολείο µας, αφού
τους στάληκαν µε εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Πολιτισµού. 

Μπορεί να παρουσιάζονται θετικοί σε
κάποια σηµεία, αλλά περιορίζουν την
έκφρασή µας, την ελευθερία µας και τα
δικαιώµατά µας. Οι µαθητές έχουν
δικαιώµατα και έχουµε το δικαίωµα να
τα ξέρουµε. 

Αυτό προσπαθούµε να κάνουµε µε αυτό
το τεύχος, µια έκτακτη έκδοση του The
Wall, εφηµερίδα της Νεολαίας Ενάντια
στον Εθνικισµό, που είναι αφιερωµένο
εξολοκλήρου στις τροποποιήσεις των
κανονισµών λειτουργίας των δηµόσιων
σχολείων µέσης εκπαίδευσης. 
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Τελικά ενηµερωθήκαµε για τους
κανονισµούς και πώς;
Την πρώτη µέρα του σχολείου, οι προσωρινοί µας υπεύθυνοι
καθηγητές µας ενηµέρωσαν για τους καινούριους κανονι-
σµούς παιδείας. Μας είπαν µόνο για την στολή και τις απου-
σίες, δηλαδή µόνο για τις υποχρεώσεις µας. Όταν όµως
ζητήσαµε να δούµε όλα εκείνα τα φυλλάδια που κρατούσαν µε
τους υπόλοιπους κανονισµούς, η απάντηση ήταν «όχι τώρα
έχω δουλειά» και µετά γίνονταν καπνός. Αυτό συνεχίστηκε
και τις επόµενες µέρες που ζητούσαµε τους κανονισµούς από
την γραµµατεία ή άλλους καθηγητές. Έτσι η «ενηµέρωσή»
µας περιορίστηκε στις «ερµηνείες» που έδιναν οι καθηγητές
µας στους κανονισµούς. 

Και να πώς καταλαβαίνουν οι καθηγητές
µας τους κανονισµούς!!!
Με το ξεκίνηµα της σχολικής χρονιάς, έκαναν την εµφάνισή
τους και τα µαργαριτάρια κάποιων καθηγητών µας. ∆ιαβάστε
µερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα:

� Με τη στολή πειθαρχούµε καλύτερα!

� ∆εν υπάρχει ανταγωνισµός και συγκρίσεις όσο έχουµε την
στολή!

� Θα ήταν ωραία να φορούµε και εκτός σχολειου την στολή
για να δείχνουµε ότι είµαστε µαθητές!

� Η τάξη είναι ιερή, γι� αυτό καθώς µπαίνουµε πρέπει να
κάνουµε τον σταυρό µας! 

� Έχετε δικαίωµα της έκφρασης από την στιγµή που µιλάτε
µεταξύ σας µέσα στην τάξη!

(Αν έχεις και εσύ δικά σου παραδείγµατα να προσθέσεις,
στείλε µας e-mail !!!! yrecyprus@yahoo.co.uk )

Μυριάνα Χρίστου
Παγκύπριο Γυµνάσιο, Λευκωσία

ΟΧΙ!
∆ΕΝ ΓΡΑΦΕΙ
ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ!

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΛΟΙΠΟΝ;



Την ∆ευτέρα 26/09 στην επαρχία της Πάφου, η Τεχνική
σχολή Πάφου, το Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας, αλλά και
σε κάποια σχολεία της Λεµεσού και την Τρίτη 27/09 στις
υπόλοιπες επαρχίες οι µαθητές µέσης εκπαίδευσης κινη-
τοποιήθηκαν για την µείωση των απουσιών που προβλέ-
πουν οι νέοι Κανονισµοί Λειτουργίας των ∆ηµοσίων Σχο-
λείων Μέσης Εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε τις αλλαγές, αν
κάνει ένας µαθητής κατά το τελευταίο τρίµηνο 14 µέχρι 17
αδικαιολόγητες απου-
σίες ή σύνολο απουσιών
42 µέχρι 50 και 87
δικαιολογηµένες απου-
σίες παραπέµπεται σε
ανεξέταση τον Σεµπτε-
βριο.

Όλο το παρασκήνιο
άρχισε από την Κυρια-
κή µέχρι και την ∆ευ-
τέρα µέσω  γραπτών
µηνυµάτων (sms) που
έγραφαν: «αύριο όλοι
οι µαθητές γυµνασίων
και λυκείων κάνουν
απεργία για την µείωση
των απουσιών, στείλε
το σε όσους πιο πολ-
λούς φίλους σου µπο-
ρείς».

Στο Λύκειο Κύκκου Α� η απεργία θα άρχιζε την ∆ευτέρα
26/09 αλλά οι καθηγητές, µας πίεσαν να µπούµε κανονι-
κά στις τάξεις µας. Την Τρίτη όµως ακόµη πιο πολλοί
µαθητές, περίπου 120, µαζεύτηκαν στην αυλή του Λυκεί-
ου και διαµαρτυρόντουσαν ήσυχοι και οι καθηγητές φώνα-
ζαν να µπούµε στις τάξεις µας, ότι αυτά που κάνουµε δεν
είναι σοβαρά και πως δεν αλλάζει ο κανονισµός. Παρόλα
αυτά, οι µαθητές επέµεναν ότι πρέπει να διαµαρτύρονται
και επέµεναν ακόµη περισσότερο αφού ήρθαν κάποια
κανάλια. Αργότερα κάποιο µέρος µαθητών αποχώρησε
από το σχολείο και βρέθηκε στη λεωφόρο Μακαρίου και
την Πλατεία Ελευθερίας για βόλτες, φραπέ και τάβλι ενώ
τους άλλους τους εµπόδισαν οι καθηγητές. 

Η κριτική που δέχτηκε η κίνηση αυτή των µαθητών πιά-
νονταν κυρίως απο το γεγονος ότι πήγαν για καφέ. Όµως

τί άλλο µπορούσαν να κάνουν; Η κινητοποίηση ήταν ανορ-
γάνωτη κι έτσι δεν µπορούµε να έχουµε την απαίτηση οι
µαθητές να κάνουν κάτι άλλο. Μεγάλο µέρος της ευθύνης
όµως για αυτό έχουν τα µαθητικά συµβούλια και η ΠΣΕΜ.
Κυρίως η ΠΣΕΜ που συµµετείχε και στη συζήτηση των
κανονισµών ως εκπρόσωπος των µαθητών αλλά ούτε ενη-
µέρωσε ούτε ρώτησε τους µαθητές για το τί πιστέυουν για
τις αλλαγές. Φαίνεται απο τη στάση της ότι δεν είναι αντι-

προσωπευτική των
µαθητών. Ούτε τώρα
που οι µαθητές εξέ-
φρασαν το προβληµά
τους δεν άλλαξε την
στάση της. ∆εν πήρε
το µέρος των µαθη-
τών ούτε κινήθηκε να
λύσει το πρόβληµά
τους. 

Αυτή τη φορά αυτό
που µας �έµεινε� απο
την κινητοποίηση
είναι 7 απουσίες αλλά
και η αυτοπεποίθηση
ότι µπορούµε να λει-
τουργήσουµε συλλογι-
κά και να αλλάξουµε
την κατάσταση, να

ακουστεί η φωνή µας. Επίσης είδαµε ότι την επόµενη φορά
θα πρέπει να είµαστε οργανωµένοι, συντονισµένοι και να
βγούµε όλοι απο τις τάξεις µας. Να κινηθούµε µε συγκε-
ντρώσεις και πορείες διαµαρτυρίας για να ακουστεί η
φωνή µας πιο δυνατά και να µην µπορούν να µας κατηγο-
ρήσουν για τίποτα όσοι θέλουν να µας σταµατήσουν. 

Τέλος η κίνηση των µαθητών θεωρούµε ότι ήταν δίκαιη
και ότι δείχνει ότι υπάρχει προβληµα µε τη µείωση των
απουσιών. Αυτή η κίνηση θα πρέπει να ειναι ερέθισµα για
την ΠΣΕΜ, τα µαθητικά συµβούλια και γενικά όλους τους
µαθητές για να παλέψουν για τα δικαιώµατά τους. 

Φώτης Φωτίου
Λύκειο Κύκκου Α΄, Λευκωσία
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ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Οι κανονισµοί είναι άδικοι αλλά ήµασταν
ανοργάνωτοι στην απεργία. Την άλλη φορά

πρέπει να οργανωθούµε και να συντονιστούµε!
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Στο σχολείο µου πολλοί µαθητές κατέβηκαν για την
απεργία, αλλά δεν κράτησε για πολύ γιατί οι καθηγητές
την διέλυσαν. Στη συνέχεια, στο πρώτο διάλειµµα,
κατέβηκαν πάρα πολλοί µαθητές, µε αποτέλεσµα να
αρχίσει η απεργία κι οι καθηγητές να µην ξέρουν πώς
να κινηθούν. Στο τέλος άρχισαν να µας ρωτούν γιατί
κάνουµε την απεργία και τους απαντώ: «επειδή οι
κανονισµοί άλλαξαν και συγκεκριµένα για τις απουσίες
που µειώθηκαν και την ελευθερία της έκφρασης». Και
µας λένε ποιος σας απαγόρευσε να µιλάτε και δεν είναι
αυτός λόγος για απεργία και να µπούµε µέσα στις
τάξεις. Ακόµη µας απειλούσαν µε απουσίες αδικαιολό-
γητες και 2ήµερες αποβολές. Άλλοι καθηγητές φώνα-
ζαν και άλλοι µας έσπρωχναν µε βίαιο τρόπο για να
µπούµε µέσα στην τάξη. 

Εµένα προσωπικά µου φώναζαν οι καθηγητές να µπω
µέσα στην τάξη και τους έλεγα ότι κάνουµε απεργία και
δεν µπαίνω µέσα. Με έσπρωχναν και τους φώναζα να
µε αφήσουν κι ότι είχα το δικαίωµα να µείνω έξω. Για
αρκετή ώρα είχε κρατήσει αυτό το κλίµα. Μετά όµως
από πολλή ώρα ο καθηγητής που είχα µάθηµα εκείνη
την ώρα µαζί του, µε έσπρωξε µε πάρα πολύ βίαιο 

τρόπο και µε τραβούσε µε ΠΟΛΛΗ ∆ΥΝΑΜΗ και µε
ανέβασε στην τάξη και πολλοί µαθητές από άλλες
τάξεις ήρθαν µέσα στην τάξη µου αλλά τελικά τους
έδιωξε ο καθηγητής. Μέσα στην τάξη εγώ φώναζα
λέγοντάς του ότι έχω το δικαίωµα να βγω έξω από την
τάξη και να εκφραστώ εξηγώντας του γιατί γίνεται η
απεργία µε κατανοητό τρόπο και αυτός συνέχιζε τα
ερωτήµατα και µας έβγαζε φαντασµένους. Στο τέλος
µου είπε πως «ωρίµασα» και πως «έγινα άνθρωπος»
και «µπράβο µου» και πως «δεν το περίµενε πως εγώ
θα έκανα κάτι τέτοιο». 

Μετά ήρθε ένας βουλευτής στο σχολείο µας και µε
επέλεξαν οι συµµαθητές µου για αντιπρόσωπο για να
πω τα προβλήµατα του σχολείου µαζί µε άλλους 4. Του
τα είπαµε του βουλευτή κι εκεί το θέµα διακόπηκε. 

Αλλά καµία βελτίωση ή αλλαγή δεν έχει συµβεί. Αυτό
το θεωρώ απαράδεκτο και πως πρέπει ο αγώνας για
ένα ∆ηµοκρατικό Σχολείο να συνεχιστεί µε µεγάλες
προσπάθειες και θυσίες γιατί µια µέρα θα τα καταφέ-
ρουµε. 

Τζόζεφ Μποράη
Γυµνάσιο Αγίου ∆οµετίου, Λευκωσία

ΑΠΕΡ Γ Ι Α  

Η απάντηση της ΠΣΕΜ στις κινητοποιή-
σεις των µαθητών για τις απουσίες δεί-
χνει ότι δεν µας αντιπροσωπεύουν αφού
φάσκουν και αντιφάσκουν!!

Συγκεκριµένα στις 27/9 διαβάζαµε στον
Πολίτη ότι «η ΠΣΕΜ συµµετείχε στη
συζήτηση των κανονισµών και είχε συµ-
φωνήσει µε την εν λόγω πρόνοια».

Μία µέρα µετά (28/9) στην ίδια εφηµερί-
δα διαβάζαµε ότι «εκφράστηκε έντονη
διαφωνία κατά τη συζήτηση του θέµατος
στη Βουλή, αλλά "δυστυχώς δεν υιοθετή-
θηκε η θέση µας και η νοµοθεσία ψηφί-
στηκε ως έχει"».

Φαίνεται λοιπόν ότι ούτε αυτοί ξέρουν τι
θέλουν και σε καµία περίπτωση δεν µπο-
ρεί αυτό να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό
των µαθητών!!

Ως πότε θα αποφασίζουν για εµάς
χωρίς εµάς;
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«Mε τη στολή είµαστε όλοι ίσοι»

Για χρόνια ολόκληρα οι µαθητές είναι υποχρεωµένοι να
φοράνε στολή. Κανείς όµως ποτέ δεν ρώτησε τη γνώµη των
ίδιων των µαθητών. Ούτε όταν υπήρξε εκστρατεία κατά της
στολής ακούστηκαν τα αιτήµατά τους. Είχαν µαζευτεί 1200
υπογραφές και σύµφωνα µε έρευνα του Φιλελεύθερου
(6/3/2005) οι 9 στους 10 µαθητές λένε όχι στην στολή.
Μερικοί συνεχίζουν να πιστεύουν ακόµη στη νέα «δηµοκρα-
τική» τροποποίηση [καν. 14 (3)γ] ότι δηλαδή ο µαθητής πρέ-
πει να φορεί καθηµερινά στο σχολείο την εγκεκριµένη από
την σχολική κοινότητα στολή (αποφασίζεται από τον καθη-
γητικό σύλλογο και το µαθητικό συµβούλιο αφού ληφθεί
υπόψη και η γνώµη του συνδέσµου γονέων) και να αποφεύγει
κάθε τι υπερβολικό στην εµφάνισή του. 

Άραγε τί γίνεται όταν φοράς στολή; Μερικοί καθηγητές µας
λένε ότι είµαστε ίσοι, ότι δεν ξεχωρίζεις τον φτωχό από τον
πλούσιο, κι ότι δεν επιβάλλεις στον φτωχό να αγοράσει κάτι
ακριβότερο για να νιώσει ότι είναι όπως τον πλούσιο. Αυτό
είναι ψέµα φυσικά. ∆ηλαδή, οι τσάντες, τα παπούτσια ακόµη
και η στολή δεν δείχνουν τις κοινωνικές τάξεις; Και γιατί να
επιβάλουµε στο φτωχό να αγοράζει ακριβά πράγµατα για να
νιώθει καλύτερα; 

Ακόµη λένε ότι µε το να φοράµε σχολική ενδυµασία µαθαί-
νουµε να δείχνουµε πρόσωπο και χαρακτήρα στην κοινωνία.
Αναγκάζουν τα αγόρια να κόβουν τα µαλλιά τους και τα κορί-
τσια να µην φοράνε σχεδόν καθόλου κοσµήµατα στο σχολείο.
Ποιο είναι αυτό το πρόσωπο; Στο σχολείο πηγαίνουµε
για να µορφωθούµε. Πώς µπορούµε να µορφω-
θούµε χωρίς να µπορούµε να εκφραζόµα-
στε; 

Η εκστρατεία κατά της στολής θα
συνεχιστεί µε το µάζεµα των υπογρα-
φών και µε προσπάθειες µαθητών στα
σχολεία. Με µαζική συµµετοχή και υπο-
στήριξη από την κοινωνία θα µπορέσουµε
να έχουµε πιο σίγουρη νίκη και η κοινωνία,
το υπουργείο και οι κάθε αρµόδιοι θα κατα-
λάβουν πως και οι µαθητές έχουν δικαίωµα
να αποφασίζουν για τους εαυτούς τους. 

Μαριάννα Πέτρου
Λύκειο Κύκκου Α΄, Λευκωσία

Όρια ευπρέπειας

∆ύο εβδοµάδες µετά την έναρξη της σχολι-
κής χρονιάς, ειδοποιήθηκε η µητέρα µου
από το σχολείο για να µου πει να κόψω τα
µαλλιά µου και για την εµφάνισή µου γενικό-
τερα. 

Έγιναν πολύωρες προσωπικές συζητήσεις
για τα µαλλιά µου, που κατέληγαν όµως σε
προσωπικού επιπέδου προσβολές κι όχι
στην ουσία. 

Τελικά, κατάληξα να συζητώ µε το διευθυ-
ντή για τα όρια ευπρέπειας γιατί θεωρούσε
ότι σ�αυτά συµπεριλαµβανότανε το θέµα
των µαλλιών. Εγώ του είπα ότι δεν καταλα-
βαίνω πώς ξεπερνώ τα όρια ευπρέπειας
και του ζήτησα να τα καθορίσει. Τότε είπε
ότι δεν ξέρει ακριβώς ποια είναι και µε
παρέπεµψε στον υπουργό παιδείας, προ-
σπαθώντας µάλιστα να µου κλείσει και
ραντεβού µαζί του!!! 

Ρεαλέξης Χριστοφίδης Κουτσαβάκης
Παγκύπριο Γυµνάσιο, Λευκωσία

∆ΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΟΨΩ ΤΙΣ
ΚΟΤΣΙ∆ΕΣ ΜΟΥ!!!!

ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ
ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΩ!
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«Ανταρσία»
Πέρσι το Νοέµβριο είχα µάθει για την εκστρατεία εναντίον της στολής
και προσπάθησα κι εγώ να µαζέψω υπογραφές. Το διάλειµµα µάζεψα
γύρω στις 20 υπογραφές. Όταν χτύπησε το κουδούνι ενώ ακόµα υπέ-
γραφαν οι µαθητές, ήρθε η καθηγήτρια µέσα και πήρε από τον µαθητή
το έντυπο µε τις υπογραφές. Αφού το διάβασε, ρώτησε ποιου ήταν και
της είπα ότι ήταν δικό µου. Την επόµενη περίοδο µε κάλεσε η διευθύ-
ντρια στο γραφείο της και άρχισε να µού κάνει κήρυγµα για το ότι έκανα
ανταρσία, ότι ήµουν ενάντια στους κανονισµούς του σχολείου, της διεύ-
θυνσης και του υπουργείου παιδείας.Τέλος µου είπε ότι θα ειδοποιη-
θούν οι γονείς µου και ότι θα τιµωρηθώ αυστηρά, ανάλογα µε το "παρά-
πτωµά" µου. Την επόµενη µέρα µε κάλεσε η βοηθός διευθύντρια η οποία
µου έλεγε συνεχώς ότι χρειαζόµουν την άδεια του Κεντρικού Μαθητι-
κού Συµβουλίου (Κ.Μ.Σ.) και ότι αυτό που έκανα ήταν παράνοµο και
ανταρσία!!!

Είναι ανταρσία να λες την άποψή σου και να παλεύεις για τα προβλήµα-
τά σου; Τότε, ναι, θα κάνουµε ανταρσίες γιατί οι µαθητές δεν έχουµε

µονο υποχρεώσεις όπως µας θέλουν
το υπουργείο και οι κανονισµοί αλλά
έχουµε και δικαιώµατα!

Και πώς να ζητήσεις την άδεια του
Κ.Μ.Σ. όταν δεν λειτουργεί καν; Το
Κ.Μ.Σ. θα έπρεπε να είχε κάνει
κάτι για τη στολή. Η στολή είναι
ένα απο τα πιο σηµαντικά προβλή-
µατα των µαθητών. Το Κ.Μ.Σ.
είναι το µοναδικό όργανο των
µαθητών και θα έπρεπε να δου-
λεύει δηµοκρατικά και να ασχολεί-
ται µε τα προβλήµατα των µαθη-

τών. Απ� τη στιγµή που δεν
κάνει καλά τη δουλειά του, δεν
µιλά µε τους µαθητές κι ούτε
ασχολείται µε τα προβλήµατά
τους, τότε οι µαθητές πρέπει
να έχουν το δικαίωµα να
οργανώνονται και να δραστη-
ριοποιούνται/κινητοποιού-
νται µόνοι τους. Αυτός είναι
ένας λόγος που είµαστε αντι-
θετοι στους νέους κανονι-
σµούς.

Πέδρο Παγιάτσος Λεµούς
Γυµνάσιο ∆ιανέλλιου και Θεοδότου,

Λευκωσία

Μας θέλουν σαν
κουρεµένα πρόβατα...

Στην Τεχνική σχολή αντιµετωπίζουµε
πολλά προβλήµατα εξαιτίας εµφάνισης
και µαλλιών. 

Ένα χαρακτηριστικό φαινόµενο όπου
εµφανίστηκε στο σχολείο µου και που
αγγίζει τα όρια της καταστολής είναι το
παρακάτω: 

Ο Βοηθός ∆ιευθυντής (Β.∆.) φώναξε
µαθητή να πάει στο γραφείο του λόγω
των µαλλιών του. Μπήκε µεσα στο γρα-
φείο κι ειπε στον µαθητή να µπεί στην
τουαλέτα. Ο µαθητής µη ξέροντας τι θα
ακολουθούσε, µπήκε στην τουαλετα κι
ο Β.∆. µπήκε µε ένα ψαλίδι, τον άρπαξε
από τα µαλλιά και του τα έκοψε! Ο
µαθητής φυσικά αντιστάθηκε, αλλά δεν
µπορούσε να αλλάξει κάτι µε αποτέλε-
σµα το ψαλίδι να τον τραυµατίσει, αφή-
νοντάς του ένα κόκκινο σηµάδι! 

Ένα άλλο παράδειγµα αφορά το ξύρι-
σµα. Πολλές φορές, παρότι απαγορεύ-
εται σε σχολικό χρόνο να φεύγεις από
το σχολείο, µας στέλνουν οι ίδιοι οι
καθηγητές στο περίπτερο για να αγο-
ράσουµε ξυραφάκια και να πάµε να
ξυριστούµε!!

Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να
µας πουν ότι ο κλάδος των ξενοδοχει-
ακών πρέπει να είναι το παράδειγµα για
όλο το σχολείο. Ότι πρέπει να δείχνου-
µε καλό πρόσωπο για το µελλοντικό
µας επάγγελµα. 

Μπορώ να καταλάβω ότι είναι καλό να
κρατάµε µέτρα υγιεινής αλλά αυτό δεν
σηµαίνει στρατιωτική πειθαρχία µε το
να κόβουµε τα µαλλιά και να ξυριζόµα-
στε κόντρα!!!

Αυτό φτάνει στα όρια καταπάτησης των
ατοµικών µας δικαιωµάτων. Το καταγ-
γέλουµε και ζητάµε να αλλάξει. Ζητάµε
να µας σέβονται, εµάς και τα δικαιώµα-
τά µας!!

Τζιόζεφ Χατζηιωάννου
Τεχνική Σχολή Αρχ. Μακαρίου Γ΄,
Λευκωσία

Θα ξαναµαζέψεις
υπογραφές;

Θα ξανακάνεις
υποκίνηση;

@#$%@*

@#$%@*

#$%@

Θα
αγωνίζεσαι;

είσαι
αντάρτης;

ναι

ναι

ναι

....

ναι

....



Πέρα από τις απουσίες και την στολή οι νέοι κανονι-
σµοί περιορίζουν την έκφρασή µας είτε είναι γραπτή
είτε προφορική. 
Αν δούµε τους κανονισµούς που αφορούν την έκφραση
µπορούµε να καταλάβουµε πόσο περιοριστικοί µπορεί
να είναι και ότι δεν είναι και τόσο «προοδευτικοί». 
Ο ένας κανονισµός λοιπόν ξεκινά λέγοντας ότι ο µαθη-
τής έχει την ελευθερία έκφρασης αρκεί να µην διατυ-
πώνονται µε τρόπο που να προσβάλουν, να µην προω-
θούν το µίσος ... αλλά και να µην προωθούν κοµµατι-
κές θέσεις!!
∆εν µας λένε όµως τι σηµαίνει κοµµατική θέση! Γιατί
δεν µπορούµε να λέµε ελεύθερα την  άποψη µας αν
συµπίπτει µε την άποψη ενός κόµµατος; ∆ηλαδή αν
ένας µαθητής διαφωνεί µε την αιχµαλωσία των αµπε-
λόπουλιών  και δεν ανήκει σε κανένα κόµµα θα του
πουν ότι είναι παράνοµος γιατί την άποψη του την συµ-
µερίζονται και οι οικολόγοι;
Ένας άλλος κανονισµός λέει ότι µόνο τα συµβούλια και
η ΠΣΕΜ µπορούν να εκφράσουν γραπτά την άποψή
τους.  
∆ηλαδή αν ένας µαθητής θέλει να πει κάτι και να το
µάθουν όσοι περισσότεροι µαθητές γίνεται δεν µπορεί
να το εκφράσει γραπτά;;!! 
Ειδικά τώρα µε τους νέους κανονισµούς που ούτε η
ΠΣΕΜ ούτε τα µαθητικά συµβούλια λειτουργούν δηµο-
κρατικά για να µας αντιπροσωπεύουν, κανένας δεν
µπορεί να εκφράσει τη γνώµη του. 
Οι λίγοι µαθητές που γνωρίζουν τους κανονισµούς,
προσπαθούν να ενηµερώσουν τους συµµαθητές τους.
Όταν όµως κάνουν κάποια γραπτή προσπάθεια (βλέπε
άλλα άρθρα) βρίσκουν τον µπελά τους.

Εµείς όµως δεν θα µείνουµε µε τα χέρια σταυρωµένα
και να κοιτάµε άλλους να µιλάνε για εµάς. Θα πάρουµε
ότι  είναι δικό µας. Θα παλέψουµε για να έχουµε τα
δικαιώµατα µας. Πρέπει να οργανωθούµε σε οµάδες
που µας εκφράζουν και παλεύουν για τα δικαιώµατά
µας για να δράσουµε συλλογικά και συντονισµένα. Έτσι
τα αιτήµατα µας θα εισακουστούν. Και αν δεν τα ακού-
σουν θα φροντίσουµε να ακουστούν.
Η Νεολαία Ενάντια στον Εθνικισµό κάνει εκστρατεία
για να αναθεωρηθούν οι  κανονισµοί και να γίνουν πιο
δίκαιοι. ∆εν θα δεχτούµε να αποφασίσουν ξανά για
εµάς, χωρίς εµάς!
Για να µπορούµε:
� Να λέµε ελεύθερα την άποψη µας
� Να διαφωνούµε µε τις επίσηµες απόψεις του υπουρ-
γείου,του διευθυντή, της ΠΣΕΜ, των Κ.Μ.Σ. ή και
του δασκάλου/καθηγητή χωρίς να περιµένουµε την
ΠΣΕΜ ή το συµβούλιο αν αυτό δεν θέλει να δεί τα
προβλήµατά µας

� Να διακινούµε ελεύθερα τις ιδέες µας στο σχολείο,
προφορικά ή γραπτά

� Να µοιράζουµε ελεύθερα τις δικές µας ανακοινώ-
σεις, προκηρύξεις, περιοδικά ή αλλά έντυπα µέσα
στο σχολείο.

� Να αναπτύξουµε ελεύθερα εκστρατείες π.χ. µάζεµα
υπογραφών για κατάργηση της στολής 

� Να έχουµε συµµετοχή και να λαµβάνεται υπόψη  η
άποψη µας στις αποφάσεις που µας αφορούν π.χ. για
την λειτουργία του σχολείου µας

Ήβη Παγιάτσου
Λύκειο Κύκκου Α΄, Λευκωσία
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ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
Στον κλάδο των ξενοδοχειακών στο σχολείο µου, για να γίνει δεχτή η εγγρα-
φή ενός µαθητή, πρέπει να αποδεκτεί τους όρους ενός «συµβολαίου» που
αφορούν στην στολή, τα µαλλιά και την συµπεριφορά µας και να τους υπογρά-
ψει υποχρεωτικά. 

Στο υπόλοιπο σχολείο δεν εφαρµόζεται αυτή η πολιτική. Το κάνουν µόνο στον
κλάδο µας επειδή λένε ότι πρέπει να είµαστε «εµφανίσιµοι», γιατί ασχολούµα-
στε µε κόσµο. Όµως εµείς είµαστε ακόµα µαθητές και όχι εργαζόµενοι. Όσο
είµαστε ακόµα µαθητές, θα πρέπει να έχουµε όλοι το δικαίωµα να εκφραζόµα-
στε ελεύθερα ακόµα και µέσα από την εµφάνισή µας. ∆εν πρέπει να µας βάζουν
από τώρα σε όρους συµβολαίου µε τη δικαιολογία ότι στο µέλλον θα εργαζό-
µαστε και πρέπει να «µάθουµε» από τώρα. Γι�αυτό αυτά τα συµβόλαια είναι
εκβιαστικά και µας επιβάλλουν όρους για τη δική µας καθηµερινή ζωή στο σχο-
λείο χωρίς να µας έχουν ρωτήσει ποτέ εµάς τους ίδιους. 

Τζιόζεφ Χατζηιωάννου
Τεχνική Σχολή Αρχ. Μακαρίου Γ�, Λευκωσία

ΜΕΧΡΙ ΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ;

όχι κύριε
δεν συµφωνώ

συµφωνείς ότι δεν µπορείς
να έχεις µακριά µαλλιά, θα
φοράς στολή και θα έχεις

καλή συµπεριφορά;

δεν µπορείς να
µου αντιµιλήσεις!
έχεις υπογράψει!
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Π.Σ.Ε.Μ.: Παγκύπρια Συντονιστική
Επιτροπή Μαθητών ή αυθαίρετο όργανο

λήψης αποφάσεων;

Το καλοκαίρι, µόλις έκλεισαν τα σχολεία ψηφίστηκαν οι
τροποποιήσεις των κανονισµών για τα δηµόσια σχολεία
µέσης εκπαίδευσης στη βουλή. Πρωταγωνιστές στο όλο
σκηνικό; Το «αντιπροσωπευτικό» όργανο των µαθητών
Π.Σ.Ε.Μ. και η Βουλή των αντιπροσώπων.

Το απίστευτο σε αυτήν την υπόθεση, είναι ότι µε τη συµ-
µετοχή της ΠΣΕΜ στη συζήτηση για τις τροποποίησεις
των κανονισµών στη βουλή, όλοι θεωρούν ότι συνολικά οι
µαθητές της Κύπρου συµµετείχαν! Θεωρούν ότι οι µαθη-
τές είναι ενηµερωµένοι και ότι ρωτήθηκαν! Αυτό όµως
δεν είναι αλήθεια. 

Η Π.Σ.Ε.Μ. ποτέ  δεν ρώτησε τους µαθητές τι είδους
κανονισµούς και σχολείο θέλουν. Πάντα κόβει και ράβει
το µέλλον των µαθητών. Οι µαθητές δεν ξέρουν τι κάνουν
πίσω από την πλάτη τους και τι τους ετοιµάζουν ακόµα! 

Πώς γίνεται η Π.Σ.Ε.Μ. που είναι υποτίθεται αντιπρόσω-
πός µας στο τέλος να µην είναι; Γιατί να είναι ξεκοµµένη
από τους µαθητές ενώ έπρεπε να ήταν δίπλα τους και να
τους στηρίζει; Γιατί νοµίζει πως εµείς γνωρίζουµε τις
αποφάσεις που παίρνει; Όχι ! Η Π.Σ.Ε.Μ. ποτέ δεν ανα-

κοίνωσε τις αποφάσεις της και ποτέ δεν λέει πότε κάνει
συνελεύσεις. Άσε που η πλειοψηφία των µαθητών δεν
ξέρει καν τι είναι!!!

Ζητάµε:
� Οι αποφάσεις για θέµατα που αφορούν τους µαθητές να
παιρνονται µέσα από γενικές συνελέυσεις των µαθητών
και των σχολείων

� η Π.Σ.Ε.Μ. και τα Κεντιρικά Μαθητικά Συµβούλια να
είναι ανακλητά. ∆ηλαδή, όταν νοµίζουν οι µαθητές ότι
δεν κάνουν καλά την δουλειά τους να τους αντικαθι-
στούν.

� Να παίζουν συντονιστικό ρόλο ανάµεσα στα σχολεία της
Κύπρου, κι όχι ρόλο όργανου λήψης αποφάσεων

� Να ενηµερώνουν πότε έχουν παγκύπρια συνέλευση οι
µαθητές για θέµατα που τους αφορούν συνολικά

� Να µην προβαίνουν σε δηλώσεις ή σε υποβολή προτάσε-
ων που να µην είναι σύµφωνες µε την πλειοψηφία της
γνώµης των µαθητών. 

Ο ρόλος της:
� Να συντονίζει τα σχολεία παγκύπρια σε ότιδηποτε
χρειαστεί για το µαθητικό κίνηµα. 

� Αποτελείται από εκπροσώπους των µαθητών που
πηγαίνουν στις ΕΣΕΜ (Επαρχιακή Συντονιστική
Επιτροπή Μαθητών) που προέρχονται από τα
κεντρικά µαθητικά συµβούλια. 

� Οι ΕΣΕΜ και η ΠΣΕΜ είναι τα όργανα που πρεπει
να ασχολούνται µε τα προβλήµατα των µαθητών 

� Ρωτούνται ως εκπρόσωποι των µαθητών και πρέπει
να µεταφέρουν αυτά που λένε οι µαθητές. 

� Άρα και οι ΕΣΕΜ και η ΠΣΕΜ πρέπει να ενηµερώ-
νουν τους µαθητές για τις αλλαγές που γίνονται και
να ζητά την άποψή τους.

� Επίσης πρεπει να ρωτούν τους µαθητές για τα προ-
βλήµατά τους κι όχι να παίρνουν αποφάσεις µόνες
τους. 

Τι κάνει τώρα:
Από την στάση της τον τελευταίο χρόνο φαίνεται ότι:

� ∆εν ενηµερώνει κανέναν, δεν βλέπει τι γίνεται στο
κάθε σχολείο 

� «Ενδιαφέρεται» για τα προβλήµατα των σχολείων
µόνο όταν γίνεται κάτι που η κοινωνία δεν αποδέχε-
ται και δεν µπορεί να κάνει αλλιώς (βλ. εµπόριο ναρ-
κωτικών σε σχολεία της Λεµεσού πέρυσι) 

� Ακόµη και για τις απεργίες πήρε θέση µετά από την
αντίδραση των εφηµερίδων

� Παιρνει µόνη της αποφάσεις χωρίς να ρωτήσει τι
λενε οι µαθητές-αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι
αυτά που λέει δεν συµφωνούν µε αυτά που λένε οι
µαθητές (πχ. Απουσιες)

Έτσι δεν λειτουργεί σαν συντονιστική επιτροπή,
εκπροσωπος των µαθητών αλλά σαν αυτόνοµη επι-
τροπή! 

Πρέπει να αλλάξει!!
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Καλά! µας κοροϊδεύουν;;;

Τι συµβαίνει όταν µέλη της Ε∆ΟΝ προσπαθούν να
σε πλησιάσουν; Τα παρακάτω γεγονότα είναι 100%
αληθινά.
Στις 6/10 µε πλησίασε ο πρόεδρος της Α΄ τάξης
της Ε∆ΟΝ, προσπαθώντας να µε πείσει να µπω
στην Ε∆ΟΝ. Αρνήθηκα εξηγώντας του ότι ήδη
ανήκω σε οργάνωση. Αλλάξαµε θέµα και του ζήτη-
σα να υπογράψει για την εκστρατεία δίνοντάς του
και µια προκήρυξη. Όταν µε ρώτησε για τις απου-
σίες, η αντίδρασή του ήταν απερίγραπτη! Μου είπε
ότι µε παραπληροφορούν και γενικά αµφισβήτησε
την προσωπική µου άποψη! Μα δεν µπορώ να έχω
γνώµη δηλαδή; Μετά είπε ότι η Ε∆ΟΝ, η ΝΕΕ κι
η ΠΣΕΜ ανήκουµε όλοι στην ίδια παράταξη(!) κι
ότι πρέπει να αλληλοστηριζόµαστε και για να µε
πείσει να τον ψηφίσω. Η στάση του είναι απαράδε-
κτη! 
1ο) Ούτε η ΠΣΕΜ ούτε η Ε∆ΟΝ βγήκε να ρωτή-

σει τους µαθητές τι θέλουν, ούτε παλεύουν για
τα δικαιώµατά µας. 

2ο) Η ΠΣΕΜ είναι συντονιστικό όργανο των
µαθητών. ∆εν µπορούµε να το ταυτίζουµε µε
καµία οργάνωση νεολαίας. Αν το κάνουν τότε
είναι σαν να κοροϊδεύουν τους µαθητές! 

Έτσι του είπα ότι η ΠΣΕΜ έλαβε κάποιες αποφά-
σεις και ψήφισε την τροποποίηση των κανονισµών
χωρίς να ενηµερώσει τους µαθητές. Η απάντηση
του; Εσύ δηλαδή τι ξέρεις για τους κανονισµούς
και µιλάς. Όταν του απάντησα αναφέροντάς του
και συγκεκριµένο κανονισµό, δεν βρήκε άλλο επι-
χείρηµα και τελείωσε η συζήτηση.
Στην αρχή µου είπε ότι ξέρει πάρα πολλά κι ότι
εγώ είµαι παραπληροφορηµένη. ∆εν νοµίζετε ότι
τα πράγµατα είναι κάπως αλλιώς;

Χαρά Λαµπριανίδου
Λύκειο Κύκκου Α�, Λευκωσία

Και οι γονείς είναι µαζί µας

Με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς όλοι
οι γονείς είδαµε την απόγνωση των παιδιών µας
εξαιτίας του τρόπου που οι καθηγητές ενηµέρω-
σαν για τις  τροποποιήσεις των κανονισµών λει-
τουργίας των σχολείων. Η ενηµέρωση περιορίζο-
νταν στην εµφάνιση, στην µείωση των απουσιών
και στις αποβολές.. 

Η αντίδραση των µαθητών, µε αποκορύφωµα την
απεργία για τις απουσίες στις 27.09.05, αντιµε-
τωπίστηκε µε πρακτικές στρατοκρατίας. Με καθη-
γητές να σπρώχνουν βίαια (ακόµα και βέργες χρη-
σιµοποίησαν σε ένα σχολείο) τα παιδιά και να τους
απειλούν µε απουσίες κι αποβολές. 

Είναι βέβαιο ότι πολλοί γονείς, αν είχαν την ευκαι-
ρία, θα διαφωνούσαν µε τη µείωση των απουσιών
γιατί τα παιδιά τους κινδυνεύουν να µείνουν ανε-
ξεταστέα. 

«Παραδόξως», κανείς δεν ήταν ενήµερος, ούτε οι
γονείς, ούτε τα παιδιά µας. Κατά τα άλλα ο πρόε-
δρος της Συνοµοσπονδίας Γονέων χαρακτήρισε το
κίνηµα των µαθητών «υποκινούµενο, κι ότι η από-
φαση ήταν αποτέλεσµα δηµοκρατικής διαδικασίας»
κι έπρεπε για αυτό να �ναι σεβαστή. Για ποια δηµο-
κρατική διαδικασία µιλάµε όµως, όταν οι άµεσα
ενδιαφερόµενοι ενηµερώνονται µετά την ψήφιση
των κανονισµών στη βουλή, ενώ συζητιόντουσαν
εδώ και 5 χρόνια; 

Για τους πιο πάνω λόγους καθώς και γι� άλλες
πολλές πρόνοιές τους, πιστεύουµε ότι οι κανονι-
σµοί πρέπει να αναθεωρηθούν. Αυτό µπορεί να
γίνει µόνο µε την οργανωµένη προσπάθεια όλων
των εµπλεκοµένων, διασφαλίζοντας δηµοκρατικές
διαδικασίες. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να αλλάξει ο
ρόλος των συνδέσµων γονέων και να εκδηµοκρατι-
κοποιηθεί ο τρόπος λειτουργίας τους. Ως γονείς,
οφείλουµε να εµπλακούµε ουσιαστικά στον καθορι-
σµό των κανονισµών και της διδακτέας ύλης, προ-
ωθώντας την τακτική ενηµέρωση όλων των
γονιών για το τι συµβαίνει. 

Σε αυτή την προσπάθεια πιστεύουµε ότι ο ρόλος
των προοδευτικών καθηγητών είναι πολύ σηµαντι-
κός γιατί η παιδεία είναι θέµα που µας αφορά
όλους. 

Καλούµε όσους ενδιαφέρονται να συµµετέχουν
στην πρωτοβουλία να επικοινωνήσουν µαζί µας. 

Μαρινέλα Π.
Νοµίζω πως οι µαθητές έχουν δίκαιο.

Πρέπει να οργανωθούµε κι εµείς
στην πρωτοβουλία γονέων για το δηµοκρατικό σχολείο.
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Στα κυπριακά σχολεία επικρατεί θρησκειοκρατία. Οι
µαθητές που ανήκουν σε άλλα θρησκευτικά δόγµατα
υποχρεώνονται να κάνουν προσευχή και να παρακο-
λουθούν τους εκκλησιασµούς, αλλά
κανείς δεν σέβεται τη δική τους
θρησκεία και τις δικές τους θρη-
σκευτικές ανάγκες. Αυτό το εντοπί-
ζει κανείς σε πολλά παραδείγµατα
της σχολικής καθηµερινότητας.
Ένα από αυτά είναι και τα απίστευ-
τα λόγια µιας καθηγήτριας που υπο-
στήριζε ότι η τάξη είναι ανάλογη
της εκκλησίας και το σχολείο του
χριστιανισµού! 

Η ύπαρξη θρησκευτικών συµβόλων
(µόνο ορθόδοξα, κανένα από καµία
άλλη θρησκεία) και εκκλησιών στις
σχολικές αυλές, καταπατεί την αρχή της µη διάκρισης
σε όσους µαθητές δεν δηλώνουν χριστιανοί. Ειδικά στις
µέρες µας, που η Κύπρος γίνεται πιο πολυπολιτισµική,
αυτό είναι απαράδεκτο γιατί, προσβάλλει και καταπιέ-
ζει τους «αλλόθρησκους» µαθητές. Στην Κύπρο το
µάθηµα των θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό, αλλά το
συγκεκριµένο µάθηµα µας διδάσκει µόνο για τον χρι-
στιανισµό και την ορθοδοξία. 

Σύµφωνα µε τους κανονισµούς, στα σχολεία προβλέπε-
ται ελευθερία στη θρησκεία κι ελευθερία µη συµµετο-
χής σε οµαδικούς εκκλησιασµούς. Το τελευταίο όµως,

γίνεται µόνο µε δήλωση του γονιού
στην αρχή του χρόνου ότι επιθυµεί
το παιδί του να µην λαµβάνει µέρος
ή και του ίδιου του µαθητή αν έχει
κλείσει τα 16. Κατά τη διάρκεια των
εκκλησιασµών, οι µαθητές που δεν
θέλουν να πάνε θα επιτηρούνται
από καθηγητές. Αυτά όµως ποιος
τα ξέρει; 

Γιατί η µόρφωσή µας πρέπει να
είναι συνδεδεµένη µε την θρησκεία;
Στην πολυπολιτισµική κοινωνία
που ζούµε ο σεβασµός στην θρη-
σκεία των άλλων πρέπει να γίνει

πράξη και να αποκοπεί η θρησκεία απ� την εκπαίδευση
(και το κράτος). Η θρησκευτική εκπαίδευση πρέπει να
µείνει στα πλαίσια της θρησκευτικής κοινότητας και να
µην είναι µερος της επίσηµης εκπαίδευσης. Πρέπει να
δράσουµε. 

Χαρά Λαµπριανίδου
Λύκειο Κύκκου Α΄, Λευκωσία

Θ ΡΗΣΚΕ ΙΑ  ΚΑ Ι  ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Στην τάξη µου υπάρχουν µουσουλµάνοι
µαθητές και είναι αναγκασµένοι κάθε πρωί
να σηκώνονται την ώρα της προσευχής. Αν
βγουν από την τάξη, θα πάρουν απουσία.
Όταν δεν σηκώνονταν, τους λέγαν οι καθη-
γητές: «Σηκωθείτε τώρα  γιατί θα κάνουµε
προσευχή, γιατί κάθεστε;». Επίσης είναι
υποχρεωµένοι να κάνουν Θρησκευτικά και να
µαθαίνουν τις προσευχές. Αν θελήσουν να
πάρουν απαλλαγή από το µάθηµα των θρη-
σκευτικών, πρέπει να κάνουν αίτηση οι
γονείς τους κι αν τελικά πάρουν απαλλαγή,
θα στιγµατιστούν. Ακόµη, πρέπει να πηγαί-
νουν στους εκκλησιασµούς και να βλέπουν
µέσα στην τάξη τα χριστιανικά σύµβολα. Αυτό
είναι απαράδεκτο γιατί υποτίθεται ότι παλεύ-
ουµε για δηµοκρατία, ελευθερία της έκφρα-
σης κι αποδοχή και σεβασµό στη διαφορετι-
κότητα. 

Τζόζεφ Μποράη
Γυµνάσιο Αγ. ∆οµετίου, Λευκωσία

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΞΥΒΡΙΣΕ ΜΑΘΗΤΗ

Ένας καθηγητής του σχολείου µου εν ώρα µαθήµατος εξύβρισε
ένα «ελληνοπόντιο» µαθητή µε την έκφραση «Ρε, σκατένε»!!!!
λέγοντάς το µε πολύ µεγάλη νευρικότητα. Και ο λόγος για τον οποί-
ον τον έβρισε, ήταν επειδή όταν µας εξέταζε, κι ενώ είχε πει την
απάντηση πολλές φορές, όταν ρώτησε τον συγκεκριµένο µαθητή
αυτός δεν ήξερε να απαντήσει. Κι επειδή λοιπόν δεν πρόσεχε,
θεώρησε ότι είχε και το δικαίωµα να τον βρίσει. Ακόµη, του είπε
πως θα τον φέρει και Ιούνιο, αλλά και Σεπτέµβριο για εξετάσεις,
έτσι για να µάθει, αν τον ξαναπιάσει αδιάβαστο. 
Αλλά αυτό είναι απαράδεκτο γιατί δεν δικαιούται να εξυβρίσει τον
οποιονδήποτε µαθητή ούτε να τον προσβάλλει. Και πάνω από όλα
να του συνταράξει την ψυχολογική του κατάσταση. Και να τον απει-
λεί κι από πάνω πως θα τον αφήσει µετεξεταστέο. 

Κανονισµός 14(2)(γ)
«Κανένας µαθητής δεν θα αποτελεί αντικείµενο {...} προσβολών
της τιµής, της προσωπικότητας, της υπόληψής του».
Κανονισµός 14(2)(δ)
«Το σχολείο οφείλει να {...} προστατεύει τους µαθητές από κάθε
µορφή βίας, προσβολής, εκµετάλλευσης ή έλλειψης φροντίδας».

Τζόζεφ Μποράη
Γυµνάσιο Αγ. ∆οµετίου, Λευκωσία
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Και µε τα ιδιωτικά τι γίνεται;
Τα ιδιωτικά δεν αποτελούν εξαίρεση στο τι αντιµε-
τωπίζουν οι µαθητές στο σχολείο. Οι διαφορές που
µας χωρίζουν δεν είναι µεγάλες. Μπορώ να πω ότι
η κατάσταση στα ιδιωτικά είναι χειρότερη. Αυτή η
κατάσταση είναι που µας ενώνει και µας φέρνει πιο
κοντά και για ένα κοινό στόχο.

Στο Grammar School έχουµε µια νέα περίοδο, τα
πρώτα 10 λεπτά της µέρας, την mentor class
(συνάντηση µε τον υπεύθυνο της τάξης). Ποιος ο
ρόλος της; Ο έλεγχος της στολής µας, παρόλο που
δηµιουργήθηκε αρχικά για να λέµε τα προβλήµατά
µας. 

Οι κανονισµοί για τη νέα σχολική χρόνια είναι χει-
ρότεροι από ποτέ άλλοτε. Ενώ πέρσι δικαιούµασταν
να φοράµε αθλητικά παπούτσια, φέτος πρέπει να
φοράµε αυστηρώς ΣΚΕΤΑ µαύρα παπούτσια. Οι δε
κάλτσες µαύρες, γκρίζες η άσπρες. Ο «περί κοσµη-
µάτων νόµος», λέει πως απαγορεύονται τα βραχιό-
λια, τα στολίδια λαιµού (εκτός από τον σταυρό) και
τα δακτυλίδια. Τα αγόρια απαγορεύεται να έχουν
µαλλιά που να περνάνε σε µήκος το κολάρο ή να
είναι βαµµένα, ή να έχουν «ακραίο» χτένισµα. Για
τις κοπέλες απαγορεύονται τα βαµµένα µαλλιά. Αν

είσαι αξύριστος, τότε σε στέλνουν στην καντίνα για
να αγοράσεις ξυραφάκι κι αφρό. 

Σχετικά µε τις απουσίες, σ� εµάς είναι χειρότερα
απ΄ότι στα δηµόσια. Αν έχεις πάνω από 105 είτε
δικαιολογηµένες είτε αδικαιολόγητες τότε αυτόµα-
τα µένεις στην ίδια τάξη. 

Όσο αφορά τις αποβολές έχουµε και τις λεγόµενες
�suspended suspensions� δηλ. προειδοποιητικές
αποβολές. Αν κάνεις οτιδήποτε άλλο που δεν αρέ-
σει στο σχολείο τότε παίρνεις τον αριθµό αποβο-
λών που προηγούµενως δεν ίσχυαν αν δεν έκανες
καµία άλλη παραβίαση. 

Τέλος, κάθε χρόνο στις εγγραφές, είναι αναγκαστι-
κή η υπογραφή των γονιών για αποδοχή των κανο-
νισµών. 

Κι η απορία µου: είναι λύση να µην πηγαίνει κανείς
σε ιδιωτικό; Γιατί να συµβιβαστείς στο να σου στε-
ρούν δικαιώµατα; ∆εν είµαστε όλοι µαθητές; ∆εν
είµαστε όλοι άξιοι ίσης µεταχείρισης;

Theo Ιερωνυµίδης
Grammar School, Λευκωσία

Αλλά δεν είναι µόνο αυτά ...

Στα άρθρα αυτού του τεύχους αναφέρονται οι κανονισµοί για τις απουσίες, την
ελευθερία της έκφρασης, την αντιπροσώπευση και τη θρησκευτική ελευθερία.
Όµως οι κανονισµοί δεν λένε µόνο αυτά.
∆ιαλέξαµε µερικά σηµαντικά σηµεία και επιφυλασσόµαστε να επανέλθουµε µε
περισσότερα.



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/


