
∂ º ∏ ª ∂ ƒ π ¢ ∞  ∆ ∏ ™  ¡ ∂ √ § ∞ π ∞ ™  ∂ ¡ ∞ ¡ ∆ π ∞  ™ ∆ √ ¡  ∂ £ ¡ π ∫ π ™ ª √

50  ΣΕΝ ΤΣ  
ΕΝ Ι Σ Χ ΥΣΗ  £ 1

Τ Ε Υ Χ ΟΣ  7

∆ιαβάστε:

� Καζαµίας - οι προβλέψεις µας για το 2007
� Ο αγώνας των Κούρδων προσφύγων

στέφθηκε µε επιτυχία

� Αλλαγές στα σχολεία

� Νέοι εργαζόµενοι ... παλεύουν

Αφιέρωµα: µε αφορµή τα γεγονότα
στο English School



2

Τα 13 σηµεία τουΥπουργείου Παιδείας είναιυπό συζήτηση καιδιακόπτονται όταν οπρόεδρος της Κυπριακής∆ηµοκρατίας λέει ότι τοόριο αφυπηρέτησης τωνφιλολόγων γίνεται 80 διότιο Φιλόλογος του στο Λύκειοτου έβαλε 14 στα ΝέαΕλληνικά.

Η εργατική πρωτοµαγιά

γιορτάζεται στην Λευκω
σία

µε µια κοινή πορεία του

∆ΗΣΥ και του ΑΚΕΛ από

το προεδρικό ως την

πλατεία Ελευθερίας όπου

στήθηκε Καρουζέλ!!

Η Eurovision είναι γεγονός.

99.9% των τηλεθεατών της

Κύπρου έβλεπαν το Live

event. Η Κυριακού Πελαγία

κερδίζει για την Κύπρο µε

το τραγούδι «Nothing».

Το νερό έχει τελειώσει
ολοκληρωτικά και ο κόσµος

διψά.

Αγωγός νερού στήνεται απότα κατεχόµενα πάνω απότην οδό Λήδρας αλλά ο«Πρόεδρος» τουψευδοκράτους λέει πως εάνδεν κατεδαφιστεί δεν θαανοίξει η οδός Λήδρας.

∆ιακοπές � 14ος µισθός

δίδεται στους εργαζοµένους

και η ανεργία φτάνει στο

10%.

Στην Κύπρο η δίκη του
George Bush Junior από το
∆ικαστήριο Απάνθρωπων
∆ικαιωµάτων µε απόφαση
της θανάτωσης του από
ηλεκτρική καρέκλα και
παράλληλα απανχονισµό.

Οκτώβριος

Ο στρατός στην Κύπρο

γίνεται υποχρεωτικός και

για τις γυναίκες! Με θητεία

50 µηνών, αποφασίζει ο

νέος υπουργός Άµυνας

αφού ο προηγούµενος

παραιτήθηκε λόγω
σκανδάλων.

Νοέµβριος

Όλα τα καλά, δώρα για ταΧριστούγεννα! Κτίζεται νέογενικό νοσοκοµείο στηνΛευκωσία που υπολογίζεταινα στοιχίσει 8 διςεκατοµµύριαλίρες και θα τελειώσει το2018. Εκλογές ζητεί ΞΑΝΑ οΖαµπέλας και ο επίσκοποςΛεµεσού. ∆ήµαρχος τηςΛευκωσίας ψηφίζεται οΝικηφόρος, επίσκοποςΚύκκου και Αρχιεπίσκοπος ηΕλένη Μαύρου!!

Η µέρα του ΑγίουΒαλεντίνου καθιερώνεταιως επίσηµη κρατική αργίααλλά το ωράριο τωνκαταστηµάτων είναι από τις
5 το πρωί έως τις 1 επίσης
το πρωί.

Καταλήψεις στα σχολεία και
το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισµού εφαρµόζει τις
τροποποιήσεις στα 13
σηµεία�όµως κανένας δεν
το µαθαίνει.

Το Υπουρ
γείο Παιδείας

 και

Πολιτισµού αποφα
σίζει ό

τι

οι διακ
οπές τ

ου Πάσχα

διακόπ
τονται 

και έτσ
ι οι

µαθητέ
ς ορίζο

υν την

µαθητι
κή Τριαντ

απρωτ
ο-

µαρτιά
 (πως 

λέµε τη
ν

εργατικ
ή πρωτο

µαγιά - ε

καµία σχέση
 ...)

Οι µαθητές δεν φοράνε
πλέον στολή ενώ οι
καθηγητές φοράνε!!! Οι
καθηγητές κάνουν
εκστρατεία αλλά το
Υπουργείο Παιδείας τους
κάνει � σκίτσα.

ΚΑΖΑΜΙΑΣ - ΚΑΖΑ∆ΥΟΣ
Τι θα γίνει το 2007 οεο;

ΠΩ ΠΩ
ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ

ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ

... και καλή χρονιά!!! Φώτης Φωτίου
Λύκειο Κύκκου Α΄

Ιούνιος
Απρίλιος

Ιανουάριος Φεβρουάριος
Μάρτιος

Αύγουστος

Μάης

Σεπτέµβριος

Ιούλιος

∆εκέµβριος



Τον περασµένο ∆εκέµβρη ανακοινώθηκαν 13 σηµεία -
αλλαγές στη δοµή του ενιαίου λυκείου, οι οποίες τέθη-
καν προς συζήτηση από τα Συµβούλια ∆ηµοτικής και
Μέσης Εκπαίδευσης.

Γενικά οι µεταρρυθµίσεις αυτές αφορούν την τροπο-
ποίηση του συστήµατος επιλογής  µαθηµάτων για τη Β
και Γ λυκείου, όπου πλέον θα γίνεται επιλογή δεσµών
µαθηµάτων κι όχι µαθηµάτων. Μέσα στις αλλαγές
ήταν κι η µείωση των διδακτικών περιόδων της Ιστο-
ρίας στην Α τάξη απο 3 σε 2, καθώς και η υποβάθµι-
ση µαθηµάτων από 4ωρα σε 2ωρα. Τέλος, εχουν
καταργηθεί ορισµένα 2ωρα µαθήµατα µε τη δικαιολο-
γία ότι δεν επιλέγονται. Κι όλα αυτά εν αγνοία µας...
Σηµ.: το Υπουργείο εξήγγειλε τις αλλαγές αυτές ώστε
τα σχολεία µας να γίνουν πιο ανθρωποκεντρικά� που
από ότι παρουσιάζουν οι εφηµερίδες µόνο ανθρωπο-
κεντρικές δεν είναι οι αλλαγές! 

Η ΠΣΕΜ, αν και εµπλέκεται στις συζητήσεις, δε
φάνηκε να συζητά τις αλλαγές µε τους µαθητές. Σύµ-
φωνα µε δηµοσιεύµατα, η ΠΣΕΜ φαίνεται να αντιδρά
στις αλλαγές αυτές καθώς και σε αλλαγές που αφο-
ρούν τα κριτήρια εισδοχής στις ανώτατες σχολές της 

Ελλάδας. Καλούν το υπουργείο σε διάλογο και απει-
λούν για λήψη µέτρων. Ποια η συµµετοχή των µαθη-
τών σ� αυτό; Πόσο πρέπει να περιµένουµε να µας ενη-
µερώσουν; Ή µήπως πάλι θα µας ανακοινώσουν τις
αλλαγές αφού περάσουν; 

Στο Λύκειο Κύκκου Α, καταλάβαµε ότι ο µόνος τρόπος
να µας πάρουν σοβαρά είναι να οργανωθούµε, απαιτώ-
ντας τα δικαιώµατά µας. Μετά απο ένα συνεχές παι-
χνίδι αντικαταστάσεων στο µάθηµα της Ιστορίας
κατεύθυνσης, σε τµήµα Γ λυκείου, µε πρωτοβουλία
µαθητών έγινε Γενική Συνέλευση τµήµατος. ∆ηλαδή,
συζητήσαµε κι αποφασίσαµε όλοι οι µαθητές δηµοκρα-
τικά για το πρόβληµα και αποφασίσαµε για τα αιτήµα-
τά µας, τα οποία δόθηκαν γραπτά στη διεύθυνση του
σχολείου. Έτσι καταφέραµε να εξασφαλίσουµε τη µονι-
µότητα του υφιστάµενου καθηγητή όπως και αποκατά-
σταση των χαµένων διδακτικών περιόδων! 

Το ίδιο πρέπει να κάνουµε για όλες τις αλλαγές που
επηρεάζουν την µάθησή µας γιατί τελικά δεν µπορούν
για πάντα να αποφασίζουν για µας χωρίς εµάς. 

Ελένη Ιωάννου
Λύκειο Κύκκου Α΄

Τον Ιανουάριο αναµένεται να προωθηθεί στη Βουλή,
τροποποίηση του κανονισµού που επιτρέπει στους
µαθητές να εκφράζουν ελεύθερα τις
κοµµατικές τους πεποιθήσεις και
θέσεις στα σχολεία. 

Το Υπουργείο Παιδείας ετοίµασε
την πρότασή του αφού έλαβε υπόψη
τη γνωµάτευση της Γενική Εισαγγε-
λίας, η οποία τόνιζε την ανάγκη δια-
γραφής της περιοριστικής διάταξης
που ψηφίστηκε από τη Βουλή, να
µην επιτρέπεται η είσοδος των κοµ-
µάτων στα σχολεία. Το Υπουργείο
Παιδείας ετοίµασε τροποποίηση
του κανονισµού, που αναφέρει πως
"νοείται ότι η ελευθερία έκφρασης
γνώµης ή απόψεων του µαθητή
εκφράζεται κατά τρόπο που δεν περιλαµβάνει καµία
παρότρυνση σε µίσος λόγω διαφορών φυλής, φύλου,
ιθαγένειας, θρησκείας κ.λπ.».

Aκόµη µια φορά όµως, η διατύπωση είναι τόσο γενι-
κή που θα µπορούσε να µεταφραστεί και να χρησιµο-

ποιηθεί όπως βολεύει υπουργείο και
διευθυντές για να µας σταµατήσουν
από το να διεκδικούµε τα δικαιώµα-
τά µας. 

Η πρόταση του Υπουργείου στάλ-
θηκε ήδη στους εµπλεκόµενους
φορείς για ενηµέρωση αλλά και για
να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Οι µαθητές όµως δεν έχουν ενηµε-
ρωθεί. Φαίνεται ότι δεν αναµένεται
να έχουν ΚΑΝΕΝΑ λόγο σε ότι
αφορά το µέλλον µας και τη ζωή
µας στους σχολικούς χώρους. Αυτή
την ελευθερία έκφρασης θέλουν!;
Κι εκπρόσωποί µας τους βοηθούν

να µας φιµώνουν!

Χαρά Λαµπριανίδου
Λύκειο Κύκκου Α΄
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ΠΑΛΙ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΕ;;;

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ � και πάλι µε περιορισµούς!
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Οι 107 Kούρδοι που ηρωικά πάλεψαν για τα
δικαιώµατά τους στην Πλατεία Ελευθερίας τον
προηγούµενο Μάη κέρδισαν τελικά το δικαίωµα
της παραµονής τους στην Κύπρο ! Μετά από µια
εντατική εκστρατεία ο Υπουργός Εσωτερικών
έχει δώσει την πολιτική δέσµευση ότι δεν θα
απελαθεί κανένας από αυτούς. Αυτή τη στιγµή
εξετάζονται οι υποθέσεις τους για να αποφασι-
στεί µε τι καθεστώς θα µείνουν. 

Το χρονικό της εκστρατείας
� Στις αρχές Σεπτεµβρίου η Νεολαία Ενάντια στον
Εθνικισµό ξεκίνησε τη συγκέντρωση  υπογραφών
και ψηφίσµατων διαµαρτυρίας για τους Κούρδους
πρόσφυγες.

� Στα τέλη Οκτωβρίου συµµετείχαµε στη δηµιουργία
του Συνδέσµου Κυπροκουρδικής φιλίας (δες κουτί)
ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τα δικαιώµα-
τα των Kούρδων.

� Στις 10 Νοέµβρη επιτροπές συµπαράστασης των
Kούρδων που είχαν δηµιουργηθεί σε µια σειρά από
χώρες προχώρησαν σε πικετοφορίες έξω από τις
κυπριακές πρεσβείες. Αυτό φάνηκε να θορύβησε
την κυπριακή κυβέρνηση, κι έτσι ο υπουργός εσω-

τερικών αναζήτησε τον Σύνδεσµο Κυπροκουρδικής
φιλίας και πρότεινε συνάντηση. 

� Στις 15 Νοέµβρη δόθηκε από τον υπουργό η
πρώτη δέσµευση ότι δε θα απελαθεί κανένας από
τους Κούρδους πρόσφυγες που διαδήλωσαν στην
Πλατεία Ελευθερίας.

� Στην 1 ∆εκεµβρίου έγινε επίσκεψη της Επιτροπής
Στήριξης των Κούρδων Προσφύγων από την Ελλά-
δα. Στην επιτροπή συµµετείχαν µέλη µεγάλων
συντεχνιών όπως η ΓΣΕΕ και η ΟΛΜΕ καθώς και
το Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουµ. Επισκέφθηκαν το
Γενικό Γραµµατέα της ΠΕΟ, Π. Κυρίτση, το ΓΓ του
ΑΚΕΛ και Πρόεδρο της Βουλής ∆. Χριστόφια
καθώς και τον Υπ Εσωτερικών Ν. Συλικιώτη όπου
και οι τρεις έδωσαν τις ίδιες διαβεβαιώσεις ότι
κανένας από τους Κούρδους αυτούς δε θα απελα-
θεί και µάλιστα ότι θα ξεκινήσουν διαδικασίες επα-
νεξέτασης των υποθέσεων τους.

Η διάσωση των 107 Κούρδων στην Κύπρο αποτελεί
µια πολύ µεγάλη επιτυχία για την Κύπρο αλλά και διε-
θνώς. Παρόλ� αυτά, η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει
ακόµα. Θα ολοκληρωθεί όταν κάθε ένας από αυτούς
θα είναι νόµιµος και ασφαλής. Μέχρι τότε θα πρέπει
να είµαστε σε συνεχή επιφυλακή. 

Ο αγώνας των Κούρδων πολιτικών
προσφύγων στέφθηκε µε επιτυχία

Στις 22/10 ιδρύθηκε ο Σύνδεσµος Κυπροκουρδικής
Φιλίας. Η προσπάθεια αυτή στοχεύει στην προώθηση
σχέσεων φιλίας κι αλληλεγγύης ανάµεσα στους δύο
λαούς, την πολιτική αλληλογνωρηµία και την στήριξη
των Κούρδων που βρίσκονται στην Κύπρο. Ο Σύνδε-
σµος αποτελείται από Kούρδους και Kύπριους συµπερι-
λαµβανοµένων πανεπιστηµιακών, δικηγόρων, εκπαιδευ-
τικών, καλλιτεχνών και άλλων ακτιβιστών που θέλουν
να παλέψουν για τα δικαιώµατα των Κούρδων στην
Κύπρο αλλά και στις χώρες από όπου έρχονται. 

Αρχική δράση του Συνδέσµου είναι η εκστρατεία για την
προστασία των 107 Κούρδων αιτητών ασύλου που κινδυ-

νεύουν άµεσα. 

Ο Σύνδεσµος είναι ανοιχτός σε όλους όσους θέλουν να παλέψουν για µια κοινωνία ισότητας και δικαιοσύνης
όπου οι άνθρωποι θα πάψουν να είναι αντικείµενο εκµετάλλευσης, διακρίσεων και κατατρεγµού λόγω κατα-
γωγής, εθνικής προέλευσης, χρώµατος, φύλου, θρησκείας ή άλλης ιδιαιτερότητας. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Κτίριο Γαλαξίας, Αγίας Ελένης 36 (πάροδος Μακαρίου), τηλ.: 99598616.

Σύνδεσµος Κυπροκουρδικής Φιλίας
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Στις 10/12 ήταν η 58η επέτειος της Παγκό-
σµιας Συνθήκης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων -
παγκόσµια µέρα ανθρώπινων δικαιωµάτων -
και σε διάφορες χώρες έγιναν πορείες και
εκδηλώσεις µε αίτηµα να γίνουν σεβαστά τα
ανθρώπινα δικαιώµατα για εθνικές µειονότη-
τες, µετανάστες κ.λπ.

Στο Kamishlo, µια από τις µεγαλύτερες
πόλεις της κουρδικής περιοχής της Συρίας,
έγινε πορεία 3000 ανθρώπων η οποία οργα-
νώθηκε από δύο κουρδικά κόµµατα, το
AZEDI και το YEKITΙ, και την οργάνωση
«Κουρδικό Μέλλον»  που παλεύουν για τα
δικαιώµατα των Κούρδων στην Συρία. 

Οι συριακές δυνάµεις ασφαλείας κτύπησαν
απάνθρωπα τους συµµετέχοντες της ειρηνι-
κής πορείας. Συγκεκριµένα µέλη των υπηρε-
σιών ασφαλείας κτύπησαν µέλη του πολιτικού
γραφείου του κόµµατος YEKITI, τους Fouad
Alico και Imail Xami ενώ µεταφέρθηκαν στο
νοσοκοµείο σοβαρά τραυµατισµένοι οι
Mohamed Amin Abu Abas και Imbrahim Biro
επίσης µέλη του YEKITI. 

Σαν απάντηση στις επιθέσεις της αστυνοµίας
οµάδες νεαρών διαδηλωτών αναγκάστηκαν να
αµυνθούν µε πέτρες και µε διάφορα αντικείµε-
να και έκλεισαν τους δρόµους για να εµποδί-
σουν τις συριακές αρχές να τους πλησιάσουν.

∆εν είναι η πρώτη φορά που ειρηνική πορεία
Κούρδων διαλύεται βίαια από τις συριακές
αρχές. Στο παρελθόν έχουν χάσει τη ζωή
τους ή φυλακίστηκαν πολλοί από τους διαδη-
λωτές παρόµοιων εκδηλώσεων. Αρκετοί από
τους συµµετέχοντες βρίσκονται επίσης τώρα
πρόσφυγες στην Ευρώπη επειδή οι συριακές
αρχές τους κατηγόρησαν για 'προδοσία', κάτι
που επισείει την ανώτατη ποινή, του θανάτου,
λόγω της συµµετοχής τους σε πορείες δια-
µαρτυρίας.  

Καταδικάζουµε τη στάση της συριακής κυβέρ-
νησης  απέναντι στους Κούρδους. Όσο θα
συνεχίζει να τους καταπιέζει θα υπάρχουν
εξεγέρσεις και πρόσφυγες.  

Αθηνά Καρυάτη

Παγκόσµια µέρα ανθρώπινων δικαιωµάτων:
Νέα καταστολή των Κούρδων της Συρίας

Αφού έχουν διαφύγει τον κίνδυνο οι Κούρδοι πρόσφυγες θέλουν να ενταχθούν στην κοι-
νωνία της Κύπρου µια και αυτό θα είναι το σπίτι τους για το επόµενο διάστηµα της ζωής
τους. Ένα πολύ σηµαντικό βήµα για την οµαλή ένταξή τους είναι η εκµάθηση της γλώσσας.
Η Νεολαία Ενάντια στον Εθνικισµό διοργανώνει από το καλοκαίρι µαθήµατα ελληνικών
στους Κούρδους µε αρκετά µεγάλη επιτυχία. Όµως οι δυνάµεις µας δεν είναι αρκετές. 

Αν θέλεις να βοηθήσεις, επικοινώνησε µαζί µας.

Μαθήµατα ελληνικής γλώσσας
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Καµία ελευθερία στους εχθρούς της ελευθερίας!

Στις 22/11/2006 εθνικισµός και νεοφασισµός ξαναχτύπησαν στα σχολεία. 20 µέλη γνωστής φασιστικής οργά-
νωσης στο English School επιτέθηκαν κατά Tουρκοκύπριων (Τ/Κ) µαθητών. Οι εξωσχολικοί, στην πλειοψη-
φία τους, µαθητές που έκαναν την επίθεση κατάφεραν να τραυµατίσουν 5 από τους Τ/Κ και σταµάτησαν µε την
παρέµβαση των Eλληνοκύπριων (Ε/Κ) µαθητών του English School. 

Το γεγονός αυτό ξεκίνησε µια πολύ µεγάλη συζήτηση για το ποιες είναι αυτές οι οργανώσεις, ποιος φταίει και
τι µπορεί να γίνει για να µην υπάρχουν ξανά τέτοια γεγονότα. Η Νεολαία Ενάντια στον

Εθνικισµό έχει εντοπίσει και καταγράψει σε προηγούµενα άρθρα της (βλέπε
blog) 4 οργανώσεις που µόνο πολιτικές δεν είναι. 

Μέσα από τα site και τις ανακοινώσεις τους το µόνο που προωθούν
είναι ένα µίσος προς το διαφορετικό και καλούν να «πατάξουµε τους
εχθρούς µας» που αυτή τη στιγµή είναι για εκείνους οι Τ/Κ και οι

Τούρκοι, όµως αργότερα θα είναι οι µετανάστες, οι γυναίκες και όποιος
είναι διαφορετικός από αυτούς! 

Επίσης η δράση τους µόνο πολιτική δεν είναι αφού στην ουσία το µόνο που
κάνουν είναι επιθέσεις και τροµοκρατία µέσα στα σχολεία και τις γειτονιές
µας. Πολλοί µαθητές φοβούνται να εκφραστούν ενάντιά τους επειδή κάθε
διαφωνία αντιµετωπίζεται µε τραµπουκισµό. Μόνο οργανωµένα µπορούµε να
τους αντιµετωπίσουµε και να τους σταµατήσουµε. 

Παρόλο που δεν ήταν η πρώτη φορά που έγινε επίθεση από µια εθνικιστι-
κή νεοφασιστική οµάδα στην Κύπρο, η κυβέρνηση και τα επίσηµα κόµµατα
δεν έκαναν καµία κίνηση εναντίoν τους. Αυτό τους δίνει το χώρο να δρουν
ανενόχλητοι. 

Υπήρξε όµως για πρώτη φορά αντίδραση από τον ίδιο τον κόσµο και τους
µαθητές κι αυτό είναι πολύ θετικό γιατί τελικά αυτοί είναι που µπορούν
πραγµατικά να τους σταµατήσουν όπως δείχνουν αντίστοιχες δράσεις
σε Ελλάδα και Ευρώπη. 

Οι οργανώσεις αυτές έχουν αρχίσει να δρουν όλο και περισσότερο.
Όσο δεν υπάρχει εναλλακτική απάντηση σε αυτά που προβάλλουν κι
όσο δεν υπάρχει αντίδραση από τον ίδιο τον κόσµο αυτοί θα δρουν
ανενόχλητοι και θα δυναµώνουν. Ήρθε η ώρα οι συζητήσεις να

γίνουν πράξη. 

Εκδήλωση ενάντια στον εθνικισµό και τον νεοφασισµό
Την Τετάρτη 13/12/2006 πραγµατοποιήθηκε µια πρώτη συνάντηση µαθητών, σπουδα-

στών, δασκάλων για να γίνει εκστρατεία ενάντια στις εθνικιστικές-νεοφασιστικές οµάδες.
Συµµετείχαν µαθητές από τον Κύκκο Α�, το Παγκύπριο και το Λύκειο Λατσιών, σπουδα-
στές από το Cyprus College και δάσκαλοι δηµοτικού που ενδιαφέρονται για το θέµα. Η
συζήτηση ήταν πολύ ζωντανή και έδειξε ότι υπάρχει η θέληση και η θετική ανταπόκριση

για να σταµατήσουµε τη δράση αυτών των οργανώσεων. 

Μετά από 3 ώρες συζήτησης, για το ποιοι είναι και µέχρι που έχει φτάσει η δράση
τους σε άλλες χώρες, καταλήξαµε στο ότι ο µόνος τρόπος να αντιδράσουµε είναι
να οργανώσουµε στα σχολεία µας και στους χώρους που δρουν, αντιφασιστικές-

αντιεθνικιστικές οµάδες για να µπορούµε να τους απαντούµε αλλά και να τους αντιµετωπίζουµε. 

Ας µην ξεχνάµε ότι αυτοί που τους σταµάτησαν στο English School ήταν οι ίδιοι οι µαθητές. Μπορούµε να
πάρουµε το παράδειγµα τους και να δηµιουργήσουµε οµάδες που την επόµενη φορά θα προλάβουν να τους στα-
µατήσουν πριν καν σχεδιάσουν την επίθεση!  

Αν θες να φτιάξεις κι εσύ οµάδα στο σχολείο σου επικοινώνησε µαζί µας! Η δράση µας πρέπει να είναι µαζική
και συντονισµένη! Πρέπει να τους σταµατήσουµε!
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Είναι η στολή δικλίδα ασφαλείας; 

Το γεγονός που έγινε στο English School θορύβησε
την κοινωνία της Κύπρου και ξεσήκωσε κύµατα αντι-
δράσεων. ∆ιάφοροι άρχισαν να το συζητούν και να
παίρνουν θέσεις πάνω στο θέµα. Κάτι που µας τράβη-
ξε το ενδιαφέρον ήταν ότι οι µαθητές που επιτέθηκαν
φορούσαν στολή και έτσι πέρασαν απαρατήρητοι στο
χώρο του σχολείου.

Όταν γινόταν η συζήτηση για την κατάργηση της στο-
λής πριν ένα χρόνο, αρκετοί πολιτικοί και γονείς
µαθητών υπερασπίζονταν την στολή. Συγκεκριµένα
έλεγαν ότι αν φύγει η στολή: «�τα σχολεία θα γίνουν
άντρα ανάθρεψης µελλόντων εγκληµατιών βίας και
παραβιαστών των νόµων της Πολιτείας�». Επίσης
«�Παρακαλούµε αφήστε τη στολή εκεί που είναι και
όπως είναι, γιατί αυτή δεν φταίει σε τίποτα. Αντίθετα
αποτελεί τη δικλίδα ασφαλείας, για το ποιος µπαίνει
και ποιος βγαίνει στο σχολείο και για το πού κυκλο-
φορά ο µαθητής στην ώρα λειτουργίας του σχολεί-
ου�»

Τελικά όµως η επίθεση στο English School δείχνει
ότι όλα αυτά δεν ισχύουν. Οι εξωσχολικοί µαθητές
µπήκαν µε την στολή και δεν τους πήραν είδηση. Έτσι
κατάφεραν να κάνουν ότι έκαναν�

Ούτε φάνηκε η στολή να βοήθησε τους µαθητές να
µην «εγκληµατίσουν» και να µην ασκήσουν βία. 

Βλέπουµε ότι η στολή δεν βοηθά σε τίποτα και πρέ-
πει να καταργηθεί αµέσως. Αντί να βάζουν το φταίξι-
µο για την παραβατικότητα και την βία στη στολή ας
προσπαθήσουν να καλυτερέψουν τα σχολεία µας ώστε
ο µαθητής να πηγαίνει στο σχολείο µε άνεση και ευχα-
ρίστηση.

Στέφανη Χριστοφή
Λύκειο Κύκκου Α΄

Μετά τα γεγονότα του English School, στα ΜΜΕ ακούγα-
µε ότι πρέπει να υπάρχει αστυνόµευση στα σχολεία για να
προστατεύσουν τους µαθητές από τους εξωσχολικούς.

Λίγες µέρες αργότερα, στις 1/12/2006, µπήκαν εξωσχο-
λικοί και στο Λύκειο Λατσιών. Αυτό δε συνέβη για κάποια
πολιτική πεποίθηση, αλλά για µια παρεξήγηση µεταξύ
κάποιων συµµοριών.

Την ίδια µέρα έσπευσε η αστυνοµία και τα ΜΜΕ έξω από
το σχολείο και η αστυνοµία προέβη σε συλλήψεις και ανα-
κρίσεις. 

Η αστυνοµία τις επόµε-
νες µέρες παρέµεινε
στο σχολικό χώρο.
Όταν είχε έρθει ξανά
ακόµη µια συµµορία
δεν κατάφερε να µπει
µέσα, γιατί οι αστυνο-
µικοί που έκαναν
περίπολο γύρω από
το σχολείο τους
συνέλαβε πριν να
φτάσουν.Αυτό µπορεί
να το χρησιµοποιήσουν
σαν απόδειξη ότι η αστυ-
νοµία είναι απαραίτητη.

Όµως δε θέλουµε το σχο-
λείο να είναι φυλακή
όπως νιώθαµε εκείνες
τις µέρες. Για αυτό
κι εµείς πρέπει να
µη δίνουµε δικαίωµα
σε κανέναν να υπο-
στηρίζει ότι η λύση
είναι η αστυνόµευση.  

Το σχολείο θέλου-
µε να µας διδάσκει
ότι οι διαφορές
δεν λύνονται µε ξύλο, αλλά µε συζή-
τηση. Επίσης θέλουµε να συµµετέχουµε στις αποφάσεις
για το σχολείο και να µπορούµε να το χρησιµοποιούµε
δηµιουργικά για να το νιώθουµε δικό µας χώρο. Με το να
µας «προσέχει» η αστυνοµία δε θα αλλάξει τίποτα κι ούτε
θα µάθουµε να είµαστε ελεύθερα σκεπτόµενοι άνθρωποι. 

Το σχολείο πρέπει να είναι χώρος των µαθητών.  Έτσι
µόνο θα µπορούµε να τον προστατεύουµε µόνοι µας. Γιατί
δεν είµαστε εγκληµατίες, αλλά παιδιά. 

Χριστιάνα Ιωαννίδου
Λύκειο Λατσιών 

Έξω και µακριά η αστυνοµία
από τα σχολεία!

∆ιαγωνισµός: Βρες τον εξωσχολικό!!!
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«Ροµποτάκια ενωθείτε»

Ακούνητα, αµίλητα, αγέλαστα...
εν-δύο, εν-δυο!
Κάθε χρόνο στις 28 Οκτωβρίου και στις 25 Μαρ-
τίου οι µαθητές καλούνται να βάλουν την καλή τους
στολή και να µάθουν κάτω από λάβαρα, σηµαίες και
τυµπανοκρουσίες να βαδίζουν κουνώντας ταυτό-
χρονα αριστερό �δεξί πόδι και χέρι. 

Ποιος τις καθιέρωσε;
Έχει γραφτεί ήδη πολλές φορές ότι οι
µαθητικές παρελάσεις στην Ελλάδα
καθιερώθηκαν από το δικτάτορα Ι.
Μεταξά που κι αυτός µε τη σειρά
του τις «δανείστηκε» από τη
ναζιστική Γερµανία του Χίτλερ
και τη φασιστική Ιταλία του
Μουσολίνι. Πουθενά στην ΕΕ
δε γίνονται πλέον µαθητικές
παρελάσεις εκτός από Ελλάδα
και Κύπρο! 

Ποιους στόχους
εξυπηρετούν;
Στην ουσία απολύτως κανένα.
Αντίθετα, χάνονται άδικα
ώρες µαθηµάτων τρέχο-
ντας αργότερα να καλύψουν
τη χαµένη ύλη, καταργούν
2 από τις σχολικές αργίες
που έχουν οι µαθητές για
περαιτέρω ξεκούραση ή/και διάβασµα. 
Και να µάθαινε στο τέλος κανείς τι έγινε εκείνες
τις µέρες; Αντί για ιστορική προσέγγιση των ζητη-
µάτων, οι µαθητές τρώνε τον ήλιο και την ορθο-
στασία στα σχολικά γήπεδα κάνοντας πρόβες
βηµατισµού. Και καθόλου πρωτότυπο δεν είναι
πλέον να βλέπει κανείς στις εφηµερίδες ότι οι
µαθητές µπέρδεψαν τις επετείους και λένε για
τους Τούρκους που πήγαν να µπουν µε τα τανκς
στο Πολυτεχνείο κι άλλα µαργαριτάρια. Είναι αµφί-
βολο πάντως αν είναι των µαθητών το φταίξιµο,
αφού πιο πολύ κουρδίζουµε ροµπότ εκείνες τις
µέρες παρά διδάσκουµε ιστορία. 

Ή µήπως έχουν στόχους;
Οι µαθητικές παρελάσεις, ως καθαρά µιλιταριστι-
κές εκδηλώσεις, καλλιεργούν στη νέα γενιά την

ψυχολογία της µαζικής πειθαρχίας. Η πανοµοιότυ-
πη ωσάν «στρατευµένη µαθητιώσα νεολαία» υπο-
χρεούται να δείξει την υποταγή και σεβασµό της
στην πολιτική και εκκλησιαστική εξουσία µε το να
στρίβουν το κεφάλι τους και να χαιρετούν, κι αυτοί
να τους καµαρώνουν.
∆ηµιουργούν διακρίσεις αφού οι ψηλοί µπαίνουν
µπροστά, οι κοντοί πίσω, οι αριστούχοι στο άγηµα
και οι υπόλοιποι παρακάτω. 
Το γνωστό παράδειγµα του αριστούχου Αλβανού
µαθητή στην Ελλάδα Οδυσσέα Τσενάι δείχνει και
πώς οι µαθητικές παρελάσεις µπορούν να αποτε-
λέσουν µια πολύ καλή αφορµή για τους ρατσιστές,

εθνικιστές και φασίστες για την προπαγάνδα
τους. 

Πώς λοιπόν όλα αυτά συµβάλλουν στη
διαµόρφωση ελεύθερων και ανεξάρ-

τητων συνει-
δ ή σ ε ω ν
που είναι
στόχος της

εκπαίδευσης;
Πόσο κοντά στην παιδική ψυχή
είναι τέτοιου είδους στρατοκρατι-
κές εκδηλώσεις; 

Τι µπορούµε να κάνουµε;
Στα σχολεία υπάρχουν άλλοι
αποτελεσµατικοί τρόποι για
να καλλιεργηθεί η ιστορική
µνήµη και να βοηθηθούν οι
µαθητές να εµβαθύνουν στην
ανάλυση και στο νόηµα των

ιστορικών γεγονότων. Με θεατρικές, µουσικές και
χορευτικές εκδηλώσεις, συζήτηση µε ανθρώπους
που έζησαν τα γεγονότα, αξιοποίηση διαφόρων
πηγών µπορούν να µεταδοθούν τα µηνύµατα της
ελευθερίας και της ειρήνης. 

Να παλέψουµε µαθητές και εκπαιδευτικοι
ενωµένοι για:
-  Κατάργηση των µαθητικών παρελάσεων � κατά-

λοιπο ολοκληρωτικών καθεστώτων. 
- Βιβλία απαλλαγµένα από τον εθνικισµό και τη
θρησκοληψία. 

- ∆ηµοκρατικό σχολείο, χώρο σεβασµού της δια-
φορετικότητας και ελεύθερης διακίνησης ιδεών �
θρησκευτικών και πολιτικών. 

Εκπαιδευτικοί Ενάντια στον Εθνικισµό

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΚΟΝΤΟΙ
ΠΙΣΩ!!!
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Τα Μ.Μ.Ε. θεωρούνται ότι παρουσιάζουν τις αδικίες
που συµβαίνουν ανά τον κόσµο και στην ντόπια κοινω-
νία, και τις κρίνουν. Αυτό φαίνεται σαν µία αγαθοεργία
στα µάτια του κόσµου, µε αποτέλεσµα πολλοί να υµνούν
κάποιους δηµοσιογράφους  ή, πιο γενικά, τα µέσα τα ίδια.
Φυσικά, η οποιαδήποτε κατακραυγή ενάντια στην αδικία
θα  έπρεπε να υποστηρίζεται. Το ερώτηµα είναι, όταν
γίνονται αδικίες µέσα στα ίδια τα Μ.Μ.Ε. γιατί δεν µαθαί-
νει τίποτα το κοινό; Όταν οι ίδιοι οι υπάλληλοι µίας εφη-
µερίδας ή ενός σταθµού αδικηθούν, γιατί αυτό δεν κρί-
νεταί; 

Πριν µερικούς µήνες σε ένα καινούργιο τηλεοπτικό
σταθµό, το CNC Plus, οι εργαζόµενοι παρατήρησαν ότι
κάτι δεν πήγαινε καλά. Εκτός του ότι κανένας δεν έλαβε
συµβόλαιο εργασίας, παρατηρήθη-
καν κάποιες καθυστερήσεις
στη µισθοδοσία. Μερικοί
από τους υπαλλήλους
πήραν ακάλυπτες επι-
ταγές. Ακολούθως, οι
υπόλοιποι δεν πλη-
ρώθηκαν στην ώρα
τους.

Όταν η διεύθυνση του σταθµού
δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις
στα ερωτήµατα των εργαζοµέ-
νων, έψαξαν οι ίδιοι. Ανακα-
λύφθηκε ότι ένας µεγάλος
µέτοχος αποχώρησε ως
ένδειξη διαµαρτυρίας, γιατί
µέχρι τότε πλήρωνε τα
πάντα µόνος του. Ο άλλος
µεγάλος µέτοχος είναι το
ΑΚΕΛ, παρά το γεγονός
ότι οι διευθυντές του
σταθµού το αρνήθη-
καν . Ο γενικός διευ-
θυντής υπήρξε υπουργός πριν από µερικά χρόνια. Όµως
παρά την πρώην αρµοδιότητά του στην υπηρεσία του
λαού, ο διευθυντής έδινε απαντήσεις που δεν άρµοζαν
σε ένα πρώην υπουργό (��Ε και; ∆εν πληρωθήκατε στην
ώρα σας. So what?�� ��∆εν θα λύσουµε εµείς το κοινωνι-
κό πρόβληµα��). Ακόµα, είπε ότι οι υπεύθυνοι των τµη-

µάτων του σταθµού, οι οποίοι πήγαν στο γενικό διευθυ-
ντή ως αντιπρόσωποι των υπαλλήλων, δεν είναι οι αρµό-
διοι για να συζητήσουν µαζί του. 

Έτσι, ένα µεγάλο µέρος του εργατικού δυναµικού πήγε
��αυτοπροσώπως�� να τον βρει. Το γραφείο του γενικού
διευθυντή γέµισε µε κόσµο, κάτι που ο ίδιος αργότερα

χαρακτήρισε ως ��εισβολή��. Μόνο
τότε αποφάσισε να ανταποκρι-
θεί, αλλά έδωσε ένα µακρύ
ρητορικό µονόλογο χωρίς να

δικαιολογεί κάτι ή να απα-
ντά σε καµία ερώτηση.
Επίσης, δικτατορικά, δεν
δέχτηκε ερωτήσεις ή
σχόλια από κανένα.
Τότε, όλοι οι παρευρι-

σκόµενοι ενώθηκαν µε
τους υπόλοιπους και προει-

δοποίησαν µε στάση εργασίας.
Αυτό θα σήµαινε ότι ο
συγκεκριµένος σταθµός
θα σταµατούσε την
εκποµπή του, πράγµα
βλαβερό για µία εται-
ρία (γιατί όλα τα
Μ.Μ.Ε. είναι εταιρίες
που αποσκοπούν στο

κέρδος, ακόµα και αν αυτο-
παρουσιάζονται ως ευεργέτες

του λαού) που δεν θα διαφήµιζε,
άρα δεν θα έπαιρνε πλέον έσοδα. 

Η στάση εργασίας δεν έγινε
καθώς η απειλή και
µόνο είχε αποτέλεσµα.
Ο φόβος και µόνο του

ότι θα χαθεί µιας µέρας
κέρδος ήταν αρκετό για να πληρωθούν οι υπάλληλοι.
Όσο η κατάσταση αγρίευε όλο και περισσότερο, το προ-
σωπικό πληρώθηκε λίγο πριν την πραγµατοποίηση της
στάσης εργασίας.    

Στέφανος ∆ηµητριάδης

Ο καλός, ο κακός κι ο ... απλήρωτος!
Μια στάση εργασίας που δεν έγινε αλλά πέτυχε!



10

Εδώ και πολύ καιρό µας λένε ότι πρέπει να αυξη-
θεί το όριο αφυπηρέτησης (ΟΑ). Οι λόγοι που
βάζουν είναι ότι τα  ασφαλιστικά ταµεία (ΑΤ) θα
καταρρεύσουν γιατί δεν έχουν αρκετά χρήµατα να
πληρώνουν και ότι αφού υπάρχει αύξηση του προσ-
δόκιµου επιβίωσης τότε θα πρέπει να δουλεύουµε
περισσότερο για το καλό της οικονοµίας της χώρας
µας. Τι γίνεται όµως στην πραγµατικότητα;

Η δυσχερής οικονοµική κατάσταση των ΑΤ, οφεί-
λεται στο ότι µια σειρά από µεγάλες εταιρίες, ηµι-
κρατικοί και κρατικοί οργανισµοί δεν πληρώνουν
τις εισφορές τους. Αυτό είτε γίνεται πλαγίως ή
απροκάλυπτα µε την πολιτεία να επεµβαίνει για να
"χαρίζει" χρέη που έχουν απέναντι στα ΑΤ. Γίνε-
ται και µε το να µην πληρώνουν οι εργοδότες κοι-
νωνικές ασφαλίσεις ειδικά στους µετανάστες που
εργάζονται παράνοµα. 

Τι προτείνουν;
� αύξηση του ΟΑ, για να µειωθούν οι συνταξιούχοι 

� περικοπή των συντάξεων

∆ηλαδή τα δικά τους λάθη και τα κέρδη των εται-
ριών να τα πληρώσουν οι εργαζόµενοι και οι συντα-
ξιούχοι.  

Με την άνοδο του ΟΑ στα 63, δηµιουργείται ένα
κενό στην προσφορά εργασίας, που πλήττει τους
νέους οδηγώντας τους στην ανεργία. Οι ήδη εργα-
ζόµενοι θα δουλεύουν ακόµη περισσότερα χρόνια
χωρίς βέβαια να καρπώνονται τα αποτελέσµατα
αυτής της εργασίας αλλά µε προοπτική µιας πολύ
µικρότερης σύνταξης. 

Ο µόνος τρόπος να σωθεί το ασφαλιστικό σύστηµα
είναι ο αυστηρός έλεγχος των εργοδοτών από το
κράτος και την κοινωνία. Με την αύξηση των ΟΑ
το φαινόµενο απλά αναβάλλεται, χωρίς να σώζο-
νται τα ΑΤ από τη χρεοκοπία.

Σηµαντικοί αγώνες έχουν δοθεί την τελευταία
περίοδο στην Ευρώπη για το θέµα κι ίσως από
αυτούς θα πρέπει να παραδειγµατιστούµε κι εδώ
στην Κύπρο, µια και το θέµα των συντάξεων είναι
τα τελευταία χρόνια υπο συζήτηση και το προτει-
νόµενο ΟΑ όλο και ανεβαίνει. 

Νικόλας Κοκκάλης
Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών
Πανεπιστήµιο Κύπρου

Οι νέοι έργαζόµενοι είναι αυτοί που θα πλη-
γούµε περισσότερο από τα νέα εργασιακά
µέτρα.  

� Η ανεργία αυξάνεται συνεχώς: 6.1% τον
∆εκέµβριο του 2005 ενώ τον Νοέµβριο
ήταν 5.9%. Στους νέους αγγίζει το 15%

� Οι περισσότεροι εργαζόµαστε part time:
Το 2004 ο αριθµός των µερικώς απασχο-
λουµένων έφθασε τις 28900 άτοµα ή το
8,5% του Εργατικού ∆υναµικού, ενώ απ'
αυτούς οι 19800 ή το 68,3% είναι γυναίκες

� ∆εν έχουµε συµβόλαιο άρα ασφάλεια στην
δουλειά µας: σε πολλές εταιρίες πρέπει να
εργαζόµαστε τουλάχιστον 6 µήνες για να
έχουµε συµβόλαιο 

� Επισης υπάρχουν πολλοί συµµαθητές µας
που δουλεύουν για να ενισχύσουν τις οικο-
γένειές τους αλλά και για να καλύπτουν τα
προσωπικά τους έξοδα 

� Θα δουλεύουµε περισσότερα χρόνια αφού
για τους νέους είναι που συζητείται το
συνταξιοδοτικό.

� Σε αρκετές ιδιωτικές εταιρίες απαγορεύ-
εται ο συνδικαλισµός που σηµαίνει πως
δεν έχουµε την δυνατότητα να παλέψουµε
για τα δικαιώµατά µας.

Έλα σε επαφή µαζί µας. Πρέπει να ξέρεις
τα δικαιώµατά σου!

Γνωρίζεις τα δικαιώµατά σου;

∆ΩΣΤΕ ΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΡΕ!!!!

Σύνταξη στα 63; Ευχαριστώ, δεν θα πάρω.
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Ζώντας στην εποχή της πληροφορίας το ίντερνετ
είναι πλέον ένα πολύ σηµαντικό µέσο έκφρασης.
Σηµαντικός αρωγός της στο εγχείρηµα της ελεύθε-
ρης έκφρασης είναι και το blogging το οποίο µε δυο
λόγια θα λέγαµε πως είναι ένα διαδικτυακό ηµερολό-
γιο όπου ο καθένας µπορεί να γράφει τις σκέψεις του
ελεύθερα και ανώνυµα ως κάποιο βαθµό.

Οι χρήστες πλέον παίρνουν το ίντερνετ στα χέρια
τους, διαµορφώνοντάς µία τεράστια αποθήκη δεδοµέ-
νων όπου κάθε χρήστης έχει την ευχέρεια να δια-
µορφώσει ελεύθερα.

∆υστυχώς όµως ούτε το ίντερνετ µπορεί να είναι το
απολύτως ασφαλές µέσο έκφρασης, τουλάχιστον όχι
παγκοσµίως. Καλύτερο και θλιβερότερο παράδειγµα
αποτελεί η Κίνα στην οποία η παρακολούθηση, οι
φυλακίσεις και τα βασανιστήρια bloggers είναι καθη-
µερινό φαινόµενο, κυρίως γιατί στα γραπτά τους ανα-
φέρθηκαν σε απαγορευµένα για την κυβέρνηση θέµα-
τα. Στα ίδια επίπεδα, και ίσως σε ακόµη χειρότερα,

βρίσκεται η ελευθερία έκφρασης σε χώρες της Μ.
Ανατολής και της Αφρικής µε απολυταρχικά καθε-
στώτα. Αλλά τα παρατράγουδα δεν λείπουν ούτε από
χώρες της Ε.Ε. όπως στην Ελλάδα όπου πρόσφατα
υπήρξαν απειλές προς ανώνυµους bloggers , αλλά
και ένα περιστατικό µήνυσης σχετιζόµενο µε το
blogging .

Η Νεολαία Ενάντια στον Εθνικισµό, θέλοντας να συµ-
µετέχει σε αυτή τη µεγάλη κοινότητα αποφάσισε προ
λίγων µηνών να ανοίξει και αυτή το δικό της blog.
Πλέον µπορείτε να βρείτε όλα τα τελευταία νέα της
οργάνωσης, αλλά και τα τεύχη του "The Wall" στην
διεύθυνση:

http://youthagainstnationalism .wordpress.com 

∆ηµήτρης Αγοραστός
Τµήµα Ψυχολογίας
Πανεπιστήµιο Κύπρου

Θα µας βρείτε στο κτίριο Γαλαξίας,
Αγίας Ελένης 36, πάροδος Μακαρί-
ου. Είναι ένας χώρος όπου στεγά-
ζουµε διάφορες δραστηριότητες κι
ευελπιστούµε να γίνει από όλους
µας στέκι και χώρος ελεύθερης
έκφρασης κι επικοινωνίας. Μέχρι
στιγµής πραγµατοποιήθηκαν ανοι-
χτές συζητήσεις ενάντια σε εθνικι-
σµό και ρατσισµό, πάρτυ για την
οικονοµική ενίσχυση της οργάνω-
σης, ενώ κάθε Παρασκευή περίπου
µαζευόµαστε, συζητάµε και γνωρι-
ζόµαστε καλύτερα. 

Έλα κι εσύ.

Την 1η φορά που πήγα στα γραφεία της ΝΕΕ ένιωθα αµηχανία.
Όταν πρωτογνώρισα τα παιδιά εκεί χαλάρωσα, είδα το υλικό τους
και εντυπωσιάστηκα γενικά από όλα όσα είδα. Ήταν πολύ φιλικοί
και µιλήσαµε για διάφορα θέµατα. Ξαναπήγα κι άλλες φορές για
καφέ και γνώρισα και πολλά άλλα παιδιά. 

Επίσης πήγα και σε συνάντηση για τη δηµιουργία αντιφασιστικών
οµάδων στα σχολεία που έγινε µετά τα γεγονότα στο Εnglish
School. Είχε πολύ ενδιαφέρον καθώς υπήρχε ζωντανός διάλογος
από όλους µε σοβαρές τοποθετήσεις και πήρα πολλά πράγµατα. 

Για τα πάρτυ της ΝΕΕ έµαθα όταν άρχισα να παρακολουθώ κάποι-
ες συναντήσεις της όπου και έγινα µέλος. 

Στο 1o πάρτυ θυµάµαι είχα άγχος για το πώς θα είναι κι αν θα
γνωρίσω καινούριο κόσµο. Προσπάθησα να το προωθήσω και τελι-
κά ήρθαν δύο αγαπηµένες µου φίλες. Κι αυτές αγωνιούσαν για το
πώς θα περάσουν. Το πάρτι ήταν τέλειο! Ήπιαµε, φάγαµε, χορέ-
ψαµε µέχρι θανάτου, τραγουδήσαµε όλοι µαζί. Μετά ανυποµονού-
σαµε για το επόµενο που ήταν απερίγραπτο! Λίγο το πνεύµα των
Χριστουγέννων, λίγο οι σχολικές διακοπές το έκαναν ακόµη πιο
καλό! Οι φίλες µου ήρθαν ξανά φέρνοντας και δύο φίλους τους!
Την επόµενη φορά που θα ακούσετε για πάρτι της ΝΕΕ µη διστά-
σετε να έρθετε µε τους φίλους σας. Στο τέλος θα πείτε θέλω κι
άλλο!

Γιώργος Γεωργίου
Παγκύπριο Γυµνάσιο

Η Νεολαία
Ενάντια στον
Εθνικισµό
βρήκε στέγη!

ΚΛΙΚ ΧΗΑΡ:
http://youthagainstnationalism.wordpress.com/



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: youthagainstnationalism@gmail.com

BLOG: http://youthagainstnationalism.wordpress.com  


