
 

ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ! 

ΕΞΩ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΟΙ! 
Οδοφράγµατα - φυλάκια- στρατόπεδα - στρατιωτικές βάσεις- στρατός κατοχής - 18χρονοι ελληνοκύπριοι 

φαντάροι χάνουν κάθε χρόνο τα 2 καλύτερα χρόνια της ζωής τους, τουρκοκύπριοι φαντάροι χάνουν έναν 

χρόνο, κάποιοι από αυτούς χάνουν και την ζωή τους, δρόµοι που κόβονται στα δύο, συρµατοπλέγµατα 

παντού. Εδώ και 38 χρόνια βρισκόµαστε σε κατάσταση κατάπαυσης του πυρός.  
 

Έξω και οι 6 στρατοί! 

Πάνω σε ένα τόσο µικρό νησί έχουµε καταφέρει να έχουµε 6 στρατούς! ΕΛ∆ΥΚ - ΤΟΥΡΚ∆ΥΚ - Εθνική 

Φρουρά - τουρκοκυπριακό στρατό - στρατός Ηνωµένων Εθνών - Βρετανικές Βάσεις και σύντοµα µετά τις 

τελευταίες εξελίξεις µπορεί και να έχουµε και τον Ισραηλινό στρατό!  
 

Όλοι υποστηρίζουν ότι είναι εδώ για να µας προστατεύουν!  

Το 1974 µε το πραξικόπηµα ο ελληνικός στρατός έλεγε ότι έρχεται για να αποκαταστήσει την ελληνικότητα 

στο νησί. Μετά την εισβολή έµεινε για να µας «προσέχει» ενάντια στον τουρκικό στρατό.  

Αντίστοιχα το 1974 στο βορρά ο τουρκικός στρατός ισχυρίζονταν ότι ήρθε για να σώσει τους 

τουρκοκύπριους από τους Έλληνες. 38 χρόνια τώρα λένε ότι είναι στο νησί για να προστατεύει τους 

τουρκοκύπριους.  

Μόλις το 2011 και για πρώτη φορά, ο Ερντογάν ανταποκρινόµενος σε ένα πανό που έλεγε “Άγκυρα κάτω 

τα χέρια” αποκάλυψε: «η Τουρκία είναι στην Κύπρο για τον ίδιο λόγο που είναι και η Ελλάδα, για να 

προστατεύσει τα στρατηγικά της συµφέροντα».  

Ένας µύθος πολλών χρόνων κατέρρευσε. 
 

Οι στρατοί υπερασπίζονται τα δικαιώµατα των αρχουσών τάξεων και όχι τα δικά µας! 

Το κυπριακό πρόβληµα δεν είναι πρόβληµα συµβίωσης των λαών. Οι εργαζόµενοι ζούσαν µαζί και 

µπορούσαν να τα βρουν εδώ και χρόνια.  

Οι άρχουσες τάξεις, ντόπιες (ε/κ και τ/κ) και οι ξένες (βρετανική, αµερικάνικη τουρκική και ελληνική) έχουν 

πολύ µεγάλα συµφέροντα στο νησί. Για αυτά τα συµφέροντα θυσίασαν τις ζωές χιλιάδων τουρκοκυπρίων, 

ελληνοκυπρίων, τούρκων και ελλήνων στρατιωτών το 1974, για αυτά τα συµφέροντα διατηρούν τους 

στρατούς, για αυτά τα συµφέροντα έχουν διχασµένο το νησί.  

Τα συµφέροντά τους δεν έχουν καµία σχέση µε τις ανάγκες του λαού αυτού του τόπου! 
 

Εξοπλισµοί εν καιρώ κρίσης! Κόβουν από παντού αλλά στην “άµυνα” δίνονται άσκοπα 

εκατοµµύρια! 

Και στις δύο πλευρές η κρίση έχει χτυπήσει µε αποτέλεσµα οι άρχουσες τάξεις να θέλουν να πληρώσουν 

την κρίση οι εργαζόµενοι και όχι αυτοί που την δηµιούργησαν. Έχουν προχωρήσει σε περικοπές στους 

µισθούς και στα ωφελήµατα των δηµοσίων υπαλλήλων, αυξάνεται η ανεργία, µειώνονται οι δαπάνες για 

την παιδεία και την υγεία. Τα κονδύλια όµως για την άµυνα δεν έχουν µειωθεί!  
 

Κοινοί αγώνες η µόνη λύση για το εθνικό πρόβληµα και για µια ειρηνική ζωή! 
 

Οι τουρκοκύπριοι δείχνουν τον δρόµο! 

Η απάντηση των τ/κ στις δηλώσεις του Ερντογάν πέρυσι ήταν µαζική: 80.000 άτοµα διαδήλωσαν 

φωνάζοντας «Άγκυρα κάτω τα χέρια» και «Ούτε όµηρος της Τουρκίας ούτε τσιράκι των ελλήνων».  

Οι τουρκοκύπριοι εργαζόµενοι και νεολαία διαδηλώνουν εδώ και πολλά χρόνια ενάντια στην κατοχή και 

τον στρατό και ζητούν µια ανεξάρτητη και ενωµένη Κύπρο. 



  

Κοινοί αγώνες κατά του φασισµού και του εθνικισµού! 
Οι άρχουσες τάξεις για να πραγµατοποιήσουν τα σχέδιά τους και να µας κρατήσουν διχασµένους 

χρησιµοποιούν ακροδεξιές και νεοφασιστικές οργανώσεις οι οποίες φροντίζουν να σπείρουν το δηλητήριο 

του εθνικισµού και του σοβινισµού. Έτσι έγινε και το 1974. Η ΕΟΚΑ Β’ φρόντισε να κάνει το πραξικόπηµα 

µε την βοήθεια του ελληνικού στρατού κάτω από την στρατιωτική χούντα. Η ΤΜΤ από την άλλη 

προπαγάνδιζε την διχοτόµηση και την πολιτική «από τούρκο σε τούρκο» αποµονώνοντας έτσι τους 

τουρκοκύπριους.  

∆υστυχώς συνεχιστές της ΕΟΚΑ Β’ και της ΤΜΤ υπάρχουν και στις δυο πλευρές! Επικαλούνται το έθνος, 

την πατρίδα για να κερδίσουν την κοινή γνώµη. Όµως τελικά οι ιδέες τους οδήγησαν στο πραξικόπηµα, την 

εισβολή, τον πόλεµο και την διχοτόµηση της πατρίδας µας. Αυτό προτείνουν και τώρα! Οι θέσεις τους δεν 

προσφέρουν τίποτα άλλο παρά µίσος και προετοιµασία της κοινωνίας για άλλο ένα αιµατοκύλισµα! 
 

Κοινοί εργατικοί αγώνες! 
 

Όλα αυτά τα χρόνια οι άρχουσες τάξεις και των δύο πλευρών χρησιµοποιούν το εθνικό ζήτηµα και καλούν 

την κάθε κοινότητα σε «εθνική ενότητα», για να σταµατούν κάθε εργατικό αγώνα.  

Οι πρόσφατες επιθέσεις στο βιοτικό µας επίπεδο, ίδιες και στις δύο πλευρές, δείχνουν ότι τα συµφέροντα 

των εργαζόµενων και της νεολαίας και των δύο κοινοτήτων είναι κοινά.  

Μέσα από κοινούς αγώνες, κοινά συνδικάτα, κοινές πολιτικές οργανώσεις µπορούµε να σχεδιάσουµε και 

να αγωνιστούµε µαζί για µια κοινή πατρίδα.  
 

Ο καπιταλισµός έχει δείξει τα όριά του, ειδικά µέσα από την τρέχουσα παγκόσµια οικονοµική κρίση. Έχει 

επίσης δείξει τα όρια στην επίλυση εθνικών ζητηµάτων - δεν µπορεί να τα λύσει! Κι αυτό γιατί δεν µπορεί 

να υπάρχει καπιταλισµός χωρίς εθνικισµό και ρατσισµό και γιατί ο στόχος τους, που είναι το κέρδος δεν 

αφήνει περιθώρια για να σκεφτούν την κοινωνία.  

Χρειαζόµαστε µια κοινωνία για τις ανάγκες των εργαζοµένων και της νεολαίας, όχι µια κοινωνία για το 

κέρδος των λίγων. Χρειαζόµαστε τώρα όσο ποτέ, όλες τις τράπεζες και τις παραγωγικές δυνάµεις να 

φύγουν από τα χέρια των λίγων και να περάσουν στα χέρια της κοινωνίας. 
 

Παλεύουµε για: 

� κοινό αγώνα ε/κ και τ/κ ενάντια στον εθνικισµό και τον φασισµό! 

� να ανοίξουν όλα τα οδοφράγµατα 

� έξω όλοι οι στρατοί! πολιτοφυλακές µε ίση συµµετοχή ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων,  

           δηµοκρατικές, εκλεγµένες και άµεσα ανακλητές 

� διαπραγµατεύσεις για την λύση του κυπριακού ανάµεσα σε ελληνοκύπριους και τουρκοκύπριους  

           εργαζόµενους και τις οργανώσεις που εξυπηρετούν τα δικά τους συµφέροντα, συνδικάτα και  

           κόµµατα  της αριστεράς, όχι διαπραγµατεύσεις των ηγετών και των αρχουσών τάξεων που  

           εξυπηρετούν µόνο τα δικά τους συµφέροντα 

� ενάντια στα µέτρα λιτότητας - δεν θα πληρώσουµε εµείς την κρίση των καπιταλιστών 

� κοινωνικοποίηση των τραπεζών και όλων των σηµαντικών τοµέων της οικονοµίας κάτω από  

           κοινωνικό και εργατικό έλεγχο και διαχείριση 

� για µια ενωµένη σοσιαλιστική Ευρώπη - έναν ενωµένο σοσιαλιστικό πλανήτη! 
 

Πάλεψε µαζί µας! Έλα σε επαφή! 
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99190164, nedacyprus@gmail.com, nedacy.wordpress.com 


