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Νέα Φαζηζηηθή Δπίζεζε ζην Μαλώιε (13/12/09)
Γεπηέξα, 14:44 2009.
Γεθαπέληε πεξίπνπ άηνκα, ηα νπνία βαζηνύζαλ ξόπαια ζπξέη θαη καραίξηα, επηηέζεθαλ ρζεο Θπξηαθή 13
Γεθεκβξίνπ γύξσ ζηηο 6:30 ην απόγεπκα ζε δύν λεαξά άηνκα ζηελ πιαηεία Φαλεξσκέλεο. Ήηαλ
μεθάζαξν όηη ηα άηνκα έδξαζαλ σο νξγαλσκέλνο ζρεκαηηζκόο. Πρεκάηηζαλ Ξ γύξσ από ηα άηνκα πνπ
ρηππνύζαλ θαη δελ άθελαλ άιινπο λα πιεζηάζνπλ .Φνξνύζαλ θνπθνύιεο θαη πνξηνθαιί θαζθόι(ηη θάλεη
ληάνπ ληάνπ). Θηύπεζαλ γξήγνξα θαη έθπγαλ πξνο ηελ Νλαζαγόξνπ.
Δίλαη ε δεύηεξε θνξά πνπ δηελεξγείηαη επίζεζε θαζηζηηθώλ ζηνηρείσλ ζηελ πιαηεία ην ηειεπηαίν
δηάζηεκα. Ζ επηζέζεηο ζηελ πεξηνρή από αθξνδεμηνύο είλαη σζηόζν ζπλεζηζκέλεο θπξίσο ελαληίνλ
αλππνςίαζησλ κεηαλαζηώλ αιιά θαη αηόκσλ πνπ δελ ηνπο θαηζάξνπλ όπσο όζνη έρνπλ κεγάια καιιηά
θιπ.
Ζ πιαηεία Φαλεξσκέλεο ιεηηνπξγεί σο έλα αλνηρηό θνηλσληθό θέληξν ζπλεύξεζεο δηαθίλεζεο ηδεώλ,
ελαιιαθηηθήο αληηεκπνξεπκαηηθήο δηαζθέδαζεο θαη δξάζεο θαη γηα απηό θαίλεηαη λα έρεη ζηνρνπνηεζεί
ηόζν από ηηο δπλάκεηο θαηαζηνιείο όζν θαη από θαζίζηεο .
Γελ είλαη ηπραία επίζεο ηα ζε ηαθηά δηαζηήκαηα δεκνζηεύκαηα θαη ξεπνξηάδ ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ηελ
παιηά πόιε σο ηόπν πνπ ζπκβαίλνπλ πξάγκαηα θαη ζαύκαηα. Πε απηή ηελ ζπγθπξία κηα ζεηξά
δεκνζηεύκαηα ηηο ηειεπηαίεο κέξεο ζε ζπγθεθξηκέλν κπινθ, γηα αλαξρηθνύο πνπ παξαζύξνπλ λενιαίνπο
ζε άλνκεο πξάμεηο ζηελ πεξηνρή θιπ έδσζαλ ζηίγκα θαη έζηεζαλ ην ζθεληθό γηα λέεο επηζέζεηο .
ΑΛ ΝΣΗ ΔΚΔΗΠ ΞΝΗΝΗ?ΑΛ ΝΣΗ ΡΩΟΑ ΞΝΡΔ?ΑΠ ΚΞΝΙΗΑΠΝΚΔ ΡΖ ΕΩΖ ΚΑΠ ΚΔ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ
ΔΜΔΓΔΟΠΔΗΠ!!
ΦΑΠΗΠΡΔΠ ΞΗΠΩ ΠΡΗΠ ΡΟΞΔΠ ΠΑΠ! ΓΔΛ ΘΑ ΞΔΟΑΠΔΗ Ν ΦΑΠΗΠΚΝΠ!

‘We’ll come at night and find you, traitor’ (29/12/09)
By Charles Charalambous, Published on December 29, 2009.

SUNDAY‟S demonstration in the centre of Nicosia by far-right group National People‟s Front (ELAM) and
the counter-demonstration by the Anti-fascist Initiative passed off without incident, thanks to selfrestraint by the marchers but also a very strong police presence which kept them apart.
The ELAM march “against illegal immigration” – estimates varied between 80 and 150 people
participating – started at 5pm from their office near the Commerce Ministry, carrying a banner saying
“„Every foreign worker equals an unemployed Greek”.
Most of the predominantly young marchers were dressed in jeans and black tops, and carried Greek
flags on thick short poles.
They headed down Makarios Avenue towards their stated destination of Eleftheria Square. They got as
far as the intersection with Grivas Dighenis Avenue, where they were stopped by a deep line of police.
They then spent an hour or so chanting slogans such as “ELAM, race, blood and honour”, “Foreigners
out of Cyprus”, and “We‟ll come at night and find you, traitor”.
Ending his address to the march and media representatives, ELAM representative Stratos Karanicolaou
said: “We don‟t want further adulteration of the Greek race in Cyprus. We are Greeks and Cyprus is a
Greek island.”
The counter-demonstration organised by the Anti-fascist Initiative (AI) – a recently-formed informal
network of anti-racist and anti-fascist groups – numbered between 700 and 1,000 people of all ages,
and included members of Action for Equality, Support and Anti-racism (KISA), Alert, AKEL, EDEK and
the Greens. Spotted among the marchers were Nicosia mayor Eleni Mavrou and Greens deputy George
Perdikis.
KISA director Doros Polycarpou told the Mail yesterday that the turnout was gratifyingly higher than
expected, despite the lack of formal representation by the main political parties, most of which had
condemned the ELAM march in earlier public statements. He added that it was regrettable that the AI
counter-demonstration was presented by some parts of the media as “just another KISA demo”, and
the day was “over-simplified by some into an anti- and pro-immigrants matter”.
The AI march set off from Eleftheria Square at around 4pm, and headed down Makarios Avenue with
the stated aim of peacefully preventing the ELAM march from proceeding towards Nicosia‟s old town.
They were stopped by police some 600 metres short of the intersection with Grivas Dighenis Avenue,
and greeted the ELAM march with chants such as “Fascism will not pass; Racism will not pass” and
“ELAM equals Golden Dawn, neo-Nazis out of Cyprus”.
The two demonstrations broke up peacefully at around 7pm. Police maintained a visible presence at
strategic points in Nicosia throughout Sunday night, with the express aim of preventing any isolated
incidents involving the marchers.
Speaking to state broadcaster CyBC yesterday, KISA president Doros Michael said that ELAM makes a
point of playing on the general tendency – also reflected in the media – to emphasise the nationality of
anyone charged with committing a crime or involved in a socially-questionable incident. “Unfortunately,
many surveys have shown that Cypriots are very xenophobic, and ELAM is seeking to capitalise on
this.”
Polycarpou said that AI will be continuing its efforts to engage the political parties, trade unions and
other groups in setting up a more permanent network to prevent fascist organisations like ELAM from
using the democratic process to further their anti-democratic views.
He said: “It is important to systematically address all aspects of ELAM‟s activities, starting by looking
at whether the things they are saying are legal under the Constitution and EU law, both of which forbid
incitement of racial hatred. We need to raise awareness about their real political aims and slogans,
compared to their statements against illegal immigration.”
Polycarpou added: “We have to consider the prospects for the future, with a possible solution to the
Cyprus problem. It would not be difficult for inter-communal violence to be provoked with such people
around.”
Ξεγή:

http://www.cyprus-mail.com/cyprus/we-ll-come-night-and-find-you-traitor/20091229

Ο ξαηζηζκόο βγήθε ζηνπο δξόκνπο (22/07/10)

Λεαξνί κε θαλέιεο ηνπ ΔΙΑΚ μπινθόξησζαλ λεαξό Ληγεξηαλό ζηε ιεσθόξν Καθαξίνπ
Μπινθόπεζαλ λεαξό ζην θέληξν ηεο Ιεπθσζίαο κπξνζηά ζηα κάηηα πεξαζηηθώλ. Νη λεαξνί δελ
ζηακάηεζαλ αθόκα θαη όηαλ ν αιινδαπόο θηππήζεθε από δηεξρόκελν απηνθίλεην, πξνθαιώληαο πιηθέο
δεκηέο θαη ζε απηό

O ξαηζηζκόο θνξάεη καύξε θαλέια θαη ρηππάεη κεηαλάζηεο... γηαηί ελνριείηαη από ην ρξώκα ηνπο θαη
από ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ Θύπξν. Αθόκα έλα θξνύζκα ξαηζηζηηθήο βίαο ζεκεηώζεθε ηελ πεξαζκέλε
Ρξίηε ην βξάδπ ζηελ θαηάκεζηε από θόζκν ιεσθόξν Καθαξίνπ, ζην θέληξν ηεο Ιεπθσζίαο.
Ξξσηαγσληζηέο νη γλσζηνί «παηξηώηεο» ηνπ γιπθνύ λεξνύ θαη ζύκα έλαο αιινδαπόο θνηηεηήο από ηε
Ληγεξία πνπ γηα λα γιπηώζεη έπεζε πάλσ ζε δηεξρόκελν απηνθίλεην.
Πύκθσλα κε απηόπηεο κάξηπξεο, γύξσ ζηηο έληεθα ην βξάδπ, ιίγν κεηά ηε ιήμε ηεο εθδήισζεο ζην
Ιήδξα Ξάιαο γηα θαηαδίθε ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο, άγλσζηνη νη νπνίνη θνξνύζαλ καύξεο κπινύδεο κε
ην έκβιεκα ηνπ Δζληθνύ Ιατθνύ Κεηώπνπ (ΔΙΑΚ), θαηαδίσμαλ θαη μπινθόξησζαλ ηνλ 25ρξνλν
Ληγεξηαλό, ν νπνίνο έηπρε εθείλε ηελ ώξα λα πεξλά από ηε ιεσθόξν. Πύκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ
εμαζθάιηζε ν «Ξ», ην βξάδπ ηεο Ρξίηεο ππήξμε θαη άιιν πεξηζηαηηθό κε πξσηαγσληζηέο
καπξνθνξεκέλνπο λεαξνύο πνπ έθεξαλ εκβιήκαηα ηνπ ΔΙΑΚ θαη επηηέζεθαλ ζε αιινδαπνύο.
Σα γεγνλόηα
Θακώλεο ζηηο θαθεηέξηεο ηεο Καθαξίνπ έκεηλαλ κε ην ζηόκα αλνηθηό όηαλ είδαλ έλαλ αιινδαπό λα
ηξέρεη παληθόβιεηνο θαηαδησθόκελνο από νκάδα πεξίπνπ δέθα λεαξώλ πνπ θξαηνύζαλ ξόπαια θαη
ινζηνύο. Νη λεαξνί θνξνύζαλ θαλέιεο ηνπ ΔΙΑΚ ην νπνίν νπθ νιίγεο θνξέο έρεη εθθξάζεη δεκνζίσο
ξαηζηζηηθέο ζέζεηο θαη απόςεηο. Ν 25ρξνλνο αιινδαπόο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα μεθύγεη από ηελ καλία
ησλ λεαξώλ θηππήζεθε από δηεξρόκελν απηνθίλεην πνπ νδεγνύζε γπλαίθα κε απνηέιεζκα λα
αθηλεηνπνηεζεί ζε πεδνδξόκην έμσ από γλσζηό θαηάζηεκα ηεο ιεσθόξνπ. Ρόηε νη λεαξνί πξόιαβαλ ην
Ληγεξηαλό θαη ηνλ μπινθόξησζαλ ελώ μέζπαζαλ θαη ζην απηνθίλεην, ζην νπνίν πξνθάιεζαλ πιηθέο
δεκηέο. Ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ επεηζνδίνπ, ε νδεγόο θαηήγγεηιε ην πεξηζηαηηθό ζηνλ αζηπλνκηθό
ζηαζκό Ιπθαβεηηνύ, ν νπνίνο βξίζθεηαη κεξηθά κέηξα πην θάησ. Ν λεαξόο κεηαθέξζεθε κε αζζελνθόξν
ζην Γεληθό Λνζνθνκείν Ιεπθσζίαο θαη όπσο δηαπηζηώζεθε από ηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο θέξεη εθδνξέο ζε
δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζώκαηόο ηνπ θαη ηξαύκα ζην άλσ ρείινο. Ξνιίηεο πνπ βξέζεθαλ ζηε ζθελή
θαηαδίθαζαλ κε δειώζεηο ηνπο ζηνλ «Ξ» ηελ ηπθιή ξαηζηζηηθή βία ζεκεηώλνληαο ηελ επζύλε πνπ
θέξνπλ όζνη ππνδαπιίδνπλ ηελ μελνθνβία. Όπσο κάο εμήγεζαλ, ν λεαξόο Ληγεξηαλόο απιά πεξπαηνύζε
ζην πεδνδξόκην κόλνο ρσξίο λα πξνθαιέζεη ή λα έξζεη ζε αληηπαξάζεζε κε θαλέλαλ. Κάιηζηα,
ππνζηήξημαλ έληνλα ην γεγνλόο όηη νη λεαξνί ήηαλ κέιε ηνπ ΔΙΑΚ αθνύ θνξνύζαλ κπινύδεο κε ην
έκβιεκα θαη ην όλνκα ηεο νξγάλσζεο.
Καηαδηθάδεη... ην ΔΛΑΜ
Πε επηθνηλσλία πνπ είρακε κε ηνλ Σξίζην Σξίζηνπ, ζηέιερνο ηνπ ΔΙΑΚ, αλέθεξε πσο δελ είλαη ππέξ
ηέηνησλ ελεξγεηώλ θαη θαηαδηθάδεη ηέηνηνπ είδνπο πεξηζηαηηθά. Δμήγεζε πσο ηα κέιε ηνπ ΔΙΑΚ
πνξεύζεθαλ εηξεληθά πξνο ην Ιήδξα Ξαιάο, όπνπ πξαγκαηνπνίεζαλ δηακαξηπξία γηα θαηαδίθε ηεο

εηζβνιήο. Ακέζσο κεηά επηβηβάζηεθαλ ζε ιεσθνξεία θαη απνρώξεζαλ. Δμήγεζε επίζεο πσο θαηά ηε
δηακαξηπξία είραλ ραξίζεη ζε παξεπξηζθόκελνπο κπινύδεο κε ην έκβιεκα ηνπ ΔΙΑΚ, ηνλίδνληαο πσο
ίζσο θάπνηνη λα εθκεηαιιεύηεθαλ ην πεξηζηαηηθό απηό. Όπσο είπε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο
δέρηεθαλ βξηζηέο από ελνίθνπο πνιπθαηνηθίαο ζην θέληξν ηεο Καθαξίνπ όκσο ε πνξεία δελ ζηακάηεζε
θαη ηα πξάγκαηα δελ μέθπγαλ από ηνλ έιεγρν.
Γηεξεπλά ε Αζηπλνκία
Πε δειώζεηο ηνπ ζηνλ «Ξ» γηα ην πεξηζηαηηθό ν εθπξόζσπνο ηύπνπ ηεο αζηπλνκίαο, Κηράιεο
Θαηζνπλνηόο, αλέθεξε πσο ην ζέκα δηεξεπλάηαη κε θάζε ζνβαξόηεηα από ηελ αζηπλνκία. Δμήγεζε πσο
ηόζν ε γπλαίθα ζην όρεκα ηεο νπνίαο πξνθιήζεθαλ πιηθέο δεκηέο όζν θαη ν αιινδαπόο ζα δώζνπλ
θαηάζεζε ζηελ αζηπλνκία θαη ζα πξνβνύλ ζε θαηαγγειία. Δξσηεζείο εάλ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο όηη νη
λεαξνί είλαη κέιε ηνπ ΔΙΑΚ, ν θ. Θαηζνπλνηόο αλέθεξε πσο ε αζηπλνκία ζα εμεηάζεη όιεο ηηο
παξακέηξνπο. Ωζηόζν, όπσο είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ν «Ξ», άξρηζε ε αμηνιόγεζε θσηνγξαθηθνύ
πιηθνύ, ην νπνίν ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ηελ αζηπλνκία ζηνπο δξάζηεο.
Γεύηεξν πεξηζηαηηθό
Σζεο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο πνξείαο πξνο ην Ιήδξα Ξάιαο, ζηε ιεσθόξν Λερξνύ, κπξνζηά από ην
ρώξν όπνπ βξηζθόηαλ ην Ξαιηό Λνζνθνκείν Ιεπθσζίαο, δύν αλππνςίαζηνη Ηλδνί θνηηεηέο πεξπαηνύζαλ
ζην πεδνδξόκν δίπια από ηελ πνξεία. Έλαο ΔΙΑΚίηεο, κε καύξν κπινπδάθη, ν νπνίνο έδηλε ζηξαηησηηθά
παξαγγέικαηα ζηνπο σο επί ην πιείζηνλ πηηζηξηθάδεο πνξεπόκελνπο, εθλεπξίζηεθε ζηε ζέα ησλ δύν
μέλσλ θνηηεηώλ πνπ έηπρε λα πεξλνύλ από ην ζεκείν εθείλν. Κε νπξιηαρηά θαη κε θσλέο θαη κε
κεξηθνύο από ηνπο ππόινηπνπο λα πιεζηάδνπλ απεηιεηηθά, ν ηύπνο απηόο αλάγθαζε ηνπο δύν θνηηεηέο
λα θύγνπλ θαθήλ θαθώο θαη λα θηλεζνύλ πίζσ πξνο ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε. Ιίγν ν θόβνο ησλ
λεαξώλ αιινδαπώλ θαη ιίγν ε παξνπζία ηεο αζηπλνκίαο δελ έδσζαλ ζπλέρεηα ζην πεξηζηαηηθό.
ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ ΣΑΡΕΖΑΞΝΠΡΝΙΝ
22/07/2010 - 14:18
Ξεγή: http://www.politis-news.com/cgibin/hweb?-A=201179&-V=articles

''Γε ζα πεξάζεη ν θαζηζκόο'' (27/07/10)
Αληηθαζηζηηθή πνξεία ηελ Πέκπηε ζηελ Πιαηεία Διεπζεξίαο
Ζκεξνκελία: 27.07.2010
Ρεο Σξηζηηάλαο Βσληάηε
Κε αληηθαζηζηηθή εθδήισζε πξνηίζεηαη λα αληηδξάζεη ε Έλσζε Αλαξρηθώλ, έπεηηα από ηελ πξόζθαηε
επίζεζε ελαληίνλ ηνπ Ληγεξηαλνύ θνηηεηή εθ κέξνπο 15 ξνπαινθόξσλ ηνπ εζληθηζηηθνύ ΔΙΑΚ. Ρν
επεηζόδην ηεο Ρξίηεο δελ ήηαλ ην πξώην παξόκνην πεξηζηαηηθό, επηζεκαίλεηαη ζε αλαθνίλσζε ηνπ
Ξιαλόδηνπ Πηεθηνύ Γξόκνπ, αθνύ «ηα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξείηαη έμαξζε ηνλ λενθαζηζηηθώλ
ζηνηρείσλ θαη σο εθ ηνύηνπ ηα απνηειέζκαηα είλαη μπινδαξκνί, ηξακπνπθηζκνί, ςπρνινγηθή θαη ιεθηηθή
βία ελαληίσλ αλζξώπσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην αξξσζηεκέλν πξόηππν ησλ αηόκσλ απηώλ: κεηαλάζηεο,
αθηηβηζηέο, θνηηεηέο, νκνθπιόθηινη θηι.» Άιια παξόκνηα πεξηζηαηηθά, επηζεκαίλεηαη ζηελ αλαθνίλσζε,
απνδεηθλύνπλ πσο ην πξόβιεκα δελ είλαη κεκνλσκέλν:
- Ρξακπνπθηθή επίζεζε 20 αηόκσλ ζε 12ρξνλνπο Ρ/Θ καζεηέο ζηελ Αγγιηθή Πρνιή, Λνέκβξεο 06
- Φαζηζηηθό πνγθξόκ ελαληίσλ καγαδηώλ κεηαλαζηώλ ζηελ Ξαιηά Ιεπθσζία, Γεθέκβξεο 08
-Δπίζεζε 40 αηόκσλ ζε Αθξηθαλή καζήηξηα ζε ζρνιηθό αγώλα βόιετ, Γεθέκβξεο 08
-Δπίζεζε θαη ηξακπνπθηζκνί ζην θνηλσληθό θέληξν «Φαλάξη ηνπ Γηνγέλε», Γελάξεο 09
-Κεηά από αληηθαηνρηθή πνξεία ηνλ Ηνύιε ηνπ 09, 3 άηνκα θηππήζεθαλ από νκάδα 15 ξνπαινθόξσλ.
-Πηηο 9/10/09 άηνκα πνπ θάζνληαλ ζην πξναύιην ηεο εθθιεζίαο Φαλεξσκέλεο, δέρηεθαλ επίζεζε από
άηνκα πνπ θώλαδαλ «απηή είλαη ε εθθιεζία καο».
-Νπθ νιίγεο θνξέο, κεηά από αγώλεο ηνπ ΑΞΝΔΙ, ηξακπνύθνη πξνθάιεζαλ δεκηέο ζε Ρ/Θ απηνθίλεηα.
-Πηηο 13/12/09, 2 άηνκα δέρηεθαλ επίζεζε κε ζπξέη θαη ξόπαια ζηελ πεξηνρή Φαλεξσκέλεο.
Απηέο νη νκάδεο (ζ.ζ. ηύπνπ ΔΙΑΚ), «ζεσξνύλ ηνπο κεηαλάζηεο ππεύζπλνπο γηα ηελ αλεξγία θαη ηελ
θξίζε. Κε απηόλ ηνλ ηξόπν ξίρλνπλ ζηάρηε ζηα κάηηα ηνπ θόζκνπ, θάλνληαο ηνλ λα λνκίδεη πσο γηα ηα
νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν ηόπνο επζύλνληαη νη κεηαλάζηεο. Πε
ζπλδπαζκό κε ηνλ ζεζπηζκέλν ξαηζηζκό (ε θαζεαπηή ιεηηνπξγία ηνπ θξαηηθνύ κεραληζκνύ, ην «δηαίξεη
θαη βαζίιεπε») δηθαηνινγείηαη έηζη θαη ε πνιηηηθή ηνπο ύπαξμε θαη θαηαθέξλνπλ λα δηεηζδύνπλ ζηνλ
θνηλσληθό ηζηό, δηαβξώλνληαο ηνλ θαη πξνθαιώληαο θνηλσληθέο εληάζεηο. Ρν θξάηνο θαη ην ζύζηεκα
επλννύληαη από απηήλ ηελ θαηάζηαζε αθνύ ζπγθαιύπηνληαη νη δηθέο ηνπο επζύλεο γηα ηελ θνηλσληθόνηθνλνκηθή θξίζε.»
Ζ πξόηαζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο, ζύκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Έλσζεο
Αλαξρηθώλ, είλαη λα θηππεζεί ην πξόβιεκα ζηε ξίδα ηνπ νύησο ώζηε λα κελ έρνπλ ηα ζηνηρεία απηά
πνιηηηθό ππόβαζξν λα δξνπλ. Γειαδή, «γηα λα επηηεπρζεί ε απνκόλσζε απηώλ ησλ ζηνηρείσλ,
ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπηζηεί παξάιιεια θαη ν ζεζπηζκέλνο ξαηζηζκόο αθνύ ην θξάηνο θαη ην ζύζηεκα
εθ ηεο θύζεο ηνπο πξνθαινύλ ηε ζύγθξνπζε αλάκεζα ζηελ θνηλσλία. Απηό είλαη ππόζεζε νιόθιεξεο
ηεο θνηλσλίαο θαη κόλν απηήο.»
Ζ αληηθαζηζηηθή εθδήισζε ζα ιάβεη ρώξα ηελ Ξέκπηε ζηηο 18:00, ζηελ Ξιαηεία Διεπζεξίαο.

Πεγή: http://www.kathimerini.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&artid=24151&show=Y

Αηκαηεξά επεηζόδηα ζηε Λάξλαθα:
Άγξηεο ζπκπινθέο κεηαμύ εζληθηζηώλ θαη παξεπξηζθνκέλωλ ζε αληηξαηζηζηηθό
θεζηηβάι (5/11/10)
Ζκεξνκελία: 05.11.2010 | 23:02
Ρεο Σξηζηηάλαο Βσληάηε
Πην πιάη ησλ εζληθηζηώλ, ζύκθσλα κε δηαζηαπξσκέλεο πιεξνθνξίεο ηεο ηζηνζειίδαο καο, έδσζε ην
παξώλ ηνπ θαη ν βνπιεπηήο ηνπ ΓΖΘΝ, Εαραξίαο Θνπιίαο.
Βίαηα επεηζόδηα εθηπιίρζεθαλ ζήκεξα ην απόγεπκα ζηελ παξαιηαθή ιεσθόξν Φνηληθνύδσλ ζηε
Ιάξλαθα, κεηαμύ αηόκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε εζληθηζηηθέο πνξείεο θαη παξεπξηζθνκέλσλ ζην εηήζην
αληηξαηζηζηηθό Φεζηηβάι ''Rainbow'' ''Θύπξηνη θαη Κεηαλάζηεο Δλσκέλνη ελάληηα ζηελ Θξίζε'' πνπ
δηνξγαλώλεη ε ΘΗΠΑ.
Νη πξώηεο πιεξνθνξίεο ηνπ www.kathimerini.com.cy θάλνπλ ιόγν γηα πεξηζζόηεξνπο από πέληε
ηξαπκαηίεο, έλαο εθ ησλ νπνίσλ ελδέρεηαη λα είλαη ζνβαξά, αθνύ δέρηεθε καραηξηέο.
Ρν κέησπν ην εζληθηζηώλ –ην νπνίν απνηεινύληαλ από ηελ νξγάλσζε «Θίλεκα Διιεληθήο Αληίζηαζεο»,
ην «Ξαγθύπξην Αληηθαηνρηθό Θίλεκα» (ΞΑΘ) θαη ηελ «Θίλεζε γηα ηε Πσηεξία ηεο Θύπξνπ»- παξέιαζε
θσλάδνληαο πβξηζηηθά ζπλζήκαηα ελαληίνλ ησλ κεηαλαζηώλ θαη ησλ επνίθσλ, θαιώληαο παξάιιεια ζε
αγώλα «ελαληίνλ ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο», θαηά «ηεο ηζιακνπνίεζεο ηεο παηξίδαο», θαη «άκεζε
θαηάξγεζε ησλ πξνθιεηηθώλ επηδνκάησλ θαη ησλ ινηπώλ ππεξπξνλνκίσλ ησλ δήζεσλ πνιηηηθώλ
πξνζθύγσλ».
Πην πιάη ησλ εζληθηζηώλ, ζύκθσλα κε δηαζηαπξσκέλεο πιεξνθνξίεο ηεο ηζηνζειίδαο καο, έδσζε ην
παξώλ ηνπ θαη ν βνπιεπηήο ηνπ ΓΖΘΝ, Εαραξίαο Θνπιίαο.
Γύξσ ζηηο 19:30 ε πνξεία ησλ εζληθηζηώλ μεθίλεζε από ηελ πιαηεία Δπξώπεο θαη δηακέζνπ ηεο
παξαιηαθήο ιεσθόξνπ πνξεπόηαλ πξνο ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Ιαδάξνπ, όηαλ ζε θάπνηα ζηηγκή άηνκα
πνπ παξαθνινπζνύζαλ ην αληηξαηζηζηηθό Φεζηηβάι αλέθνςαλ ηελ παξαιηαθή ιεσθόξν θαη ηα
πεδνδξόκηα θαη θώλαδαλ ζπλζήκαηα ππέξ ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο.
Ηζρπξή αζηπλνκηθή δύλακε παξελέβε αιιά δελ θαηάθεξε λα απνηξέςεη ηα επεηζόδηα κεηαμύ ησλ δύν
πιεπξώλ. Κηα γπλαίθα αζηπλνκηθόο ηξαπκαηίζηεθε ζην θεθάιη όηαλ ξίθζεθε θαξέθια ελαληίνλ ηεο.
Ρξεηο άιινη κεηαλάζηεο μπινθνπήζεθαλ ελώ έλα λεαξό θνξίηζη δέρηεθε πέηξα ζην θεθάιη.
Πύκθσλα κε απηόπηεο κάξηπξεο πνπ κίιεζαλ ζην www.kathimerini.com.cy, νη εζληθηζηέο πέηαμαλ
πέηξεο, θαξέθιεο, κπνπθάιηα, μύια, θσηνβνιίδεο θαη βόιηα ελαληίνλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ ζην
αληηξαηζηζηηθό θεζηηβάι, ελώ «δε δίζηαζαλ λα ζπξώμνπλ αθόκα θαη κηθξά παηδηά πνπ έπαηδαλ ζην ρώξν
ηνπ θεζηηβάι».
Αθόκα, απηόπηεο κάξηπξαο πνπ ζπκκεηείρε ζην θεζηηβάι αλαθέξεη πσο «ε αζηπλνκία αληί λα
πξνζηαηεύζεη εκάο πνπ δερηήθακε επίζεζε ζ‟ έλα ζεζκνζεηεκέλν πηα θεζηηβάι, έθαλε πιάηεο ζηνπο
εζληθηζηέο».
Ξξνο ην ηέινο ησλ επεηζνδίσλ, ζηε ζθελή έζπεπζε θαη ν εθ Ιάξλαθνο βνπιεπηήο ηνπ Γεκνθξαηηθνύ
Ππλαγεξκνύ, Ράζνο Κεηζόπνπινο.
Δθηά άηνκα έρνπλ ζπιιεθζεί θαη αλακέλεηαη λα θαηεγνξεζνύλ γξαπηώο.
Ξεγή: http://kathimerini.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&artid=31155

Έμαξζε ξαηζηζηηθώλ επηζέζεωλ ζηελ Κύπξν (15/11/10)
15 Λνεκβξίνπ 2010
20-7-2010
Νκάδα 25 ξνπαινθόξσλ επηηέζεθε ζε Ληγεξηαλό ζηε Ιεσθόξν Καθαξίνπ ρσξίο νπνηνδήπνηε ιόγν. Νη
δξάζηεο πνπ ήηαλ ληπκέλνη νκνηόκνξθα θαη θξαηνύζαλ ξόπαια θαη ηζηνύο ζεκαίαο άξρηζαλ λα
θπλεγνύλ ηνλ άηπρν Ληγεξηαλό ν νπνίνο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα μεθύγεη έπεζε πάλσ ζε δηεξρόκελν
απηνθίλεην κε απνηέιεζκα λα ηνλ πξνιάβνπλ θαη λα ηνλ μπινθνξηώζνπλ άγξηα.
Γεθέκβξεο ηνπ 2008
Καδηθέο επηζέζεηο ζε θαηαζηήκαηα πνπ αλήθνπλ ζε κεηαλάζηεο ζηελ πεξηνρή ηεο παιηάο Ιεπθσζίαο.
Λνέκβξηνο 2006
Δπίζεζε ελαληίνλ ηνπξθνθύπξησλ καζεηώλ ζηελ Αγγιηθή Πρνιή.
Ηαλνπάξηνο 2009
Δπίζεζε ελαληίνλ αηόκσλ ζπγθεληξσκέλσλ ζην θνηλσληθό θέληξν «Φαλάξη ηνπ Γηνγέλε».
2008-2010
Πεηξά επηζέζεσλ θαηά Δ/Θ θαη αιινδαπώλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή Φαλεξσκέλεο.
Ρα πην πάλσ είλαη κόλν κεξηθά από ηα πνιιά πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ηα ηειεπηαία ρξόληα
από νκάδεο λεαξώλ πνπ κε κνλαδηθό θίλεηξν ηελ μελνθνβία θαη ζπλζεκαηνινγία πνπ παξαπέκπεη ζε
αθξνδεμηέο νξγαλώζεηο επηηίζεληαη αδηαθξίησο ζε όπνηνλ δελ είλαη Έιιελαο ή έζησ δελ ππνζηεξίδεη όηη
θαη νη ίδηνη. Δίκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε όηη ε Αζηπλνκία παξαθνινπζεί ζηελά ηεο δξαζηεξηόηεηέο
ηνπο θαη γηα απηό ην ιόγν είρε γίλεη κεγάινο ιόγνο θαη θαηά ηηο πξνπέξζηλεο αληηθαηνρηθέο πνξείεο. Ρν
ζέκα είλαη όηη κεηά θαη ηα ηειεπηαία πεξηζηαηηθά ηεο πεξαζκέλεο Ξαξαζθεπήο ίζσο πξέπεη θαη ε ζηάζε
ηεο Αζηπλνκίαο λα αιιάμεη αθνύ ε δηαθξηηηθή παξαθνινύζεζε δελ θέξλεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα.
(Ρειεπηαία ελεκέξσζε 15/11/10 11:20)
Ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο έρεη πάξεη ζηελ Θύπξν, ην θαηλόκελν ησλ ξαηζηζηηθώλ δηαζέζεσλ
ελαληίνλ αιινδαπώλ. Ρα επεηζόδηα ηεο Ξαξαζθεπήο κε ηνπο λεαξνύο, νη νπνίνη μπινθόπεζαλ
αλππνςίαζηνπο πνιίηεο, απνδεηθλύνπλ ηνπ ιόγνπ ην αιεζέο. Κεηαμύ ησλ ζπκάησλ πεξηιακβάλνληαη
δύν αιινδαπνί, έλαο Αγγινθύπξηνο θαη κηα Δ/θ γηαηξόο.
Ζ Αζηπλνκία αλεζπρεί ηδηαίηεξα γηα ηα θαηλόκελα απηά δήισζε ζην Οάδην Ξξώην ν Αζηπλνκηθόο
Γηεπζπληήο Ιεπθσζίαο, Θύπξνο Κηραειίδεο, ν νπνίνο δελ απέθιεηζε ην ελδερόκελν λα πξόθεηηαη γηα
κέιε θάπνηαο νκάδαο.
Ξξνρσξώληαο έλα βήκα πην πέξα, ν θ. Κηραειίδεο απνθάιπςε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Αζηπλνκίαο όηη δελ
πξόθεηηαη γηα ηπθιά ρηππήκαηα, αιιά γηα επηζέζεηο ξαηζηζηηθώλ ζηνηρεηώλ ελαληίνλ αιινδαπώλ. Ν θ.
Κηραειίδεο δηεπθξίληζε όηη ε Δ/θ γηαηξόο ρηππήζεθε θαηά ιάζνο, θαζώο εθιήθζεθε σο αιινδαπή.
Πην κεηαμύ, ζηε ζύιιεςε άιισλ δύν λεαξώλ, πνπ θέξνληαη λα ζπκκεηείραλ ζηα επεηζόδηα ζηελ
Αθξόπνιε ην βξάδπ ηεο Ξαξαζθεπήο πξνρώξεζε ε Αζηπλνκία.
Σζεο ηέζεθαλ ππό εμαήκεξε θξάηεζε δύν λεαξνί, 17 θαη 18 εηώλ, νη νπνίνη θέξνληαη καδί κε άιινπο λα
έζπεηξαλ ηνλ ηξόκν ζε γεηηνληέο ηεο Αθξόπνιεο, μπινθνπώληαο ζε έμη πεξηπηώζεηο αλππνςίαζηνπο
πνιίηεο.

------------------------------

Γηάηαγκα εμαήκεξεο θξάηεζεο εμέδσζε ην Δπαξρηαθό Γηθαζηήξην Ιεπθσζίαο ελαληίνλ ησλ δύν
ζπιιεθζέλησλ ειηθίαο 17 θαη 18 ρξνλώλ, ζρεηηθά κε ηα πεξηζηαηηθά επίζεζεο ελαληίνλ αλππνςίαζησλ
πνιηηώλ ην βξάδπ ηεο Ξαξαζθεπήο ζηελ πεξηνρή Σίιηνλ ζηε Ιεπθσζία.
Ν 18ρξνλνο ζηελ θαηάζεζή ηνπ θαηνλόκαζε άιια ηέζζεξα άηνκα πνπ θέξνληαη λα εκπιέθνληαη ζηελ
ππόζεζε. Ν έλαο από ηνπ ηέζζεξηο ζπλειήθζε ελώ αλακέλνληαη ηνπιάρηζηνλ άιιεο ηξεηο ζπιιήςεηο.
Σζεο ην απόγεπκα αθόκε έλαο πνιίηεο θαηήγγεηιε ζηελ αζηπλνκία όηη δέρζεθε επίζεζε από λεαξά άηνκα
ζηελ ίδηα πεξηνρή.
Ξεγή: http://www.sigmalive.com/news/local/325879

Έδεηξαλ θαη άιιo αιινδαπό (16/11/10)
16 Λνεκβξίνπ 2010

Δελ έρνπλ ηέινο ηα θξνύζκαηα βίαο ελαληίνλ αιινδαπώλ. Μεηά ηα επεηζόδηα ηεο πξνεγνύκελεο
Παξαζθεπήο ζηελ Αθξόπνιε κε ζύκαηα αιινδαπνύο θαη Ε/θ (πνπ έκνηαδαλ κε αιινδαπνύο) άιιε κηα
θαηαγγειία έξρεηαη λα θαηαδείμεη ην κέγεζνο ηνπο πξνβιήκαηνο. Γεξκαλόο θνηηεηήο θαηήγγεηιιε ρζεο ζηελ
Αζηπλνκία όηη δέρζεθε επίζεζε από αγλώζηνπο ζε πεξηνρή ηεο Παιινπξηώηηζζαο.
Ο Εθπξόζσπνο Τύπνπ ηεο Αζηπλνκίαο, Μηράιεο Καηζνπλσηόο αλέθεξε όηη ε θαηαγγειία έγηλε από
θνηηεηή πνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, πξνζζέηνληαο όηη επαιεζεύνληαη νη αλεζπρίεο όηη ηα θίλεηξα ησλ
δξαζηώλ είλαη ξαηζηζηηθά θαη μελνθνβηθά
Τελ ίδηα ζηηγκή, ε Αζηπλνκία εμαθνινπζεί λα αλαδεηεί δύν πξόζσπα αλαθνξηθά κε ηα επεηζόδηα ηεο
Παξαζθεπήο, θαηά ηα νπνία λεαξνί έζπεηξαλ ηνλ ηξόκν ζε γεηηνληέο ηεο Αθξόπνιεο, μπινθνπώληαο ζε έμη
πεξηπηώζεηο αλππνςίαζηνπο πνιίηεο. Υπό θξάηεζε γηα ηελ ππόζεζε ηεινύλ ήδε ηξία πξόζσπα.

Πεγή: http://www.sigmalive.com/news/local/326521

Αίηεζε ΔΛΑΜ ζην ΤΠΔ γηα εγγξαθή ηνπ ωο πνιηηηθνύ θόκκαηνο (16/12/10)

ΔΛΑΜ: Ό,ηη θαιύηεξν γηα ηε δεκνθξαηία καο, ό,ηη ρεηξόηεξν γηα ηελ θνηλωλία
καο (09/05/11)
Ρνπ Αληώλε Ξνιπδώξνπ
«Ξαηξησηηζκόο είλαη όηαλ ε αγάπε γηα ηνπο δηθνύο ζνπ αλζξώπνπο έξρεηαη πξώηε. Δζληθηζκόο είλαη όηαλ
ην κίζνο γηα ηνπο άιινπο έξρεηαη πξώην» Παξι Ληε Γθσι
Ρν ΔΙΑΚ παξνπζίαζε ζηηο 20 Απξηιίνπ ηνπο ππνςεθίνπο βνπιεπηέο ηνπ. Κε ηνλ ηξόπν απηό έζεζε ηέξκα
ζηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο όπνηεο ακθηβνιίεο δηαηππώλνληαλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα σο πξνο ην θαηά πόζνλ
ζα θαηέξρεην ηειηθώο ζηηο εθινγέο, πξνβιεκαηίδνληαο παξάιιεια ηνλ θάζε πγηώο ζθεπηόκελν πνιίηε.
Όρη βέβαηα δηόηη ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα απνθάζηζε λα θαηέιζεη ζηηο εθινγέο -θάηη απόιπηα ζεκηηό θαη
ζεηηθό ζα κπνξνύζε θάπνηνο λα πεη γηα ηε δεκνθξαηία- αιιά γηα ην γεγνλόο όηη ππάξρεη αλάγθε ζηελ
θνηλσλία γηα κηα ηέηνηα πνιηηηθή πξόηαζε πνπ ην ΔΙΑΚ έξρεηαη λα θαιύςεη. Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα
ραξαθηεξίδεηαη από αθξαίν θαη εζληθηζηηθό ιόγν (άιισζηε νη ίδηνη απηνραξαθηεξίδνληαη σο εζληθηζηέο),
εκκνλή ζηελ θαζαξόηεηα ηνπ έζλνπο αιιά θαη από ηνλ θνβηθό θαη ερζξηθό ηξόπν κε ηνλ νπνίν
αληηκεησπίδεη ηνπο κεηαλάζηεο. Ξξόθεηηαη γηα κηα νκάδα θαζαξά λενλαδηζηηθή ε νπνία δειώλεη όηη είλαη
αδειθό θόκκα κε ηε Σξπζή Απγή (ηεο νπνίαο ν εγέηεο δελ έρεη θαλέλα πξόβιεκα λα ραηξεηά
λενλαδηζηηθά κπξνζηά ζην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ηνπ νπνίνπ έρεη εθιεγεί κέινο)
ελώ έρεη αγαζηή ζπλεξγαζία κε δηάθνξεο άιιεο αθξνδεμηέο νκάδεο. Πε πξόζθαηε ζπλέληεπμε ηνπ, ν
πξόεδξνο ηνπο, εξσηεζείο θαηά πόζν ην ΔΙΑΚ έρεη σο πξόηππν ηνπ ηνλ Σίηιεξ, απάληεζε κε ην
εθπιεθηηθό θαη απνθαιππηηθό ησλ ζέζεώλ ηνπ: «Ξνηέ δελ δειώζακε όηη πκλνύκε ηνλ Σίηιεξ. Ρνλ Σίηιεξ
ζα ηνλ θξίλεη ε ηζηνξία» Πιόγθαλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο είλαη ην «Δζληθηζκόο ηώξα! Θύπξνο Γε
Διιεληθή», ελώ ηα δύν πξώηα ζεκεία ζηελ ηνπνζέηεζε ηεο ηδενινγηθήο ηαπηόηεηαο ηεο όπσο
αλαγξάθνληαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπο είλαη: «Θπξίαξρε ηδέα θαη πίζηε καο ην ΔΘΛΝΠ θαη ε
ΦΙΖ» «Ξάλσ απ‟ όια ην ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΑΗΚΑ». Πηηο πην αλαιπηηθέο ζέζεηο ηνπ, ην ΔΙΑΚ αλαθέξεηαη θαη
ζην εζληθό καο ζέκα κε ηελ εμήο ζέζε: «Θακηά θηιία θαη θακηά ζπλύπαξμε κε ηνπο Ρνπξθν"θύπξηνπο"».
Ρα πην πάλσ ηδεώδε θαίλεηαη λα πεγάδνπλ από έλα ζεκείν ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ εζληθνζνζηαιηζηηθνύ
λαδηζηηθνύ γεξκαληθνύ εξγαηηθνύ θόκκαηνο (1920-1945) ζύκθσλα κε ην νπνίν: «Κόλνλ απηνί κε
γεξκαληθό αίκα, αλεμαξηήησο πεπνηζήζεσλ, κπνξνύλ λα είλαη κέιε ηνπ Έζλνπο. Ππλεπώο, θαλείο
Δβξαίνο δελ κπνξεί λα αλήθεη ζην Έζλνο (θαη ζπλεπώο νύηε ζην θξάηνο)
Ρν ΔΙΑΚ όκσο δελ ραξαθηεξίδεη κόλν ν αθξαίνο πνιηηηθόο ιόγνο. Δίλαη λσπέο νη εηθόλεο από ηνλ
μπινδαξκό ελόο μέλνπ θνηηεηή θαη ελόο Δ/θ δηόηη αξλήζεθε λα πάξεη ην θπιιάδην ηνπο αιιά θαη γηαηί
δηαθώλεζε κε ηηο ζέζεηο ηνπο, αιιά θαη ηεο πνξείαο ηνπο κε ξόπαια πξνο ην πξνεδξηθό γηα λα
δηαηξαλώζνπλ ηελ αληίζεζε ηνπο κε ηνλ άθνκςν νκνινγνπκέλσο ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν πξόεδξνο
Σξηζηόθηαο αλαθέξζεθε ζηηο επζύλεο ηεο Διιάδαο όζνλ αθνξά ζηελ εηζβνιή. Ρα θαιπκκέλα πξόζσπα,
ε ηάμε θαη ε ζηξαηησηηθή ηνπο πεηζαξρία θνβίδνπλ ηνλ κέζν πνιίηε, όπσο θαη νη ηνπνζεηήζεηο ζηειερώλ
ηνπ, ηνπ ηύπνπ «ην θξάηνο πξέπεη λα ιάβεη ηα κέηξα ηνπ γηα λα κελ αλαγθαζηνύλ νη πνιίηεο λα ην
θάλνπλ». Δίλαη σζάλ λα αηζζάλνληαη όηη βξίζθνληαη ζε απνζηνιή δηάζσζεο ηεο Θύπξνπ, όηη απνηεινύλ
ην ηειεπηαίν αλάρσκα απέλαληη ζε θάζε ηη κε παηξησηηθό θαη αλζειιεληθό, όπσο απηνί βέβαηα ην
αληηιακβάλνληαη.
πεύζπλεο γηα ην γεγνλόο όηη απηέο νη ηνπνζεηήζεηο γίλνληαη κέξνο ηεο πξνεθινγηθήο αιιά θαη ησλ
πνιηηηθώλ ζπδεηήζεσλ είλαη όιεο νη πνιηηηθέο δπλάκεηο. Άιιεο γηαηί δελ αληηκεηώπηζαλ ηα πξνβιήκαηα
πνπ αλνίγνπλ ην δξόκν ζε ηέηνηεο πνιηηηθέο ηνπνζεηήζεηο, άιιεο γηαηί κε δέιεαξ ην πξόζθαηξν πνιηηηθό
όθεινο, λνκηκνπνίεζαλ ζηε ινγηθή ηνπ κέζνπ αλζξώπνπ ηελ μελνθνβία θαη ηνλ ξαηζηζκό θαη άιιεο
γηαηί, ζεσξώληαο όηη ε εθθνξά ελόο ηέηνηνπ πνιηηηθνύ ιόγνπ εμππεξεηνύζε ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο
ελόο αληίπαινπ δένπο, ίζσο θαη λα επηδίσμαλ ηελ ελδπλάκσζε ηεο θσλήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρώξνπ.
Κπνξεί ζήκεξα λα θαίλεηαη όηη ε θάζνδνο ηνπ ΔΙΑΚ ίζσο λα επλνεί ηελ Αξηζηεξά. Δίηε γηαηί πηζαλόλ λα
απνζπάζεη θάπνηα πνζνζηά από ηνλ θύξην αληίπαιν ηεο είηε γηαηί θάηη ηέηνην θαζηζηά πην εύθνιν γηα
απηήλ λα ζπζπεηξώζεη ηνλ ππξήλα ησλ δηθώλ ηεο νπαδώλ. Απηνί όκσο πνπ ζήκεξα αηζζάλνληαη όηη ίζσο
θαη λα βνιεύνληαη από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ ΔΙΑΚ, είλαη απηνί πνπ πηζαλόηαηα ζα πιεγνύλ θαη ζην
κέγηζην βαζκό. Θη απηό θαζώο κε ελδερόκελε έληαμε ηνπ ΔΙΑΚ ζην Θνηλνβνύιην, πιεζαίλνπλ νη
αληίζεηεο θσλέο εληόο ηεο Βνπιήο, ελώ δπζθνιεύνπλ θαη νη ζπλεξγαζίεο, αθνύ ηα θόκκαηα ηνπ
θέληξνπ ζα θηλνύληαη όιν θαη δεμηόηεξα γηα λα κελ απνιέζνπλ ςήθνπο. Δπηπιένλ, όια ηα θόκκαηα,
αθόκα θη αλ ην ΔΙΑΚ δελ πεηύρεη εθινγή ζηε Βνπιή, ζα θιεζνύλ λα ζπδεηήζνπλ από ην ίδην επίπεδν
πιένλ, αθνύ απηό ζα έρεη πξναρζεί ζε ηζόηηκν ζπλνκηιεηή, ελώ είλαη βέβαην όηη ζα δηαθνξνπνηήζεη ηνλ
πνιηηηθό ιόγν ελ γέλεη, θαζηζηώληαο ηνλ αθόκα πην αθξαίν. Ρελ ίδηα ζηηγκή πνπ ην ΔΙΑΚ ζα ζπλερίζεη
λα μπινθνξηώλεη όπνην έρεη ειαθξώο πην ζθνύξν ρξώκα από εκάο αιιά θαη όπνην εθθξάδεη ακθηβνιίεο
σο πξνο ηελ νξζόηεηα ησλ ζέζεσλ ηνπ.

Κε ην ΑΘΔΙ λα πξνζπαζεί λα εθκεηαιιεπηεί ην γεγνλόο απηό ππεξπξνβάιινληαο ηε ζπγθεθξηκέλε
νκάδα, ζε κηα πξνζπάζεηα ζπζπείξσζεο ησλ νπαδώλ ηνπ, θαη κε ηα ππόινηπα θόκκαηα, θπξίσο κέζσ
κεκνλσκέλσλ ηνπνζεηήζεσλ ζηειερώλ ηνπο, λα ζθιεξαίλνπλ πεξαηηέξσ ηε ζηάζε ηνπο -θαηαζέηνληαο
απόςεηο πνπ εκθνξνύληαη από νκνθνβία, εζληθηζκό θαη θπιεηηθή αλσηεξόηεηα- ζε κηα πξνζπάζεηα λα
απνηξέςνπλ νπαδνύο ηνπο λα θαηεπζπλζνύλ πξνο ΔΙΑΚ κεξηά, ηα ρεηξόηεξα έπνληαη. Γηα κηα αθόκα
θνξά ζύκα ζα είλαη ε κεηξηνπάζεηα, ε ινγηθή θαη ε αμηνπξέπεηα ηόζν ηεο πνιηηηθήο όζν θαη ηεο
θνηλσλίαο. Αιιά πνηνο λνηάδεηαη γη‟ απηά; Δθινγέο έρνπκε ζε ηξεηο βδνκάδεο.

Ξεγή:
http://www.kathimerini.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&artid=44606

Φαζηζηηθή πξόθιεζε ζε βάξνο ηνπ Γ.Πήηηα (18/05/11)
18 Κάηνο 2011

Κηα πξσηνθαλήο ελέξγεηα ζεκεηώζεθε ζηε Ιεπθσζία ζε βάξνο ηνπ ζπλεξγάηε ηνπ Tvxs θαη ηεο
θππξηαθήο εθεκεξίδαο «Ξνιίηεο», Γηώξγνπ Ξήηηα, κεηά από ηε ζεηξά ξαηζηζηηθώλ επηζέζεσλ πνπ
έιαβαλ ρώξα ζε βάξνο κεηαλαζηώλ.
Ν θ. Ξήηηαο βξήθε ην πξσί ηεο Γεπηέξαο ην πίζσ δεμί ηδάκη ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ ζξπκκαηηζκέλν θαη
κέζα ζε απηό ππήξρε κηα θόιια πνπ αλέγξαθε κε κεγάια γξάκκαηα «Ζ επόκελε θνξά ζα είλαη ζην
θεθάιη ζνπ, αλζέιιελα». Ζ θξάζε ήηαλ γξακκέλε αλνξζόγξαθα ζε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, κε ηε
ιέμε θεθάιη λα είλαη γξακκέλε «θεθάιε» θαη ηε ιέμε αλζέιιελαο λα είλαη γξακκέλε «αλζέιελαο».
Όπσο αλέθεξε ζηελ εθεκεξίδα «Ξνιίηεο», ν θ. Ξήηηαο αλάξηεζε ην ζεκείσκα ζην facebook όπσο
αθξηβώο ήηαλ γξακκέλν γηα λα θαηαδείμεη «ηελ απόιπηε αλνξζνγξαθία θαη αζρεηνζύλε ησλ δήζελ
Διιελαξάδσλ κε όηη νηηδήπνηε είλαη πξαγκαηηθά ειιεληθό».
Πρεηηθά κε ην ζεκείσκα ν ίδηνο πηζηεύεη όηη ππάξρεη πηζαλόηεηα ηελ νξγή ησλ δξαζηώλ λα πξνθάιεζε ην
άξζξν ηνπ ζην Tvxs θαη ηhn εθεκεξίδα «Ξνιίηεο» κε ηίηιν «Ξεζαίλσ ζαλ ρώξα» ην πεξαζκέλν
Πάββαην, ζην νπνίν εμέθξαζε ηηο απόςεηο ηνπ γηα ην «πώο έθηαζε ε ειιεληθή θνηλσλία λα
θαηαθεξκαηηζηεί ζε ηόζεο κπξηάδεο θνκκάηηα, γηα λα θηάζνπκε απηή ηε ζηηγκή ζην ζεκείν λα
πεξηθέξεηαη αλελόριεηε ε εγθιεκαηηθή ζπκκνξία ηεο Σξπζήο Απγήο θαη λα θάλεη πνγθξόκ ηόζν θαηά
ησλ αλππεξάζπηζησλ κεηαλαζηώλ, όζν θαη ζε νηηδήπνηε ην δηαθνξεηηθό».
Πε εξώηεζε πνπ ηνπ έγηλε γηα ην αλ ηνλ θόβηζε ε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα, ν θ. Ξίηηαο απάληεζε όηη
αζθαιώο θνβήζεθε, σζηόζν, ζεκείσζε όηη αλ ληθεζεί από ην θόβν, ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη λα γξάθεη
ειεύζεξα. Γελ πξνέβε πάλησο ζε θαηαγγειία ζηελ αζηπλνκία θαη νύηε πξόθεηηαη λα ην θάλεη θαζώο
ζεσξεί όηη ην δήηεκα αθνξά ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηώλ θη όρη ηηο δησθηηθέο αξρέο.
Ξεγή:
http://www.tvxs.gr/news/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%CF%86%CE%B1
%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B3%CF%80%CE%AE%CF%84%CF%84%CE%B1

ΠΧ ΠΔΡΙΓΡΑΦΔΙ ΣΟΝ ΞΤΛΟΓΑΡΜΟ ΣΟΤ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΙΣΔ (23/03/11)
«Εεζηαίλνπκε ην αβγό ηνπ θηδηνύ»

Κε εκθαλή αθόκα ηα ζεκάδηα ηεο βίαηεο επίζεζεο, ν θ. Κηράιεο Ρζηάθθαο θάλεη έθθιεζε πξνο ηνπο
αξκόδηνπο λα πεξηνξίζνπλ ηα θαηλόκελα ξαηζηζηηθήο βίαο, όζν είλαη αθόκα λσξίο. «Γέξλνπλ
αλππεξάζπηζηνπο πνιίηεο θαη δελ έρεη ηηκσξεζεί θαλείο», είπε ζηνλ «Ξ».

Ππλαληήζακε ηνλ θ. Κηράιε Ρζηάθθα κεζεκέξη, ζηε κέζε ηεο Ιήδξαο, κπξνζηά ζην ηξαπεδάθη πνπ
πνπιάεη ιαρεία. Ήηαλ εθεί από ηηο νρηώ, ε ώξα είρε πάεη δσδεθάκηζε θη είρε βγάιεη κνλάρα 5,5 επξώ
κεξνθάκαην, όκσο δελ παξαπνληέηαη - ηνπ αξθεί λα ηα βγάδεη πέξα απιώο θαη λα ζπνπδάδεη ηηο δπν
θόξεο ηνπ πνπ ‟λαη θνηηήηξηεο ζηελ Αζήλα.
Ζ κία αζθνύκελε δηθεγόξνο θη ε άιιε θνηηήηξηα ζην ηκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Ξαξαπάλσ από ρξήκαηα, ν θ. Κηράιεο έρεη λα ηνπο κεηαδώζεη ηηο ηδέεο ηνπ θαη
γηα ηελ αγάπε ηνπ γηα ηνλ άλζξσπν. «Ρα θνξίηζηα κνπ ηα γαινύρεζα θαη ηα κεγάισζα πάληα κε
γλώκνλα ηηο παλαλζξώπηλεο αμίεο. Γελ ηα δειεηεξίαζα κε ζξεζθείεο, κε ηδενινγήκαηα. Ξάληα κε
γλώκνλα ην γεγνλόο όηη όινη νη άλζξσπνη ζ‟απηό ηνλ πιαλήηε έρνπλ δηθαίσκα ζηε δσή. Απηό πξέπεη λα
ππεξαζπηδόκαζηε, ηε δσή θαη ηελ αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα. Όηαλ έθπγαλ λα ζπνπδάζνπλ, ηνπο είπα ‟δελ
έρσ ηίπνηα, νύηε ιεθηά, νύηε ηίπνηα. Αιιά ζα ζαο δώζσ κε όιε κνπ ηε δύλακε κηα ζπκβνπιή: Λα
κνξθσζείηε. Λα κελ γίλεηε ζαλ θη εκέλα, είκαη ζθιάβνο‟. Έρσ πέζεη από από ζθαισζηά, πέκπην όξνθν
ζην κεξνθάκαην, θαη ηη δελ έθαλα ζηελ δσή κνπ γηα λα κεγαιώζσ απηά ηα παηδηά. Γελ δέρνκαη όκσο ην
θαζηζκό, γηαηί απηνί όινη είλαη αδέξθηα κνπ. Γελ έρνπκε ηίπνηα λα κνηξάζνπκε - κόλν ηηο αιπζίδεο καο,
απηέο πνπ καο δέλνπλ ζε κηα κίδεξε δσή», ιέεη.
Η επίζεζε ζηε Λήδξαο
Γηα απηέο ηνπ ηηο ηδέεο, ην πεξαζκέλν Πάββαην ν 62ρξνλνο ιαρεηνπώιεο δέρζεθε επίζεζε ζηε Ιήδξαο.
Κέξα κεζεκέξη, ζε έλα παξάδξνκν ηνπ κεγάινπ πεδόδξνκνπ, από νκάδα αηόκσλ πνπ, ζύκθσλα κε
κάξηπξεο πνπ είδαλ επηηόπνπ ην ζθεληθό, έθεξαλ δηαθξηηηθά ηνπ ΕΛΑΜ. Ζ θαζαξία μεθίλεζε ιίγν

λσξίηεξα, όηαλ νκάδα έμη-εθηά λεαξώλ πνπ κνίξαδαλ θπιιάδηα ηνπ ΔΙΑΚ, ηνλ ξώηεζαλ αλ είλαη ππέξ ή
θαηά ησλ κεηαλαζηώλ. «Κ‟ απηή ηε ινγηθή ξε παηδηά, ηνπο είπα, πξέπεη λα θύγνπλ θη νη Θππξαίνη από
ηελ Αγγιία, από ηελ Ακεξηθή, ηνλ Θαλαδά, νη Έιιελεο από ηε Γεξκαλία, ην Βέιγην ή ηελ Απζηξαιία.
Απηό είλαη ην πξόβιεκά καο ζήκεξα; Έρνπκε έλα ζσξό άιια πξνβιήκαηα λα αζρνιεζνύκε», πεξηγξάθεη
ν θ. Κηράιεο.
«Δ, θαη γηαηί λα ην πσ απηό, έπεζαλ πάλσ κνπ. Φνξνύζα θαη θόθθηλα, πνπ ηνπο εξεζίδνπλ. Ήηαλ 6-7 θη
έθαλαλ θίλεζε λα κνπ επηηεζνύλ, αιιά πήγαλ πίζσ, γηαηί έθαλα εγώ πσο ζα έπαηξλα αιπζίδα, πνπ ‟ρσ
δεκέλν ην ηξαπεδάθη κνπ. Δγώ είκαη 62 ρξνλώλ αιιά ην ιέεη ε θαξδηά κνπ, δελ θνβάκαη. Ζ δσή κε
γαινύρεζε έηζη πνπ μεπέξαζα ην αίζζεκα ηνπ θόβνπ, δελ θνβάκαη ηίπνηα, νύηε ζεό νύηε δηάνιν.
Φνβήζεθαλ απηνί θη έθαλαλ πίζσ». Θη έπεηηα, όηαλ αλέβεθε ζηε κνηνζπθιέηα ηνπ γηα λα βξεη ηε γπλαίθα
ηνπ, λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη γηα ην κεζεκβξηλό ηνπ δηάιεηκκα, έλαο από απηνύο ηνλ ρηύπεζε ζην
πξόζσπν. «Ρνπο έδσζα θη εγώ κε ην θξάλνο, αιιά δελ μέξσ ηη κπνξεί λα έπαζαλ. Δγώ έπαζα δεκηά»,
ιέεη, κε εκθαλέο αθόκα ην ζεκάδη ζην κέησπν από ην ρηύπεκα θαη κειαληαζκέλν ην αξηζηεξό ηνπ κάηη.
Σν αβγό ηνπ θηδηνύ
Ρελ ίδηα κέξα έθαλε θαηαγγειία ζηελ αζηπλνκία, όκσο αθόκα δελ έρνπλ βξεζεί νη ζύηεο, θη αο ήηαλ ε
επίζεζε κεζεκέξη Παββάηνπ ζε πνιπζύρλαζην δξόκν ηεο πξσηεύνπζαο, ελώπηνλ καξηύξσλ. Ν ίδηνο
ηώξα θσλάδεη, όζν είλαη αθόκα λσξίο, λα πξνιάβνπκε ηέηνηα θαηλόκελα. «Ζ Θύπξνο δελ έρεη αλάγθε
πηα από ηέηνηα θαηλόκελα. Έρεη αλάγθε από εζληθή νκνςπρία, όινη καδί λα δνύκε πώο ζα απειεπζεξσζεί
απηόο ν ηόπνο. Γελ έρεη αλάγθε ηνλ θαζίζηα κε ηα θαπξίηζηα ηνπ θαη ηηο βιαθείεο ηνπ, ηηο μελόθεξηεο».
Δμάιινπ ν θ. Κηράιεο έρεη δήζεη ην θαζηζκό θη απ‟ ηελ αλάπνδε κεξηά, όηαλ κεηαλάζηεο ζηε Γεξκαλία,
ηνπ επηηέζεθε έλαο άληξαο ζην ηξέλν, δεηώληαο ηνπ απζηεξά λα βγεη έμσ. «Ξήγα λα ηνπ ρηκήμσ θαη
θάλεθε δεηιόο θη έθπγε. Κεο ζην ηξέλν, ε ώξα κία, δνύιεπα εγώ ζε κηα νηθνδνκή θαη ηελ επηζθεύαδα
κόλνο κνπ θη έθεπγα ζηε κία-δύν ην πξσί θαη γπξλνύζα ζην ζπίηη πνπ κνπ ‟ραλ παξαρσξήζεη. Ξξέπεη
πιένλ λα θαηαιάβνπλ θάπνηνη όηη δελ κπνξνύλ λα πεξλνύλ ηα δηάθνξα ζνβαξά ζέκαηα ζην ληνύθνπ θαη
λα ηα αθήλνπλ ζηελ ηύρε. πάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο δπλάκεηο πνπ αληηζηξαηεύνληαη ηελ ειεπζεξία ησλ
άιισλ αλζξώπσλ. πάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο δπλάκεηο πνπ πιαζάξνπλ θαζηζκό. Θαη βία. Σσξίο ιόγν θαη
αηηία. Γέξλνπλ αλππεξάζπηζηνπο πνιίηεο, αλππεξάζπηζηνπο κεηαλάζηεο, κηθξά παηδηά, γπλαίθεο θαη δελ
έρεη ηηκσξεζεί θαλείο απ‟ απηνύο. Ρν θξάηνο, ε πνιηηεία ηη θάλεη; Αδξαλεί, δελ θηλείηαη. Βξίζθεηαη ζε
θαηάζηαζε ππλειίαο. Ν θόζκνο, ε θνηλσλία, πξέπεη λα αληηδξάζεη. Αο πάςεη λα εθηξέθεη ην αβγό ηνπ
θηδηνύ. Ρν εμέζξεςαλ θαη ζηε Γεξκαλία θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ λα θαηαζηξαθεί έλα κεγάιν κέξνο ηεο
Δπξώπεο, λα ππάξρνπλ εθαηνκκύξηα εθαηόκβεο λεθξώλ θαη λα βγαίλνπλ ηώξα νη κεηεκςπρώζεηο ηνπ
Σίηιεξ λα αισλίδνπλ ηνπο δξόκνπο θαη λα ρηππνύλ θόζκν», ιέεη.
Όζνη ηνπο ζηεξίδνπλ
Θη έπεηηα, γηα ηνλ θ. Κηράιε, επζύλεο δελ έρνπλ κόλν νη ζύηεο, «είλαη άηνκα κε βξόκηθα έλζηηθηα,
εκπαζή, πνπ βγάδνπλ ηα ππαξμηαθά ηνπο πξνβιήκαηα κέζσ ηεο βίαο», αιιά θη όζνη ηνπο ζηεξίδνπλ.
«Έρνπλ θαη δαζθάινπο, ν Αξρηεπίζθνπνο γηαηί ηνπο ρξεκαηνδνηεί όζν δηαδίδεηαη; Αθνύ βγήθε θαη ηνπο
εθζείαζε. Ν Αξρηεπίζθνπόο καο. Απηόο πνπ πξέπεη λα θξαηάεη όιν ην ιαό ελσκέλν, εθζείαζε ην θαζηζκό.
Αιιά ηη λα πεξηκέλεηο από έλαλ άλζξσπν πνπ βγήθε κε θαζηζηηθέο δηαδηθαζίεο; Δθινγέο ζηηο νπνίεο ε
ςήθνο ηνπ ιανύ κπήθε ζηε γσλία θη εθιέρζεθε από ηνπο εγθάζεηνπο ζηα κνλαζηήξηα», θαηαιήγεη.
ΣΟΠΡΑ ΛΡΕΑΛΖ
Ξεγή:

Εθεκεξίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ»

23/03/2011 - 14:00

Νέα θαζηζηηθή επίζεζε ΔΛΑΜηηώλ έμω από ζύιινγν Λ.Ο. Λεπθωζίαο
(17/05/11)
17-05-2011
Λέα θαζηζηηθή επίζεζε νπαδώλ ηνπ ΔΙΑΚ ζεκεηώζεθε ην βξάδπ ηεο πεξαζκέλεο Ξαξαζθεπήο έμσ από
ζύιινγν ησλ Ιατθώλ Νξγαλώζεσλ πξναζηίνπ ηεο Ιεπθσζίαο.
Ππγθεθξηκέλα ην βξάδπ ηεο Ξαξαζθεπήο γύξσ ζηα 25 άηνκα κέιε ηνπ ΔΙΑΚ πνπ δηέλεκαλ πξνεθινγηθά
θπιιάδηα ζηελ πεξηνρή πήγαλ πξνθιεηηθά έμσ από ζύιινγν ησλ Ιατθώλ Νξγαλώζεσλ ζε θνηλόηεηα ηεο
Ιεπθσζίαο θαη αθνύ ζπζηνηρίζηεθαλ ζε ζηξαηησηηθό ζρεκαηηζκό, άξρηζαλ επηδεηθηηθά λα ηνπνζεηνύλ
θπιιάδηα ζηνπο αλεκνζώξαθεο ησλ απηνθηλήησλ ησλ ζακώλσλ ηνπ ζπιιόγνπ.
Νηαλ έλαο 25ρξνλνο ηνπο θάιεζε λα ζηακαηήζνπλ γηαηί νη ζακώλεο ηνπ ζπιιόγνπ είλαη πξννδεπηηθνί
άλζξσπνη θαη δελ ππνζηεξίδνπλ ην αθξνδεμηό ΔΙΑΚ, έλαο εμ απηώλ ν νπνίνο ηπγράλεη λα είλαη θαη
ππνςήθηνο ηεο αθξνδεμηάο απηήο νξγάλσζεο ζηε Ιεπθσζία (θαηέρνπκε ην όλνκά ηνπ, όπσο θαη ηα
ζηνηρεία ησλ άιισλ ΔΙΑΚηηώλ) ηνλ απείιεζε θαη ηνπ είπε λα ζθάζεη. Ξξνρώξεζε απεηιεηηθά πξνο ην
κέξνο ηνπ θαη αθνύ ηνπ έβαιε ην δάθηπιν ζην κέησπν ηνλ έζπξσμε δπλαηά πξνο ηα πίζσ θηππώληαο
ηνλ ζην πξόζσπν.
Πύκθσλα κε ηνλ εθπξόζσπν Ρύπνπ ηεο Αζηπλνκίαο θ. Κηράιε Θαηζνπλσηό ν 25ρξνλνο θαη άιινη
ζακώλεο κεηέβεζαλ ιίγν κεηά ηα κεζάλπρηα ζηνλ αζηπλνκηθό ζηαζκό ηεο πεξηνρήο, όπνπ θαη έγηλε ε
θαηαγξαθή ηεο θαηαγγειίαο. Ζ Αζηπλνκία δηεξεπλά ηελ ππόζεζε, ελώ νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο είλαη
αλάζηαηνη κε ηέηνηνπ είδνπο θαζηζηηθέο θαη πξνθιεηηθέο επηζέζεηο.
Λα ζεκεηώζνπκε πσο είλαη ην ηέηαξην επεηζόδην ζηε Ιεπθσζία, όπνπ ζηειέρε ηνπ ΔΙΑΚ επηηίζεληαη ζε
αλππνςίαζηνπο πνιίηεο.
Ξεγή: http://haravgi.com.cy/site-article-5087-gr.php

Ξελνθνβία θαη ξαηζηζκόο ζηα ζρνιεία (19/10/11)
19/10/2011 | ΡΝ ΘΟΗΑΘΝ ΞΔΛΖΛΡΑΔΜ
Έλα καξηπξηθό Γνιγνζά αλεβαίλνπλ ζηα ζρνιεία ηεο Θύπξνπ νη κεηαλάζηεο καζεηέο, νη νπνίνη
θαζεκεξηλώο έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηελ μελνθνβία, ηνλ ξαηζηζκό θαη ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό. Πε
πνιιέο πεξηπηώζεηο, νη αιινδαπνί καζεηέο ππόθεηληαη ζε ιεθηηθέο, αιιά θαη ζσκαηηθέο επηζέζεηο από
Θύπξηνπο καζεηέο ιόγσ ηεο δηαθνξεηηθόηεηάο ηνπο. Ζ πην επαίζζεηε νκάδα ησλ κεηαλαζηώλ καζεηώλ
είλαη νη λεαξέο κεηαλάζηξηεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, επηζεκαίλεη ην Κεζνγεηαθό Ηλζηηηνύην
Κειεηώλ Θνηλσληθνύ Φύινπ, ην νπνίν πξαγκαηνπνίεζε πξόζθαηα έξεπλα γη' απηήλ ηε ζπγθεθξηκέλε
νκάδα, κε ζηόρν ηελ εθηίκεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ εμεύξεζε ηξόπσλ αληηκεηώπηζήο ηνπ.
Θύκαηα ξαηζηζκνύ
«Ξνιιέο θνξέο ε βία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λεαξέο κεηαλάζηξηεο ζπζρεηίδεηαη κε ξαηζηζηηθά θαη έκθπια
ζηεξεόηππα θαη θαηεγνξηνπνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηε ρώξα ππνδνρήο θαη πνπ πνιύ ζπρλά ζπλδένληαη
κε ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ ηίζεληαη από ηα επίζεκα κεηαλαζηεπηηθά θαζεζηώηα/ηξόπνπο εηζδνρήο ζηελ
Θύπξν», αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα. Δλδεηθηηθέο ηεο αληηκεηώπηζεο ηεο νπνίαο ηπγράλνπλ νη λεαξέο
κεηαλάζηξηεο ζηα ζρνιεία, είλαη ίδηεο νη καξηπξίεο ηνπο.
*Καζήηξηα κε θαηαγσγή από Ξόλην: «Γελ κπνξώ λα απαληήζσ ζηηο βξηζηέο γηαηί ζα κνπ θάλνπλ
ρεηξόηεξα… Ληώζεηο μέλε ζ‟ απηήλ ηε ρώξα».
*Καζήηξηα από Φηιηππίλεο: «Νη ζπκκαζήηξηέο κνπ κε δηέηαδαλ λα θεύγσ από ηελ ηάμε θαη λα πεγαίλσ
ζηελ θαληίλα γηα λα ηνπο θέξλσ θαΐ, ή λα ηνπο θνπβαιώ ηελ ηζάληα ηνπο. Δγώ ηνπο άθνπγα γηα λα κε
κνπ πνπλ ηίπνηα θαθό».
Αξθεηέο κεηαλάζηξηεο καζήηξηεο ζηηγκαηίδνληαη σο «παιηνθόξηηζα» απνθιεηζηηθά θαη κόλν ιόγσ
θαηαγσγήο.
*Καζήηξηα από Ονπκαλία: «Νη ζπκκαζεηέο κνπ θαη νη θαζεγεηέο κε ξσηάλε από πνύ είζαη θαη ηη δνπιεηά
θάλεη ε κάκα ζνπ; Αιιά εκέλα δελ κνπ αξέζνπλ απηέο νη εξσηήζεηο, γηαηί μέξσ όηη έρνπλ κηαλ άζρεκε
εληύπσζε γηα ηηο θνπέιεο από ηε ρώξα κνπ».
Έιιεηςε πνιηηηθήο
Ρα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λεαξέο κεηαλάζηξηεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε
ζπλάξηεζε κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Κεζνγεηαθνύ Ηλζηηηνύηνπ Κειεηώλ Θνηλσληθνύ Φύινπ γηα
ην ζέκα απηό, ζπδήηεζε ρζεο ε Θνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Ξαηδείαο. Ρν ζρεηηθό ζέκα ελέγξαςαλ από
θνηλνύ ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Λίθνο Ρνξλαξίηεο θαη ε βνπιεπηήο ηνπ ΓΖΠ Πηέιια Θπξηαθίδνπ. «Ρν
γεληθό ζπκπέξαζκα είλαη όηη πξέπεη ην θξάηνο λα εθαξκόζεη κηα ζπγθξνηεκέλε κεηαλαζηεπηηθή
πνιηηηθή, ε νπνία λα αξρίδεη από ην δεκόζην ζρνιείν. Δίλαη έλα δεηνύκελν ην νπνίν, αλ δελ εθαξκνζηεί
ζηελ πξάμε, ζα γελλήζεη πάξα πνιιά πξνβιήκαηα, εθθνβηζκό ζην ζρνιείν, ξαηζηζκό ζην ζρνιείν»,
δήισζε κεηά ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαο ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
Ν θ. Ρνξλαξίηεο αλέθεξε όηη δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή πνιηηηθή έληαμεο ησλ παηδηώλ ησλ κεηαλαζηώλ ζηε
ζρνιηθή κνλάδα, αιιά νύηε θαη νπζηαζηηθή πνιηηηθή εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, θαη
δηεξσηήζεθε «πώο είλαη δπλαηόλ έλαο καζεηήο απ' νπνπδήπνηε θαη αλ θαηάγεηαη λα πεγαίλεη από ηε κηα
ηάμε ζηελ άιιε, ρσξίο λα γλσξίδεη ζηνηρεηώδε ειιεληθά;».
Δπηπιένλ, ηόληζε όηη πξόθεηηαη γηα έλα ζέκα πνπ δελ ρξήδεη θνκκαηηθήο αληηπαξάζεζεο θαη σο εθ ηνύηνπ
«ζα πξέπεη ππάξμεη νκόθσλε απόθαζε ζε εζληθό επίπεδν. Ρν πώο ρεηξηδόκαζηε ηνπο κεηαλάζηεο
απνηειεί ζέκα εζληθήο πνιηηηθήο», είπε. Πεκείσζε, αθόκε, πσο δελ είλαη δπλαηό λα ζπλερηζηεί ε
«γθεηνπνίεζε» ησλ παηδηώλ ησλ κεηαλαζηώλ θαη λα νδεγνύληαη απηά ηα παηδηά ζην πεξηζώξην. «Ξξέπεη
λα εθαξκόζνπκε ζηελ πξάμε θαη ζηελ ηάμε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή», αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά.
Ν πξόεδξνο ηεο ΝΔΙΚΔΘ, Γεκήηξεο Ραιηαδώξνο, απεθάιπςε ζηελ Δπηηξνπή Ξαηδείαο όηη παξόιν πνπ 31
εθπαηδεπηηθνί παξαθνινύζεζαλ θέηνο ην πξόγξακκα επηκόξθσζεο γηα αιιόγισζζνπο καζεηέο, αξθεηνί
από απηνύο δηνξίζηεθαλ ζε άιια πόζηα θαη νη ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο αξρηθά πξννξίδνληαλ δόζεθαλ ζε
εθπαηδεπηηθνύο πνπ δελ παξαθνινύζεζαλ ην πξόγξακκα.

Ξεγή: http://www.sigmalive.com/simerini/news/local/429373

Άξζξα γηα Δπίζεζε ζην Παλεπηζηήκην Λεπθωζίαο (6/12/11)

ΔΙΒΟΛΗ ΑΚΡΟΓΔΞΙΧΝ ΚΡΑΝΟΦΟΡΧΝ ΣΗΝ ΧΡΑ ΣΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ – ΔΚΛΔΦΑΝ ΣΙ ΚΑΛΠΔ!
(6/12/11)
6 Γεθεκβξίνπ 2011
Νξγαλσκέλε θαζηζηηθή επίζεζε ζεκεηώζεθε ην απόγεπκα ζην Ξαλεπηζηήκην Ιεπθσζίαο.
Νκάδα θξαλνθόξσλ εηζέβαιαλ γύξσ ζηηο 5 ην απόγεπκα ζε αίζνπζα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ όπνπ
δηεμάγνληαλ θνηηεηηθέο εθινγέο θαη θαηεπζύλζεθαλ ζην ζεκείν όπνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλεο νη θάιπεο.
Δξημαλ ζπξέτ θαη θηύπεζαλ δπν θνηεηέο άξπαμαλ ηηο θάιπεο θαη εγθαηέιεηςαλ ηελ αίζνπζα.
Όπσο πιεξνθνξνύκαζηε, κε ιηπνζπκηθέο ηάζεηο ζην λνζνθνκείν κεηαθέξζεθαλ θαη άιια άηνκα.
Ξαξάγνληεο ηνπ θνηηεηηθνύ θηλήκαηνο θαηαγγέιινπλ όηη πξόθεηηαη γηα νξγαλσκέλε επίζεζε από
αθξνδεμηά νξγάλσζε.
Πύκθσλα κε αζηπλνκηθή πεγή, γηα ηελ ππόζεζε αλαδεηνύληαη ζπγθεθξηκέλα πξόζσπα ελαληίνλ ησλ
νπνίσλ ππάξρνπλ καξηπξίεο όηη ελέρνληαη ζηελ επίζεζε.
ΓΛΩΚΖonline
Ξεγή: http://newgreekcypriot.blogspot.co.uk/2011/12/blog-post_06.html
ΓΙΑ ΣΑ ΔΠΔΙΟΓΙΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠ. ΛΔΤΚΧΙΑ
Αλζππνινραγόο ππν νθηαήκεξε θξάηεζε
Κόληκνο Αλζππνινραγόο ησλ ηεζσξαθηζκέλσλ 26 εηώλ ηέζεθε ππό νθηαήκεξε θξάηεζε σο ύπνπηνο γηα
ηελ επίζεζε θαη ηελ θινπή θαιπώλ πνπ έγηλε ρηεο ζηε δηάξθεηα ησλ θνηηεηηθώλ εθινγώλ ζην
παλεπηζηήκην Ιεπθσζίαο.
Ν αμησκαηηθόο αληηκεησπίδεη δέθα θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ε παξάλνκε νπινθνξία θαη ε
νπινθνξία πξνο δηέγεξζε ηξόκνπ.
Πύκθσλα κε ηα όζα κεηέδσζε ην θξαηηθό ξαδηόθσλν, ζην ζπίηη ηνπ αμησκαηηθνύ εληνπίζηεθαλ κεηαμύ
άιισλ κεγάισλ αξηζκόο θπιιαδίσλ ηεο ρξπζήο απγήο θαη ηνπ ΔΙΑΚ.
Γηα ηελ ίδηα ππόζεζε ηεινύλ ππό ζύιιεςε αθόκα ηξείο λεαξνί νη νπνίνη ζα νδεγεζνύλ αύξην ελώπηνλ
δηθαζηεξίνπ.
Ξεγή: ΘΞΔ/ΑΞΔ
07/12/2011 - 21:40
Ξεγή: http://www.politis-news.com/cgibin/hweb?-A=214289&-V=articles
Δλαληίνλ θνηηεηώλ (9/12/11)
Ξαξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ 2011 5:55 πκ
Νθηώ ύπνπηνη όινη κέιε ηνπ ΔΙΑΚ γηα ηελ επίζεζε ζην Ξαλεπηζηήκην Ιεπθσζίαο
Ιεπθσζία: Ζ Αζηπλνκία θαηέρεη ζηνηρεία όηη θαη νη νθηώ ζπιιεθζέληεο σο ύπνπηνη γηα ηε θαζηζηηθή
επίζεζε ελαληίνλ θνηηεηώλ ζην Ξαλεπηζηήκην Ιεπθσζίαο είλαη κέιε ηνπ Δζληθνύ Ιατθνύ Κεηώπνπ
(ΔΙΑΚ), ελόο θόκκαηνο πνπ δηεθδίθεζε θαη ζέζε ζηε Βνπιή ην Κάτν. Ρν ΔΙΑΚ απνξξίπηεη ηηο θαηεγνξίεο
θαη ηα βάδεη κε ηνλ εθπξόζσπν Ρύπν ηεο Αζηπλνκίαο Κηράιε Θαηζνπλσηό. Σζεο, επηά λεαξνί
πξνζήρζεζαλ νκαδηθά ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ην νπνίν ζα απνθαζίζεη ζήκεξα θαηά πόζν ζα εθδώζεη
δηάηαγκα θξάηεζεο ηνπο, ελώ θξαηείηαη θαη ν όγδννο, κόληκνο ζηξαηησηηθόο.
Ξεγή:

http://www.philenews.com/el-gr/Eidiseis-Kypros/22/88581/okto-ypoptoi-oloi-meli-tou-elam

Cyprus racism in the spotlight (13/03/12)
The trial of Doros Polycarpou, Cyprus's key anti-racism activist, implies the far-right has the support of
the authorities
On 13 March, a Larnaca court in Cyprus will hear closing arguments in the trial of anti-racism activist
Doros Polycarpou on charges of rioting. The court case raises several wider questions about the Cypriot
authorities' attitude to a growing number of far-right groups. It also troublingly implies that the
country's authorities may be using the judicial process to shut down protest.
Cyprus has, in only two decades, become one of the most diverse populations in the EU, thanks mainly
to a change in labour laws in the early 1990s. Foreign-born workers make up around 20% of the total
workforce. Third-country nationals – people from outside the EU – are overwhelmingly employed as
domestic and care workers and unskilled agricultural labour. These sectors have much lower minimum
wages than other forms of employment – domestic workers are paid on average €326 (£274) a month,
for example – and workers enjoy little in the way of legal protection of their rights against exploitation.
Predictably, Cypriot nationals mostly avoid these jobs, now overwhelmingly carried out by guest
workers on temporary visas. The result has created an identifiable underclass, one that is often the
target of racial abuse or even physical attacks, as well as pervasive prejudice from employers,
landlords and government employees. In these recessionary times, these groups have also been
targeted by populist politicians and by new far-right groups such as the National Popular Front (ELAM)
– whose imagery needs no very deep analysis.
Kisa was founded by Polycarpou and a handful of others in 1998 to campaign against racial
discrimination, to promote multiculturalism and to provide legal and social support to migrants and
refugees. Denied any significant government support for this crucial work, the founders have
supported it through personal loans and by donating fees earned for various projects. However,
populist politicians and media outlets have encouraged the myth that Kisa (and Polycarpou in
particular) takes money from migrants for their services, or that the organisation is working against
the Greek Cypriot population.
In the context of the ongoing Cyprus problem, one can understand how serious this latter accusation
is. But defiance of military invasion cannot be used as an excuse for the use of migrant women as
slave labour in the home, or for the trafficking and exploitation of foreign women in nightclubs, or for
the persistent use of racial profiling by police.
In November 2010, a march was organised by various far-right organisations (those groups present
are analysed here). In protest, Kisa decided to move the Rainbow festival, the only annual Cypriot
event celebrating multiculturalism, to the Larnaca seafront on the same night. When I interviewed him
for this article, Doros acknowledged that this was a poor decision, but pointed out that he'd received
assurances from the government that the police would divert the anti-immigration march along a
different street at a safe distance from the festival.
This did not happen. Instead, the police permitted a group that included neo-Nazis to march, shouting
racist taunts and threats including "axe and fire against Kisa's dogs" to within a few feet of the festival
audience, an audience made up mostly of migrant families including young children.Also present were
Larnaca's mayor and the head of the European commission's representation in Cyprus.
The events that followed have been captured on video and posted on YouTube. Protesters moved to
block the anti-immigration march from passing the festival. As an eyewitness to the chaotic events that
followed, I know that Polycarpou was unrelenting in his efforts to ensure all protest was peaceful, even
as sticks, stones and red paint were directed at him and his young family. The police failed to prevent
far-right marchers from breaking off and attacking the festival itself – the film shows men donning
balaclavas and taking out the electricity supply in what was clearly a pre-planned action. Later,
a Turkish Cypriot musician was stabbed while Kisa's leaders had to leave Larnaca under guard.
No official inquiry has been carried out into the failings of policing and municipal co-ordination.
Instead, police arrested seven festival-goers on the night, but not a single member of the far right
(after video evidence was presented by Kisa, five marchers were later charged). The decision to
prosecute Polycarpou seems nakedly political, especially when put alongside four previous attempts to
prosecute him by police, all of which have been dropped. As he is the public face of Kisa, and now its

only employee, tying him up in an often delayed court case with the threat of jail has crippled the
already struggling organisation. In September, money troubles forced Kisa to close its doors, leaving
most migrants with no source of free independent advice.
The prosecution has been condemned by a raft of international groups. Two trial observation
missions have commented on a seeming reluctanceby Cypriot authorities to meet them. Worse, a real
opportunity to tackle a rising tide of far-right nationalism and pervasive racism has been missed. It is
not too late to end the persecution of Polycarpou, or for the authorities to start working with, rather
than against, this brave defender of human rights.
James Mackay
theguardian.com, Tuesday 13 March 2012
Ξεγή: http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/mar/13/cyprus-political-racism-dorospolycarpou?INTCMP=SRCH

«Leshanah habaa b’Yerushalayim!» [«Καη Σνπ ρξόλνπ ζηελ Ιεξνπζαιήκ!»]
(6/10/12)

Independent: Έμαξζε ξαηζηζηηθήο βίαο ζηελ Κύπξν ιόγω θξίζεο (2/04/13)
02.04.2013 09:08
Ρν γεληθόηεξν θιίκα αλεζπρίαο θαη αλαζθάιεηαο ζηελ Θύπξν κεηά θαη ην «θνύξεκα» ησλ θαηαζέζεσλ,
έρεη ππξνδνηήζεη νινέλα απμαλόκελα θξνύζκαηα ξαηζηζηηθήο βίαο ζην λεζί, ζύκθσλα κε δεκνζίεπκα
ηεο Independent.
Πύκθσλα κε ηελ Βξεηαλίδα δεκνζηνγξάθν Πάξινη Καθληόλαιλη-Γθίκπζνλ, ε νπνία ππνζηεξίδεη όηη
έγηλε κάξηπξαο ζε επίζεζε ελαληίνλ κεηαλαζηώλ ζην Ρξηρώλη νη νπνίνη εξγάδνληαη εθεί καδεύνληαο
θξνύηα γηα 21 επξώ ηελ εκέξα, από λεαξνύ Θύπξηνπο νη νπνίνη εθηόμεπζαλ βόκβεο κνιόηνθ ζηνλ
θαηαπιηζκό ησλ Αηγππηίσλ εξγαδόκελσλ. Όπσο αλαθέξεη ε Γθίκπζνλ, νη κεηαλάζηεο «έρνπλ άδεηεο
εξγαζίαο θαη θάλνπλ ηηο δνπιεηέο πνπ δελ ζέινπλ νη Θύπξηνη. Όκσο θαζώο ε αλεξγία απμάλεηαη
θαηαθόξπθα ζην λεζί θαη ε θξίζε θνξπθώλεηαη, ππάξρνπλ θόβνη όηη ν θόζκνο ςάρλεη απνδηνπνκπαίνπο
ηξάγνπο θαη νη μέλνη εξγάηεο απνηεινύλ εύθνιν ζηόρν», κεηαδίδεη ην independent.co.uk
Ξαξάιιεια, ε βξεηαλίδα δεκνζηνγξάθνο παξαιιειίδεη ην αθξνδεμηό θόκκα ηεο Θύπξνπ ην ΔΙΑΚ κε ηελ
Σξπζή Απγή, αλ θαη ηνλίδεη όηη αθόκα δελ έρεη θηάζεη ζηα επίπεδα ηνπ θόκκαηνο ηνπ Λίθνπ
Κηραινιίαθνπ: «Ζ Θύπξνο δηαζέηεη έλα αθξνδεμηό θόκκα, ην Δζληθό Ιατθό Κέησπν (ΔΙΑΚ), ην νπνίν
έρεη δεζκνύο κε ηελ ειιεληθή λενθαζηζηηθή Σξπζή Απγή. Ζ ππνζηήξημε ηνπ θόζκνπ πξνο απηό έρεη
εθηνμεπηεί κεηά ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο. Πηηο θππξηαθέο θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 2011, ην ΔΙΑΚ
κεηά βίαο πήξε ην 1% ησλ ςήθσλ, ήδε όκσο πξνζπαζεί ήδε λα εθκεηαιιεπηεί ηελ νξγή πνπ ληώζνπλ νη
Θύπξηνη γηα ηελ ζθιεξή ηνπο δηάζσζε από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε", ιέεη ραξαθηεξηζηηθά ελώ ζηεξίδεη
ηελ παξνπζία ησλ κεηαλαζηώλ ζην όηη έλα πνιύ κεγάιν πνζνζηό Θππξίσλ έρεη γελλεζεί θαη δεη ζην
εμσηεξηθό, κε απνηέιεζκα πνιιέο εξγαζηαθέο ζέζεηο πνπ κέλνπλ θελέο, λα θαιύπηνληαη από
κεηαλάζηεο».
Ξεγή: Independent: Δμαξζε ξαηζηζηηθήο βίαο ζηελ Θύπξν ιόγσ θξίζεο |
iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/node/97949#ixzz2fWyJtyPZ

ην θειί ηξεηο ΔΛΑΜίηεο (4/04/13)
Ρξία πξόζσπα ζπλέιαβε ζήκεξα ε Αζηπλνκία γηα ηα επεηζόδηα ρζεο ζην Δπξσπατθό παλεπηζηήκην
Θύπξνπ. Ξξόθεηηαη γηα κέιε ηνπ ΔΙΑΚ, ηα νπνία ππεδείρζεζαλ από θνηηεηέο, όηη ζπκκεηείραλ ζηα
ρζεζηλά ζνβαξά επεηζόδηα.
Νη ηξεηο θαηεγνξνύληαη γηα θνηλή επίζεζε, δηαηάξαμε θνηλήο εζπρίαο, θαη επίζεζε κε πξόθιεζε
ζσκαηηθήο βιάβεο. Αλακέλεηαη λα νδεγεζνύλ αύξην ελώπησλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Αξρηθά ζπλειήθζε
λεαξόο από ηε Ιεπθσζία, θαη αξγά ην απόγεπκα ε Αζηπλνκία πξνρώξεζε ζε άιιεο δύν ζπιιήςεηο, ελόο
21ρξνλνπ θαη ελόο 24ρξνλνπ από ηε Ιεκεζό.
Ρα επεηζόδηα ζεκεηώζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο θνηηεηηθήο Έλσζεο ζην Δπξσπατθό
Ξαλεπηζηήκην Ιεπθσζίαο. Ζ ζπκπινθή άξρηζε ιίγν κεηά ηηο ηξεηο ην απόγεπκα θαη ελώ ε ζπλέιεπζε
πξαγκαηνπνηείην κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηηθώλ νξγαλώζεσλ Ξξσηνπνξία, Ξξννδεπηηθή θαη ηνπ
ΔΙΑΚ. Πεκεηώλεηαη όηη ην ΔΙΑΚ, αξλήζεθε θάζε εκπινθή ζηα επεηζόδηα.
Πύκθσλα κε ηα ρζεζηλά ξεπνξηάδ, ζηειέρε θαη κέιε ηνπ ΔΙΑΚ θέξνληαη λα επηηέζεθαλ κε μύια θαη
πέηξεο ελαληίνλ ζπγθεληξσκέλσλ θνηηεηώλ ηεο Φ.Θ. Ξξσηνπνξία, πνπ βξίζθνληαλ ζε θεξθίδα ηνπ
ακθηζεάηξνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, όπνπ δηεμαγόηαλ ε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ θνηηεηώλ.
Από ηελ επίζεζε αξθεηνί θνηηεηέο ηξαπκαηίζηεθαλ ελώ ηξείο από απηνύο δηαθνκίζηεθαλ ζην λνζνθνκείν
Ιεπθσζίαο όπνπ αθνύ έηπραλ ησλ πξώησλ βνεζεηώλ πήξαλ εμηηήξην.
Ξξνθιήζεθε αλαζηάησζε θαη δεκηέο ζηελ αίζνπζα, όπνπ δηεμαγόηαλ ε ζπλέιεπζε. Κέιε ηεο αζηπλνκίαο
έζπεπζαλ γηα ζρεηηθέο έξεπλεο θαη αλαθξίζεηο.
Ξεγή: http://alithia.com.cy/index.php/koinonia/item/9464-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%AF-%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82

Δίκαζηε ε Υξπζή Απγή ηεο Κύπξνπ ιέεη ην ΔΛΑΜ (20/09/13)
Ωκή παξαδνρή
Ξαξαζθεπή, 20 Πεπηεκβξίνπ 2013
Ιεπθσζία: Πηελ σκή παξαδνρή όηη ην Δζληθό Ιατθό Κέησπν (ΔΙΑΚ) απνηειεί ηελ εθδνρή ηεο Σξπζήο
Απγήο ζηελ Θύπξν, πξνρώξεζε εθπξόζσπνο ηνπ ΔΙΑΚ. Κηιώληαο ρζεο ζηελ πξσηλή ελεκεξσηηθή
εθπνκπή ηνπ Πίγκα «Ξξσηνζέιηδν» δήισζε επί ιέμεη: «Δίκαζηε ε “Σξπζή Απγή” ηεο Θύπξνπ θαη λα ζαο
ελεκεξώζσ όηη όηαλ μεθίλεζε ην Δζληθό Ιατθό Κέησπν, θαηαηέζεθε αξρηθώο ε νλνκαζία “Σξπζή Απγή”,
ε νπνία, όκσο, δελ έγηλε απνδεθηή από ην πνπξγείν Δζσηεξηθώλ, γη‟ απηό θαη πξνρσξήζακε ζηε
δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνύ Ιατθνύ Κεηώπνπ. Γελ ην έρνπκε θξύςεη πνηέ όηη έρνπκε άξηζηε ζπλεξγαζία κε
ηε “Σξπζή Απγή”, όηη ην ζεσξνύκε αδειθηθό θίλεκα…».
Πηελ ηζηνζειίδα ηνπ ην ΔΙΑΚ θαηεγνξεί ηνλ βνπιεπηή Γηώξγν Ξεξδίθε όηη κε ηελ εξώηεζε πνπ έζεζε
ζηνλ ππνπξγό Γηθαηνζύλεο, πξνζπαζεί έκκεζα λα πνηληθνπνηήζεη ην ΔΙΑΚ.
«Ν παληθόο ηνπ θππξηαθνύ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηηο πξννπηηθέο αλόδνπ ηνπ ιατθνύ εζληθηζηηθνύ
θηλήκαηνο ζηελ Θύπξνκ όπσο θαίλεηαη, δελ θξύβεηαη νύηε θαη από ηα “κηθξά” θόκκαηα ηνπ
θαηεζηεκέλνπ», αλαθέξεη, κεηαμύ άιισλ, ην ΔΙΑΚ.
Γηεπθξηλίζεηο Ιωλά Νηθνιάνπ κεηά ηηο επηθξίζεηο
Πε δηεπθξηληζηηθή γξαπηή δήισζε πξνέβε ρζεο ν ππνπξγόο Γηθαηνζύλεο Ησλάο Ληθνιάνπ, κεηά ην θύκα
αληηδξάζεσλ πνπ πξνθάιεζε ην πεξηερόκελν ηεο γξαπηήο απάληεζεο πνπ απέζηεηιε πξν εκεξώλ ζηε
Βνπιή, όπνπ νύηε ιίγν – νύηε πνιύ παξνπζίαδε ηελ Θύπξν όηη είλαη αγγειηθά πιαζκέλε θαη όηη δελ
ππάξρνπλ λενθαζηζηηθέο θηλήζεηο νύηε νξγαλώζεηο πνπ δηαθαηέρνληαη από άθξαην εζληθηζκό ή
πξνσζνύλ είηε ηνλ ξαηζηζκό είηε ηελ μελνθνβία. Ν θ. Ληθνιάνπ θάλεη ιόγν ζηε γξαπηή ηνπ δήισζε γηα
παξεξκελεία, ηελ νπνίαλ απνδίδεη ζε θαθή δηαηύπσζε ησλ γξαθόκελώλ ηνπ ζηελ επηζηνιή. Θνληνινγίο,
θηαίλε νη ππάιιεινη.
Δηδηθόηεξα, ν βνπιεπηήο Γηώξγνο Ξεξδίθεο θάιεζε κέζσ ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νδνύ ηνλ θ. Ληθνιάνπ λα
ηνπνζεηεζεί γύξσ από ηε δξάζε ηνπ Δ.ΙΑ.Κ. (Δζληθνύ Ιατθνύ Κεηώπνπ). «Ξαξαθαιώ ηνλ αξκόδην
ππνπξγό λα πιεξνθνξήζεη ηε Βνπιή αλ πξνβιεκαηίδεη ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία ε αλάπηπμε
λενθαζηζηηθώλ θηλήζεσλ ζηελ Θύπξν θαη αλ παξαθνινπζεί ηηο ελέξγεηεο άιισλ επξσπατθώλ ρσξώλ»,
έγξαςε, κεηαμύ άιισλ, ζηελ εξώηεζή ηνπ ν θ. Ξεξδίθεο.
Γηα λα ιάβεη από ηνλ ππνπξγό Γηθαηνζύλεο ηελ εμήο απάληεζε, ηελ πεξαζκέλε Γεπηέξα: «Ρν Γξαθείν
Θαηαπνιέκεζεο Γηαθξίζεσλ ηεο Αζηπλνκίαο δηαηεξεί αξρείν ππνζέζεσλ/πεξηζηαηηθώλ ξαηζηζηηθήο
θύζεσο ή κε ξαηζηζηηθό θίλεηξν.
Πύκθσλα κε ηελ πιεξνθόξεζε πνπ ιακβάλνπκε από ηελ Αζηπλνκία, δελ δύλαηαη λα ηεθκεξησζεί ε
ζύλδεζε νπνηαζδήπνηε νξγάλσζεο ζηελ Θύπξν κε ξαηζηζηηθή ή θαη μελνθνβηθή δξάζε θαη δελ έρνπλ
εμαζθαιηζηεί νπνηαδήπνηε ζηνηρεία κέρξη ζήκεξα πνπ λα θαηαδεηθλύνπλ όηη νη δξαζηεξηόηεηεο
νπνηαζδήπνηε νξγάλσζεο ή θηλήκαηνο πξνσζνύλ ηελ μελνθνβία θαη ηνλ ξαηζηζκό ή δηαθαηέρνληαη από
άθξαην εζληθηζκό».
Κεηά ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο πνπ δηαηππώζεθαλ ελαληίνλ ηνπ, νη νπνίεο πξνζέιαβαλ δηαζηάζεηο θπξίσο
κέζα από ηα δίθηπα θνηλσληθήο δηθηύσζεο, θαη ηηο θαηεγνξίεο πνπ δέρζεθε όηη θαιύπηεη ην Δ.ΙΑ.Κ. ηα
κέιε ηνπ νπνίνπ, παξεκπηπηόλησο, δελ θξύβνπλ ην ηη πξεζβεύνπλ, ν ππνπξγόο Γηθαηνζύλεο Ησλάο
Ληθνιάνπ πξνέβε ρζεο ζε δηεπθξηληζηηθή γξαπηή δήισζε: «Νκνινγνπκέλσο, ε απάληεζε ηνπ
ππνπξγείνπ ζηελ ελ ιόγσ εξώηεζε ηνπ βνπιεπηή κπνξνύζε λα παξεξκελεπζεί, όπσο θαη έγηλε».
«Ρν γεγνλόο όηη δελ δύλαηαη λα ηεθκεξησζεί ε ζύλδεζε νπνηαζδήπνηε νξγάλσζεο ζηελ Θύπξν κε
ξαηζηζηηθή ή θαη μελνθνβηθή δξάζε, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ απαληεηηθή καο επηζηνιή, θαζόινπ δελ
ζεκαίλεη όηη δελ ππήξμαλ πεξηζηαηηθά ή δελ θαηαγξάθεθαλ λννηξνπίεο πνπ καο έρνπλ ζνξπβήζεη»,
ππέδεημε ν θ. Ληθνιάνπ. Γηαβεβαηώλνληαο, παξάιιεια, όηη ε ζαθήο ζέζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ ίδηνπ
πξνζσπηθά είλαη όηη θακία αλνρή δελ πξέπεη λα επηδεηθλύεηαη ζε ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο.
Γξάθεη: Κηράιεο Σαηδεζηπιηαλνύ
Ξεγή: http://www.philenews.com/el-gr/koinonia-eidiseis/160/162858/eimaste-i-chrysi-avgi-tiskyprou-leei-to-elam-video

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΈ ΗΜΔΙΏΔΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΤΠΡΙΑΚΌ ΦΑΙΜΌ (29/09/13)
SEPTEMBER 29, 2013
<<1.
Πηελ Θύπξν ε είδεζε γηα ηε ζύιιεςε ηνπ Κηραινιηάθνπ θαη ηεο ζπείξαο ηνπ κόλν ζην δειηίν
ησλ 12 ηα κεζάλπρηα ηνπ Παββάηνπ (28/09/2013) αμηνινγήζεθε λα παίμεη πξώηε από ην θξαηηθό ΟΗΘ.
2. Πην ηδησηηθό MEGA Θύπξνπ όηαλ αλαθνηλσλόηαλ ε έθνδνο ηεο αζηπλνκίαο ζηα γξαθεία ηεο Σξπζήο
Απγήο αθνπ νη καξηπξίεο κηινύζαλ γηα καπξνθνξεκέλνπο κε ζηνιή παξαιιαγήο σο εκπιεθόκελνπο ζην
έγθιεκα, ν δεκνζηνγξάθνο έζπεπζε λα επηζεκάλεη πσο «καύξα θνξνύλ πνιινί θαη όρη κόλν ε Σξπζή
Απγή».
3. Πην ηδησηηθό ΠΗΓΚΑ ν εθπξόζσπνο ηνπ ΔΙΑΚ (αδειθήο θιίθαο ηεο Σξπζήο Απγήο ζηελ Θύπξν)
πξνζθαιείηαη ζπρλά ππθλά γηα λα εμεγήζεη ηηο ζέζεηο ηνπ «θόκκαηνο» ηνπ.
4. Πε όια αλεμαηξέησο ηα θππξηαθά ηειενπηηθά θαλάιηα θξαηηθά θαη ηδησηηθά, θάζε εζληθό-ξαηζηζηηθή
δήισζε ηνπ Αξρεγνύ ηεο Θππξηαθήο Δθθιεζίαο πξνβάιιεηαη θαζεκεξηλά σο επαγγέιην.>>
Ξεγή
5. Κεηά ηελ δνινθνλία ηνπ Ξ. Φύζζα ν πξόεδξνο ηνπ ΔΙΑΚ εκθαλίζηεθε 3 θνξέο ζην Πίγκα, 2 θνξέο
ζην MEGA, 1 θνξά ζην Capital κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο λα είλαη εμαηξεηηθά επηεηθείο, θηιηθνί, κε
θαηάιιειεο εξσηήζεηο-πάζεο, ρσξίο απαληήζεηο ζηα απαξάδεθηα ζρόιηα ηνπ Σξίζηνπ (π.ρ. ”Νη
εζληθηζηέο ήηαλ απηνί πνπ πνιέκεζαλ ελαληίνλ ησλ θαηαρηεηώλ ζηνλ Β‟ Ξαγθόζκην ζηελ Διιάδα”).
Απνθνξύθσκα ηα ζρόιηα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ηνπ Πίγκα Ξ. Γεκόπνπινπ: ”Ν ιόγνο πνπ έθπγα ην 2000
από θεη πνπ έκελα, ζηνλ Αγην Ξαληειεήκνλα, θαη ήξζα Θύπξν, είλαη γηαηί δελ κπνξνύζα λα
θπθινθνξήζσ ζηελ γεηηνληά κνπ” (12.43)… ”Ξξηλ ηηο ηειεπηαίεο εθινγέο, πήγα ζηελ πεξηνρή…Άιιν
πξάγκα! Θαζάξηζε!!.. ηη έγηλε ξε παηδηά; Σξπζή Απγή κνπ ιέλε…εθάξκνζε ηνπο λόκνπο” (13.35)
6. Κεηά ηελ ζύιιεςε ησλ ζηειερώλ ηεο Σξπζήο Απγήο, ε θππξηαθή εθεκεξίδα ”Αιήζεηα” θπθινθόξεζε
άξζξν κε ηνλ εμήο ηίηιν: ”Ξξνδηαγξάθεηαη κηα λύρηα θόιαζε-Ξιεγσκέλν ζεξίν ε Σξπζή Απγή”
παξαζέηνληαο καο ηηο ”εξσηθέο” δειώζεηο ησλ ζπιιεθζέλησλ θαη ελεκεξώλνληαο καο όηη ε λύρηα
αλακέλεηαη λα είλαη ”από ηηο πην δύζθνιεο γηα ηελ ρώξα” ιόγσ ησλ αληηδξάζεσλ ησλ ππνζηεξηθηώλ ηεο
Σ.Α., ιεο θαη είλαη όλησο αιήζεηα νη νλεηξώμεηο ησλ θαζηζηώλ όηη απηό πνπ θαηεζηάιεθε ήηαλ θάπνην
κεγάιν ιαηθό θίλεκα θαη ε νξγή ηνπ ιανύ ζα πιεκκπξίζεη ηνπο δξόκνπο. Ζ εθηίκεζε απηή είλαη ηεο ίδηαο
ηεο ”Αιήζεηαο” κηαο θαη δελ έπεζε ζηε αληίιεςε καο παξόκνην άξζξν από ειιεληθά κκε.
7. Ρελ λύρηα κεηά ηελ ζύιιεςε θαη ελώ όια ηα ηδησηηθά θαλάιηα είραλ ζαλ πξώηε είδεζε ηα γεγνλόηα
πνπ δηαδξακαηίδνληαλ ζρεηηθά κε ηελ ζύιιεςε ηεο εγεζίαο ηεο Σξπζήο Απγήο, ην θξαηηθό θαλάιη
απνθάζηζε λα ππνβηβάζεη ηελ ζεκαζία ηνπ ηεξαξρώληαο ηηο εηδήζεηο ηνπ κε πξώηε είδεζε ηνλ Ξξόεδξν
ζηελ Νκνγέλεηα, αθνινύζεζε ην “Happy birthday Mr President” .
8. Ν ππνπξγόο Δζσηεξηθώλ Π. Σάζηθνο δειώλεη όηη ”θάζε αιινδαπόο πνπ βξίζθεηαη ζηελ Θύπξν
παξάλνκα ζηεξεί από έλαλ Θύπξην πνιίηε έλα θνκκάηη ςσκί”
9. Ρν θξάηνο, ρξεζηκνπνηώληαο ξεηνξηθά ζαλ αθνξκή ηνπο αιινδαπνύο, μειώλεη ζηαδηαθά ην δηθαίσκα
ζηελ δεκόζηα πγεία.
10. Κηα βδνκάδα πξηλ ηελ δνινθνλία θαη πξηλ ην ΔΙΑΚ δειώζεη ”είκαζηε ε Σξπζή Απγή ηεο Θύπξνπ”, ν
ππνπξγόο Γηθαηνζύλεο δειώλεη επίζεκα ζηελ βνπιή όηη ”δελ ππάξρνπλ λενθαζηζηηθέο θηλήζεηο ζηελ
Θύπξν, νύηε νξγαλώζεηο πνπ δηαθαηέρνληαη από άθξαην εζληθηζκό ή πξνσζνύλ είηε ηνλ ξαηζηζκό είηε
ηελ μελνθνβία.”
11. Ρν ππνπξγείν Ξαηδείαο, επηζήκσο ρέξη ρέξη κε ηελ αξρηεπηζθνπή θαη πξόζπκνπο αλζξώπνπο ηνπ
πλεύκαηνο, γπξλάλε ηελ παηδεία θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο πξν 30 εηώλ, θπξήηηνπλ πόιεκν ελαληίνλ ελόο
δήζελ ”αθειιεληζκνύ” ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο, δεηνύλ λα θαηαξγεζεί ν ”θξηηηθόο εγγξακκαηηζκόο” ,
θξαηώληαο κόλν ηνλ ”εγγξακκαηηζκό” θαη απηόλ ιεηςό θαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο επηδηώμεηο ηνπο, κπαο
θαη κάζνπλ νη καζεηέο λα ζθέθηνληαη θξηηηθά θαη λα ακθηζβεηνύλ ηνλ γύξσ ηνπο θόζκν.
Απηά είλαη κόλν κεξηθά από ηα πεξηζηαηηθά ησλ ηειεπηαίσλ κελώλ γύξσ από ην δήηεκα ηνπ θαζηζηηθνύ
θαηλνκέλνπ ζηελ Θύπξν κε πνιύ πξόζθαηε ηελ πξνζπάζεηα ησλ θππξηαθώλ κκε λα θαλνύλ
βαζηιηθόηεξνη ηνπ βαζηιέσο: Ρελ ζηηγκή πνπ ηα ελ Διιάδη κκε ην γύξηζαλ ζηνλ αληηθαζηζκό, ηα
θππξηαθά δίλνπλ πεξηζζόηεξν όζν πνηέ βήκα ζην Διάκ λα πεη ν,ηη ζέιεη. Ν πξόεδξνο ηνπ Διακ μαθληθά
εκθαλίδεηαη θαζεκεξηλά ζηα θαλάιηα γηα λα “εμεγήζεη” ηηο ζέζεηο ηεο νξγάλσζεο ηνπ, κε ραξαθηεξηζηηθά
ίδηεο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο ζε όια ηα ηδησηηθά θαλάιηα, κε εμόθζαικε κεηαηόπηζε ηνπ δεηήκαηνο
από πνιηηηθό θαη νηθνλνκηθό ζε δήηεκα ελδπκαζίαο (ζηξαηησηηθέο ζηνιέο), θνπιηνύξαο (γπκλαζκέλνη,

μπξηζκέλα θεθάιηα) θαη λνκηθηζηηθήο πξνζέγγηζεο όζνλ αθνξά κηα αληηθνηλσληθή απνθιίλνπζα
ζπκπεξηθνξά (“κε ηελ βία ράλεηε ην όπνην δίθαην έρεηε” Κπισλάο – Κέγθα). Ζ ηαύηηζε κεγάινπ κέξνπο
ηνπ αζηηθνύ ηύπνπ κε ην δόγκα Γελ Μερλώ (Κπισλάο – Κέγθα) αιιά θαη ε νινθιεξσηηθή ηαύηηζε κε
ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή πεξί αλάπηπμεο θαη αλεξγίαο δείρλνπλ ηηο πξνζέζεηο ηεο αζηηθήο ηάμεο απέλαληη
ζε θαζηζηηθέο νκάδεο θαη ηελ παιηλδξόκεζε ηεο ζηελ ζηήξημε ηνπο (Αξρηεπίζθνπνο, Ησλάο) είηε κε
κνξθή Διακ είηε κε άιιεο πνην ζπγθεθαιπκκέλεο κνξθέο, ζε πεξηόδνπο όπνπ ππάξρεη ην ελδερόκελν ην
εξγαηηθό θίλεκα λα εκθαλίζεη δηάζεζε λα αγσληζηεί θαη λα ζπζπεηξσζεί.
Απηό πνπ είλαη πξνθαλέο δελ είλαη κόλν ε απξνθάιππηε πξνώζεζε ηνπ θππξηαθνύ παξαξηήκαηνο ηεο
Σξπζήο Απγήο από ηα κεγάια θππξηαθά κκε θαη ηα ζηξαβά κάηηα ηεο θπβέξλεζεο, αιιά ηελ δηάρπζε ζε
ηδενινγηθό θαη πξαθηηθό επίπεδν ηνπ θαζηζκνύ από ην αζηηθό θξάηνο.
Ζ δηάδνζε ηνπ θαζηζκνύ θαη ζηνηρείσλ ηνπ (εζληθηζκόο, ξαηζηζκόο, κηζαιινδνμία, ππνηαγή ζηηο αλάγθεο
ηνπ θεθαιαίνπ) δελ γίλεηαη απνθιεηζηηθά από κηα κηθξή αθξαία πνιηηηθή νξγάλσζε (βι. Διακ) νύηε από
νπηζζνδξνκηθέο, ακόξθσηεο θαη επηθίλδπλεο κάδεο όπσο ηζρπξίδεηαη ζπρλά ε θηιειεύζεξε ζεώξεζε.
Ππζζίηηα ”κόλν γηα Έιιελεο” έρνπλ θάλεη θαη θάλνπλ θαη ΚΘΝ θαη άιιεο νξγαλώζεηο κε ηελ αηγίδα
επηθαλώλ παξαγόλησλ θαη ππό ηνλ καλδύα ”ζπλαπιηώλ αιιειεγγύεο”. Ρελ αλάγθε πεξηνξηζκνύ ηεο
δεκνθξαηίαο γηα ράξελ ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ, ηεο ”αλάπηπμεο” ηελ έρνπλ δηαιαιήζεη
πξσηίζησο ”δεκνθξαηηθνί θηιειεύζεξνη” (βι. ηνλ θηιειεύζεξν ”Πηξνβνιηώηε” λα θαιεί, νπζηαζηηθά, ζε
πξαμηθόπεκα: ”Όηαλ ε δεκνθξαηία θηάλεη ζηα όξηα ηεο”). Ήηαλ ν βνπιεπηήο ηνπ ΓΖΠ Σ. Πηπιηαλίδεο
πνπ δήισζε ηελ λύρηα ησλ εθινγώλ ”αο ηνικήζεη ηώξα θάπνηνο λα απεξγήζεη”. Ν θαζηζκόο έξρεηαη από
ηα πάλσ, από ηελ αζηηθή ηάμε (νη θαπηηαιηζηέο ζαλ θάηνρνη ησλ κέζσλ παξαγσγήο έρνπλ ζηα ρέξηα
ηνπο θαη ηα κέζα παξαγσγήο ηδεώλ), ηα ηζηξάθηα ηεο, ηνπο δηαλννύκελνπο ηεο θαη ηνπο ηδενινγηθνύο ηεο
κεραληζκνύο. Νη δηάθνξεο θαζηζηηθέο νκάδεο παηάλε πάλσ ζε απηά πνπ θαιιηεξγήζεθαλ από ηα πάλσ
εδώ θαη δεθαεηίεο θαη ζπλερίδνπλ λα θαιιηεξγνύληαη αθόκα πην έληνλα, κε ζηόρν ηελ δηαίξεζε ηεο
εξγαηηθήο ηάμεο, ηελ ππόδεημε ελόο άιινπ ”ερζξνύ” ζαλ θηαίρηε θαη όρη ηνπ θεθαιαίνπ, ηελ
απνβιάθσζε θαη θαζππόηαμε ησλ καδώλ. Ν θαζηζκόο δελ αξρίδεη θαη δελ ηειείσλεη κε ην Διάκ θαη δελ
πεξηνξίδεηαη εθεί: είλαη πξαθηηθή θαη ηδενινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί ε αζηηθή ηάμε γηα λα ζθίμεη ηελ
θπξηαξρία ηεο θαη ηελ επηδίσμε ηνλ ζπκθεξόλησλ ηεο. Γηα απηό θαη όηη ιέεη ην Διάκ, δελ θαίλεηαη
θαζόινπ αθξαίν ζηα απηηά ησλ Θππξίσλ, γηαηί όλησο δελ είλαη ηίπνηα θαηλνύξγην. Αθνύγεηαη απιώο ζαλ
ην απηνλόεην κε βάζε απηά πνπ καζαίλακε ηόζα ρξόληα ζηα ζρνιεία, ζηελ ηειεόξαζε, ζηηο εθεκεξίδεο,
ζηα γήπεδα, θ.ν.θ. ζαλ επίζεκε θξαηηθή πνιηηηθή θαη ζαλ καδηθή θνπιηνύξα από πιεπξάο ηνπ ηδησηηθνύ
ηνκέα.
Γηα απηό θαη ην Διάκ, έρεη έλα ζηξσκέλν ραιί ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα πείζεη ηελ θνηλσλία, κηαο θαη δελ
ρξεηάδεηαη λα ηνπο κηιήζεη θαη λα ηνπο πείζεη γηα θάηη πνιύ δηαθνξεηηθό από απηό πνπ καζαίλαλε, δελ
ρξεηάδεηαη λα ηνπο βνεζήζεη λα αιιάμνπλ ν,ηη απόςεηο είραλ γηα ηνλ θόζκν θαη ηελ θνηλσλία, γηα ην
πνηνο είλαη θίινο θαη ερζξόο, γηα ην πνηνο ηνπο εθκεηαιιεύεηαη, γηα ην πνηα είλαη ηα πξαγκαηηθά ηνπο
ζπκθέξνληα, ελ ζπληνκία δελ ρξεηάδεηαη λα ηνπο απνκαθξύλεη από ηελ θπξίαξρε ηδενινγία: βξίζθεηαη
ήδε εληόο ηεο. Πην δήηεκα ηεο ηδενινγηθήο δνπιεηάο, νη θαζίζηεο έρνπλ λα θαηέβνπλ έλα
θαηήθνξν…Δκείο έρνπκε λα αλέβνπκε έλα βνπλό.
Ξεγή:
http://agkarra.com/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%
BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CF%85/

ΤΝΈΥΔΙΑ ΣΙ ΗΜΔΙΏΔΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΤΠΡΙΑΚΌ ΦΑΙΜΌ (10/08/13)
OCTOBER 8, 2013
Πην πξνεγνύκελν άξζξν γηα ηνλ θαζηζκό εθθξάζακε ηελ εμήο ζέζε:
”Ζ δηάδνζε ηνπ θαζηζκνύ θαη ζηνηρείσλ ηνπ (εζληθηζκόο, ξαηζηζκόο, κηζαιινδνμία, ππνηαγή ζηηο
αλάγθεο ηνπ θεθαιαίνπ θ.α.) δελ γίλεηαη απνθιεηζηηθά από κηα κηθξή αθξαία πνιηηηθή νξγάλσζε (βι.
Διακ) νύηε από νπηζζνδξνκηθέο, ακόξθσηεο θαη επηθίλδπλεο κάδεο όπσο ηζρπξίδεηαη ζπρλά ε
θηιειεύζεξε ζεώξεζε [...] Ν θαζηζκόο έξρεηαη από ηα πάλσ, από ηελ αζηηθή ηάμε (νη θαπηηαιηζηέο ζαλ
θάηνρνη ησλ κέζσλ παξαγσγήο έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο θαη ηα κέζα παξαγσγήο ηδεώλ), ηα ηζηξάθηα ηεο,
ηνπο δηαλννύκελνπο ηεο θαη ηνπο ηδενινγηθνύο ηεο κεραληζκνύο [...] είλαη πξαθηηθή θαη ηδενινγία πνπ
ρξεζηκνπνηεί ε αζηηθή ηάμε γηα λα ζθίμεη ηελ θπξηαξρία ηεο θαη ηελ επηδίσμε ηνλ ζπκθεξόλησλ ηεο”.
Θέζε ε νπνία ελόριεζε αξθεηνύο θηιειεύζεξνπο, πνπ ζεσξνύλ όηη ηνπο αδηθεί, κηαο θαη παξνπζηάδνπλ
ηνπο εαπηνύο ηνπο (θαη ίζσο λα ην πηζηεύνπλ) σο ηνπο πιένλ δεκνθξαηηθνύο, πνιηηηζκέλνπο
αλζξώπνπο, πνπ θακία ζρέζε δελ κπνξνύλ λα έρνπλ κε νηηδήπνηε θαζηζηηθό. Απηνί είλαη νη ζώθξνλεο
άλζξσπνη ηνπ πλεύκαηνο, δελ αλήθνπλ ζηα δύν άθξα. Δίηε ζαλ αθέιεηα, είηε ζαλ ππνθξηζία, ν ξόινο
ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ πξνώζεζε ηνπ θαζηζκνύ μεζθεπάδεηε ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία….
Πε έλα από ηα ηειεπηαία ηνπ άξζξα ζηελ θππξηαθή ”Θαζεκεξηλή” θαη ζην κπινγθ ηνπ κε ηνλ ηίηιν ”Λα
δησρζεί αιιά λα κελ θηκσζεί ε Σξπζή Απγή”, ν γλσζηόο αξζξνγξάθνο θ. Ξεξζηάλεο καο παξνπζηάδεη
έλα έμνρν δείγκα απηνύ πνπ αλαιύνπκε. πνζηεξίδεη όηη ε Σ.Α. θαη ην Διακ πξέπεη βεβαίσο λα δησρζνύλ
γηα όπνηεο εγθιεκαηηθέο πξάμεηο θάλνπλ αιιά όρη γηα ην ιόγηα ηνπο, λα κελ θηκσζνύλ, λα αθεζνύλ
ειεύζεξα ζηνλ δεκόζην ιόγν λα ιέλε ό,ηη ιέλε, όζν εκεηηθά (όπσο ιέεη) θη αλ είλαη απηά, γηαηί:
” Ζ θίκσζε δελ εμππεξεηεί ηίπνηε. Αληίζεηα, ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, αλαγθάδεη ηηο νξγαλώζεηο λα
νδεγνύληαη ζε πην ππόγεηεο (θαη ελδερνκέλσο, αθξαίεο) ιύζεηο γηα ην πξόβιεκά ηνπο [...]
Ξάλσ από όια όκσο, ε Σξπζή Απγή θαη ν ΔΙΑΚ έρνπλ έλα ξόιν ζηελ θνηλσλία. Αλαγθάδνπλ ηνπο
ππόινηπνπο, εκάο πνπ δελ ηνπο αληέρνπκε, λα δνύκε πνύ πήγακε ιάζνο. Αζθνύλ πίεζε ζηε «ζνβαξή»
πνιηηηθή λα ζνβαξεπηεί [...] Ζ «γξηά πνπ δηαζηαπξώλεη», είλαη κηα γξηά πνπ αθέζεθε κόλε ηεο από ηελ
θνηλσλία. Γη‟ απηό θαη ζα πξέπεη –πξώηα όζνη δελ αληέρνπλ λα αθνύλ ηε Σ.Α. λα κηιά– λα αξρίζνπκε λα
αθνύκε πην πξνζεθηηθά[...]
Γη απηό κόλν θαιό έρεη λα καο θάλεη ν ιόγνο ηεο Σξπζήο Απγήο, θηάλεη λα αθνύζνπκε πξνζεθηηθά:
Απνθαιύπηεη όια καο ηα θνπζνύξηα σο θνηλσλία θαη σο έζλνο.”
Γελ δηαθσλνύκε όηη όλησο απνθαιύπηεη πνιιά από ηα θνπζνύξηα ηεο θνηλσλίαο, δείρλεη ηη
θαιιηεξγήζεθε ηόζν θαηξό από ηνπο ηδενινγηθνύο κεραληζκνύο. Αιιά πξαγκαηηθά ρξεηαδόκαζηε λα
αθνύζνπκε θη άιια; έρνπλ πνιιά αθόκα λα καο ”κάζνπλ” ην Διακ θαη ε Σ.Α.; Γελ ηνπ ο θαηαιάβε αθόκε
ν θ. Ξεξζηάλεο θαη ζέιεη λα αθνύζεη θη άιια; Ξάλησο από όηη έρνπκε δεη κέρξη ηώξα δελ θαίλεηαη λα
έκαζε θαη πνιιά από απηνύο: Όζν πεξηζζόηεξε πξνβνιή έπαηξλε ε Σ.Α. ηόζν εληείλνληαλ θαη νη
εγθιεκαηηθέο ηηο πξάμεηο, όρη ην αληίζεην, θαη ε ”γξηά πνπ δηαζηαπξώλεη” δελ ”αθέζεθε κόλε ηεο από
ηελ θνηλσλία” αιιά ήηαλ έλα, απνδεδεηγκέλα πιένλ, ζηεκέλν γθαηκπειίζηηθν ξεπνξηάδ κε κάλα
ρξπζαπγίηε.
Αιιά ην θαιύηεξν ην αθήζακε γηα ηειεπηαίν. Πηελ αξρή ηνπ άξζξνπ ρξεζηκνπνηεί ην εμήο ηζηνξηθό
παξάδεηγκα: ”Όηαλ όκσο ν Θιεκαλζό έθεπγε από ηε θπιαθή γηα ηελ Ακεξηθή, ήηαλ έλαο αθόκα λεαξόο
αθξαίνο αξηζηεξόο πνπ ελνρινύζε επηθίλδπλα ην θαζεζηώο ηνπ αλίθαλνπ εγέηε ηεο ηαιαηπσξεκέλεο
Γαιιίαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1860 [...] Όηαλ θίκσλαλ ηνλ Θιεκαλζό θαη ηνλ έζηειιαλ ζηε Καδάο, δελ
πξνέβιεπε θαλέλαο πσο ην 1918 ζα ηνλ απνθαινύζαλ «παηέξα ηεο λίθεο» όηαλ ζα παλεγύξηδαλ ην
ηέινο ηνπ Α΄ Ξαγθνζκίνπ. Ζ θίκσζε δελ εμππεξεηεί ηίπνηε…”
Ρη ζέιεη λα πεη κε απηή ηελ αλαινγία; Ξσο ζα κπνξνύζακε λα εθιάβνπκε, ζε ζρεζε κε ην Διακ θαη ηελ
Σξπζή Απγή, έλαλ θαηαδησθόκελν από ηελ Γαιιία αληηθξνλνύληα πνπ θαηέιεμε λα γίλεη πξσζππνπξγόο
ηεο ρώξαο;
Νπνηνζδήπνηε ινγηθά ζθεπηόκελνο αλαγλώζηεο βγάδεη ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: Λα κελ θηκσζνύλ ΔιακΣ.Α., κπνξεί λα βγάινπλ κεγάινπο κειινληηθνύο εγέηεο. Ζ παηξίδα ζα επσθειεζεί ελώ ζα θηλδπλέπζεη
λα ράζεη θάπνηνπο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ηελ νδεγήζνπλ ζηνλ ζξίακβν (όπσο ν Θιεκαλζό πνπ νδήγεζε
ηελ Γαιιία λα ληθήζεη ηνλ Α‟ Ξαγθόζκην) αλ ηνπο θηκώζεη. Αθόκα πην ζεκαληηθό είλαη όηη ν ”λεαξόο
αθξαίνο αξηζηεξόο πνπ ελνρινύζε επηθίλδπλα ην θαζεζηώο ηνπ αλίθαλνπ εγέηε ηεο ηαιαηπσξεκέλεο
Γαιιία” δηέδηδε ηδέεο ξηδνζπαζηηθέο θαη πνιύ πην δεκνθξαηηθέο από ηηο ηόηε επηθξαηνύζεο. Ηδέεο πνπ
πξνσζνύζαλ, ζε θάπνην βαζκό, αλάγθεο θαη ζπκθέξνληα ηνπ Γαιιηθνύ ιανύ. Όηαλ ν Θιεκαλζό
θηκώζεθε, εμέθξαδε πάλσ θάησ θάηη δίθαην θαη άμην λα αθνπζηεί θαη λα πηνζεηεζεί. Απηό θάλεη ην Διακ;

Απηό θάλεη ε Σξπζή Απγή; εθθξάδνπλ κέζα από ηνλ ιόγν ηνπο (όρη έκκεζα δείρλνληαο πόζν άζιηνη
είλαη, αιιά άκεζα όπσο ν Θιεκαλζό) απηά πνπ είλαη αλάγθε λα γίλνπλ;
.Γ. 1. Θέζε πνπ δελ παξαιείπνπκε λα εθθξάδνπκε ζηελ Αγθάξξα είλαη ε δηάγλσζε ηνπ θαζηζκνύ ζαλ
κηα γεληθόηεξε ηάζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ηδηαίηεξα ζηελ κνλνπσιηαθή ηνπ θάζε
(πεξηζζόηεξε ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ-πεξηζζόηεξε ζπγθέληξσζε εμνπζίαο-πην εθξεθηηθέο θνηλσληθέο
αληηζέζεηο). Δίλαη κηα ηάζε πνπ ηελ παξάγεη ην ζύζηεκα γηα λα κπνξέζεη λα ζπλερίζεη απξόζθνπηα ηελ
αλαπαξαγσγή ηνπ. Ζ κείσζε ησλ δεκνθξαηηθώλ ειεπζεξηώλ θαη δηθαησκάησλ, εθθνβηζκόο θαη
απηαξρηζκόο γηα λα ζθύςνπλ νη θπβεξλώκελνη ην θεθάιη, ε έληαζε ηνπ εζληθηζηηθνύ θαη ξαηζηζηηθνύ
ιόγνπ πνπ δηράδεη ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη δηθαηνινγεί ή ”θξύβεη” ηελ ζθιεξή εθκεηάιιεπζε θνηλσληθώλ
νκάδσλ (π.ρ. δηθαηνινγείηαη ν κηζζόο πείλαο θάπνηνπ, αθνύ είλαη μέλνο: ”ελ ηδηαη πνιιά ηνπ” θηι), ε
πξνώζεζε ηνπ θνηλσληθνύ αληαγσληζκνύ ζε ζεκείν θαληβαιηζκνύ, είλαη κεξηθά από ηα ζηνηρεία πνπ
εληείλνληαη όζν πεξηζζόηεξν νμύλνληαη νη αληηζέζεηο ηνπ θαπηηαιηζκνύ θαη εηδηθόηεξα ε αληίζεζε
θεθάιαην-εξγαζία. Απηή ε ηάζε ινηπόλ ζπγθεθξηκελνπνηείηαη, βξίζθεη ηελ έθθξαζε ηεο θαη ην όρεκα
ηεο, κέζα ζηνλ ιόγν πνιιώλ θηιειεύζεξσλ είηε ην θαηαιαβαίλνπλ είηε όρη κηαο θαη ε δηθή ηνπο
ηδενινγία επηηειεί ηελ ίδηα ιεηηνπξγία: ηελ δηθαηνιόγεζε ηνπ ππάξρνληνο θνηλσληθν-νηθνλνκηθνύ
ζπζηήκαηνο θαη ηελ ππεξάζπηζε ηνπ…at all costs!
2. Ρν λα θηκσζεί εθιακβάλεηαη όρη κόλν λνκηθά αιιά, πην ζεκαληηθό, ην λα εκπνδηζηεί από έλα θίλεκα
ην λα δηαδώζεη ηνλ ιόγν ηνπ, λα κελ αθήλεηαη ρώξνο ζην λα πξνζεγγίδεη ηηο κάδεο, έκπξαθηα κέζα από
θνηλσληθή απνκόλσζε.
Ξεγή:
http://agkarra.com/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CF%85%CF%80%CF%81-2/

ύξξαμε ΔΛΑΜηηώλ θαη Κνύξδωλ ζηε Λεκεζό

Η Ku Klux Klan, ην ΔΛΑΜ θαη ν ξεπόξηεξ

Παξζεληθή Δκθάληζε Αθξνδεμηώλ

«Όινη καδί, λα θύγνπλ νη λαδί»

Φωηνγξαθηθό Τιηθό

Οπαδνί ηνπ ΑΠΟΔΛ ζεθώλνπλ παλό ππέξ ηεο ΔΟΚΑ Β θαηά ηελ δηάξθεηα αγώλα.

Οπαδνί ζεθώλνπλ ζεκαίεο κε ηνλ θέιηηθν ζηαπξό, θιαζζηθό ζύκβνιν ηνπ
λέν-θαζηζκνύ.

Αθξνδεμηνί επηηίζεληαη ζην θεζηηβάι Rainbow ζηελ Λάξλαθα, 5/11/10.

Δπίζεκε ζπλάληεζε ΔΛΑΜ κε ην λέν-θαζηζηηθό Ιζπαληθό θόκκα Falange.

Δπίζεκε ζπλάληεζε ΔΛΑΜ κε ην Γεξκαληθό λέν-λενλαδηζηηθό θόκκα NDP.

Παλεγπξηζκνί ΔΛΑΜίηωλ γηα ηελ εθινγή ηεο λέν-λαδηζηηθήο Υξπζήο Απγήο ζην
Διιεληθό θνηλνβνύιην, Μάεο 2012.

Μέιε ηνπ ΔΛΑΜ κε ξόπαια, θξάλε θαη απηνζρέδηεο αζπίδεο ζε πνξεία πξνο
ηελ πιαηεία Φαλεξωκέλεο, 16/01/13.

