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Κίλδπλνο από ηε "Υξπζή Απγή" (7/11/03) 

07/11/2003 

 

Ζ δεχηεξε νξγάλσζε κε θαζαξά θαζηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη δηεηζδχζεη ζηνλ θππξηαθφ ρψξν 

αθνχεη ζην φλνκα «Σξπζή Απγή». Ζ νξγάλσζε απηή εδξεχεη ζηελ Διιάδα, αιιά δηαηεξεί, φπσο ηνπο 

νλνκάδεη, «ππξήλεο» ζε δηάθνξα κέξε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Θχπξνο. Πχκβνιν ηεο νξγάλσζεο 

απηήο είλαη κηα παξαιιαγή ηεο λαδηζηηθήο ζεκαίαο (βι. θψην). Ζ «Σξπζή Απγή» εθθξάδεη αθξαίεο 

πνιηηηθέο ζέζεηο, απνξξίπηεη φινπο ηνπο... κε Έιιελεο θαη δηαθεξχηηεη ηελ ηδενινγηθή θαζαξφηεηα ηνπ 

έζλνπο. 

 

«Ππξήλαο Κύπξνπ» 

 

Όπσο καο ελεκεξψλεη ε κεηξηθή νξγάλσζε, «ζηα ηέιε ηνπ 2000 δεκηνπξγήζεθε ν Ξπξήλαο Θχπξνπ ηεο 

ΣΟΠΖΠ ΑΓΖΠ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ε Κεγαιφλεζνο απηή ηε ζηηγκή. Ν 

ζθνπφο ηεο ηδξχζεσο απηνχ ηνπ Ξπξήλα είλαη γηα ηελ αθππλίζεη ηεο Λενιαίαο ηεο Θχπξνπ θαη λα 

δείμνπκε θαη γηα αθφκε κηα θνξά ζην ζάπην θαηεζηεκέλν φηη δελ κπνξνχλ λα Ρνπξθνπνηήζνπλ απηφ ην 

λεζί». Ζ θαζηζηηθή απηή νξγάλσζε αλαθέξεη φηη ε ηδενινγία ηεο είλαη «ν ιατθφο θαη θνηλσληθφο 

εζληθηζκφο» (θάηη δειαδή φπσο ηνλ εζληθνζνζηαιηζκφ πνπ επαγγέιεην ν Αδφιθνο). «Ρν Έζλνο», 

πξνζζέηνπλ, «γηα καο είλαη πάλσ απφ φια Φπιή, Αίκα, Θαηαγσγή. Δίκαζηε θίλεκα ιατθφ θαη θνηλσληθφ. 

Ζ θαηαπίεζε ησλ νηθνλνκηθά αζζελεζηέξσλ ζπκπαηξησηψλ καο απφ ηνπο κεραληζκνχο ηεο νηθνλνκηθήο 

νιηγαξρίαο -ληφπηαο θαη μέλεο- καο βξίζθεη πνιέκηνπο θαη απνθαζηζκέλνπο λα ππεξαζπηζηνχκε ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ ιανχ θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Πηα ίδηα πιαίζηα εληάζεηαη θαη ε αληηπαξάζεζε ηνπ 

Θηλήκαηφο καο ζηελ Ξαγθνζκηνπνίεζε θαη ηνλ Γηεζληζκφ (Φηιειεχζεξν-θαπηηαιηζηηθφ ή Καξμηζηηθφ) 

αλαγλσξίδνληαο πίζσ ηνπο ηνλ έλα θαη κνλαδηθφ δπλάζηε ησλ εζλψλ: ηνλ παγθφζκην Δβξατζκφ». 

 

Γηαρξνληθή απάληεζε 

 

Απάληεζε ζηηο ηπρφλ ακθηβνιίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα ην πξαγκαηηθφ πνηφλ ηεο νξγάλσζεο απηήο, 

αιιά θαη γηα ην πνηφλ ησλ νκντδεαηψλ ηνπο «πεηξαηψλ», δίδεη ε δεκνζηνγξαθηθή έξεπλα ηεο ειιεληθήο 

εθεκεξίδαο «Διεπζεξνηππία» ζηηο 19 Καΐνπ ηνπ 1996. Ζ πεξηγξαθή ηεο «Δ» ζηεξίδεηαη ζηελ έξεπλα 

νκάδαο ζπληαθηψλ, ε νπνία αζρνιήζεθε (θαη αζρνιείηαη) ζπζηεκαηηθά κε ηηο «δξαζηεξηφηεηεο» ηεο 

Αθξνδεμηάο ζηελ Διιάδα. Ρν δεκνζίεπκά ηνπο, παξακέλεη κέρξη ζήκεξα ηδηαίηεξα επίθαηξν: «Ρα κέιε ηεο 

Σξπζήο Απγήο δέξλνπλ αξηζηεξνχο θαη κεηαλάζηεο, θαηαζηξέθνπλ γξαθεία πνιηηηθψλ νξγαλψζεσλ, 

κλεκεία θαη πξνηνκέο, θαη παξφηη ζηα έληππά ηνπο θνθνξεχνληαη γηα φια απηά (βιέπε π.ρ. ηα ηεχρε ηνπ 

πεξηνδηθνχ ηεο "Σξπζήο Απγήο", η. 70, Απξ. 1992 θαη η. 75 Γεθ.1992), φηαλ ζηξηκσρηνχλ, εκθαλίδνληαη 

σο "ηδενιφγνη παηξηψηεο". Ξξνηάζζνπλ δήζελ ηα ζηήζε ηνπο γηα λα "απειεπζεξψζνπλ ηηο ρακέλεο 

παηξίδεο". Δπηθαινχληαη ηε δεκνθξαηία θαη ηελ "ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο", θξχβνληαο επηκειψο φηη ν 

πξαγκαηηθφο ηνπο ζηφρνο είλαη ε απφιπηε θαηάξγεζε απηψλ ησλ θαηαθηήζεσλ. "Θακία ειεπζεξία ζηνπο 

ερζξνχο ηεο ειεπζεξίαο", θσλάδνπλ ρξφληα ηψξα -θαη έρνπλ δίθην- νη αληηξαηζηζηηθέο νξγαλώζεηο. 

Ν θαηάινγνο ησλ απξφθιεησλ επηζέζεψλ ηνπο απμάλεηαη επηθίλδπλα, αλ θαη πεξλνχλ ζηα ςηιά ησλ 

ΚΚΔ, πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζέινπλ λα ηηο εκθαλίδνπλ σο "κάρεο ρνπιηγθάλσλ". Απφ ηα 

ζπλζήκαηα ηνπ κίζνπο πεξλνχλ ζηηο δνινθνληθέο επηζέζεηο. Απφ ηνλ Κάξηην ηνπ 1992 σο ζήκεξα 

ηνπιάρηζηνλ 30 "επηιεγκέλνη", κε βάζε ην θξφλεκα ή ην ρξψκα, άλζξσπνη θαηέιεμαλ ζην λνζνθνκείν. 

Κπνξεί λα κελ κπήθε ν ειιεληθφο ζηξαηφο κε αλνηγκέλε ηελ επεθηαηηθή ηνπ φξεμε ζηελ θφιαζε ησλ 

Βαιθαλίσλ ηεο "λέαο επνρήο", φπσο πξνπαγαλδίδνπλ νη θαζίζηεο, αιιά ε εθζηξαηεία ηνπο θαηά ηνπ 

"εζσηεξηθνχ ερζξνχ" θαιά θξαηεί. Ωο πφηε;». 

 

Αληί επηιόγνπ 

 

Ρν δπζηχρεκα είλαη φηη ε ζπκπεξηθνξά πνπ πεξηγξάθεθε πην πάλσ δελ απνηειεί κφλν «πξνλφκην» ησλ 

Σξπζαπγηηψλ, αιιά ζήκα θαηαηεζέλ ησλ λενθαζηζηηθψλ θαη λενλαδηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. Θάζε άιιν 

παξά ηπραία κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ε εθθφιαςε ηέηνησλ ππξήλσλ θαη ζηελ Θχπξν, κηα εθθφιαςε ε 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ κε ηελ αλνρή απηψλ πνπ γλσξίδνπλ γηα ηελ χπαξμή ηνπο. 

 

Πεγή: http://platformaenomenikipros.blogspot.co.uk/2009/02/blog-post_7831.html 
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Γηράδεη θαη ε Υξπζή Απγή (2004) 

Αχγνπζηνο 2004 

Αθφκε θαη ε παξνπζία κειψλ ηεο Νξγάλσζεο Σξπζή Απγή δίραζε ηελ ζπκπνιίηεπζε θαη ηελ 

αληηπνιίηεπζε, ελψ ε Θπβέξλεζε, δηά ηνπ Δθπξνζψπνπ ηεο, πεξηνξίζηεθε λα εθθξάζεη αλεζπρία γηα ηηο 

νπνηεζδήπνηε εμηξεκηζηηθέο εθδειψζεηο. Ν Λίθνο Θιεάλζνπο δελ εκθαλίζηεθε πάλησο ηδηαίηεξα 

αλήζπρνο απφ ηελ παξνπζία ησλ κειψλ ηεο Σξπζήο Απγήο ζην κλεκφζπλν ησλ Πνισκνχ θαη Ηζαάθ.  

"Ρν ιηγφηεξν πνπ κπνξνχκε λα πνχκε γηα νπνηαδήπνηε νκάδα αηφκσλ, ε νπνία έρεη αλεδαθηθνχο 

ζηφρνπο, είλαη φηη γίλνληαη γξαθηθνί'', δήισζε, γηα λα ππνδείμεη φηη ν θίλδπλνο βξίζθεηαη ζε απηνχο "πνπ 

κπνξνχλ πξαγκαηηθά λα αζθήζνπλ επηξξνή ζην ιαφ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έληερλα ην δηραζκφ".  

Αληίζεηα, κεηά ηνλ Γηαλλάθε Νκήξνπ θαη ν Λίθνο Αλαζηαζηάδεο επέθξηλε ηελ πνιηηεία γηα ηελ αλνρή πνπ 

επέδεημε απέλαληη ζηελ θαζηζηηθή νξγάλσζε, ε νπνία, φπσο είπε, δελ δηαθέξεη ζε ηδέεο απφ φηη θαη νη 

Γθξίδνη Ιίθνη.  

"Θεσξνχκε απαξάδεθην ην γεγνλφο φηη φρη κφλν δελ ζπλειήθζεθαλ αιιά ηαπηφρξνλα ππήξμε θαη αλνρή 

φρη απιά ζέζεσλ, δηφηη αλ κηινχκε γηα ζέζεηο, ν θαζέλαο έρεη ζέζεηο, φπσο θάπνηνο πξνζπάζεζε λα ηνπο 

δηθαηνινγήζεη", ππνγξάκκηζε ν πξφεδξνο ηνπ ΓΖΠ θαη θάιεζε ηελ θπβέξλεζε θαη ηνλ αξκφδην ππνπξγφ 

ηεο Γηθαηνζχλεο λα ιάβνπλ κέηξα πξνηνχ λα είλαη αξγά.  

"Άλζξσπνη κε ηφζν αθξαίεο ζέζεηο πνπ νπδεκία ζρέζε έρνπλ κε ηελ δεκνθξαηία δελ κπνξεί λα ηνπο 

θακαξψλνπκε θαη λα ηνπο παξέρνπκε θαη πξνζηαζία ή θαη λα ηνπο επεπθεκνχκε κε θνιαθεπηηθά ιφγηα", 

επεζήκαλε θαηαδηθάδνληαο θάπνηνπο - θσηνγξαθίδνληαο πξνθαλψο ηνλ Λίθν Θιεάλζνπο - "νη νπνίνη 

έθαλαλ ζπγθξίζεηο κε ηα ζπλζήκαηα πνπ αθνχζηεθαλ ζηελ Γεξχλεηα".  

Ωο ηελ θνξχθσζε κηαο πξνδηαγεγξακκέλεο πνξείαο εξκελεχεη ε ΔΓΝΛ ηελ εκθάληζε ηεο νξγάλσζεο 

"Σξπζή Απγή" ζηελ Θχπξν, πνπ θαιεί κε ηελ ζεηξά ηεο ηελ πνιηηεία λα παξέκβεη θαη λα πάςεη λα 

ζηξνπζνθακειίδεη φηαλ βιέπεη νξγαλσκέλνπο νπαδνχο ζπγθεθξηκέλσλ δπζηπρψο νκάδσλ λα αλεκίδνπλ 

ηηο ρηηιεξηθέο ζεκαίεο, λα ραηξεηνχλ κε λαδηζηηθφ ηξφπν.  

Όπσο ππνζηεξίδεη ε ΔΓΝΛ ζα πξέπεη ε πνιηηεία λα δείμεη κεδεληθή αλνρή ζε άιιεο ληφπηεο αθξνδεμηέο 

νξγαλψζεηο "ηνπ ηχπνπ Γξάζηο - ΘΔΠ, ΞΔΝΦ, ΑΦΔ, ΝΞΔΘ, πνπ εκθαλίδνληαη σο δήζελ απηφλνκεο θαη 

αλεμάξηεηεο αιιά ζηξαηνινγνχλ λένπο κε ζηφρν ηελ αθξνδεμηά θαη ελσηηθή δξάζε θαη νη νπνίεο κάιηζηα 

επηρνξεγνχληαη θαη απφ κεγάιε ακεξηθαληθήο πξνέιεπζεο αιπζίδα θαηαζηεκάησλ έηνηκνπ θαγεηνχ''.  

 

Ξεγή: http://www.politis.com.cy/cgibin/hweb?-A=476613&-V=politiki&-w=  

Δλαιιαθηηθή Ξπγή: https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=en&article_id=253970 
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Sacked for her headscarf (19/3/05) 

 
FOREIGN women in Cyprus yesterday spoke of the racism and prejudice they often faced on the island, 

as part of a series of events organised to highlight the question of discrimination on the island. 

They were addressing an open discussion at the Mediterranean Institute of Gender Studies last night, 

entitled: “migrant women: realities, problems, suggestions”. 

Project officer Josie Christodoulou hosted governmental officials, active non-governmental 

organisations, migrant women, and international students. 

The aim of this discussion was to give migrants the opportunity to provide us with further insights on 

their situation in Cyprus. 

Suraya Afraseaby, a recognised refugee, of Afghan origins, was one of the key speakers. She came to 

Cyprus with her husband five years ago. Suraya has no children and one of the main reasons that 

brought her to Cyprus was the need for specialized medication. 

When she first came, Suraya couldn‟t find a job, and the main reason was her headscarf. After a few 

months, she decided to remove the scarf to be able to work. She got a job at the post office, but after 

they asked her for her documents and saw her official photographs wearing a headscarf she was fired. 

For her medication she was given the cheap medicines for free but had to pay the whole price for the 

expensive ones, although the hospital knew her situation. “Doctors sometimes tell me that the 

medicine is not for refugees it‟ only for Cypriots!” she said. Rahma Farah, a Kenyan student at 

Intercollege, spoke of everyday prejudice. She said the most common problem was in the college 

cafeteria itself, which is split in to two halves, one so called “Cypriot side” and the other called “the 

international side”. Rahma says that when international students decide to sit on the Cypriot side of 

the cafeteria, they say, “we‟re going to cross the border and sit on the Cypriot side”. 

She added that the first word she had learned when she came to Cyprus was “mavri”, black, because 

that‟s what she was called every time she went anywhere. 

Malkanthi Papageorgiou is an ex-domestic worker married to a Cypriot. She has been in Cyprus for 

over eight years, and worked as a domestic worker for the first four years. Malkanthi says “when I first 

came my employer was good to me, but with time things started to change, she asked me to change 

my accent in English”. After working from one place and another Malkanthi finally settled down with 

her husband here and is helping many domestic workers who are facing problems. 

There will be another event held today, at 7pm on Eleftheria Square in Nicosia, where DVDs and videos 

projection of films on racism will be shown, and also live music be played by Larkos Larkou and his 

band. The event is free of charge. 

By Wafa Bazelya (archive article – Saturday, March 19, 2005), Cyprus Mail. 

 

Ξεγή:http://www.medinstgenderstudies.org/wp-content/uploads/cyprus-mail_19_03_2005.pdf   
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Δπίζεζε πξνβνθάηζηαο ε/θ θαζηζηώλ ζηε Λήδξαο (10/03/07) 

 
 

Λα θεξπρηεί παξάλνκε ε «Σξπζή Απγή» θαη ε «ΔΦΔΛ» - Γελ ζα πεξάζεη ν θαζηζκφο. 

 

Σηιηάδεο απιφο θφζκνο θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ λεζηνχ ραηξέηηζε κε ραξά, αλαθνχθηζε θαη κε δάθξπα, 

ηελ θαηεδάθηζε ηνπ δηαρσξηζηηθνχ ηνίρνπ ηεο νδνχ Ιήδξαο. Γηα δεθαεηίεο ιεηηνχξγεζε ζαλ ζχκβνιν 

κίζνπο θαη δηαίξεζεο αλάκεζα ζηηο δχν θνηλφηεηεο. Γη‟ απηφ θαη ε θαηεδάθηζή ηνπ γέκηζε κε αηζζήκαηα 

αηζηνδνμίαο ηελ πιεηνςεθία ηνπ θππξηαθνχ ιανχ, έιιελεο θαη ηνχξθνπο, ζαλ έλα βήκα γηα ηελ εηξήλε 

θαη ηελ επαλέλσζε ηεο Θχπξνπ.  

Ρν πξσί ηνπ Παββάηνπ 10 Καξηίνπ ε «Ξξσηνβνπιία γηα ην Άλνηγκα ησλ Νδνθξαγκάησλ» δηνξγάλσζε 

κνπζηθνθαιιηηερληθή εθδήισζε ζην ηέξκα ηεο Ιήδξαο γηα λα γηνξηάζνπκε ην ζεκαληηθφ απηφ γεγνλφο. 

 

 

Δλψ ε εθδήισζε βξηζθφηαλ ζε εμέιημε κηα νκάδα αθξνδεμηψλ ηεο «Σξπζήο Απγήο» θαη ηεο «ΔΦΔΛ», 

εληειψο πξνβνθαηφξηθα, πξνζπάζεζαλ λα εηζβάινπλ ζηελ εθδήισζε κε γαιαλφιεπθεο θαη ιάβαξα κε 

δηθέθαινπο, θσλάδνληαο ηα γλσζηά ηνπο ζπλζήκαηα «Θαιφο Ρνχξθνο, λεθξφο Ρνχξθνο», ε «Θχπξνο 

είλαη Διιεληθή», «Γελ ππάξρεη θηιία ειιελν-ηνπξθηθή φζν ππάξρεη ηνχξθηθε θαηνρή». Κε άγξηεο 

δηαζέζεηο επεηέζεζαλ ελάληηα ζε νξηζκέλα άηνκα ζηελ εθδήισζε. Ήηαλ θαλεξφ φηη ε πξνζπάζεηα ηνπο 

ήηαλ λα πξνθαιέζνπλ ζχγθξνπζε θαη λα δηαιχζνπλ ηελ εθδήισζε.  

Ζ ηειεπηαία απηή πξνβνθάηζηα ησλ «Γαιάδησλ Ιχθσλ» έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζε παξφκνηα επεηζφδηα ησλ 

θαζηζηηθψλ ππξήλσλ ηεο «ΔΦΔΛ» θαη ηεο «Σξπζήο Απγήο», φπσο ήηαλ ε επίζεζε ελάληηα ζε 

Ρνπξθνθχπξηνπο καζεηέο ζηελ Αγγιηθή Πρνιή Ιεπθσζίαο θαη νη πεηξνβνιηζκνί ζε απηνθίλεηα 

Ρνπξθνθππξίσλ ζην άγαικα Κ. Γξάθνπ. 

Πην Βνξξά ην δήηεκα ηεο θαηεδάθηζεο ηεο γέθπξαο έδσζε θη εθεί ηελ επθαηξία λα βγνπλ ζηνπο δξφκνπο 

νη «Γθξίδνη Ιχθνη», ην αληίζηνηρν ησλ θαζηζηψλ ζην Λφην, θαη ε Ρνπξθηθή Ραμηαξρία Δθδίθεζεο (ΡΗΡ), κε 

πξνθεξχμεηο θαη απεηιέο. 
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Γελ κπνξνχκε λα κέλνπκε απαζείο ζε ηέηνηα πεξηζηαηηθά νχηε βέβαηα απνηεινχλ απάληεζε νη επίζεκεο 

αλαθνηλψζεηο ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ θνκκάησλ πνπ θαηαδηθάδνπλ «ηε δξάζε νξηζκέλσλ αλεγθέθαισλ 

πνπ εθζέηνπλ ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία δηεζλψο».  

Ζ Ππκκαρία Πηακαηήζηε ηνλ Ξφιεκν-Θχπξνο, φπσο θαη ηφηε κε ην επεηζφδην ζηελ Αγγιηθή Πρνιή, 

απαηηεί λα θεξπρηεί άκεζα παξάλνκε ε «Σξπζή Απγή» θαη ε «ΔΦΔΛ» θαη λα θιείζεη ν ρψξνο 

ζπλαληήζεσλ απηψλ ησλ αθξνδεμηψλ θνληά ζηελ εθθιεζία ηεο Φαλεξσκέλεο.  

Γελ ρσξάεη εθεζπραζκφο. Ζ πνιηηηθή ηνπ εζληθηζκνχ, ηεο πνιεκνθαπειίαο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ ησλ 

πνιηηηθψλ θαηεζηεκέλσλ θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηεο Θχπξνπ, απνηεινχλ ην ζεξκνθήπην ζηελ αλάπηπμε 

θαζηζηηθψλ θαηλνκέλσλ. Δίλαη ε ψξα Διιελνθχπξηνη θαη Ρνπξθνθχπξηνη καδί κε κηα γξνζηά λα ζηείινπκε 

ηνπο «Γαιάδηνπο» θαη «Γθξίδνπο» Ιχθνπο ζην ρξνλνληνχιαπν ηεο ηζηνξίαο. Ν θαζηζκφο εδψ δελ ζα 

πεξάζεη. 

 

Ππκκαρία Πηακαηήζηε ηνλ Ξφιεκν-Θχπξνο 

Πάββαην, 10 Καξηίνπ 2007 

 

Ρελ αλαθνίλσζε ηεο Ππκκαρίαο Πηακαηήζηε ηνλ Ξφιεκν-Θχπξνο ππνγξάθνπλ: Δξγαηηθή Γεκνθξαηία, 

Λενιαία Θφκκαηνο Λέα Θχπξνο (YKP), Ξνιηηηζηηθφ Θέληξν BARAKA, Νκνζπνλδία Ξεξηβ.& Νηθνινγηθψλ 

Νξγαλψζεσλ, “Hands Across Divide”.  

 

Πε κηα απφ ηηο θσηφ θαίλεηαη ν λαδηζηηθφο ραηξεηηζκφο ελφο απφ ηνπο ειιελφςπρνπο "Γαιάδηνπο" Ιχθνπο 

ζηε Ιήδξαο. 

 

Ξεγή: http://web.archive.org/web/20070703125628/http://ellinika-

cyprus.indymedia.org/newswire/display/514/index.php 
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Extremists target KISA (1/04/07) 

 
By John Leonidou, Sun, 01 Apr 2007 

 

 
 

 

A FASCIST group is believed to be behind the vandalising of KISA (Action for Equality, Support and 

Antiracism) headquarters in central Nicosia. According to the centre‟s managers, the vandals sprayed 

swastikas on the doors and walls of the colonial building headquarters in the old Nicosia area. The walls 

of the building were also sprayed with the slogan „Zito to ethnos‟ (Long live the nation).  

 

KISA officials yesterday pointed out that it was the first time that the group have been physically 

targeted by a neo-fascist or neo-Nazi organisation. “These people usually seem to target Turkish 

Cypriots. Two weeks ago, a group of around 30 fascist youths gate-crashed a bicommunal event. 

Enraged by the event, the youngsters shouted nationalist slogans and waved flags at the 

demonstrators. Some were also caught on camera making Nazi salutes to the demonstrators. 

 

KISA press officer Doros Michael says it is the first time a right wing organisation has specifically 

targeted a centre in Cyprus harbouring and aiding immigrants and refugees. 

 

“We believe that this attack is most likely linked to recent events that were organised between March 

17 and 25,” said Michael. “We had staged some events in a European week aimed at raising awareness 

against racism.  “We know from what has happened in Greece and it is vital that as a society we do not 

allow organisations like these to get stronger. We know that they are not that strong because they 

targeted us at night.” 

 

The situation is still worrying and Michael noted the necessity for public awareness to stamp out the 

problem before it escalates into catastrophic proportions. “We believe the best way to tackle 

organisations like these is by creating awareness in schools, universities, colleges and places of 

employment. We have seen a recent rise in the activities of organisations like these with examples 

being the attack of Turkish Cypriot pupils at a school and in other areas on the island.  

 

He continued, “We mustn‟t let them get away with it. We need to pull together as a society and stop 

them before the problem escalates.” The KISA centre hosts around 30 to 40 people from morning to 

night at the centre including a further 20 people a day for its internet cafe. “It is a very active centre 

and many friends and members visit the centre on a daily basis for cultural events and the like,” added 

Michael. 

 

KISA officials said they did not notify the police over the incident, saying they believed it was more 

important for them to contact the media and create public awareness over the issue. 

 

Ξεγή: 

http://www.stwing.upenn.edu/~durduran/support/bloxsom/index.cgi/cyprus/Extremism_Trying_to_Ma

squerade_As_the_Revival_of_a_Ghost_Ideology_200704012129.html 

  

http://www.stwing.upenn.edu/~durduran/support/bloxsom/index.cgi/cyprus/Extremism_Trying_to_Masquerade_As_the_Revival_of_a_Ghost_Ideology_200704012129.html
http://www.stwing.upenn.edu/~durduran/support/bloxsom/index.cgi/cyprus/Extremism_Trying_to_Masquerade_As_the_Revival_of_a_Ghost_Ideology_200704012129.html
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Ο νιόδηθόο καο, εγρώξηνο ξαηζηζκόο (18/05/08) 

ΘΟΗΑΘΉ, 18 Κάηνπ 2008, Σξηζηηάλα Βνληάηε. 

 

Σα επεηζόδηα ηεο Αγγιηθήο ρνιήο σο ζπκπηώκαηα κηαο εζληθηζηηθήο αιινθξνζύλεο 

 

Ρν πξφζθαην πεξηζηαηηθφ βαλδαιηζκνχ ζηελ Αγγιηθή Πρνιή είλαη ην ηειεπηαίν κηαο ζεηξάο επεηζνδίσλ 

ξαηζηζηηθνχ θαη εζληθηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ζηα νπνία νθείινπκε λα πξνζδψζνπκε ηε δένπζα ζεκαζία. 

Ζ αλάιαθξε αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ επεηζνδίσλ σο απιέο ππνζέζεηο λεαληθήο παξαβαηηθφηεηαο 

δεκηνπξγεί πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο ζηνπο 

θφιπνπο ηεο ειιελνθππξηαθήο λενιαίαο. 

 

Ζ μελνθνβία θαη ν ξαηζηζκφο απνηεινχλ θαηλφκελα κε βαζηέο θνηλσληθέο ξίδεο, πνπ εθπεγάδνπλ απφ ηηο 

αλαζθάιεηεο θαη ηηο αβεβαηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ νη ξαγδαίεο αιιαγέο ηεο ζχγρξνλεο δσήο, σο 

κεηάζεζε απφ ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδεη ε θνηλσλία. Πηα ζπκθξαδφκελα ηεο 

ειιελνθππξηαθήο θνηλσλίαο, ηφζν νη "αιινδαπνί", φζν θαη νη Ρνπξθνθχπξηνη ζπκβνιίδνπλ ην ζηνηρείν 

ηνπ απεηιεηηθνχ "άιινπ", ηνπ νπνίνπ ε έιεπζε ληψζνπκε (εζθαικέλα) λα απεηιεί ηελ ηαπηφηεηά καο. Ρηο 

μελνθνβηθέο απηέο αληηιήςεηο έξρνληαη λα δηνγθψζνπλ ηα ΚΚΔ -κε ηελ αλνρή ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. 

Κε άθξαηεο θηλδπλνινγίεο, παξάινγεο γεληθεχζεηο θαη θνβηθά ζηεξεφηππα, ηα ΚΚΔ -ππφξξεηα ή κε- 

απεηθνλίδνπλ ηνπο Ρνπξθνθχπξηνπο σο "αλαγθαίν θαθφ" θαη ηνπο κεηαλάζηεο σο -ιίγν-πνιχ- 

εγθιεκαηίεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο πσο θάζε "παξάβαζε" πνπ δηαπξάηηεη θάπνηνο 

κεηαλάζηεο, πξφζθπγαο, κεηνλνηηθφο, θάπνηνο "δηαθνξεηηθφο", κεηαδίδεηαη θαη πξνβάιιεηαη κε 

ηξαληαρηνχο ηίηινπο φπνπ επηζεκαίλεηαη εκθαηηθά ε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ, ππνδαπιίδνληαο έηζη ην 

ξαηζηζκφ θαη ηε μελνθνβία. Ξέξαλ απφ ηελ ελ πνιινίο κηζαιιφδνμε ζηάζε ησλ ΚΚΔ, ην ζπφξν ηνπ 

ξαηζηζκνχ ζπέξλεη θαηά θχξην ιφγν ν θαη' εμνρήλ ηδενινγηθφο κεραληζκφο ηνπ θξάηνπο: ε παηδεία. Ρν 

πξνπαγαλδηζηηθφ πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο επζχλεηαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα εζληθηζηηθψλ θξνλεκάησλ 

θαη γηα ηελ έιιεηςε ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Αληί λα αλαηξέθνπκε ηα παηδηά κε ηηο αμίεο ηεο 

ηζφηεηαο, ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο, ηνπο γαινπρνχκε κε δηραζηηθνχο, 

αληζηφξεηνπο κχζνπο πεξί πξναηψλησλ ερζξψλ. Δίλαη θπζηθφ επφκελν ινηπφλ ζηα ζρνιεία λα 

παξαηεξνχληαη ζπκπεξηθνξέο, θξαζηηθέο θαη άιιεο επηζέζεηο εζληθηζηηθνχ θαλαηηζκνχ θαη έιιεηςεο 

ζξεζθεπηηθήο αλεθηηθφηεηαο, ηφζν εηο βάξνο ησλ κεηαλαζηψλ φζν θαη ελαληίνλ ησλ ίδησλ ησλ 

Ρνπξθνθππξίσλ. Ρν πεξηερφκελν ησλ πξφζθαησλ βαλδαιηζκψλ ζηελ Αγγιηθή Πρνιή εθθξάδεη αθξηβψο 

απηή ηε κηζαιινδνμία, θαη ηελ ππαξμηαθή αλαζθάιεηα πνπ ηε ζπλνδεχεη: έλα απφ ηα ζπλζήκαηα ησλ 

βαλδάισλ έγξαθε ην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδνμν "English school is Greek". 

 

Κε αθνξκή ηνπο πξφζθαηνπο βαλδαιηζκνχο, κηιήζακε κε ηνλ Λίθν Ρξηκηθιηληψηε, επηζηεκνληθφ 

δηεπζπληή ηνπ Θέληξνπ γηα ηε κειέηε ηεο Κεηαλάζηεπζεο, Γηεζλνηηθψλ θαη Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Ιεπθσζίαο, ν νπνίνο δηεπζχλεη ην Θππξηαθφ Ξαξαηεξεηήξην γηα ην Οαηζηζκφ θαη ηε 

Μελνθνβία γηα ηνλ Δπξσπατθφ Νξγαληζκφ γηα ηα Θεκειηψδε Γηθαηψκαηα. Ν Γξ. Ρξηκηθιηληψηεο ηφληζε φηη 

ην πεξηζηαηηθφ απηφ δελ είλαη ην πξψην, νχηε πεξηνξίδεηαη ζηελ Αγγιηθή Πρνιή. Ξαξάιιεια, 

ππνγξάκκηζε ηελ επηηαθηηθή αλάγθε φπσο, ηφζν ην πνπξγείν Ξαηδείαο θαη νη Αξρέο ησλ ζρνιείσλ, φζν 

θαη ε πνιηηεία θαη ε θνηλσλία επξχηεξα, πξνρσξήζνπλ κε απνθαζηζηηθά κέηξα αληηκεηψπηζεο ηνπ 

ξαηζηζηηθνχ θαηλνκέλνπ ζ' φιεο ηηο κνξθέο πνπ απηφ ιακβάλεη. 

 

Σν πξόζθαην θξνύζκα βαλδαιηζκνύ ζηελ Αγγιηθή ρνιή είλαη ην ηειεπηαίν κηαο ζεηξάο 

ζνβαξώλ πεξηζηαηηθώλ πνπ παξαπέκπνπλ -άιινηε ζπγθαιπκκέλα θη άιινηε απεξίθξαζηα- ζε 

αηζζήκαηα εζλνηηθνύ κίζνπο θαη ξαηζηζκνύ. Χζηόζν, έρεη θαλείο ηελ αίζζεζε πσο ε 

ξαηζηζηηθή δηάζηαζε ησλ επηζέζεσλ παξαβιέπεηαη... 

 

Θεσξψ ηνπο ξαηζηζηηθνχο βαλδαιηζκνχο ζαλ παξαθσλία ζην βειηησκέλν θιίκα γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεο 

ηνπ πνιηηηθνχ καο πξνβιήκαηνο, αιιά θαη θξνχζκα θαηά ηεο δεκνθξαηίαο. Φαίλεηαη φηη ζηελ Αγγιηθή 

Πρνιή -φπσο θαη ζε άιια ζρνιεία πνπ ζπκβαίλνπλ παξφκνηα πεξηζηαηηθά- λα θπξηαξρεί ε λννηξνπία ηα 

θξνχζκαηα βαλδαιηζκνχ ξαηζηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ λα αληηκεησπίδνληαη κε κηα αδηθαηνιφγεηε 

ειαθξφηεηα. Απηή ε λννηξνπία ιέεη "αο κελ κεγαινπνηνχκε θη αο κε δίλνπκε έθηαζε ζηα πξνβιήκαηα 

απηά, αο αθήζνπκε ην ζέκα σο εδψ θη αο ειπίζνπκε πσο πξφθεηηαη απιά γηα θάπνηνπο ρνληξνθέθαινπο 

άθξνλεο πνπ θάλνπλ θάπνηα ιάζε θαη ζην ηέινο ζα ζπλεηηζηνχλ". Δλ νιίγνηο, ε επηθξαηνχζα λννηξνπία 

αληηιακβάλεηαη ηα ελ ιφγσ θξνχζκαηα σο απιφ πξφβιεκα λεαληθήο παξαβαηηθφηεηαο, κηα αληίιεςε πνπ 

θαηλνκεληθά αθνχγεηαη "ινγηθή", σζηφζν ζηελ νπζία ππνβαζκίδεη ηε ζνβαξφηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ βαζχηεξσλ αηηηψλ πνπ αλαπαξάγνπλ θαη πηζαλφλ νμχλνπλ ηέηνηα θαηλφκελα. 

Δπίζεο, δίλεηαη δπζηπρψο ην κήλπκα φηη αλερφκαζηε ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο, θαη ζηελ πξάμε 

ελζαξξχλνληαη νη έλνρνη πνπ "εξσνπνηνχληαη" ζηηο δηθέο ηνπο ππνθνπιηνχξεο: "ην θάλακε θαη θαλέλαο 
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δε καο άγγημε", ζα ιέλε ζηνπο θίινπο ηνπο. Αθφκα ρεηξφηεξνο είλαη ν αληίθηππνο ζηηο εζλνηηθά επάισηεο 

νκάδεο πνπ είλαη ζχκαηα ξαηζηζκνχ: ηη κήλπκα δίλνπκε ζ' απηνχο ηνπο αλζξψπνπο; Ξξφθεηηαη δπζηπρψο 

γηα ηε λννηξνπία ηεο ζπγθάιπςεο, έζησ θη αλ γίλεηαη κε ηηο πην αγαζέο πξνζέζεηο. Ρελ ίδηα πξνζέγγηζε 

είδακε θαη ζηα πξφζθαηα πεξηζηαηηθά ηνπ Καξηίνπ ζηελ Αγγιηθή Πρνιή, φπνπ νκάδα λεαξψλ έθαλε 

γπαιηά θαξθηά ηελ αίζνπζα Ρνπξθηθψλ Ππνπδψλ. Ξαξφκνηνπ ηχπνπ αληηκεηψπηζε είρε επίζεο ην ζνβαξφ 

επεηζφδην μπινδαξκνχ Ρνπξθνθππξίσλ καζεηψλ απφ Διιελνθχπξηνπο νκήιηθνχο ηνπο, ηνλ Λνέκβξην ηνπ 

2006 -θαη πάιη ζηελ Αγγιηθή Πρνιή. Ρν ελδηαθέξνλ ηεο ππφζεζεο είλαη πσο ε αζηπλνκία δελ είρε 

πξνζάςεη θακία θαηεγνξία πνπ αθνξά εζλνηηθφ κίζνο ζε θαλέλα απφ ηα άηνκα πνπ είραλ ζπιιεθζεί. 

Αζθαιψο ε ζνβαξφηεηα εθείλνπ ηνπ πεξηζηαηηθνχ φπνπ είρακε ξαηζηζηηθή βία ελάληηα ζε 

Ρνπξθνθχπξηνπο καζεηέο είλαη ηέηνηα πνπ αλήθεη ζε κηα πνηνηηθά δηαθνξεηηθή θαηεγνξία. Ξξφθεηηαη γηα 

έλα ηδηαίηεξα θξίζηκν δήηεκα, μέξεηε: Απηά ηα άηνκα κπήθαλ κέζα ζην ζρνιείν κε μεθάζαξα ξαηζηζηηθά 

θίλεηξα, θηχπεζαλ άηνκα απιά θαη κφλν δηφηη ήηαλ Ρνπξθνθχπξηνη θαη σζηφζν θαλέλαο απφ ηνπο 

ζπιιεθζέληεο δελ έρεη θαηεγνξεζεί θαη ζίγνπξα δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα ξαηζηζηηθφ θίλεηξν. Απηφ ην 

γεγνλφο απνηειεί δήηεκα απφ κφλν ηνπ, αθξηβψο δηφηη αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε απηή φπνπ ε ππφζεζε 

δηεξεπλήζεθε δελ ιήθζεθε θαλέλα νπζηαζηηθφ κέηξν. Φαίλεηαη φηη ε Αζηπλνκία θαη ε Δηζαγγειία δελ 

έθαλαλ θαιά ηε δνπιεηά ηνπο. Ρα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί είλαη απιά φηη ηα άηνκα ππέζηεζαλ θάπνηεο 

απιέο θνηλσληθέο θπξψζεηο, δπζαλάινγα κηθξέο ησλ πξάμεψλ ηνπο. Γελ ππνζηεξίδσ βέβαηα πσο ηα 

άηνκα απηά -φληαο λεαξά ζε ειηθία- έπξεπε λα ππνζηνχλ βαξηέο ηηκσξίεο. Απηφ πνπ εηζεγνχκαη είλαη 

ζηελ πεξίπησζε φπνπ θάπνηνο έρεη ξαηζηζηηθά θίλεηξα, νθείινπκε λα ηα θαηνλνκάδνπκε σο ηέηνηα παξά 

λα γίλεηαη πξνζπάζεηα απνζηψπεζήο ηνπο, έηζη ψζηε λα είκαζηε ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπκε ην 

πξφβιεκα παξά λα ην παξαθάκπηνπκε, πξνθεηκέλνπ λα δνχκε πσο κπνξνχκε λα απαιιαρηνχκε απφ ην 

ξαηζηζκφ πνπ καζηίδεη ηελ θνηλσλία καο. Δίλαη επηπνιαηφηεηα θαη κέγα ιάζνο λα μεθηλνχκε επζχο 

εμαξρήο ηε δηεξεχλεζε κηαο αμηφπνηλεο ππφζεζεο ξαηζηζηηθήο επίζεζεο ή βαλδαιηζκνχ κε ην ζθεπηηθφ 

"αο κελ θαηεγνξήζνπκε ηα παηδηά καο". 

 

Αληηκεηώπηζε ησλ γελεζηνπξγώλ αηηηώλ 

 

Πνηα είλαη ινηπόλ, θαηά ηε γλώκε ζαο, ε βέιηηζηε αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ ξαηζηζηηθώλ 

εθδειώζεσλ; 

 

Θέισ λα ηνλίζσ πσο δελ είλαη αξθεηφ λα "αζηπλνκεχνπκε απιά ηελ θξίζε" θαη λα δηαρεηξηδφκαζηε ηα 

ζπκπηψκαηά ηεο. Αληίζεηα, νθείινπκε λα αλαπηχμνπκε κηα ξηδηθή αληηκεηψπηζε ησλ ίδησλ ησλ 

γελεζηνπξγψλ αηηηψλ ηνπ ξαηζηζκνχ θαη λα απαιιαγνχκε επηηέινπο απφ ηα εζλνηηθά κίζε ζηε ξίδα ηνπο. 

Δπίζεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα πάςνπκε λα αληηιακβαλφκαζηε ην ξαηζηζκφ σο έλα πεξηζσξηαθφ 

θαηλφκελν θαη σο θάηη πνπ αθνξά φινπο ηνπο άιινπο θη φρη εκάο. Λα ζέζνπκε επί ηάπεηνο θαη θαηά 

ηξφπν επηηαθηηθφ ηα πξνβιήκαηα ξαηζηζκνχ, μελνθνβίαο θαη ζξεζθεπηηθψλ δηαθξίζεσλ θαη λα 

απαηηήζνπκε απφ ηελ πνιηηεία φπσο πάξεη κέηξα γηα ηε ξηδηθή αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο. Πε φ,ηη 

αθνξά δε ην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ βαλδαιηζκνχ ζηελ Αγγιηθή Πρνιή, πξέπεη θαηαξρήλ λα 

αληηιεθζνχκε πσο έρνπκε κπξνζηά καο έλα δήηεκα εζηθήο θαη λνκηθήο ηάμεο: δειαδή, είηε είκαζηε 

απνθαζηζκέλνη φηη -εθφζνλ ν ξαηζηζκφο απνηειεί έγθιεκα θαη πσο νη βαλδαιηζκνί απηνί απνηεινχλ 

ξαηζηζηηθέο επηζέζεηο θαη κνξθή ξαηζηζηηθήο βίαο- πξέπεη λα ηα αληηκεησπίδνπκε σο ζνβαξά θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα, είηε ζα πνχκε φηη ν ξαηζηζκφο δελ είλαη κείδνλ πξφβιεκα θαη πσο δε ρξεηάδεηαη λα ηνλ 

αληηκεησπίζνπκε σο ηέηνηνλ. Ρα ζρνιεία ηα ίδηα, νη θαζεγεηέο, νη δηεπζχλζεηο ησλ ζρνιείσλ θαη φινη νη 

ζρεηηθνί θνξείο θέξνπλ ηεξάζηηα επζχλε πάλσ ζ' απηφ: πξέπεη λα αλαξσηεζεί θαλείο, πνηα είλαη ηειηθά 

ε πνιηηηθή ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο πάλσ ζ' απηά ηα επαίζζεηα θαη θξίζηκα δεηήκαηα; 

 

Αλάγθε ηαπηνπνίεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

Πηζηεύεηε πσο ππάξρεη ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα ζπγθάιπςεο ησλ ξαηζηζηηθώλ θηλήηξσλ ησλ 

βαλδάισλ; 

 

Λνκίδσ πσο επηθξαηεί ε ινγηθή φηη "μέξεηε είλαη παηδηά, αο κε δψζνπκε έθηαζε ζηα γεγνλφηα, αο ηα 

αθήζνπκε λα πεξάζνπλ, είλαη θάπνηα κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά..." θιπ - απηή είλαη ε πξνζέγγηζε. 

πάξρεη δειαδή ε ηάζε απηά ηα ζνβαξά επεηζφδηα λα κελ αληηκεησπίδνληαη σο ξαηζηζηηθά εγθιήκαηα. 

Απηφ είλαη ην πξφβιεκα, θαη είλαη κηα πξνζέγγηζε πνπ δελ αθνξά κφλν ηε ζηάζε ηνπ πνπξγείνπ 

Ξαηδείαο αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ Αζηπλνκία. Όηαλ, γηα παξάδεηγκα, δελ γίλεηαη επίζεκε θαηαγξαθή ηνπ 

ξαηζηζηηθνχ εγθιήκαηνο, δελ πάεη λα πεη πσο νη δηαθξίζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ δελ ππάξρνπλ, αιιά 

θαηαδεηθλχεηαη αθξηβψο πσο ην ζχζηεκα θαηαγξαθήο δελ είλαη θαζφινπ αμηφπηζην. Όληαο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, έρνπκε ξεηή λνκηθή ππνρξέσζε λα θαηαγξάθνπκε φια ηα πεξηζηαηηθά ξαηζηζηηθήο 

βίαο θαη εγθιήκαηνο πνπ γίλνληαη θάζε ρξφλν. Ωζηφζν, αλ θαη ν ξαηζηζκφο θαη νη θπιεηηθέο δηαθξίζεηο 

απνηεινχλ έλα νινδψληαλν πξφβιεκα ζηνπο θφιπνπο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο, εμαθνινπζνχλ λα κελ 

θαηαγγέιινληαη, αιιά, αληίζεηα, απνζησπψληαη θαη παξαθάκπηνληαη. Γηαηί, σο γλσζηφ, σο θξάηνο-κέινο 
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ηεο ΔΔ έρνπκε ειάρηζηεο θαηαγξαθέο -δχν-ηξεηο ην ρξφλν- θαη ν ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη γηαηί, 

παξά ηηο επίκνλεο ζπζηάζεηο ηεο Αξρήο θαηά ηνπ Οαηζηζκνχ θαη ησλ Γηαθξίζεσλ λα θαηαγξάθνληαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά σο "ξαηζηζηηθά", ειάρηζηα αδηθήκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ θαηαγξάθνληαη σο 

ηέηνηα. Έηζη, εάλ ζηεξηδφκαζηαλ ζηηο επίζεκεο θαηαγξαθέο ηνπ ξαηζηζηηθνχ εγθιήκαηνο ζηελ Θχπξν, ζα 

κπνξνχζακε λα βγάινπκε ην ιαλζαζκέλν ζπκπέξαζκα πσο ζηε ρψξα καο δελ έρνπκε αμηφινγν 

πξφβιεκα ξαηζηζηηθήο βίαο θαη εγθιήκαηνο. Θη απηφ ιεηηνπξγεί ζαλ θαχινο θχθινο: γηα παξάδεηγκα, 

γλσξίδνπκε -ζαλ Ξαξαηεξεηήξην- πνιιά πεξηζηαηηθά κε ζχκαηα κεηαλάζηεο θαη Ρνπξθνθχπξηνπο, γηα ηα 

νπνία ηα ζχκαηα καο ιέλε φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο λα θαηαγγειζνχλ ζηηο Αξρέο, γηαηί πηζηεχνπλ 

φηη ηίπνηα δε ζα γίλεη, νχηε ζα βξεζνχλ νχηε ζα δησρηνχλ νη έλνρνη. Γη' απηφ θαη ε αζηπλνκία θαη νη 

Αξρέο έρνπλ επζχλε λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επάισησλ νκάδσλ. 

 

Οη Αξρέο ηεο Αγγιηθήο ρνιήο δελ έρνπλ ιάβεη θαλέλα κέηξν γηα ην πεξηζηαηηθό; 

 

Θαηαξρήλ νθείινπκε λα ηνλίζνπκε ην γεγνλφο πσο ε Αγγιηθή Πρνιή είλαη θαηά θνηλή νκνινγία πνιχ 

κπξνζηά ζε φ,ηη αθνξά ηελ παηδαγσγηθή πξνζπάζεηα επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ησλ 

δηαθξίζεσλ. Πηελ Αγγιηθή Πρνιή παξνπζηάδνληαη ηξεηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ηελ μερσξίδνπλ απφ ηα 

πιείζηα άιια ζρνιεία κέζεο εθπαίδεπζεο: θαηαξρήλ, είλαη έλα πνιχ ηδηαίηεξν αγγιφθσλν ζρνιείν κε 

πνιχ ςειφ επίπεδν. Γεχηεξν, είλαη ην κφλν ζρνιείν πνπ έρεη έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ Ρνπξθνθππξίσλ πνπ 

δηακέλνπλ ζην Βνξξά. Ρξίηνλ, ην πεξηζηαηηθφ ηνπ Λνέκβξε 2006 έρεη δψζεη πξσηφγλσξε δεκνζηφηεηα 

ζην ζρνιείν θαη απηφ δελ ιεηηνπξγεί θαη' αλάγθε ζεηηθά. Νθείινπκε εδψ λα ζεκεηψζνπκε πσο ην 

ζρνιείν πξνζπάζεζε -πξηλ θαλ ζεκεησζνχλ ηα επεηζφδηα ξαηζηζηηθψλ δηαθξίζεσλ ελαληίσλ ησλ 

Ρνπξθνθππξίσλ- λα πάξεη θάπνηα κέηξα, πνπ αθνξνχζαλ ζηε βέιηηζηε έληαμε ησλ Ρνπξθνθππξίσλ 

καζεηψλ ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θ.ι.π. Πην ζρνιείν ππάξρνπλ άηνκα ζηε δηεχζπλζε 

πνπ έρνπλ εμαηξεηηθή γλψζε θαη ηζρπξή βνχιεζε γηα ηελ πάηαμε ηνπ ξαηζηζκνχ. Ωζηφζν, ε 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη δελ κπφξεζε λα πξνρσξήζεη επαξθψο ζην έξγν απηφ, δηφηη ε πεξηξξένπζα 

αηκφζθαηξα δελ ην επέηξεςε. Σξεηάδεηαη πνιηηηθή βνχιεζε θαη πεξηζζφηεξν ζάξξνο. 

 

Οη επζύλεο ηεο πνιηηείαο 

 

Τπήξραλ εμσηεξηθά εκπόδηα σο πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο ηεο Αγγιηθήο ρνιήο ζε 

ό,ηη αθνξά ηελ εκπέδσζε ηεο ηζόηεηαο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ηεο; 

 

Παθψο. Βιέπεηε, κέρξη πξφζθαηα, ην θιίκα ππήξμε πνιχ δηαθνξεηηθφ: είρακε κηα πνιχ δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε απ' φ,ηη άξκνδε γηα ηε ζσζηή θαηαπνιέκεζε ησλ ξαηζηζηηθψλ δηαθξίζεσλ απέλαληη ζηνπο 

Ρνπξθνθππξίνπο. Όκσο, εθεί πνπ κέρξη πξηλ ιίγνπο θηφιαο κήλεο ε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ρψιαηλε, 

ηψξα ζπληζηά ηελ επίζεκε πνιηηηθή. Ρψξα πηα, κε ηελ πξφζθαηε αιιαγή ηεο θπβέξλεζεο, ζεκεηψλεηαη 

κηα εχγισηηε πνιηηηθή βνχιεζε λα επηιπζνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα. Δίκαη ζε ζέζε λα γλσξίδσ πνιχ 

θαιά φηη, ηφζν ν πνπξγφο Ξαηδείαο, φζν θαη νη ππφινηπνη ππνπξγνί ηεο παξνχζαο θπβέξλεζεο έρνπλ 

ζέζεη σο ζηφρν λα πξνρσξήζνπλ κε ηνκέο γηα λα επηιχζνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα -εμ νπ θαη ε πξφηαζε 

ηνπ πνπξγνχ Ξαηδείαο φπσο ην έηνο 2008-9 θεξπρηεί ζαλ ζρνιηθφ "έηνο επαλέλσζεο". Π' απηή ηε 

ινγηθή πξέπεη λα επζπγξακκηζηνχλ θαη ηα ζρνιεία θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηε δένπζα βνχιεζε 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ δξαζηηθά ηελ ίδηα ηε ξίδα ηνπ θαθνχ. Λα αληηκεησπηζηεί ν ξαηζηζκφο 

εθεί πνπ γελληέηαη θαη θαηά ηξφπν απνθαζηζηηθφ. Αλαινγηζηείηε, φηαλ έλαο λεαξφο ν νπνίνο πξνβαίλεη ζε 

βαλδαιηζκνχο, δσγξαθίδεη αλεκπφδηζηνο αγθπισηνχο ζηαπξνχο θαη επηηίζεηαη ζηε βάζε ηνπ 

εζλνηηθνχ/ξαηζηζηηθνχ κίζνπο, φρη κφλν "ηε γιηηψλεη", αιιά θαηαιήγεη λα εξσνπνηείηαη απφ ηνπο 

νκήιηθνχο ηνπ, ηη κήλπκα ζηέιλνπκε ζηνλ ίδην ηνλ λεαξφ; Ξνην κήλπκα ζηέιλνπκε ζηνπο επίδνμνπο 

κηκεηέο ηνπ; Θαη ηη κήλπκα ζηέιλνπκε ζηνπο Ρνπξθνθχπξηνπο θαη ζηηο επάισηεο νκάδεο ηεο θνηλσλίαο 

καο; Δθφζνλ εκείο επηηξέπνπκε ηέηνηεο ξαηζηζηηθέο εθδειψζεηο λα ιακβάλνπλ ρψξα αλεκπφδηζηεο, 

αληηιακβάλεζηε πσο δεκηνπξγνχκε θιίκα εθθνβηζκνχ. Ξξφζεζή κνπ δελ είλαη λα κεγαινπνηψ ηα 

πξάγκαηα θαη λα πεξάζσ ην κήλπκα πσο ήξζε ην ηέινο ηνπ θφζκνπ θαη πσο είκαζηε ζηα πξφζπξα ηνπ 

ηξίηνπ Οάηρ ζηελ Θχπξν. Θάζε άιιν, ηα δεηήκαηα ηφζν ηνπ ξαηζηζκνχ, φζν θαη ηνπ εζληθηζκνχ έρνπλ 

ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ζηρηεί θαη έρνπλ πνιηηηθά εηηεζεί θαηά ηξφπν ζρεηηθά απνθαζηζηηθφ. Ρν κέγα 

ζηνίρεκα, φκσο, είλαη λα πεξάζεη μεθάζαξα ην κήλπκα θαη κέζα ζηνπο ίδηνπο ηνπο ζεζκνχο. Γηφηη, φπσο 

θαιά γλσξίδεηε, δελ ρξεηάδνληαη πνιινί αλεγθέθαινη, νχηε ρξεηάδεηαη λα γίλεη πιεηνςεθηθφ ξεχκα ν 

ξαηζηζκφο γηα λα μεθηλήζνπλ ηα φπνηα έθηξνπα. Ενχκε ζε κηα θνηλσλία φπνπ, γλσξίδνπκε θαιά, πσο κηα 

πνιχ κηθξή νκάδα αηφκσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη καδηθέο θαηαζηξνθέο. Έρνπκε δπζηπρψο ηελ πείξα 

απηψλ ησλ πξαγκάησλ θαη γη' απηφ είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε φπσο αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ζηε ξίδα 

ηνπ. Νθείινπκε λα πείζνπκε ηνπο Ρνπξθνθχπξηνπο πσο νη φπνηεο κεκνλσκέλεο ξαηζηζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ελαληίνλ ηνπο δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο ησλ αηζζεκάησλ ηνπ ζπλφινπ ηεο 

ειιελνθππξηαθήο θνηλφηεηαο. Γηαηί εάλ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε ην θιίκα εθείλν πνπ λα καο νδεγεί 

ζηε ιχζε, ζηε ζπκθηιίσζε θαη ζην κέιινλ, δε κπνξνχκε πηα λα ζπληεξνχκε έλα θιίκα ζην νπνίν απιψο 

θάλνπκε ηε κίληκνπκ δπλαηή πξνζπάζεηα έηζη, κφλν θαη κφλν γηα ην ζεαζήλαη. Νη επηινγέο καο ινηπφλ 
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είλαη απηέο: Δίηε πξνρσξνχκε κε ηνκέο, νχησο ψζηε λα αληηκεησπίζνπκε άκεζα ηε ξίδα ηνπ θαθνχ, 

θαζηζηψληαο ηνλ αληηξαηζηζκφ ζπλείδεζε, είηε πξνρσξνχκε ζε απιά εκίκεηξα πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηνπο 

δηάθνξνπο ρνληξνθέθαινπο λα δεκηνπξγνχλ θιίκα εθθνβηζκνχ απέλαληη ζηνπο Ρνπξθνθχπξηνπο θαη ζηηο 

ινηπέο επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ πέθηνπλ ζπρλά-ππθλά ζχκαηα παξνκνίσλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Ο ξόινο ησλ Μ.Μ.Δ 

 

Ξέξαλ φκσο απφ ηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο θαη ηα ππνπξγεία, επζχλε έρνπλ -αλ θαη εθ πξψηεο φςεσο 

αθαλή- θαη ηα ΚΚΔ, ηα νπνία ζπληζηνχλ έλαλ ηζρπξφ θαη επξείαο επηξξνήο ηδενινγηθφ κεραληζκφ, πνπ 

έρεη απνθαζηζηηθή επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλήο γλψκεο. Γπζηπρψο, ηα ειιελνθππξηαθά ΚΚΔ 

έρνπλ κεξηθέο θνξέο ηελ ηάζε λα θαηαζθεπάδνπλ θαη λα πξνβάιινπλ αξλεηηθά ζηεξεφηππα ζε φ,ηη 

αθνξά ηνπο Ρνπξθνθχπξηνπο, ηνπο αιινδαπνχο θαη άιιεο επάισηεο νκάδεο. Θαηά ηε γλψκε ζαο, πνηα 

επζχλε κπνξεί λα απνδνζεί ζηα ΚΚΔ γηα ην θαηλφκελν ηνπ ξαηζηζκνχ ζηελ θνηλσλία καο; Θεσξψ 

ηεξάζηηεο ηηο επζχλεο ησλ ΚΚΔ, δηφηη, ελψ ζα κπνξνχζαλ λα παίμνπλ έλαλ πνιχ ζεηηθφ ξφιν, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα νη θπξηαξρνχζεο ηδέεο ησλ ΚΚΔ ηείλνπλ λα παξνπζηάδνπλ κε πνιχ αξλεηηθφ ηξφπν ηνπο 

κεηαλάζηεο θαη ηνπο Ρνπξθνθχπξηνπο. Ρν απνηέιεζκα είλαη φηη δεκηνπξγνχλ έλα θιίκα ηδηαίηεξα 

αξλεηηθφ θαη κηα εηθφλα εζθαικέλε. Απεηθνλίδνπλ ηηο επάισηεο νκάδεο κε ηξφπν ερζξηθφ, κε ζπλέπεηα 

λα ππνδαπιίδνπλ θαη λα νμχλνπλ ην πξφβιεκα ηνπ ξαηζηζκνχ αληί λα ην ακβιχλνπλ. Θεσξψ πνιχ 

πξνβιεκαηηθφ ηνλ ηξφπν πνπ πξνβάιινληαη θαη παξνπζηάδνληαη απηά ηα άηνκα: κε ζηεξεφηππα, 

ππεξβνιέο... πάξρνπλ πνιιέο έξεπλεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ηα ΚΚΔ κπνξνχλ λα ζηξεβιψζνπλ ην 

θιίκα πξνο κηα ξαηζηζηηθή θαηεχζπλζε. Θιαζηθφ παξάδεηγκα είλαη ην γλσζηφ "παίγλην ησλ αξηζκψλ", 

πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ΚΚΔ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηνλ 

πξνβάινπλ σο θξίζηκν δήηεκα... Ξξνζεγγίζεηο ηνπ ηχπνπ "ακάλ, δε κπνξνχκε λα ζεθψζνπκε ηφζνπο 

μέλνπο, σο πνπ ζα θηάζνπκε, είκαζηε έλα θαξάβη πνπ ζα βνπιηάμεη". Κε ηε ζπλερή αλαθνξά ζηνπο 

αξηζκνχο ησλ κεηαλαζηψλ -νη νπνίνη ζπρλά δηνγθψλνληαη- παξνπζηάδνληαη ππφξξεηα νη μέλνη σο 

πξφβιεκα, πξάγκα πνπ θαιιηεξγεί κηα αζπλείδεηε πνιιέο θνξέο μελνθνβία. Αληί λα θαηαθξίλεηαη θαη λα 

θαηαδηθάδεηαη ε μελνθνβία, πνπ είλαη θαη ην πξαγκαηηθφ πξφβιεκα, ε ζπδήηεζε κεηαηνπίδεηαη ζηνλ 

αξηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ. Δπίζεο, πξνσζείηαη έλαο "ζνβηληζκφο ηεο επεκεξίαο", φπνπ ζεσξνχκε φηη νη 

θνηλσληθά αδχλαηεο νκάδεο -είηε πξφθεηηαη γηα κεηαλάζηεο, Ρνπξθνθχπξηνπο ή πξφζθπγεο- "καο 

θιέβνπλ ηηο δνπιεηέο, επσθεινχληαη ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο καο", θ.ιπ. Θαιιηεξγείηαη δειαδή ε 

εζθαικέλε ηδέα φηη, "μέξεηε, ελ λα έξηνπλ ζηε ρψξα καο φινη απηνί νη θησρνί, νη "θθηιίληδηξνη", πφζνπο 

δειαδή ελ λα ηαΐδνπκελ, πάκε ζην λνζνθνκείν θη έρεη κηα ηεξάζηηα νπξά θαη είλαη φινη Ρνπξθνθχπξηνη", 

θ.ιπ. Απηέο νη λννηξνπίεο παξάγνληαη θαη αλαπαξάγνληαη απφ ηα ΚΚΔ θαη απφ ηηο δειψζεηο θαη 

πξνζεγγίζεηο ησλ πνιηηηθψλ. Νη εθζέζεηο ηεο ECRI (Δπξσπατθή Δπηηξνπή Θαηά ηνπ Οαηζηζκνχ θαη ηεο 

Κηζαιινδνμίαο) θάλεη ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζε ηέηνηεο δειψζεηο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

ππνθηλνχλ ξαηζηζηηθά αηζζήκαηα. Θέισ λα ηνλίζσ πσο ηα ΚΚΔ κπνξνχλ πξαγκαηηθά λα δηαδξακαηίζνπλ 

έλα ζεηηθφηαην ξφιν ζηελ ελζσκάησζε ησλ Ρνπξθνθππξίσλ ζηελ θνηλσλία καο θαη ζηελ εμάιεηςε ησλ 

ξαηζηζηηθψλ δηαθξίζεσλ θη φκσο δπζηπρψο δελ ην θάλνπλ. Θη απηφ επεηδή ζηα ίδηα ηα ΚΚΔ ππάξρεη ε 

εγγελήο ηάζε ηεο ππεξβνιήο θαη ηεο δηφγθσζεο ησλ πξνβιεκάησλ, γηα λα κπνξνχλ λα "πνπινχλ", λα 

"βγάδνπλ" ζέκαηα, θιπ. Ρν πεξηζηαηηθφ ηνπ Λνεκβξίνπ 2006 ζηελ Αγγιηθή Πρνιή είλαη θιαζηθφ 

παξάδεηγκα ηνπ πσο έλα κηθξφ πεξηζηαηηθφ δηνγθψζεθε θαη νδήγεζε ηειηθά ζηε ξαηζηζηηθή βία. 

 

Δγηλαλ θαηαγγειίεο... 

 

Χο εκπεηξνγλώκνλαο ζε ζέκαηα δηαθξίζεσλ, πξνηίζεζηε λα ππνβάιεηε θάπνηα θαηαγγειία γηα 

ην πεξηζηαηηθό ζηελ Αγγιηθή ρνιή; 

 

Δμ φζσλ είκαη ζε ζέζε λα γλσξίδσ έρεη ήδε θαηαηεζεί κηα θαηαγγειία ζηελ Αξρή θαηά ηνπ Οαηζηζκνχ θαη 

ησλ Γηαθξίζεσλ, γηα ην γεγνλφο πσο ηα ζρνιεία δε θαίλνληαη λα θαηαγγέιινπλ ηα δεηήκαηα εηνχηα 

θαζψο θαη γηα ην φηη δελ ιακβάλνπλ επαξθή θαη απνηξεπηηθά κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε απηψλ ησλ 

θαηλνκέλσλ. Απ' φ,ηη αληηιακβάλνκαη, ε θαηαγγειία αθνξά ηφζν ην πεξηζηαηηθφ ζηελ Αγγιηθή Πρνιή, 

φζν θαη πεξηζηαηηθά ζε άιια ηέζζεξα ζρνιεία ζηε Ιεκεζφ. πάξρεη, γηα παξάδεηγκα, θαηαγγειία γηα 

πεξηζηαηηθφ ζε ζρνιείν ζηε Ιεκεζφ φπνπ ππήξμε παξεκπφδηζε κεηαλάζηξηαο καζήηξηαο ζηελ 

παξαθνινχζεζε καζεκάησλ ζηελ ηάμε ηεο απφ ζπκκαζεηέο ηεο. Γηα ην πξφβιεκα απηφ επζχλε έρεη 

αζθαιψο ην ζρνιείν ζηε δηαζθάιηζε ηνπ θαηάιιεινπ θιίκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα αηζζάλνληαη φινη άλεηα 

ζηελ ηάμε θαη φρη λα ππάξρεη εθθνβηζηηθφ ή εμεπηειηζηηθφ θιίκα. Απηφ πξνλνεί ε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη 

επξσπατθή νδεγία. Ξάλησο, εκείο, σο Ξαξαηεξεηήξην πνπ κειεηάκε ηηο ηάζεηο, ηηο πνιηηηθέο θη έρνπκε 

ζαθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο γηα ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζεσξνχκε φηη ρξεηάδνληαη λα γίλνληαη θαηαγγειίεο 

ηέηνησλ θαηλνκέλσλ αιιά θαη πξσηνβνπιίεο ηφζν απφ ηελ πνιηηεία, φζν θαη απφ ηνπο πνιίηεο. 

 

Ξεγή: http://voniati.blogspot.co.uk/2008/06/blog-post_5997.html 
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Καηαδίθε ηνπ μπινδαξκνύ αιινδαπώλ (10/06/08) 

 

10 Ηνπλίνπ 2008 

 

Ζ Θνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, δηα ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Πνθνθιή Φπηηή, 

θαηαδίθαζε ζήκεξα ην επεηζφδην μπινδαξκνχ αιινδαπψλ απφ Θχπξηνπο, ζηνλ ςσλα. 

«Ωο Δπηηξνπή θαηαδηθάδνπκε ηα επεηζφδηα γηα ην ιηζνβνιηζκφ ζπηηηψλ ή ηνλ μπινδαξκφ αιινδαπψλ πνπ 

δνπλ ζηε ρψξα καο», ζεκείσζε, πξνζζέηνληαο πσο «φηη θαη αλ έθαλαλ νη αιινδαπνί, αλ έθαλαλ θάηη ζα 

έπξεπε λα θαηαγγειζεί ζηελ Αζηπλνκία θαη φρη νη πνιίηεο είηε λένη είλαη είηε ειηθησκέλνη λα παίξλνπλ ην 

λφκν ζηα ρέξηα ηνπο». 

 

Αλ ζέινπκε λα είκαζηε επλνκνχκελε ρψξα, είπε, ζα πξέπεη λα ζεβφκαζηε ηνπο λφκνπο πνπ πθίζηαληαη 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ πνιηηψλ, είηε είλαη αιινδαπνί είηε φρη. 

«Νη αιινδαπνί έξρνληαη ζηε ρψξα καο, άιινη λφκηκα θαη άιινη παξάλνκα, θαη έρνπλ θη απηνί αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη δελ ζα πξέπεη είηε γηα ζνβαξά είηε γηα ειαθξά παξαπηψκαηα λα ηνπο μπινθνπνχκε ή λα 

ηνπο πεηξνβνινχκε ή λα ηνπο ηξαπκαηίδνπκε», πξφζζεζε 

«Γη‟ απηφ θαινχκε ηελ Αζηπλνκία θαη ηηο Αξρέο ηνπ θξάηνπο λα εληνπίζνπλ πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ - 

αλ κπνξνχκε λα ηηο νλνκάζνπκε έηζη - θαη λα θάλνπλ θαιχηεξε αζηπλφκεπζε», είπε. 

 

Θαηά ηελ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο, ζπλέρηζε, «ε θνηλσλία πξέπεη λα αλεζπρεί δηφηη δελ είλαη ε πξψηε θνξά 

πνπ αθνχκε επεηζφδηα ζε βάξνο αιινδαπψλ θαη δελ ζεσξνχκε φηη απηφ ην κεκνλσκέλν επεηζφδην είλαη 

κεκνλσκέλν. Απηφ ζα δψζεη αθνξκή θαη ζε άιινπο απεξίζθεπηνπο λεαξνχο λα θηππνχλ ή λα 

πεηξνβνινχλ αιινδαπνχο γηαηί δπζηπρψο παξφιν φηη δελ ππάξρεη πνιχο ξαηζηζκφο ζηνλ ηφπν, ππάξρεη 

φκσο πνιιή μελνθνβία», είπε. 

 

Μεκνλσκέλα επεηζόδηα 

 

Πε δειψζεηο ηνπ γηα ην ζέκα, ν Ξξφεδξνο ηεο Θνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Λνκηθψλ Ησλάο Ληθνιάνπ 

είπε πσο ζέιεη λα πηζηεχεη φηη ηα επεηζφδηα ζηνλ ςσλα ήηαλ κεκνλσκέλα θαη δελ ζα απνδνζεί ζε απηά 

κηα γελίθεπζε πνπ δελ πξνάγεη ηνλ πνιηηηζκφ καο. 

Γελ βιέπσ, ζεκείσζε, λα ππάξρεη κηα γεληθή αληηπαξάζεζε κεηαμχ ησλ Θππξίσλ πνιηηψλ θαη ησλ 

αιινδαπψλ πνπ είλαη ζηελ Θχπξν. 

 

«Κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ παξνπζία αιινδαπψλ ζηελ Θχπξν. 

Γηαπηζηψλνπκε ζπγθεθξηκέλα αδηθήκαηα, αθφκε θαη εγθιήκαηα λα δηαπξάηηνληαη θπξίσο απφ 

αιινδαπνχο φπσο γηα παξάδεηγκα πνιιέο ηξνραίεο παξαβάζεηο πνπ είλαη θίλδπλνο-ζάλαηνο, ζέκαηα 

δηαξξήμεσλ θαη θινπψλ θαζψο θαη άιια», πξφζζεζε. 

 

Θαηαιήγνληαο, είπε φηη είλαη θαιά, πξνιεπηηθά, λα ιακβάλνληαη θάπνηα κέηξα. 

 

Απξόθιεηε επίζεζε ηπθιήο βίαο 

 

Κε ηνλ πην έληνλν ηξφπν θαηήγγεηιε ζήκεξα ν Ξξφεδξνο ηεο ΔΓΔΘ «ηε ξαηζηζηηθή επίζεζε», φπσο ηε 

ραξαθηήξηζε, πνπ δηελεξγήζεθε ζηνλ ςσλα Ιεκεζνχ απφ νκάδεο λεαξψλ ελαληίνλ αιινδαπψλ. 

Νπσο αλέθεξε πξφθεηηαη γηα κηα απξφθιεηε επίζεζε ηπθιήο βίαο απφ θαζαξά ξαηζηζηηθά θίλεηξα θαη 

θάιεζε παξάιιεια φιεο ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο θαη ηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, ηελ Ξνιηηεία θαη ηελ 

Δθθιεζία λα πςψζνπλ θσλή δηακαξηπξίαο θαη λα ελεξγήζνπλ άκεζα γηα πάηαμε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ 

«ελ ηε γελέζεη ηνπο». 

 

Πεκείσζε αθφκε πσο δελ ππάξρεη θακία δηθαηνινγία θαη θαλέλα ειαθξπληηθφ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ελέξγεηα, άζρεηα κε ην ηη πξνεγήζεθε. «Απηφ πνπ έγηλε είλαη κηα νξγαλσκέλε επίζεζε ελαληίνλ 

αιινδαπψλ», είπε θαη πξφζζεζε πσο «απηφ δεκηνπξγεί αηζζήκαηα απέρζεηαο ζηνλ θππξηαθφ ιαφ». 

Ν θ. Νκήξνπ ηφληζε πσο δελ πξέπεη «λα αθήζνπκε ην απγφ ηνπ θηδηνχ λα θπθινθνξήζεη πιένλ κέζα 

ζηελ θππξηαθή θνηλσλία» θαζψο «ε εθθφιαςε ηέηνησλ θαηλνκέλσλ απνηειεί φλεηδνο γηα ηελ θππξηαθή 

θνηλσλία». 

 

Ρέινο, αλέθεξε πσο ηέηνηα θαηλφκελα δελ ζπλάδνπλ κε ην επίπεδν πνιηηηζκνχ ηνπ ιανχ καο θαζψο, 

φπσο είπε, «ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο είλαη έλαο πνιηηηζκφο ηεο αλεθηηθφηεηαο, ηεο νηθνπκεληθφηεηαο θαη 

φρη πνιηηηζκφο ηεο μελνθνβίαο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ». 
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Ρέινο θάιεζε ηελ Αζηπλνκία «λα δηαιεπθάλεη ην ηαρχηεξν δπλαηφ απηή ηε ζθνηεηλή ππφζεζε θαη λα 

παξνπζηάζεη ηνπο ελφρνπο ελψπηνλ ηεο Γηθαηνζχλεο». 

 

ήκα θηλδύλνπ 

 

 Ωο ζήκα θηλδχλνπ απφ ηελ πνιηηεία θαη ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα εηδσζεί ην πξφζθαην 

επεηζφδην βίαο ζε βάξνο αιινδαπψλ ζηνλ ςσλα, αλαθέξεη ζε αλαθνίλσζή ηεο ε Λενιαία ηνπ 

Γεκνθξαηηθνχ Ππλαγεξκνχ (ΛΔΓΖΠ). 

 

«Γελ επηηξέπεηαη νχηε εθεζπραζκφο, νχηε ε ππνβάζκηζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο. Αλ δελ 

ιεθζνχλ ηψξα πξνιεπηηθά κέηξα ην πξφβιεκα ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο κηζαιινδνμίαο κπνξεί λα 

επηδεηλσζεί επηθίλδπλα ηα επφκελα ρξφληα, κε εμαηξεηηθά αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ θνηλσλία καο», 

ζεκεηψλεηαη ζηελ αλαθνίλσζε. 

 

Ζ ΛΔΓΖΠ επηζεκαίλεη αθφκα, φηη ε Θχπξνο δελ είλαη ε πξψηε ρψξα πνπ αληηκεησπίδεη αλάινγα 

πξνβιήκαηα θαη φηη ζα πξέπεη λα δνζεί ηψξα έκθαζε ζηελ πξφιεςε γηαηί ηα θαηαζηαιηηθά κέηξα δελ 

κπνξνχλ απφ κφλα ηνπο λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα. 

«Θξνχνπκε ην θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ πξνο ηελ Θπβέξλεζε θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα δξάζε ηψξα θαη 

φρη αχξην», πξνζηίζεηαη. 

 

Πηελ αλαθνίλσζε αλαθέξεηαη επίζεο φηη ε Λενιαία ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Ππλαγεξκνχ ζα θαηαζέζεη κέζσ 

ηνπ πξνέδξνπ ηεο Σξηζηφθνξνπ Φσθαΐδε ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Νξγαληζκνχ Λενιαίαο εηζήγεζε, 

φπσο ν ΝΛΔΘ εληζρχζεη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ γηα ην 2009 θαη φπσο δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ελφςεη ηεο 

ζπδήηεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην λέν έηνο ζην δήηεκα ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ δηαθξίζεσλ, ηεο 

μελνθνβίαο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ. 

 

Ξεγή: http://www.sigmalive.com/news/local/30703 
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Minister in outspoken attack against ‘racist society’ (24/12/08) 

 

By Jacqueline Theodoulou 

 

Published on December 24, 2008 

 

POLITICIANS yesterday united in condemnation of the vicious racist attack against a 15-year-old 

African-Cypriot girl, as immigrant support group KISA warned parts of Nicosia were on the verge of 

turning into a battleground with immigrants facing planned attacks by racist gangs. 

But teachers‟ and parents‟ unions insisted there was no racism in schools, with OELMEK demanding an 

investigation to prove last Friday‟s attack was racially motivated, blaming the attack instead on typical 

teenage delinquency. 

 

The attack saw 40 teenagers chanting “Blacks out of Cyprus” while they punched and kicked Margarita 

Duku after a school volleyball match last Friday. 

 

The exchanges came as the Chairman of the House Education Committee, Nicos Tornaritis of DISY, 

yesterday called an emergency parliamentary meeting to discuss the matter and invited the Education 

Minister, Ombudswoman, Child Commissioner and anti-racist organisation KISA to testify, together 

with teachers‟ and parents‟ unions. 

 

“This incident could not pass unnoticed and without us unifying our voices in condemnation,” said 

Tornaritis as he started the meeting. 

 

Minister Andreas Demetriou, MPs and all state officials strongly condemned the incident and admitted 

that Cypriot pupils were having difficulty accepting multiculturalism, which often led to xenophobic 

outbursts. 

 

But teachers and parents insisted the attack was isolated and there were rarely – if ever – any racist 

phenomena in schools. 

 

“This is a very serious incident, condemned in the strongest terms; but we will not accept under any 

circumstances that there is racism in our schools,” said OELMEK general secretary Costas Hadjisavvas. 

“In order to deem this attack racist, an investigation needs to be carried out and we want the evidence 

to prove it. If it is proved, OELMEK will accept it as that.” 

 

Hadjisavvas called for the appointment of an investigator to get to the bottom of the affair, in addition 

to the investigation that is already underway by the Ombudswoman‟s office. 

 

However, Minister Demetriou had a different view. “This case has powerful elements of racism and 

aggression. It has to do with a racist conception of things and events,” said Demetriou. “As a society, 

our mentality is very wrong.” 

 

Although this was something that started from the family and affected society as a whole, he added, 

the way pupils were taught in school did not help the situation. 

 

“If you cultivate in children that we are the superior race, it affects their acceptance of 

multiculturalism,” the minister explained. 

 

But dealing with racism and accepting the different is not something that can be dealt with in 

education alone, Demetriou added. “It is a matter that concerns society and our political leadership, 

and it needs to be addressed in its entirety.” 

 

Ombudswoman Eliana Nicolaou and Child Commissioner Leda Koursoumba also called for a broad look 

at the issue and, referring to the various investigations they have carried out over the past years, 

called for fundamental changes in the way children are brought up in Cyprus. 

On behalf of the police, Costas Veis found himself on the receiving end of some stern words from 

Tornaritis, after the policeman tried to sidestep claims that the police had refused to accept a 

statement by Margarita‟s father. 
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KISA President Doros Polycarpou, who brought the matter to the media‟s attention and submitted a 

formal complaint to the Ombudswoman, said the father had tried three times to offer his version of 

events to the police, only to be turned away. 

 

He eventually made his statement, but only after pressing the matter. Veis said the statement was 

delayed as Margarita‟s father was not an eye witness, to which Tornaritis replied: “So do I have to be 

an eye witness to make a statement? Or white?” 

 

Polycarpou also contradicted OELMEK‟s claims that Duku‟s cousins, who also attend the Akaki School 

with Margarita, had never suffered racist abuse. “I have spoken to Margarita‟s cousin and she told me 

that her siblings don‟t go to school any more because they are tired of being beaten,” said Polycarpou. 

He then informed deputies on the existence of local gangs in Pallouriotissa and old Nicosia, who gather 

and plan assaults against immigrants. 

 

“Foreigners living in the area are now preparing their defence. We are on the brink of watching old 

Nicosia turn into a battlefield,” he warned. 

 

Source: http://web.archive.org/web/20100812022755/http://www.cyprus-mail.com/cyprus/minister-

outspoken-attack-against-racist-society 
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Left out and bullied: foreign children struggle in Cyprus schools (4/12/08) 

 

 
4 December, 2008 

 
By Jacqueline Theodoulou 

 

 

MOST children of immigrants and ethnic minority groups in Cyprus schools live in social exclusion from 

their Cypriot classmates. 

 

This was the main conclusion to emerge yesterday from a workshop on the integration of foreign 

children organised by migrant support group KISA.  

 

Support groups and unions engaged in a public dialogue with state representatives and university 

professors, with the key participation of immigrants whose children attend Cypriot schools. 

 

Not only are foreign children not integrated in the classroom, they often suffer from racism and 

bullying, while there are common assumptions that children of other ethnicities are under-qualified to 

attend the same schools as local children. 

 

As a result, these minority groups feel an added pressure to succeed, according to Cyprus College 

Professor and head of the Centre for the Study of Childhood and Adolescence, Spyros Spyrou. 

 

“There are popular misconceptions, such as that the dominant group does not need to change or 

learn,” said Spyrou, adding that society needs to change as much as immigrants do if there is to be 

true integration. 

 

Spyrou presented an eye-opening study, through which a number of disturbing findings emerged, such 

as the fact that foreign children doing well are not praised like local children are, but usually get the 

blame if something bad happens. 

 

“These children are excluded from school groups and so are their parents – unofficially, but they are. 

 

“And some foreign parents don't even send their children to school because they know they are not 

welcome,” added Spyrou. 

 

The study was carried out on the pupils of 10 different elementary schools in Nicosia and it was 

centred on acquiring children‟s views on foreigners. 

 

Eight out of 10 Cypriot children said they believed there were too many foreigners in Cyprus, while 39 

per cent said all foreigners should go home and 46 per cent said some of them should return to their 

countries. 

 

Asked what came to mind when they heard the word „Pontian‟, the most common answer was “jokes”, 

while asked what they thought of when they heard the word „Sri Lankan‟, most thought of „black‟ with 

„domestic worker‟ coming a close second. 

Serious misconceptions surfaced in the personal interviews that were carried out with the pupils. 

 

One child‟s response to what he thought of Sri Lankan nationals was: “They eat snakes and they are 

poor people.” 

 

Other responses included: “Because they have nothing much to do, they have children” and “Let‟s just 

say I don't like blacks”. 

 

An 11-year-old boy replied: “I had a Filipino in my house; she was relatively good, she obeyed me; she 

was good.”  

 

Representatives from the Education Ministry, the University of Cyprus and other non-governmental 

organisations attended and took an active part in the discussion. 
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Spokesmen for the Education Ministry admitted that there was still a way to go until the perfect 

environment was achieved for children of minority groups. 

 

But the head of the Primary Education Department pointed out that the ministry has done a lot so far. 

 

He said, among others, that the ministry had added 1,355 school periods for the benefit of foreign 

pupils, had created education centres for adults, had organised seminars for the re-education of 

teachers and had consulted the Attorney-general on the rights of foreign children in education. 

 

The workshop was organised by KISA, in co-operation with Secondary School Teachers‟ union 

(OELMEK) and the Centre for the Study of Childhood and Adolescence.  

 

Copyright © Cyprus Mail 2007 

 

Source: http://web.archive.org/web/20071204134715/http://www.cyprus-

mail.com/news/main.php?id=29146&cat_id=1 
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Φαζηζηηθή επηζεζε ζηελ Κππξν (22/07/09) 

 

 

Ρελ Γεπηέξα 20 Ηνπιίνπ κεηά ην ηέινο ησλ θαζηζηηθψλ εθδειψζεσλ γηα ηελ θαηαδηθε ηεο Ρνπξθηθήο 

εηζβνιήο, 15 θαζίζηεο ρηχπεζαλ ηξία άηνκα ζηελ παιηά Ιεπθσζία δηφηη ε εκθάληζή ηνπο δελ ηνπο ήηαλ 

αξεζηή... 

 

Ρν ζέκα είλαη πνιχ ζνβαξφ θαη έρεη θαιεζηεί αλνηθηή ζπλέιεπζε ηελ Ξέκπηε 23 Ηνπιίνπ ζην θαθέ Θαιά 

Θαζνχκελα ζηελ παιηά Ιεπθσζία, ζηηο 7 ην απνγεπκα.  

 

http://www.adakiprus.blogspot.com/ 

 

Φαζίζηεο πίζσ ζηηο ηξππεο ζαο... 

 

Ξεγή: https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=en&article_id=1061883 

 

 

 

 

 

 

Αξθεηά ζαο αλερηήθακε! 

 

Κέζσ ησλ δηθψλ καο πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ θαη γεληθά κέζσ ηεο θνηλσληθήο αδηθίαο πνπ δηαηππψλεηαη 

ζηα κπαιά καο, γηα ιφγνπο ζπλείδεζεο δελ κπνξνχκε λα κέηλνπκε αδξαλήο ζε φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ 

καο. 

 

Φαζηζηνεηδή, αθξνδέμησλ παξαηάμεσλ εληαγκέλα ζε εζληθηζηηθέο νξγαλψζεηο, έρνπλ δείμεη ακέηξεηεο 

θνξέο μεθάζαξα ηηο ζέζεηο ηνπο. Κέζσ ησλ εζληθψλ ηδεσδψλ πνπ πξνπαγαλδίδνληαη θαη αλαπαξάγνληαη 

ζηα ζρνιεία, ηνλ ζηξαηφ αιιά θαη ζε νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, θαλαηίδνληαη ελάληηα ζε φηηδήπνηε ην 

δηαθνξεηηθφ. 

 

Θπλεγεηά, θαηαζηξνθέο ζε θαηαζηήκαηα κεηαλαζηψλ, απηνθίλεηα θχπξησλ, επηζέζεηο ζε άηνκα πνπ δελ 

ηαπηίδνληαη κε ηηο δηθέο ηνπο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο, ηδενινγηθά δηαθνξεηηθήο θπιήο, ρξψκαηνο, 

θνηλσληθήο ηάμεο, θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ, πνιηηηθψλ ή ηδενινγηθψλ πεπνηζήζεσλ. Δπηζέζεηο ζε 

απηνδηαρεηξηδφκελα θνηλσληθά θέληξα, απεηιέο θαη εθβηαζκνη, βία ζε θάζε κνξθή, ζσκαηηθή θαη ςπρηθή. 

 

Ρν θξάηνο παξάιιεια, κε ην αξηζηεξφ πξνζσπείν, είλαη ζπλέλνρν θαζψο κε ηηο επηρεηξήζεηο ζθνχπαο 

πξνσζέί ηνλ ξαηζηζκφ. Κέλεη ακέηνρν ζε ηέηνηεο θαζηζηηθέο επηζέζεηο. 

Όια απηά δελ καο αθήλνπλ πεξηζψξηα παξά λα αληηδξάζνπκε ζε απηή ηελ θαζηζηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Γειψλνπκε παξψλ, ελαληηψλνληαο ζε θάζε κνξθή εμνπζίαο θαη θαηαπίεζεο. Ξαίξλνπκε ηελ 

πξσηνβνπιία λα θαιέζνπκε αλνηρηή ιαηθή ζπλέιεπζε γηα λα απνθαζίζνπκε ζπιινγηθά δηάθνξεο 

ελέξγεηεο θαη εηζεγήζεηο πνπ κπφξνπλ λα πινπνηεζνχλ, θαζψο θαη ηα πεξηζψξηα δξάζεο καο. 

Θνηλφο γλψκνλαο: Αληηξαηζηζκφο/Αληηθαζηζκφο. 

 

27 Ηνχιε. Ξαιία Ιεπθσζία / πιαηεία καλψιε (θαλεξσκέλεο) - ψξα 18:00 

 

Ν ΦΑΠΗΠΚΝΠ ΓΔΛ ΘΑ ΞΔΟΑΠΔΗ. 

 

ΑΡΝΛΝΚΖ ΓΟΑΠΖ ΑΛΡΗΔΜΝΠΗΑΠΡΩΛ 

 

Ξεγή: http://www.adakiprus.blogspot.co.uk/2009/07/blog-post.html  

https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=en&article_id=1061883
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Νέα Φαζηζηηθή Δπίζεζε ζην Μαλώιε (13/12/09) 

 

Γεπηέξα, 14:44 2009. 

 

Γεθαπέληε πεξίπνπ άηνκα, ηα νπνία βαζηνχζαλ ξφπαια ζπξέη θαη καραίξηα, επηηέζεθαλ ρζεο Θπξηαθή 13 

Γεθεκβξίνπ γχξσ ζηηο 6:30 ην απφγεπκα ζε δχν λεαξά άηνκα ζηελ πιαηεία Φαλεξσκέλεο. Ήηαλ 

μεθάζαξν φηη ηα άηνκα έδξαζαλ σο νξγαλσκέλνο ζρεκαηηζκφο. Πρεκάηηζαλ Ξ γχξσ απφ ηα άηνκα πνπ 

ρηππνχζαλ θαη δελ άθελαλ άιινπο λα πιεζηάζνπλ .Φνξνχζαλ θνπθνχιεο θαη πνξηνθαιί θαζθφι(ηη θάλεη 

ληάνπ ληάνπ). Θηχπεζαλ γξήγνξα θαη έθπγαλ πξνο ηελ Νλαζαγφξνπ. 

 

Δίλαη ε δεχηεξε θνξά πνπ δηελεξγείηαη επίζεζε θαζηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ πιαηεία ην ηειεπηαίν 

δηάζηεκα. Ζ επηζέζεηο ζηελ πεξηνρή απφ αθξνδεμηνχο είλαη σζηφζν ζπλεζηζκέλεο θπξίσο ελαληίνλ 

αλππνςίαζησλ κεηαλαζηψλ αιιά θαη αηφκσλ πνπ δελ ηνπο θαηζάξνπλ φπσο φζνη έρνπλ κεγάια καιιηά 

θιπ. 

 

Ζ πιαηεία Φαλεξσκέλεο ιεηηνπξγεί σο έλα αλνηρηφ θνηλσληθφ θέληξν ζπλεχξεζεο δηαθίλεζεο ηδεψλ, 

ελαιιαθηηθήο αληηεκπνξεπκαηηθήο δηαζθέδαζεο θαη δξάζεο θαη γηα απηφ θαίλεηαη λα έρεη ζηνρνπνηεζεί 

ηφζν απφ ηηο δπλάκεηο θαηαζηνιείο φζν θαη απφ θαζίζηεο . 

 

Γελ είλαη ηπραία επίζεο ηα ζε ηαθηά δηαζηήκαηα δεκνζηεχκαηα θαη ξεπνξηάδ ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ηελ 

παιηά πφιε σο ηφπν πνπ ζπκβαίλνπλ πξάγκαηα θαη ζαχκαηα. Πε απηή ηελ ζπγθπξία κηα ζεηξά 

δεκνζηεχκαηα ηηο ηειεπηαίεο κέξεο ζε ζπγθεθξηκέλν κπινθ, γηα αλαξρηθνχο πνπ παξαζχξνπλ λενιαίνπο 

ζε άλνκεο πξάμεηο ζηελ πεξηνρή θιπ έδσζαλ ζηίγκα θαη έζηεζαλ ην ζθεληθφ 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.facebook.com/photo.php?pid=3197657&op=1&view=all&subj=204427722551&aid=-1&auser=0&oid=204427722551&id=549612122
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Δκπξεζόο Οηθήκαηνο Παιεζηηλίσλ ζηελ Λάξλαθα (29/04/10) 

 

 

Πύξηλνο ξαηζηζκόο 

 

Ξαξά ηελ απνγνήηεπζή ηνπο, νη πνιηηηθνί πξφζθπγεο εμέθξαζαλ ηελ απνθαζηζηηθφηεηά ηνπο λα 

μαλαρηίζνπλ ην ζρνιείν ηνπο 

Κεγάιε αλαζηάησζε πξνθιήζεθε αλάκεζα ζηνπο Ξαιαηζηίληνπο πνιηηηθνχο πξφζθπγεο απφ ην Ηξάθ, νη 

νπνίνη δηακέλνπλ ζηε Ιάξλαθα, εμαηηίαο ηνπ εκπξεζκνχ ηνπ νηθήκαηφο ηνπο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο ζαλ ζρνιείν θαη πνιηηηζηηθφ θέληξν.  

Ζ θσηηά ζην νίθεκα ησλ Ξαιαηζηηλίσλ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ Ιεφληηνπ Καραηξά, εθδειψζεθε ρζεο, 

ιίγν κεηά ηα κεζάλπρηα. Γείηνλεο αληειήθζεζαλ ηηο θιφγεο θαη εηδνπνίεζαλ ακέζσο ηελ Ξπξνζβεζηηθή 

ππεξεζία πνπ έζπεπζε ζην κέξνο θαη θαηέζβεζε ηελ ππξθαγηά.  

Ξξνθιήζεθαλ εθηεηακέλεο δεκηέο ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν θαη ζηελ επίπισζε ηνπ ζρνιείνπ. Πηάρηε θαη 

απνθαΐδηα έγηλαλ ηξεηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ην γξαθείν ηνπ ζρνιείνπ... 

Ζ ζθελή απνθιείζηεθε θαη απφ ηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο ηεο αζηπλνκίαο δηαπηζηψζεθε φηη νη 

δξάζηεο παξαβίαζαλ ηελ πίζσ πφξηα ηεο θαηνηθίαο θαη ζηε ζπλέρεηα πεξηέινπζαλ ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν 

κε εχθιεθηε χιε. Νη αλαθξηηέο εθηηκνχλ φηη πξφθεηηαη γηα ξαηζηζηηθά ζηνηρεία, αθνχ νη δξάζηεο 

έγξαςαλ κε ζπξέη ζηνπο ηνίρνπο απεηιεηηθά ζπλζήκαηα, ζέινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ λα πξνθαιέζνπλ 

θφβν θαη αλαζθάιεηα ζηνπο Ξαιαηζηηλίνπο, αθήλνληαο λα λνεζεί φηη ζα ππάξμεη θη επφκελε θνξά. 

Ππγθεθξηκέλα, έγξαςαλ ζη΄ αγγιηθά ηα ζπλζήκαηα «Απηφ δελ είλαη ην ηέινο» θαη «Δζείο ην μεθηλήζαηε, 

εκείο ζα ην ηειεηψζνπκε»... Νη αζηπλνκηθνί παξέιαβαλ απφ ηε ζθελή δηάθνξα ηεθκήξηα γηα 

επηζηεκνληθέο εμεηάζεηο. Γελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ Ξαιαηζηίληνη πξφζθπγεο βξίζθνληαη ζην 

ζηφραζηξν παξαλφκσλ. 

Ξξφζθαηα, άγλσζηνη πξνζπάζεζαλ λα ππξπνιήζνπλ ην ηδακί ηνπο, πνπ βξίζθεηαη ζην παξαιηαθφ 

κέησπν ησλ Φνηληθνχδσλ, αιιά ηφηε ην ζέκα, γηα επλφεηνπο ιφγνπο, δελ είδε ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο. 

 

Απνξίεο γηα ηα θίλεηξα 

Απφ λσξίο ρζεο ην πξσί, δεθάδεο Ξαιαηζηίληνη ζπγθεληξψζεθαλ ζην νίθεκά ηνπο, εθθξάδνληαο απνξίεο 

θη εξσηεκαηηθά γχξσ απφ ηα θίλεηξα ησλ δξαζηψλ.  

Δθεί βξέζεθαλ θαη νη Διιελνθχπξηεο δαζθάιεο, νη νπνίεο δηδάζθνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα ζηνπο 

Ξαιαηζηηλίνπο. Κε πεληρξά κέζα θαη πνιινχο θφπνπο, νη Ξαιαηζηίληνη αηηεηέο πνιηηηθνχ αζχινπ πνπ 

δηακέλνπλ ζηε Ιάξλαθα θαηάθεξαλ απφ ηνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξην λα κεηαηξέςνπλ κηα παιηά θαηνηθία 

ζε «θνηλφηεηα», ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί ζρνιείν θαη πνιηηηζηηθφ θέληξν γηα ηε λενιαία. Ραπηφρξνλα, ν 

ρψξνο απηφο απνηειεί θαη ηφπν ζπλάζξνηζεο γηα εθαηνληάδεο Ξαιαηζηηλίνπο.  

Ξαξά ηελ απνγνήηεπζε πνπ έλησζαλ αληηθξίδνληαο ηηο θακέλεο αίζνπζεο, δεθάδεο πξφζθπγεο 

Ξαιαηζηίληνη δήισζαλ απνθαζηζκέλνη λα πξνζθέξνπλ εζεινληηθή εξγαζία, νχησο ψζηε ζε ιίγεο κέξεο 

λα επαλαιεηηνπξγήζεη ην ζρνιείν θαη ην πνιηηηζηηθφ ηνπο θέληξν. «Θα μαλαρηίζνπκε ην ζρνιείν καο θαη 

ζα ζπλερίζνπκε ηα καζήκαηά καο γηα λα κάζνπκε ειιεληθά», αλέθεξαλ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ζήκεξα ζηε Ιάξλαθα δηακέλνπλ πέξαλ ησλ 2.000 Ξαιαηζηηλίσλ πξνζθχγσλ, 

θπξίσο απφ ην Ηξάθ. 

ΒΑΠΝΠ ΒΑΠΝ, Θσδηθφο άξζξνπ: 943116, ΞΝΙΗΡΖΠ - 29/04/2010, Πειίδα: 40. 
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Η ΚΙΑ θαηαδηθάδεη έληνλα ηε ξαηζηζηηθή βία ζηε Λάξλαθα 

Σζεο, 28/4/10, ηα μεκεξψκαηα, ην νίθεκα ηεο παιαηζηηληαθήο θνηλφηεηαο ζηε Ιάξλαθα, φπνπ 

ζηεγάδνληαη πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο εθδειψζεηο ηεο θνηλφηεηαο θαη φπνπ, κεηαμχ άιισλ, 

Ξαιαηζηίληνη δηδάζθνληαη ειιεληθά, έγηλε ζηφρνο εκπξεζηηθήο ελέξγεηαο. Νη εκπξεζηέο, δηέξξεμαλ ην 

θηίξην, έβαιαλ θσηηά θαη άθεζαλ θαη ην κήλπκά ηνπο ζε ηνίρν ηνπ νηθήκαηνο κε θφθθηλε κπνγηά: «you 

started, we finish it» θαη «not the end» (δελ είλαη ην ηέινο. Δζείο ην αξρίζαηε, εκείο ην ηειεηψλνπκε). 

Ρν κήλπκα πνπ άθεζαλ νη εκπξεζηέο ππνλνεί μεθάζαξα ηα ξαηζηζηηθά θίλεηξά ηνπο, αθνχ, φπσο 

θαίλεηαη, δελ ηνπο άξεζε ην γεγνλφο φηη Ξαιαηζηίληνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ην νίθεκα γηα πνιηηηζηηθέο θαη 

θνηλσληθέο εθδειψζεηο θαη έηζη, απνθάζηζαλ λα ην «ηειεηψζνπλ», ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο. 

Γπζηπρψο, ην ελ ιφγσ πεξηζηαηηθφ ξαηζηζηηθήο βίαο δελ είλαη ην κφλν, αθνχ, ηνλ ηειεπηαίν έλαλ 

πεξίπνπ κήλα έρνπλ πξνεγεζεί αθφκα δχν παξφκνηα πεξηζηαηηθά ζηε Ιάξλαθα. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 

21/3/10 ην κνπζνπικαληθφ ηέκελνο ζηε Ιάξλαθα ππξπνιήζεθε κεηά απφ ξήμε βνκβψλ κνιφηνθ απφ 

άγλσζηα πξφζσπα, ελψ πξνεγνπκέλσο είρε γίλεη επαλεηιεκκέλα αληηιεπηή απφ ηνπο πηζηνχο θαη ηνλ 

Ηκάκε ε ξίςε απγψλ, πεηξψλ θαη κπνπθαιηψλ ζην ηέκελνο, κε απνηέιεζκα αθφκα θαη ην ζπάζηκν 

ηδακηψλ ηνπ ηεκέλνπο. Δπίζεο, θαηά ηελ πξνεγνχκελε κέξα (20/3/10), ρψξνο, φπνπ παιαηφηεξα 

ζηεγαδφηαλ εξγνζηάζην θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ κεηαλάζηεο θαη λεαξνχο σο ηφπνο ζπλάληεζεο, 

ππξπνιήζεθε επίζεο κε κνιφηνθ απφ άγλσζηα πξφζσπα. Θαη ηα δχν απηά πεξηζηαηηθά είραλ ηφηε 

απνζησπεζεί ηφζν απφ ηα ΚΚΔ φζν θαη απφ ηελ αζηπλνκία, παξά ην φηη ε ΘΗΠΑ ζηηο 23/3/10 πξνέβεθε 

ζε θαηαδηθαζηηθή αλαθνίλσζε ηχπνπ ζε ζρέζε κε ην πεξηζηαηηθφ. Ωο απνηέιεζκα, νη δξάζηεο ζπλερίδνπλ 

αλελφριεηνη, φπσο θαίλεηαη, ηηο ελέξγεηέο ηνπ, νη νπνίεο δελ κπνξεί παξά λα έρνπλ ξαηζηζηηθφ 

ππφβαζξν. 

Απηή ηε θνξά, ην πεξηζηαηηθφ δελ απνζησπήζεθε εληειψο, θαιχθηεθαλ φκσο ηα θίλεηξα ησλ δξαζηψλ, 

αθνχ ιφγνο έγηλε θπξίσο γηα «εγθιεκαηηθή ελέξγεηα» θαη «ηξακπνπθηζκφ», αιιά ηα πεξηζζφηεξα ΚΚΔ 

θαη ε αζηπλνκία δελ έρνπλ θάλεη αλαθνξά ζηα ξαηζηζηηθά θίλεηξα ησλ δξαζηψλ, φπσο δελ έπξαμαλ θαη 

ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα πεξηζηαηηθά. 

Δπίζεο, πξηλ απφ έλαλ πεξίπνπ κήλα, ε εζληθηζηηθή νκάδα «Καχξεο Ραμηαξρίεο» είρε δηεμάγεη ξαηζηζηηθή 

δξάζε ζηελ Ιάξλαθα, θαηά ηελ νπνία δηαλεκήζεθαλ θπιιάδηα κε μεθάζαξα ξαηζηζηηθφ πεξηερφκελν κε 

ηνλ ηίηιν «ΠΡΝΞ! ζηε Κεηαλάζηεπζε». Ζ ίδηα νκάδα δειψλεη ζε ζρέζε κε ηελ ελ ιφγσ δξάζε ζην 

κπινγθ ηεο φηη «ζπλερίδνληαο ηελ παξνπζία καο ζηνπο δξφκνπο ηεο Κεγαιφλεζνπ, ν Αγψλαο καο 

εληαηηθνπνηείηαη ζηελ πφιε ηνπ Θίκσλα (Ιάξλαθα). Νη Απηφλνκνη Δζληθηζηέο ΚΑΟΔΠ ΡΑΜΗΑΟΣΗΔΠ 

έδξαζαλ θαηά ηεο αζξφαο κεηαλάζηεπζεο απαηηψληαο άκεζε απέιαζε φισλ ησλ κεηαλαζηψλ» θαη 

ππνγξάθεη «ΞΔΟ ΞΗΠΡΔΩΠ ΘΑΗ ΞΑΡΟΗΓΝΠ Ν ΑΓΩΛ ΠΛΔΣΗΕΔΡΑΗ. ΑΡΝΛΝΚΖ ΔΘΛΗΘΗΠΡΗΘΖ ΔΘΦΟΑΠΖ 

ΚΑΟΔΠ ΡΑΜΗΑΟΣΗΔΠ.»  

Ζ ΘΗΠΑ πηζηεχεη φηη ε πην πάλσ δξάζε θαη ηα ηξία πξφζθαηα πεξηζηαηηθά ξαηζηζηηθήο βίαο ζηε Ιάξλαθα 

δελ είλαη άζρεηα κεηαμχ ηνπο, αιιά ζπζρεηίδνληαη. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε ΘΗΠΑ αλεζπρεί γηα φηη ηα πην 

πάλσ πεξηζηαηηθά είλαη εθθάλζεηο θαη απνηειέζκαηα νξγαλσκέλεο ξαηζηζηηθήο βίαο. Δπίζεο, ε ΘΗΠΑ 

εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηεο γηα ηελ κε απνηειεζκαηηθή κέρξη ζήκεξα δηεξεχλεζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ 

ζέκαηνο απφ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο. 

Ζ ΘΗΠΑ θαηαδηθάδεη έληνλα ην λέν ζνβαξφ επεηζφδην ξαηζηζηηθήο βίαο θαη θαιεί ηφζν ηνλ Αξρεγφ 

Αζηπλνκίαο φζν θαη ηελ Αξρή θαηά ηνπ Οαηζηζκνχ θαη ησλ Γηαθξίζεσλ, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπο, λα δηεξεπλήζνπλ ην πεξηζηαηηθφ, αιιά θαη ην ελδερφκελν νξγαλσκέλεο ξαηζηζηηθήο βίαο. Δπίζεο, 

θαινχκε ηελ πνιηηεία λα αμηνινγήζεη ηα δεδνκέλα θαη λα ιεθζνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κέηξα 

πξνηνχ ην θαηλφκελν ηεο ξαηζηζηηθήο βίαο ηεζεί εθηφο ειέγρνπ. 

Ρέινο, ε ΘΗΠΑ θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα πξνβεί ζηελ παξαρψξεζε νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο ηα ζχκαηα 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ηνπ Θέληξνπ ηεο Ξαιαηζηηληαθήο Θνηλφηεηαο. 

ΘΗΠΑ – Θίλεζε γηα Ηζφηεηα, Πηήξημε, Αληηξαηζηζκφ, 29 Απξηιίνπ 2010.  
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 ‘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 self-

restraint 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: https://web.archive.org/web/20100101133847/http://cyprus-mail.com/cyprus/we-ll-come-night-and-

find-you-traitor/20091229 
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Ο ξαηζηζκόο βγήθε ζηνπο δξόκνπο (22/07/10) 

 

 
Λεαξνί κε θαλέιεο ηνπ ΔΙΑΚ μπινθφξησζαλ λεαξφ Ληγεξηαλφ ζηε ιεσθφξν Καθαξίνπ 

 

 

Μπινθφπεζαλ λεαξφ ζην θέληξν ηεο Ιεπθσζίαο κπξνζηά ζηα κάηηα πεξαζηηθψλ. Νη λεαξνί δελ 

ζηακάηεζαλ αθφκα θαη φηαλ ν αιινδαπφο θηππήζεθε απφ δηεξρφκελν απηνθίλεην, πξνθαιψληαο πιηθέο 

δεκηέο θαη ζε απηφ 

  

 
 

O ξαηζηζκφο θνξάεη καχξε θαλέια θαη ρηππάεη κεηαλάζηεο... γηαηί ελνριείηαη απφ ην ρξψκα ηνπο θαη 

απφ ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ Θχπξν. Αθφκα έλα θξνχζκα ξαηζηζηηθήο βίαο ζεκεηψζεθε ηελ πεξαζκέλε 

Ρξίηε ην βξάδπ ζηελ θαηάκεζηε απφ θφζκν ιεσθφξν Καθαξίνπ, ζην θέληξν ηεο Ιεπθσζίαο. 

Ξξσηαγσληζηέο νη γλσζηνί «παηξηψηεο» ηνπ γιπθνχ λεξνχ θαη ζχκα έλαο αιινδαπφο θνηηεηήο απφ ηε 

Ληγεξία πνπ γηα λα γιπηψζεη έπεζε πάλσ ζε δηεξρφκελν απηνθίλεην. 

  

Πχκθσλα κε απηφπηεο κάξηπξεο, γχξσ ζηηο έληεθα ην βξάδπ, ιίγν κεηά ηε ιήμε ηεο εθδήισζεο ζην 

Ιήδξα Ξάιαο γηα θαηαδίθε ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο, άγλσζηνη νη νπνίνη θνξνχζαλ καχξεο κπινχδεο κε 

ην έκβιεκα ηνπ Δζληθνχ Ιατθνχ Κεηψπνπ (ΔΙΑΚ), θαηαδίσμαλ θαη μπινθφξησζαλ ηνλ 25ρξνλν 

Ληγεξηαλφ, ν νπνίνο έηπρε εθείλε ηελ ψξα λα πεξλά απφ ηε ιεσθφξν. Πχκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ 

εμαζθάιηζε ν «Ξ», ην βξάδπ ηεο Ρξίηεο ππήξμε θαη άιιν πεξηζηαηηθφ κε πξσηαγσληζηέο 

καπξνθνξεκέλνπο λεαξνχο πνπ έθεξαλ εκβιήκαηα ηνπ ΔΙΑΚ θαη επηηέζεθαλ ζε αιινδαπνχο. 

  

 

Σα γεγνλόηα 

 

Θακψλεο ζηηο θαθεηέξηεο ηεο Καθαξίνπ έκεηλαλ κε ην ζηφκα αλνηθηφ φηαλ είδαλ έλαλ αιινδαπφ λα 

ηξέρεη παληθφβιεηνο θαηαδησθφκελνο απφ νκάδα πεξίπνπ δέθα λεαξψλ πνπ θξαηνχζαλ ξφπαια θαη 

ινζηνχο. Νη λεαξνί θνξνχζαλ θαλέιεο ηνπ ΔΙΑΚ ην νπνίν νπθ νιίγεο θνξέο έρεη εθθξάζεη δεκνζίσο 

ξαηζηζηηθέο ζέζεηο θαη απφςεηο. Ν 25ρξνλνο αιινδαπφο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα μεθχγεη απφ ηελ καλία 

ησλ λεαξψλ θηππήζεθε απφ δηεξρφκελν απηνθίλεην πνπ νδεγνχζε γπλαίθα κε απνηέιεζκα λα 

αθηλεηνπνηεζεί ζε πεδνδξφκην έμσ απφ γλσζηφ θαηάζηεκα ηεο ιεσθφξνπ. Ρφηε νη λεαξνί πξφιαβαλ ην 

Ληγεξηαλφ θαη ηνλ μπινθφξησζαλ ελψ μέζπαζαλ θαη ζην απηνθίλεην, ζην νπνίν πξνθάιεζαλ πιηθέο 

δεκηέο. Ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ επεηζνδίνπ, ε νδεγφο θαηήγγεηιε ην πεξηζηαηηθφ ζηνλ αζηπλνκηθφ 

ζηαζκφ Ιπθαβεηηνχ, ν νπνίνο βξίζθεηαη κεξηθά κέηξα πην θάησ. Ν λεαξφο κεηαθέξζεθε κε αζζελνθφξν 

ζην Γεληθφ Λνζνθνκείν Ιεπθσζίαο θαη φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο θέξεη εθδνξέο ζε 

δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζψκαηφο ηνπ θαη ηξαχκα ζην άλσ ρείινο. Ξνιίηεο πνπ βξέζεθαλ ζηε ζθελή 

θαηαδίθαζαλ κε δειψζεηο ηνπο ζηνλ «Ξ» ηελ ηπθιή ξαηζηζηηθή βία ζεκεηψλνληαο ηελ επζχλε πνπ 

θέξνπλ φζνη ππνδαπιίδνπλ ηελ μελνθνβία. Όπσο κάο εμήγεζαλ, ν λεαξφο Ληγεξηαλφο απιά πεξπαηνχζε 

ζην πεδνδξφκην κφλνο ρσξίο λα πξνθαιέζεη ή λα έξζεη ζε αληηπαξάζεζε κε θαλέλαλ. Κάιηζηα, 

ππνζηήξημαλ έληνλα ην γεγνλφο φηη νη λεαξνί ήηαλ κέιε ηνπ ΔΙΑΚ αθνχ θνξνχζαλ κπινχδεο κε ην 

έκβιεκα θαη ην φλνκα ηεο νξγάλσζεο. 

  

Καηαδηθάδεη... ην ΔΛΑΜ 

 

Πε επηθνηλσλία πνπ είρακε κε ηνλ Σξίζην Σξίζηνπ, ζηέιερνο ηνπ ΔΙΑΚ, αλέθεξε πσο δελ είλαη ππέξ 

ηέηνησλ ελεξγεηψλ θαη θαηαδηθάδεη ηέηνηνπ είδνπο πεξηζηαηηθά. Δμήγεζε πσο ηα κέιε ηνπ ΔΙΑΚ 
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πνξεχζεθαλ εηξεληθά πξνο ην Ιήδξα Ξαιάο, φπνπ πξαγκαηνπνίεζαλ δηακαξηπξία γηα θαηαδίθε ηεο 

εηζβνιήο. Ακέζσο κεηά επηβηβάζηεθαλ ζε ιεσθνξεία θαη απνρψξεζαλ. Δμήγεζε επίζεο πσο θαηά ηε 

δηακαξηπξία είραλ ραξίζεη ζε παξεπξηζθφκελνπο κπινχδεο κε ην έκβιεκα ηνπ ΔΙΑΚ, ηνλίδνληαο πσο 

ίζσο θάπνηνη λα εθκεηαιιεχηεθαλ ην πεξηζηαηηθφ απηφ. Όπσο είπε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο 

δέρηεθαλ βξηζηέο απφ ελνίθνπο πνιπθαηνηθίαο ζην θέληξν ηεο Καθαξίνπ φκσο ε πνξεία δελ ζηακάηεζε 

θαη ηα πξάγκαηα δελ μέθπγαλ απφ ηνλ έιεγρν. 

  

Γηεξεπλά ε Αζηπλνκία 

Πε δειψζεηο ηνπ ζηνλ «Ξ» γηα ην πεξηζηαηηθφ ν εθπξφζσπνο ηχπνπ ηεο αζηπλνκίαο, Κηράιεο 

Θαηζνπλνηφο, αλέθεξε πσο ην ζέκα δηεξεπλάηαη κε θάζε ζνβαξφηεηα απφ ηελ αζηπλνκία. Δμήγεζε πσο 

ηφζν ε γπλαίθα ζην φρεκα ηεο νπνίαο πξνθιήζεθαλ πιηθέο δεκηέο φζν θαη ν αιινδαπφο ζα δψζνπλ 

θαηάζεζε ζηελ αζηπλνκία θαη ζα πξνβνχλ ζε θαηαγγειία. Δξσηεζείο εάλ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο φηη νη 

λεαξνί είλαη κέιε ηνπ ΔΙΑΚ, ν θ. Θαηζνπλνηφο αλέθεξε πσο ε αζηπλνκία ζα εμεηάζεη φιεο ηηο 

παξακέηξνπο. Ωζηφζν, φπσο είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ν «Ξ», άξρηζε ε αμηνιφγεζε θσηνγξαθηθνχ 

πιηθνχ, ην νπνίν ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ηελ αζηπλνκία ζηνπο δξάζηεο. 

  

Γεύηεξν πεξηζηαηηθό 

 

Σζεο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο πνξείαο πξνο ην Ιήδξα Ξάιαο, ζηε ιεσθφξν Λερξνχ, κπξνζηά απφ ην 

ρψξν φπνπ βξηζθφηαλ ην Ξαιηφ Λνζνθνκείν Ιεπθσζίαο, δχν αλππνςίαζηνη Ηλδνί θνηηεηέο πεξπαηνχζαλ 

ζην πεδνδξφκν δίπια απφ ηελ πνξεία. Έλαο ΔΙΑΚίηεο, κε καχξν κπινπδάθη, ν νπνίνο έδηλε ζηξαηησηηθά 

παξαγγέικαηα ζηνπο σο επί ην πιείζηνλ πηηζηξηθάδεο πνξεπφκελνπο, εθλεπξίζηεθε ζηε ζέα ησλ δχν 

μέλσλ θνηηεηψλ πνπ έηπρε λα πεξλνχλ απφ ην ζεκείν εθείλν. Κε νπξιηαρηά θαη κε θσλέο θαη κε 

κεξηθνχο απφ ηνπο ππφινηπνπο λα πιεζηάδνπλ απεηιεηηθά, ν ηχπνο απηφο αλάγθαζε ηνπο δχν θνηηεηέο 

λα θχγνπλ θαθήλ θαθψο θαη λα θηλεζνχλ πίζσ πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. Ιίγν ν θφβνο ησλ 

λεαξψλ αιινδαπψλ θαη ιίγν ε παξνπζία ηεο αζηπλνκίαο δελ έδσζαλ ζπλέρεηα ζην πεξηζηαηηθφ. 

 

 

ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ ΣΑΡΕΖΑΞΝΠΡΝΙΝ 

22/07/2010 - 14:18 

 

Ξεγή: http://www.politis-news.com/cgibin/hweb?-A=201179&-V=articles 
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''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 Αλαξρηθψλ, έπεηηα απφ ηελ πξφζθαηε 

επίζεζε ελαληίνλ ηνπ Ληγεξηαλνχ θνηηεηή εθ κέξνπο 15 ξνπαινθφξσλ ηνπ εζληθηζηηθνχ ΔΙΑΚ. Ρν 

επεηζφδην ηεο Ρξίηεο δελ ήηαλ ην πξψην παξφκνην πεξηζηαηηθφ, επηζεκαίλεηαη ζε αλαθνίλσζε ηνπ 

Ξιαλφδηνπ Πηεθηνχ Γξφκνπ, αθνχ «ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη έμαξζε ηνλ λενθαζηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ηα απνηειέζκαηα είλαη μπινδαξκνί, ηξακπνπθηζκνί, ςπρνινγηθή θαη ιεθηηθή 

βία ελαληίσλ αλζξψπσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην αξξσζηεκέλν πξφηππν ησλ αηφκσλ απηψλ: κεηαλάζηεο, 

αθηηβηζηέο, θνηηεηέο, νκνθπιφθηινη θηι.» Άιια παξφκνηα πεξηζηαηηθά, επηζεκαίλεηαη ζηελ αλαθνίλσζε, 
απνδεηθλχνπλ πσο ην πξφβιεκα δελ είλαη κεκνλσκέλν: 

- Ρξακπνπθηθή επίζεζε 20 αηφκσλ ζε 12ρξνλνπο Ρ/Θ καζεηέο ζηελ Αγγιηθή Πρνιή, Λνέκβξεο 06 

- Φαζηζηηθφ πνγθξφκ ελαληίσλ καγαδηψλ κεηαλαζηψλ ζηελ Ξαιηά Ιεπθσζία, Γεθέκβξεο 08 

-Δπίζεζε 40 αηφκσλ ζε Αθξηθαλή καζήηξηα ζε ζρνιηθφ αγψλα βφιετ, Γεθέκβξεο 08 

-Δπίζεζε θαη ηξακπνπθηζκνί ζην θνηλσληθφ θέληξν «Φαλάξη ηνπ Γηνγέλε», Γελάξεο 09 

-Κεηά απφ αληηθαηνρηθή πνξεία ηνλ Ηνχιε ηνπ 09, 3 άηνκα θηππήζεθαλ απφ νκάδα 15 ξνπαινθφξσλ. 

-Πηηο 9/10/09 άηνκα πνπ θάζνληαλ ζην πξναχιην ηεο εθθιεζίαο Φαλεξσκέλεο, δέρηεθαλ επίζεζε απφ 
άηνκα πνπ θψλαδαλ «απηή είλαη ε εθθιεζία καο». 

-Νπθ νιίγεο θνξέο, κεηά απφ αγψλεο ηνπ ΑΞΝΔΙ, ηξακπνχθνη πξνθάιεζαλ δεκηέο ζε Ρ/Θ απηνθίλεηα. 

-Πηηο 13/12/09, 2 άηνκα δέρηεθαλ επίζεζε κε ζπξέη θαη ξφπαια ζηελ πεξηνρή Φαλεξσκέλεο. 

Απηέο νη νκάδεο (ζ.ζ. ηχπνπ ΔΙΑΚ), «ζεσξνχλ ηνπο κεηαλάζηεο ππεχζπλνπο γηα ηελ αλεξγία θαη ηελ 

θξίζε. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν ξίρλνπλ ζηάρηε ζηα κάηηα ηνπ θφζκνπ, θάλνληαο ηνλ λα λνκίδεη πσο γηα ηα 

νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν ηφπνο επζχλνληαη νη κεηαλάζηεο. Πε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ ζεζπηζκέλν ξαηζηζκφ (ε θαζεαπηή ιεηηνπξγία ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, ην «δηαίξεη 

θαη βαζίιεπε») δηθαηνινγείηαη έηζη θαη ε πνιηηηθή ηνπο χπαξμε θαη θαηαθέξλνπλ λα δηεηζδχνπλ ζηνλ 

θνηλσληθφ ηζηφ, δηαβξψλνληαο ηνλ θαη πξνθαιψληαο θνηλσληθέο εληάζεηο. Ρν θξάηνο θαη ην ζχζηεκα 

επλννχληαη απφ απηήλ ηελ θαηάζηαζε αθνχ ζπγθαιχπηνληαη νη δηθέο ηνπο επζχλεο γηα ηελ θνηλσληθφ-

νηθνλνκηθή θξίζε.» 

Ζ πξφηαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Έλσζεο 

Αλαξρηθψλ, είλαη λα θηππεζεί ην πξφβιεκα ζηε ξίδα ηνπ νχησο ψζηε λα κελ έρνπλ ηα ζηνηρεία απηά 

πνιηηηθφ ππφβαζξν λα δξνπλ. Γειαδή, «γηα λα επηηεπρζεί ε απνκφλσζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, 

ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπηζηεί παξάιιεια θαη ν ζεζπηζκέλνο ξαηζηζκφο αθνχ ην θξάηνο θαη ην ζχζηεκα 

εθ ηεο θχζεο ηνπο πξνθαινχλ ηε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηελ θνηλσλία. Απηφ είλαη ππφζεζε νιφθιεξεο 
ηεο θνηλσλίαο θαη κφλν απηήο.» 

Ζ αληηθαζηζηηθή εθδήισζε ζα ιάβεη ρψξα ηελ Ξέκπηε ζηηο 18:00, ζηελ Ξιαηεία Διεπζεξίαο. 

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

Άγξηεο ζπκπινθέο κεηαμύ εζληθηζηώλ θαη παξεπξηζθνκέλσλ ζε αληηξαηζηζηηθό 
θεζηηβάι  (5/11/10) 

Ζκεξνκελία: 05.11.2010 | 23:02 

Ρεο Σξηζηηάλαο Βσληάηε 

 

Πην πιάη ησλ εζληθηζηψλ, ζχκθσλα κε δηαζηαπξσκέλεο πιεξνθνξίεο ηεο ηζηνζειίδαο καο, έδσζε ην 

παξψλ ηνπ θαη ν βνπιεπηήο ηνπ ΓΖΘΝ, Εαραξίαο Θνπιίαο. 

Βίαηα επεηζφδηα εθηπιίρζεθαλ ζήκεξα ην απφγεπκα ζηελ παξαιηαθή ιεσθφξν Φνηληθνχδσλ ζηε 

Ιάξλαθα, κεηαμχ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε εζληθηζηηθέο πνξείεο θαη παξεπξηζθνκέλσλ ζην εηήζην 

αληηξαηζηζηηθφ Φεζηηβάι ''Rainbow'' ''Θχπξηνη θαη Κεηαλάζηεο Δλσκέλνη ελάληηα ζηελ Θξίζε'' πνπ 

δηνξγαλψλεη ε ΘΗΠΑ. 

 

Νη πξψηεο πιεξνθνξίεο ηνπ www.kathimerini.com.cy θάλνπλ ιφγν γηα πεξηζζφηεξνπο απφ πέληε 

ηξαπκαηίεο, έλαο εθ ησλ νπνίσλ ελδέρεηαη λα είλαη ζνβαξά, αθνχ δέρηεθε καραηξηέο. 

 

Ρν κέησπν ην εζληθηζηψλ –ην νπνίν απνηεινχληαλ απφ ηελ νξγάλσζε «Θίλεκα Διιεληθήο Αληίζηαζεο», 

ην «Ξαγθχπξην Αληηθαηνρηθφ Θίλεκα» (ΞΑΘ) θαη ηελ «Θίλεζε γηα ηε Πσηεξία ηεο Θχπξνπ»- παξέιαζε 

θσλάδνληαο πβξηζηηθά ζπλζήκαηα ελαληίνλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ επνίθσλ, θαιψληαο παξάιιεια ζε 

αγψλα «ελαληίνλ ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο», θαηά «ηεο ηζιακνπνίεζεο ηεο παηξίδαο», θαη «άκεζε 

θαηάξγεζε ησλ πξνθιεηηθψλ επηδνκάησλ θαη ησλ ινηπψλ ππεξπξνλνκίσλ ησλ δήζεσλ πνιηηηθψλ 

πξνζθχγσλ». 

 

Πην πιάη ησλ εζληθηζηψλ, ζχκθσλα κε δηαζηαπξσκέλεο πιεξνθνξίεο ηεο ηζηνζειίδαο καο, έδσζε ην 

παξψλ ηνπ θαη ν βνπιεπηήο ηνπ ΓΖΘΝ, Εαραξίαο Θνπιίαο. 

 

Γχξσ ζηηο 19:30 ε πνξεία ησλ εζληθηζηψλ μεθίλεζε απφ ηελ πιαηεία Δπξψπεο θαη δηακέζνπ ηεο 

παξαιηαθήο ιεσθφξνπ πνξεπφηαλ πξνο ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Ιαδάξνπ, φηαλ ζε θάπνηα ζηηγκή άηνκα 

πνπ παξαθνινπζνχζαλ ην αληηξαηζηζηηθφ Φεζηηβάι αλέθνςαλ ηελ παξαιηαθή ιεσθφξν θαη ηα 

πεδνδξφκηα θαη θψλαδαλ ζπλζήκαηα ππέξ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

 

Ηζρπξή αζηπλνκηθή δχλακε παξελέβε αιιά δελ θαηάθεξε λα απνηξέςεη ηα επεηζφδηα κεηαμχ ησλ δχν 

πιεπξψλ. Κηα γπλαίθα αζηπλνκηθφο ηξαπκαηίζηεθε ζην θεθάιη φηαλ ξίθζεθε θαξέθια ελαληίνλ ηεο. 

Ρξεηο άιινη κεηαλάζηεο μπινθνπήζεθαλ ελψ έλα λεαξφ θνξίηζη δέρηεθε πέηξα ζην θεθάιη. 

 

Πχκθσλα κε απηφπηεο κάξηπξεο πνπ κίιεζαλ ζην www.kathimerini.com.cy, νη εζληθηζηέο πέηαμαλ 

πέηξεο, θαξέθιεο, κπνπθάιηα, μχια, θσηνβνιίδεο θαη βφιηα ελαληίνλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ ζην 

αληηξαηζηζηηθφ θεζηηβάι, ελψ «δε δίζηαζαλ λα ζπξψμνπλ αθφκα θαη κηθξά παηδηά πνπ έπαηδαλ ζην ρψξν 

ηνπ θεζηηβάι». 

 

Αθφκα, απηφπηεο κάξηπξαο πνπ ζπκκεηείρε ζην θεζηηβάι αλαθέξεη πσο «ε αζηπλνκία αληί λα 

πξνζηαηεχζεη 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 Γεκνθξαηηθνχ 

Ππλαγεξκνχ, Ράζνο Κεηζφπνπινο. 

 

Δθηά άηνκα έρνπλ ζπιιεθζεί θαη αλακέλεηαη λα θαηεγνξεζνχλ γξαπηψο. 

 

 
Ξεγή: http://kathimerini.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&artid=31155 

 

 

 

 



 

28 

 

Έμαξζε ξαηζηζηηθώλ επηζέζεσλ ζηελ Κύπξν (15/11/10) 

 

15 Λνεκβξίνπ 2010 

 

20-7-2010 

 

Νκάδα 25 ξνπαινθφξσλ επηηέζεθε ζε Ληγεξηαλφ ζηε Ιεσθφξν Καθαξίνπ ρσξίο νπνηνδήπνηε ιφγν. Νη 

δξάζηεο πνπ ήηαλ ληπκέλνη νκνηφκνξθα θαη θξαηνχζαλ ξφπαια θαη ηζηνχο ζεκαίαο άξρηζαλ λα 

θπλεγνχλ ηνλ άηπρν Ληγεξηαλφ ν νπνίνο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα μεθχγεη έπεζε πάλσ ζε δηεξρφκελν 

απηνθίλεην κε απνηέιεζκα λα ηνλ πξνιάβνπλ θαη λα ηνλ μπινθνξηψζνπλ άγξηα. 

 

 Γεθέκβξεο ηνπ 2008 

 

Καδηθέο επηζέζεηο ζε θαηαζηήκαηα πνπ αλήθνπλ ζε κεηαλάζηεο ζηελ πεξηνρή ηεο παιηάο Ιεπθσζίαο.  

 

 Λνέκβξηνο 2006 

 

Δπίζεζε ελαληίνλ ηνπξθνθχπξησλ καζεηψλ ζηελ Αγγιηθή Πρνιή. 

 

 Ηαλνπάξηνο 2009 

 

Δπίζεζε ελαληίνλ αηφκσλ ζπγθεληξσκέλσλ ζην θνηλσληθφ θέληξν «Φαλάξη ηνπ Γηνγέλε». 

 

 2008-2010 

Πεηξά επηζέζεσλ θαηά Δ/Θ θαη αιινδαπψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Φαλεξσκέλεο. 

 

 Ρα πην πάλσ είλαη κφλν κεξηθά απφ ηα πνιιά πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ηα ηειεπηαία ρξφληα 

απφ νκάδεο λεαξψλ πνπ κε κνλαδηθφ θίλεηξν ηελ μελνθνβία θαη ζπλζεκαηνινγία πνπ παξαπέκπεη ζε 

αθξνδεμηέο νξγαλψζεηο επηηίζεληαη αδηαθξίησο ζε φπνηνλ δελ είλαη Έιιελαο ή έζησ δελ ππνζηεξίδεη φηη 

θαη νη ίδηνη. Δίκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε φηη ε Αζηπλνκία παξαθνινπζεί ζηελά ηεο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο θαη γηα απηφ ην ιφγν είρε γίλεη κεγάινο ιφγνο θαη θαηά ηηο πξνπέξζηλεο αληηθαηνρηθέο πνξείεο. Ρν 

ζέκα είλαη φηη κεηά θαη ηα ηειεπηαία πεξηζηαηηθά ηεο πεξαζκέλεο Ξαξαζθεπήο ίζσο πξέπεη θαη ε ζηάζε 

ηεο Αζηπλνκίαο λα αιιάμεη αθνχ ε δηαθξηηηθή παξαθνινχζεζε δελ θέξλεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 

 

 (Ρειεπηαία ελεκέξσζε 15/11/10 11:20) 

 

Ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο έρεη πάξεη ζηελ Θχπξν, ην θαηλφκελν ησλ ξαηζηζηηθψλ δηαζέζεσλ 

ελαληίνλ αιινδαπψλ. Ρα επεηζφδηα ηεο Ξαξαζθεπήο κε ηνπο λεαξνχο, νη νπνίνη μπινθφπεζαλ 

αλππνςίαζηνπο πνιίηεο, απνδεηθλχνπλ ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο.  Κεηαμχ ησλ ζπκάησλ πεξηιακβάλνληαη 

δχν αιινδαπνί, έλαο Αγγινθχπξηνο θαη κηα Δ/θ γηαηξφο. 

 

Ζ Αζηπλνκία αλεζπρεί ηδηαίηεξα γηα ηα θαηλφκελα απηά δήισζε ζην Οάδην Ξξψην ν Αζηπλνκηθφο 

Γηεπζπληήο Ιεπθσζίαο, Θχπξνο Κηραειίδεο, ν νπνίνο δελ απέθιεηζε ην ελδερφκελν  λα πξφθεηηαη γηα 

κέιε θάπνηαο νκάδαο. 

 

Ξξνρσξψληαο έλα βήκα πην πέξα, ν θ. Κηραειίδεο απνθάιπςε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Αζηπλνκίαο φηη δελ 

πξφθεηηαη γηα ηπθιά ρηππήκαηα, αιιά γηα επηζέζεηο ξαηζηζηηθψλ ζηνηρεηψλ ελαληίνλ αιινδαπψλ. Ν θ. 

Κηραειίδεο δηεπθξίληζε φηη ε Δ/θ γηαηξφο ρηππήζεθε θαηά ιάζνο, θαζψο εθιήθζεθε σο αιινδαπή. 

 

Πην κεηαμχ, ζηε  ζχιιεςε άιισλ δχν λεαξψλ, πνπ θέξνληαη λα ζπκκεηείραλ ζηα επεηζφδηα ζηελ 

Αθξφπνιε ην βξάδπ ηεο Ξαξαζθεπήο πξνρψξεζε ε Αζηπλνκία.   

 

Σζεο ηέζεθαλ ππφ εμαήκεξε θξάηεζε δχν λεαξνί, 17 θαη 18 εηψλ, νη νπνίνη θέξνληαη καδί κε άιινπο λα 

έζπεηξαλ ηνλ ηξφκν ζε γεηηνληέο ηεο Αθξφπνιεο, μπινθνπψληαο ζε έμη πεξηπηψζεηο αλππνςίαζηνπο 

πνιίηεο. 

 

 

 

------------------------------ 
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Γηάηαγκα εμαήκεξεο θξάηεζεο εμέδσζε ην Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην Ιεπθσζίαο ελαληίνλ ησλ δχν 

ζπιιεθζέλησλ ειηθίαο 17 θαη 18 ρξνλψλ, ζρεηηθά κε ηα πεξηζηαηηθά επίζεζεο ελαληίνλ αλππνςίαζησλ 

πνιηηψλ ην βξάδπ ηεο Ξαξαζθεπήο ζηελ πεξηνρή Σίιηνλ ζηε Ιεπθσζία. 

 

Ν 18ρξνλνο ζηελ θαηάζεζή ηνπ θαηνλφκαζε άιια ηέζζεξα άηνκα πνπ θέξνληαη λα εκπιέθνληαη ζηελ 

ππφζεζε. Ν έλαο απφ ηνπ ηέζζεξηο ζπλειήθζε ελψ αλακέλνληαη ηνπιάρηζηνλ άιιεο ηξεηο ζπιιήςεηο. 

 

Σζεο ην απφγεπκα αθφκε έλαο πνιίηεο θαηήγγεηιε ζηελ αζηπλνκία φηη δέρζεθε επίζεζε απφ 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 
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Αίηεζε ΔΛΑΜ ζην ΤΠΔ γηα εγγξαθή ηνπ σο πνιηηηθνύ θόκκαηνο (16/12/10)  
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ΔΛΑΜ: Ό,ηη θαιύηεξν γηα ηε δεκνθξαηία καο, ό,ηη ρεηξόηεξν γηα ηελ θνηλσλία 

καο (09/05/11) 

 

Ρνπ Αληψλε Ξνιπδψξνπ 

 
«Ξαηξησηηζκφο είλαη φηαλ ε αγάπε γηα ηνπο δηθνχο ζνπ αλζξψπνπο έξρεηαη πξψηε. Δζληθηζκφο είλαη φηαλ 

ην κίζνο γηα ηνπο άιινπο έξρεηαη πξψην» Παξι Ληε Γθσι 

 

Ρν ΔΙΑΚ παξνπζίαζε ζηηο 20 Απξηιίνπ ηνπο ππνςεθίνπο βνπιεπηέο ηνπ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ έζεζε ηέξκα 

ζηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο φπνηεο ακθηβνιίεο δηαηππψλνληαλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα σο πξνο ην θαηά πφζνλ 

ζα θαηέξρεην ηειηθψο ζηηο εθινγέο, πξνβιεκαηίδνληαο παξάιιεια ηνλ θάζε πγηψο ζθεπηφκελν πνιίηε. 

Όρη βέβαηα δηφηη ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα απνθάζηζε λα θαηέιζεη ζηηο εθινγέο -θάηη απφιπηα ζεκηηφ θαη 

ζεηηθφ ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα πεη γηα ηε δεκνθξαηία- αιιά γηα ην γεγνλφο φηη ππάξρεη αλάγθε ζηελ 

θνηλσλία γηα κηα ηέηνηα πνιηηηθή πξφηαζε πνπ ην ΔΙΑΚ έξρεηαη λα θαιχςεη. Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αθξαίν θαη εζληθηζηηθφ ιφγν (άιισζηε νη ίδηνη απηνραξαθηεξίδνληαη σο εζληθηζηέο), 

εκκνλή ζηελ θαζαξφηεηα ηνπ έζλνπο αιιά θαη απφ ηνλ θνβηθφ θαη ερζξηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αληηκεησπίδεη ηνπο κεηαλάζηεο. Ξξφθεηηαη γηα κηα νκάδα θαζαξά λενλαδηζηηθή ε νπνία δειψλεη φηη είλαη 

αδειθφ θφκκα κε ηε Σξπζή Απγή (ηεο νπνίαο ν εγέηεο δελ έρεη θαλέλα πξφβιεκα λα ραηξεηά 

λενλαδηζηηθά κπξνζηά ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ηνπ νπνίνπ έρεη εθιεγεί κέινο) 

ελψ έρεη αγαζηή ζπλεξγαζία κε δηάθνξεο άιιεο αθξνδεμηέο νκάδεο. Πε πξφζθαηε ζπλέληεπμε ηνπ, ν 

πξφεδξνο ηνπο, εξσηεζείο θαηά πφζν ην ΔΙΑΚ έρεη σο πξφηππν ηνπ ηνλ Σίηιεξ, απάληεζε κε ην 

εθπιεθηηθφ θαη απνθαιππηηθφ ησλ ζέζεψλ ηνπ: «Ξνηέ δελ δειψζακε φηη πκλνχκε ηνλ Σίηιεξ. Ρνλ Σίηιεξ 

ζα ηνλ θξίλεη ε ηζηνξία» Πιφγθαλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο είλαη ην «Δζληθηζκφο ηψξα! Θχπξνο Γε 

Διιεληθή», ελψ ηα δχν πξψηα ζεκεία ζηελ ηνπνζέηεζε ηεο ηδενινγηθήο ηαπηφηεηαο ηεο φπσο 

αλαγξάθνληαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπο είλαη: «Θπξίαξρε ηδέα θαη πίζηε καο ην ΔΘΛΝΠ θαη ε 

ΦΙΖ» «Ξάλσ απ‟ φια ην ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΑΗΚΑ». Πηηο πην αλαιπηηθέο ζέζεηο ηνπ, ην ΔΙΑΚ αλαθέξεηαη θαη 

ζην εζληθφ καο ζέκα κε ηελ εμήο ζέζε: «Θακηά θηιία θαη θακηά ζπλχπαξμε κε ηνπο Ρνπξθν"θχπξηνπο"». 

Ρα πην πάλσ ηδεψδε θαίλεηαη λα πεγάδνπλ απφ έλα ζεκείν ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ εζληθνζνζηαιηζηηθνχ 

λαδηζηηθνχ γεξκαληθνχ εξγαηηθνχ θφκκαηνο (1920-1945) ζχκθσλα κε ην νπνίν: «Κφλνλ απηνί κε 

γεξκαληθφ αίκα, αλεμαξηήησο πεπνηζήζεσλ, κπνξνχλ λα είλαη κέιε ηνπ Έζλνπο. Ππλεπψο, θαλείο 

Δβξαίνο δελ κπνξεί λα αλήθεη ζην Έζλνο (θαη ζπλεπψο νχηε ζην θξάηνο) 

 

Ρν ΔΙΑΚ φκσο δελ ραξαθηεξίδεη κφλν ν αθξαίνο πνιηηηθφο ιφγνο. Δίλαη λσπέο νη εηθφλεο απφ ηνλ 

μπινδαξκφ ελφο μέλνπ θνηηεηή θαη ελφο Δ/θ δηφηη αξλήζεθε λα πάξεη ην θπιιάδην ηνπο αιιά θαη γηαηί 

δηαθψλεζε κε ηηο ζέζεηο ηνπο, αιιά θαη ηεο πνξείαο ηνπο κε ξφπαια πξνο ην πξνεδξηθφ γηα λα 

δηαηξαλψζνπλ ηελ αληίζεζε ηνπο κε ηνλ άθνκςν νκνινγνπκέλσο ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν πξφεδξνο 

Σξηζηφθηαο αλαθέξζεθε ζηηο επζχλεο ηεο Διιάδαο φζνλ αθνξά ζηελ εηζβνιή. Ρα θαιπκκέλα πξφζσπα, 

ε ηάμε θαη ε ζηξαηησηηθή ηνπο πεηζαξρία θνβίδνπλ ηνλ κέζν πνιίηε, φπσο θαη νη ηνπνζεηήζεηο ζηειερψλ 

ηνπ, ηνπ ηχπνπ «ην θξάηνο πξέπεη λα ιάβεη ηα κέηξα ηνπ γηα λα κελ αλαγθαζηνχλ νη πνιίηεο λα ην 

θάλνπλ». Δίλαη σζάλ λα αηζζάλνληαη φηη βξίζθνληαη ζε απνζηνιή δηάζσζεο ηεο Θχπξνπ, φηη απνηεινχλ 

ην ηειεπηαίν αλάρσκα απέλαληη ζε θάζε ηη κε παηξησηηθφ θαη αλζειιεληθφ, φπσο απηνί βέβαηα ην 

αληηιακβάλνληαη.  

 

πεχζπλεο γηα ην γεγνλφο φηη απηέο νη ηνπνζεηήζεηο γίλνληαη κέξνο ηεο πξνεθινγηθήο αιιά θαη ησλ 

πνιηηηθψλ ζπδεηήζεσλ είλαη φιεο νη πνιηηηθέο δπλάκεηο. Άιιεο γηαηί δελ αληηκεηψπηζαλ ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αλνίγνπλ ην δξφκν ζε ηέηνηεο πνιηηηθέο ηνπνζεηήζεηο, άιιεο γηαηί κε δέιεαξ ην πξφζθαηξν πνιηηηθφ 

φθεινο, λνκηκνπνίεζαλ ζηε ινγηθή ηνπ κέζνπ αλζξψπνπ ηελ μελνθνβία θαη ηνλ ξαηζηζκφ θαη άιιεο 

γηαηί, ζεσξψληαο φηη ε εθθνξά ελφο ηέηνηνπ πνιηηηθνχ ιφγνπ εμππεξεηνχζε ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο 

ελφο αληίπαινπ δένπο, ίζσο θαη λα επηδίσμαλ ηελ ελδπλάκσζε ηεο θσλήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ. 

Κπνξεί ζήκεξα λα θαίλεηαη φηη ε θάζνδνο ηνπ ΔΙΑΚ ίζσο λα επλνεί ηελ Αξηζηεξά. Δίηε γηαηί πηζαλφλ λα 

απνζπάζεη θάπνηα πνζνζηά απφ ηνλ θχξην αληίπαιν ηεο είηε γηαηί θάηη ηέηνην θαζηζηά πην εχθνιν γηα 

απηήλ λα ζπζπεηξψζεη ηνλ ππξήλα ησλ δηθψλ ηεο νπαδψλ. Απηνί φκσο πνπ ζήκεξα αηζζάλνληαη φηη ίζσο 

θαη λα βνιεχνληαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΔΙΑΚ, είλαη απηνί πνπ πηζαλφηαηα ζα πιεγνχλ θαη ζην 

κέγηζην βαζκφ. Θη απηφ θαζψο κε ελδερφκελε έληαμε ηνπ ΔΙΑΚ ζην Θνηλνβνχιην, πιεζαίλνπλ νη 

αληίζεηεο θσλέο εληφο ηεο Βνπιήο, ελψ δπζθνιεχνπλ θαη νη ζπλεξγαζίεο, αθνχ ηα θφκκαηα ηνπ 

θέληξνπ ζα θηλνχληαη φιν θαη δεμηφηεξα γηα λα κελ απνιέζνπλ ςήθνπο. Δπηπιένλ, φια ηα θφκκαηα, 

αθφκα θη αλ ην ΔΙΑΚ δελ πεηχρεη εθινγή ζηε Βνπιή, ζα θιεζνχλ λα ζπδεηήζνπλ απφ ην ίδην επίπεδν 

πιένλ, αθνχ απηφ ζα έρεη πξναρζεί ζε ηζφηηκν ζπλνκηιεηή, ελψ είλαη βέβαην φηη ζα δηαθνξνπνηήζεη ηνλ 

πνιηηηθφ ιφγν ελ γέλεη, θαζηζηψληαο ηνλ αθφκα πην αθξαίν. Ρελ ίδηα ζηηγκή πνπ ην ΔΙΑΚ ζα ζπλερίζεη 
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λα μπινθνξηψλεη φπνην έρεη ειαθξψο πην ζθνχξν ρξψκα απφ εκάο αιιά θαη φπνην εθθξάδεη ακθηβνιίεο 

σο πξνο ηελ νξζφηεηα ησλ ζέζεσλ ηνπ.  

 

Κε ην ΑΘΔΙ λα πξνζπαζεί λα εθκεηαιιεπηεί ην γεγνλφο απηφ ππεξπξνβάιινληαο ηε ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα, ζε κηα πξνζπάζεηα ζπζπείξσζεο ησλ νπαδψλ ηνπ, θαη κε ηα ππφινηπα θφκκαηα, θπξίσο κέζσ 

κεκνλσκέλσλ ηνπνζεηήζεσλ ζηειερψλ ηνπο, λα ζθιεξαίλνπλ πεξαηηέξσ ηε ζηάζε ηνπο -θαηαζέηνληαο 

απφςεηο πνπ εκθνξνχληαη απφ νκνθνβία, εζληθηζκφ θαη θπιεηηθή αλσηεξφηεηα- ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

απνηξέςνπλ νπαδνχο ηνπο λα θαηεπζπλζνχλ πξνο ΔΙΑΚ κεξηά, ηα ρεηξφηεξα έπνληαη. Γηα κηα αθφκα 

θνξά ζχκα ζα είλαη ε κεηξηνπάζεηα, ε ινγηθή θαη ε αμηνπξέπεηα ηφζν ηεο πνιηηηθήο φζν 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 
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Φαζηζηηθή πξόθιεζε ζε βάξνο ηνπ Γ.Πήηηα (18/05/11) 

18 Κάηνο 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κηα πξσηνθαλήο ελέξγεηα ζεκεηψζεθε ζηε Ιεπθσζία ζε βάξνο ηνπ ζπλεξγάηε ηνπ Tvxs θαη ηεο 

θππξηαθήο εθεκεξίδαο «Ξνιίηεο», Γηψξγνπ Ξήηηα, κεηά απφ ηε ζεηξά ξαηζηζηηθψλ επηζέζεσλ πνπ 
έιαβαλ ρψξα ζε βάξνο κεηαλαζηψλ. 

Ν θ. Ξήηηαο βξήθε ην πξσί ηεο Γεπηέξαο ην πίζσ δεμί ηδάκη ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ ζξπκκαηηζκέλν θαη 

κέζα ζε απηφ ππήξρε κηα θφιια πνπ αλέγξαθε κε κεγάια γξάκκαηα «Ζ επφκελε θνξά ζα είλαη ζην 

θεθάιη ζνπ, αλζέιιελα». Ζ θξάζε ήηαλ γξακκέλε αλνξζφγξαθα ζε ειεθηξνληθφ 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 φπσο 

αθξηβψο ήηαλ γξακκέλν γηα λα θαηαδείμεη «ηελ απφιπηε αλνξζνγξαθία θαη αζρεηνζχλε ησλ δήζελ 

Διιελαξάδσλ κε φηη νηηδήπνηε είλαη πξαγκαηηθά ειιεληθφ». 

Πρεηηθά κε ην ζεκείσκα ν ίδηνο πηζηεχεη φηη ππάξρεη πηζαλφηεηα ηελ νξγή ησλ δξαζηψλ λα πξνθάιεζε ην 

άξζξν ηνπ ζην Tvxs θαη ηhn εθεκεξίδα «Ξνιίηεο» κε ηίηιν «Ξεζαίλσ ζαλ ρψξα» ην πεξαζκέλν 

Πάββαην, ζην νπνίν εμέθξαζε ηηο απφςεηο ηνπ γηα ην «πψο έθηαζε ε ειιεληθή θνηλσλία λα 

θαηαθεξκαηηζηεί ζε ηφζεο κπξηάδεο θνκκάηηα, γηα λα θηάζνπκε απηή ηε ζηηγκή ζην ζεκείν λα 

πεξηθέξεηαη αλελφριεηε ε εγθιεκαηηθή ζπκκνξία ηεο Σξπζήο Απγήο θαη λα θάλεη πνγθξφκ ηφζν θαηά 
ησλ αλππεξάζπηζησλ κεηαλαζηψλ, φζν θαη ζε νηηδήπνηε ην δηαθνξεηηθφ». 

Πε εξψηεζε πνπ ηνπ έγηλε γηα ην αλ ηνλ θφβηζε ε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα, ν θ. Ξίηηαο απάληεζε φηη 

αζθαιψο θνβήζεθε, σζηφζν, ζεκείσζε φηη αλ ληθεζεί απφ ην θφβν, ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη λα γξάθεη 

ειεχζεξα. Γελ πξνέβε πάλησο ζε θαηαγγειία ζηελ αζηπλνκία θαη νχηε πξφθεηηαη λα ην θάλεη θαζψο 
ζεσξεί φηη ην δήηεκα αθνξά ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θη φρη 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 
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An assessment of overall trends and patterns (Extract from Racist Violence 

in Cyprus Report) (Μάξηεο 2011) 

March 2011 

Due to the historical background of the ethnic conflict in Cyprus and the ongoing segregation of the 

two local communities, it is not surprising that there has been very little said or done to tackle 

discrimination, racism and racist violence in Cyprus. Research on race and migrant related 

discriminatory practices and racism is still very rare as monitoring systems are either inadequate or 

non-existent. The prominent position of the „Cyprus problem‟ in every political debate has resulted in a 

weak tradition of anti-discrimination laws and policies. Racism has never really been a priority issue for 

any government, nor for the civil society, with the exception of a few independent NGOs such as KISA, 

which usually lack funding and support. Under such circumstances, NGOs in Cyprus are restrained 
when challenging unjust policies and discriminatory practices. 

In addition, crimes related to racist violence are not properly documented by the Cyprus police, either 

because of institutional racism that exists or because of the authorities‟ tendency to ignore issues 

related to migrants and racism altogether. The intention of this report is to produce an overview and a 

brief analysis of data available from sources such as national daily newspapers and NGO reports. The 

latter constitute a vital source of information on cases of racist violence. Furthermore, they include 

cases that victims never intended to report to the police, which is often the case when the victims 
concerned have insecure residence status or, perhaps, little confidence in the police. 

Evidently, there is no comprehensive monitoring system regarding racial discrimination and violence, 

just as there has been relatively little interest in racial victimisation (or even other kinds of criminal 

victimisation) of migrants or other ethnic communities in Cyprus. Since no accurate official data on 

racist violence in Cyprus has ever been published, it is impossible to cite statistics on the number of 

racist crimes in the country. Nonetheless, according to NGO reports and newspaper articles, there have 
been a large number of racist incidents since early 2000. 

Furthermore, due to the fact that Cyprus only became a host country of migrants since the 1990‟s and 

of asylum seekers since 2000, the tensions and the ongoing bi-communal conflicts between the Greek 

Cypriot and the Turkish Cypriot communities perpetuate xenophobic perceptions towards groups of 

different religious or ethnic origins, other than the dominant groups. This pattern of intolerance is 

becoming more and more evident and as a result it has evolved into racist crime and violence against 

the increasing number of migrants from various countries. At the same time, Cypriot media 
irresponsibly and continually exploit this trend, fuelling the xenophobic character of the society. 

In recent years there is a noticeable rise in anti racial behaviour and race related mob attacks. Very 

recently in July 2010, in the centre of the capital Nicosia, during a demonstration by the ultra-

nationalist youth group ELAM (Greek popular front), some Asian students were chased and a Nigerian 

passer-by was badly beaten and forced into the path of a moving car just because of his colour and 
race. 

Last year on 29 December 2009, the same ultra-nationalist group, organized the first ever fascist and 

nationalistic march in the centre of Nicosia with an estimated 80 - 150 people participating. They were 
carrying a banner saying „every foreign worker equals an unemployed Greek‟. 

In April 2010, the Palestinian cultural centre of Larnaca was burned down by unknown persons. 

However, taking into account previous attacks on the centre and various racist slogans frequently 
written on its walls, it is assumed that the motive was racist and nationalistic. 

Another problem is racism in sports; some football fans openly display their racist behaviour, for 

example spraying graffiti swastikas or using provocative banners with nationalist slogans. In 2009 

APOEL a local club was charged by UFEA due to the racist behaviour by its supporters. Furthermore, on 

19th February 2009 a group of Turkish Cypriots were attacked by Appollon Football Club hooligans. 

After the game, football fanatics attacked Turkish Cypriot cars while they were waiting at traffic light 
junction. 



 

35 

 
Moreover, according to the media, there are often reported incidents of racist attacks against Turkish 

Cypriots since the partial lifting of the restrictions to freedom of movement on the island in 2003. 

However, the penalties given were not very effective. 

In November 2006, 15 to 20 Greek Cypriot teenagers, believed to be members of an ultranationalist 

group, entered the grounds of the English School and attacked a group of the school's Turkish Cypriot 

students, causing minor injuries. In February 2009 a Turkish Cypriot cemetery in Limassol was 

attacked by unknown persons, destroying headstones and causing other material damage. In addition, 

there is an increase in the number of extreme nationalist web-sites and blogs which include hatred and 
racist verbal attacks against migrants and the Turkish Cypriots. 

The European Network of Legal Experts which reviews the latest developments in EU anti-

discrimination laws and policies in Member States makes no reference to race or migrant-related issues 

regarding anti-discrimination laws and practices of Cyprus, which may account for the government‟s 

disregard of racism and discrimination. 

Although Cyprus has officially developed a relatively good system on collecting data for various 

statistical purposes, there are no data collection mechanisms in place with regard to racist violence. 

Therefore, the full extent of racist crime in Cyprus is overshadowed by the lack of adequate official 

data. Although the police keep annual records on all crimes committed, it appears that only two racist 

crimes were committed in 2005, eighteen in 20065, three in 2007, six in 2008 and eight in 2009. 

However, according to relevant data collected by NGOs these numbers are not accurate and thus fail to 
reflect the actual dimension of racist violence and crime in Cyprus. 

This is due mainly to two factors: 1) racist crimes are often not reported to the police out of fear, 

especially when irregular-migrants are involved and 2) those racist crimes that are reported to the 

police are rarely classified as such, but are treated as common penal law offences. Furthermore, there 

is no information available as to whether recorded racist crimes have been prosecuted as such or as 

common penal law offences. Even when some cases were recorded as racist crimes and prosecuted as 

such, there is no evidence to suggest that Cypriot courts considered racial motivation to be of any 

significance when imposing penalties due to the lack of legislative provisions to that effect. What‟s 

more, the above statistics do not seem to include incidents of racist behaviour or racist violence 

committed by police officers, a phenomenon that is not so rare according to NGOs. It is worth 

mentioning that racist violence committed by police officers does not form part of the statistical 

information available on the official website of the Cyprus police, even though relevant records are 
kept in file. 

In 2007 the lack of national data on hate crimes in Cyprus was highlighted in the annual report of the 

Fundamental Rights Agency (FRA) when FRA reported that Cyprus claimed not a single case of racist 

violence. The Chairman of the House of Parliament Human Rights Committee stated „we didn‟t hand in 

a report, because we believe there is no racism in Cyprus‟. In 2009 the European Commission against 

Racism and Intolerance noted in its report that „the situation continues to be worrying‟ in Europe and 

an increase in racist violence and crime is reported in Bulgaria and Cyprus. 

In some instances, ministry officials have also been accused of covering up incidents of racist violence. 

More precisely, officials of the Ministry of Education and Culture were accused by the Ombudsman for 
ignoring a racist attack against a 15 year old African Cypriot which is mentioned below. 

It is also repeatedly demonstrated that the police make wide use of violence on a regular basis. The 

use of violence against migrants and the mass violation of their rights by the police is an area of grave 

concern to human rights organizations and other NGOs and agencies. This is also mentioned in 

international reports. In 2009 the Ombudsman which also functions as the Authority against Racism 

and Discrimination, criticised the police for „stubbornly refusing to acknowledge racist incidents and to 

confront them with the necessary decisiveness‟. The report mentioned an incident where a gang of 30 

Greek Cypriot youths rampaged through a village (Ypsonas), verbally and physically abusing migrants 

living in the area and vandalizing their properties. The youths used sticks, iron pipes and stones in 

their attacks, leaving four victims – two individuals from Great Britain, one from Romania and another 

one from Bulgaria - with injuries requiring hospital treatment. When the perpetrators were arrested, 

they admitted that they aimed to ‟hit any foreigner they came across and teach them not to make 

trouble‟, while also shouting ‟foreigners out of Ypsonas‟ and „we‟re going to bury you all‟. However, the 

police decided not to charge them on racist violence but on other, lesser, charges, such as causing 



 

36 

 
actual bodily harm, public aggression, and malicious damage to property, etc. Other international 

human rights organizations, such as Amnesty International, have also highlighted this kind of abuse of 

power by the police. Moreover, the Country Report on Human Rights Practices in Cyprus – 2009 states 

that ‟there were reports of police abuse and degrading treatment of persons in custody and asylum 
seekers‟. 

Acts of racist violence are usually silenced and not treated with due consideration in Cyprus. Even in 

the most blatant cases of racist violence are reduced to isolated incidents and do not acknowledge the 

extent of the problem of racist violence and crime in Cyprus. By having such an approach there is no 

need to give it proper consideration. It is against this background that NGOs in Cyprus make every 
effort to record, review and assess racist violence. 

 

Typical case study 

 

On 18 December 2008, forty teenagers attacked a 14-year-old Cypriot girl, whose family had 

repatriated from Sudan, after her team won a volleyball match. The youths reportedly shouted racist 

comments while punching and kicking her repeatedly, thus resulting in the girl‟s hospitalisation with 

serious injuries. The incident was reported by the father of the victim, but despite several attempts his 

complaint was never documented. 

In fact, when the police were informed of the incident, soon after it occurred, their only measure to 

protect the girl was locking her in the school until her father arrived to take her to the hospital. 

According to the Executive Director of KISA, no one was arrested, no statements were taken and no 

one was charged for that violent crime. KISA brought the matter to the attention of the media, 

submitted a formal complaint to the Ombudsman and reported the father‟s failed attempts to give a 
statement to the police. 

According to a press release made by KISA, „this is one of the most serious crimes concerning racist 

violence in Cyprus, since the sole reason of the attack was the young girl‟s skin colour‟14. KISA also 

criticised the police for failing to demonstrate any sense of sympathy towards incidents of racist 

violence, as well as for their failure to record such incidents. It is noteworthy that KISA held a protest 
demonstration in an effort to raise awareness about racist violence. 

A few months later, the Ombudsman 15 compiled a report that accused officials from the Ministry of 

Education and Culture for attempting to cover up the racist attack against the 14-year-old Cypriot pupil 

of African descent16. The report also noted the apparent reluctance of police officers to file a formal 

report, but stressed that one report was eventually filed after the Ombudsman office interfered. The 

report stated that „the relevant authorities are silent on the real parameters of the incident. We get an 

image of an education system that is obviously confused and refuses to accept the nature of this racist 

incident‟. 

The school‟s board of teachers investigated the incident and decided to expel one student and 

suspended five others for a few days. However, the punishment that was delivered was not intended to 

reprimand the pupils‟ racist conduct, but to redress the insults that the said pupils directed at the 

deputy headmistress of the school. Likewise, while the Secretary of the Cyprus Secondary Teachers 

Union (OELMEK) 17 condemned the incident, he refused to acknowledge its racist nature saying that 
‟we will not accept under any circumstances that there is racism in our schools‟. 

 

Ξεγή: Chowdhury Sharif & Kassimeris, Christos. Racist Violence in Cyprus, Published by the European 

Network against Racism (ENAR) in Brussels, March 2011, with the support of the Community 

Programme for Employment and Social Solidarity - PROGRESS (2007-2013) and the Open Society 

Foundations. Link: http://www.policycenter.eu/wp-content/uploads/2010/10/Racist-Violence-Romania-
online.pdf 
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ΠΧ ΠΔΡΙΓΡΑΦΔΙ ΣΟΝ ΞΤΛΟΓΑΡΜΟ ΣΟΤ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΙΣΔ (23/03/11) 

«Εεζηαίλνπκε ην αβγφ ηνπ θηδηνχ» 

 
 

Κε εκθαλή αθφκα ηα ζεκάδηα ηεο βίαηεο επίζεζεο, ν θ. Κηράιεο Ρζηάθθαο θάλεη έθθιεζε πξνο ηνπο 

αξκφδηνπο λα πεξηνξίζνπλ ηα θαηλφκελα ξαηζηζηηθήο βίαο, φζν είλαη αθφκα 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 απφ ηηο νρηψ, ε ψξα είρε πάεη δσδεθάκηζε θη είρε βγάιεη κνλάρα 5,5 επξψ 

κεξνθάκαην, φκσο δελ παξαπνληέηαη - ηνπ αξθεί λα ηα βγάδεη πέξα απιψο θαη λα ζπνπδάδεη ηηο δπν 
θφξεο ηνπ πνπ ‟λαη θνηηήηξηεο ζηελ Αζήλα. 

Ζ κία αζθνχκελε δηθεγφξνο θη ε άιιε θνηηήηξηα ζην ηκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Ξαξαπάλσ απφ ρξήκαηα, ν θ. Κηράιεο έρεη λα ηνπο κεηαδψζεη ηηο ηδέεο ηνπ θαη 

γηα ηελ αγάπε ηνπ γηα ηνλ άλζξσπν. «Ρα θνξίηζηα κνπ ηα γαινχρεζα θαη ηα κεγάισζα πάληα κε 

γλψκνλα ηηο παλαλζξψπηλεο αμίεο. Γελ ηα δειεηεξίαζα κε ζξεζθείεο, κε ηδενινγήκαηα. Ξάληα κε 

γλψκνλα ην γεγνλφο φηη φινη νη άλζξσπνη ζ‟απηφ ηνλ πιαλήηε έρνπλ δηθαίσκα ζηε δσή. Απηφ πξέπεη λα 

ππεξαζπηδφκαζηε, ηε δσή θαη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. Όηαλ έθπγαλ λα ζπνπδάζνπλ, ηνπο είπα ‟δελ 

έρσ ηίπνηα, νχηε ιεθηά, νχηε ηίπνηα. Αιιά ζα ζαο δψζσ κε φιε κνπ ηε δχλακε κηα ζπκβνπιή: Λα 

κνξθσζείηε. Λα κελ γίλεηε ζαλ θη εκέλα, είκαη ζθιάβνο‟. Έρσ πέζεη απφ απφ ζθαισζηά, πέκπην φξνθν 

ζην κεξνθάκαην, θαη ηη δελ έθαλα ζηελ δσή κνπ γηα λα κεγαιψζσ απηά ηα παηδηά. Γελ δέρνκαη φκσο ην 

θαζηζκφ, γηαηί απηνί φινη είλαη αδέξθηα κνπ. Γελ έρνπκε ηίπνηα λα κνηξάζνπκε - κφλν 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 ιαρεηνπψιεο δέρζεθε επίζεζε ζηε Ιήδξαο. 

Κέξα κεζεκέξη, ζε έλα παξάδξνκν ηνπ κεγάινπ πεδφδξνκνπ, απφ νκάδα αηφκσλ πνπ, ζχκθσλα κε 

http://www.cyprus-mail.com/cyprus/elam-members-attack-lottery-seller/20110320
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κάξηπξεο πνπ είδαλ επηηφπνπ ην ζθεληθφ, έθεξαλ δηαθξηηηθά ηνπ ΕΛΑΜ. Ζ θαζαξία μεθίλεζε ιίγν 

λσξίηεξα, φηαλ νκάδα έμη-εθηά λεαξψλ πνπ κνίξαδαλ θπιιάδηα ηνπ ΔΙΑΚ, ηνλ ξψηεζαλ αλ είλαη ππέξ ή 

θαηά ησλ κεηαλαζηψλ. «Κ‟ απηή ηε ινγηθή ξε παηδηά, ηνπο είπα, πξέπεη λα θχγνπλ θη νη Θππξαίνη απφ 

ηελ Αγγιία, απφ ηελ Ακεξηθή, ηνλ Θαλαδά, νη Έιιελεο απφ ηε Γεξκαλία, ην Βέιγην ή ηελ Απζηξαιία. 

Απηφ είλαη ην πξφβιεκά καο ζήκεξα; Έρνπκε έλα ζσξφ άιια πξνβιήκαηα λα αζρνιεζνχκε», πεξηγξάθεη 
ν θ. Κηράιεο. 

«Δ, θαη γηαηί λα ην πσ απηφ, έπεζαλ πάλσ κνπ. Φνξνχζα θαη θφθθηλα, πνπ ηνπο εξεζίδνπλ. Ήηαλ 6-7 θη 

έθαλαλ θίλεζε λα κνπ επηηεζνχλ, αιιά πήγαλ πίζσ, γηαηί έθαλα εγψ πσο ζα έπαηξλα αιπζίδα, πνπ ‟ρσ 

δεκέλν ην ηξαπεδάθη κνπ. Δγψ είκαη 62 ρξνλψλ αιιά ην ιέεη ε θαξδηά κνπ, δελ θνβάκαη. Ζ δσή κε 

γαινχρεζε έηζη πνπ μεπέξαζα ην αίζζεκα ηνπ θφβνπ, δελ θνβάκαη ηίπνηα, νχηε ζεφ νχηε δηάνιν. 

Φνβήζεθαλ απηνί θη έθαλαλ πίζσ». Θη έπεηηα, φηαλ αλέβεθε ζηε κνηνζπθιέηα ηνπ γηα λα βξεη ηε γπλαίθα 

ηνπ, λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη γηα ην κεζεκβξηλφ ηνπ δηάιεηκκα, έλαο απφ απηνχο ηνλ ρηχπεζε ζην 

πξφζσπν. «Ρνπο έδσζα θη εγψ κε ην θξάλνο, αιιά δελ μέξσ ηη κπνξεί λα έπαζαλ. Δγψ έπαζα δεκηά», 
ιέεη, κε εκθαλέο αθφκα ην ζεκάδη ζην κέησπν απφ ην ρηχπεκα θαη κειαληαζκέλν ην αξηζηεξφ ηνπ κάηη. 

 Σν αβγό ηνπ θηδηνύ 

Ρελ ίδηα κέξα έθαλε θαηαγγειία ζηελ αζηπλνκία, φκσο αθφκα δελ έρνπλ βξεζεί νη ζχηεο, θη αο ήηαλ ε 

επίζεζε κεζεκέξη Παββάηνπ ζε πνιπζχρλαζην δξφκν ηεο πξσηεχνπζαο, ελψπηνλ καξηχξσλ. Ν ίδηνο 

ηψξα θσλάδεη, φζν είλαη αθφκα λσξίο, λα πξνιάβνπκε ηέηνηα θαηλφκελα. «Ζ Θχπξνο δελ έρεη αλάγθε 

πηα απφ ηέηνηα θαηλφκελα. Έρεη αλάγθε απφ εζληθή νκνςπρία, φινη καδί λα δνχκε πψο ζα απειεπζεξσζεί 

απηφο ν ηφπνο. Γελ έρεη αλάγθε ηνλ θαζίζηα κε ηα θαπξίηζηα ηνπ θαη ηηο βιαθείεο ηνπ, ηηο μελφθεξηεο». 

Δμάιινπ ν θ. Κηράιεο έρεη δήζεη ην θαζηζκφ θη απ‟ ηελ αλάπνδε κεξηά, φηαλ κεηαλάζηεο ζηε Γεξκαλία, 

ηνπ επηηέζεθε έλαο άληξαο ζην ηξέλν, δεηψληαο ηνπ απζηεξά λα βγεη έμσ. «Ξήγα λα ηνπ ρηκήμσ θαη 

θάλεθε δεηιφο θη έθπγε. Κεο ζην ηξέλν, ε ψξα κία, δνχιεπα εγψ ζε κηα νηθνδνκή θαη ηελ επηζθεχαδα 

κφλνο κνπ θη έθεπγα ζηε κία-δχν ην πξσί θαη γπξλνχζα ζην ζπίηη πνπ κνπ ‟ραλ παξαρσξήζεη. Ξξέπεη 

πιένλ λα θαηαιάβνπλ θάπνηνη φηη δελ κπνξνχλ λα πεξλνχλ ηα δηάθνξα ζνβαξά ζέκαηα ζην ληνχθνπ θαη 

λα ηα αθήλνπλ ζηελ ηχρε. πάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο δπλάκεηο πνπ αληηζηξαηεχνληαη ηελ ειεπζεξία ησλ 

άιισλ αλζξψπσλ. πάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο δπλάκεηο πνπ πιαζάξνπλ θαζηζκφ. Θαη βία. Σσξίο ιφγν θαη 

αηηία. Γέξλνπλ αλππεξάζπηζηνπο πνιίηεο, αλππεξάζπηζηνπο κεηαλάζηεο, κηθξά παηδηά, γπλαίθεο θαη δελ 

έρεη ηηκσξεζεί θαλείο απ‟ απηνχο. Ρν θξάηνο, ε πνιηηεία ηη θάλεη; Αδξαλεί, δελ θηλείηαη. Βξίζθεηαη ζε 

θαηάζηαζε ππλειίαο. Ν θφζκνο, ε θνηλσλία, πξέπεη λα αληηδξάζεη. Αο πάςεη λα εθηξέθεη ην αβγφ ηνπ 

θηδηνχ. Ρν εμέζξεςαλ θαη ζηε Γεξκαλία θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ λα θαηαζηξαθεί έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

Δπξψπεο, λα ππάξρνπλ εθαηνκκχξηα εθαηφκβεο λεθξψλ θαη λα βγαίλνπλ ηψξα νη κεηεκςπρψζεηο ηνπ 

Σίηιεξ λα αισλίδνπλ ηνπο δξφκνπο θαη λα ρηππνχλ θφζκν», ιέεη. 

Όζνη ηνπο ζηεξίδνπλ 

Θη έπεηηα, γηα ηνλ θ. Κηράιε, επζχλεο δελ έρνπλ κφλν νη ζχηεο, «είλαη άηνκα κε βξφκηθα έλζηηθηα, 

εκπαζή, πνπ βγάδνπλ ηα ππαξμηαθά ηνπο πξνβιήκαηα κέζσ ηεο βίαο», αιιά θη φζνη ηνπο ζηεξίδνπλ. 

«Έρνπλ θαη δαζθάινπο, ν Αξρηεπίζθνπνο γηαηί ηνπο ρξεκαηνδνηεί φζν δηαδίδεηαη; Αθνύ βγήθε θαη ηνπο 

εθζείαζε. Ν Αξρηεπίζθνπφο καο. Απηφο πνπ πξέπεη λα θξαηάεη φιν ην ιαφ ελσκέλν, εθζείαζε ην θαζηζκφ. 

Αιιά ηη λα πεξηκέλεηο απφ έλαλ άλζξσπν πνπ βγήθε κε θαζηζηηθέο δηαδηθαζίεο; Δθινγέο ζηηο νπνίεο ε 
ςήθνο ηνπ ιανχ κπήθε ζηε γσλία θη εθιέρζεθε απφ ηνπο εγθάζεηνπο ζηα κνλαζηήξηα», θαηαιήγεη. 

ΣΟΠΡΑ ΛΡΕΑΛΖ 

Ξεγή: Εθεκεξίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ» 

23/03/2011 - 14:00 

 

 

 
 

 
 
 

http://ethnikolaikometwpo.blogspot.com/
http://www.kathimerini.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&artid=34726&show=Y
http://www.kathimerini.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&artid=34726&show=Y
http://www.politis-news.com/
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Νέα θαζηζηηθή επίζεζε ΔΛΑΜηηώλ έμσ από ζύιινγν Λ.Ο. Λεπθσζίαο 

(17/05/11) 

 
17-05-2011 

 

Λέα θαζηζηηθή επίζεζε νπαδψλ ηνπ ΔΙΑΚ ζεκεηψζεθε ην βξάδπ ηεο πεξαζκέλεο Ξαξαζθεπήο έμσ απφ 

ζχιινγν ησλ Ιατθψλ Νξγαλψζεσλ πξναζηίνπ ηεο Ιεπθσζίαο. 

Ππγθεθξηκέλα ην βξάδπ ηεο Ξαξαζθεπήο γχξσ ζηα 25 άηνκα κέιε ηνπ ΔΙΑΚ πνπ δηέλεκαλ πξνεθινγηθά 

θπιιάδηα ζηελ πεξηνρή πήγαλ πξνθιεηηθά έμσ απφ ζχιινγν ησλ Ιατθψλ Νξγαλψζεσλ ζε θνηλφηεηα ηεο 

Ιεπθσζίαο θαη αθνχ ζπζηνηρίζηεθαλ ζε ζηξαηησηηθφ ζρεκαηηζκφ, άξρηζαλ επηδεηθηηθά λα ηνπνζεηνχλ 

θπιιάδηα ζηνπο αλεκνζψξαθεο ησλ απηνθηλήησλ ησλ ζακψλσλ ηνπ ζπιιφγνπ.  

 

Νηαλ έλαο 25ρξνλνο ηνπο θάιεζε λα ζηακαηήζνπλ γηαηί νη ζακψλεο ηνπ ζπιιφγνπ είλαη πξννδεπηηθνί 

άλζξσπνη θαη δελ ππνζηεξίδνπλ ην αθξνδεμηφ ΔΙΑΚ, έλαο εμ απηψλ ν νπνίνο ηπγράλεη λα είλαη θαη 

ππνςήθηνο ηεο αθξνδεμηάο απηήο νξγάλσζεο ζηε Ιεπθσζία (θαηέρνπκε ην φλνκά ηνπ, φπσο θαη ηα 

ζηνηρεία ησλ άιισλ ΔΙΑΚηηψλ) ηνλ απείιεζε θαη ηνπ είπε λα ζθάζεη. Ξξνρψξεζε απεηιεηηθά πξνο ην 

κέξνο ηνπ θαη αθνχ ηνπ έβαιε ην δάθηπιν ζην κέησπν ηνλ έζπξσμε δπλαηά πξνο ηα πίζσ θηππψληαο 

ηνλ ζην πξφζσπν. 

  

Πχκθσλα κε ηνλ εθπξφζσπν Ρχπνπ ηεο Αζηπλνκίαο θ. Κηράιε Θαηζνπλσηφ ν 25ρξνλνο θαη άιινη 

ζακψλεο κεηέβεζαλ ιίγν κεηά ηα κεζάλπρηα ζηνλ αζηπλνκηθφ ζηαζκφ ηεο πεξηνρήο, φπνπ θαη έγηλε ε 

θαηαγξαθή ηεο θαηαγγειίαο. Ζ Αζηπλνκία δηεξεπλά ηελ ππφζεζε, ελψ νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο είλαη 

αλάζηαηνη κε ηέηνηνπ είδνπο θαζηζηηθέο θαη πξνθιεηηθέο επηζέζεηο.  

 

Λα ζεκεηψζνπκε πσο είλαη ην ηέηαξην επεηζφδην ζηε Ιεπθσζία, φπνπ ζηειέρε ηνπ ΔΙΑΚ επηηίζεληαη ζε 

αλππνςίαζηνπο πνιίηεο. 

 

Ξεγή: http://haravgi.com.cy/site-article-5087-gr.php 
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Ξελνθνβία θαη ξαηζηζκόο ζηα ζρνιεία (19/10/11) 

 

19/10/2011 

 

Έλα καξηπξηθφ Γνιγνζά αλεβαίλνπλ ζηα ζρνιεία ηεο Θχπξνπ νη κεηαλάζηεο καζεηέο, νη νπνίνη 

θαζεκεξηλψο έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηελ μελνθνβία, ηνλ ξαηζηζκφ θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Πε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη αιινδαπνί καζεηέο ππφθεηληαη ζε ιεθηηθέο, αιιά θαη ζσκαηηθέο επηζέζεηο απφ 

Θχπξηνπο καζεηέο ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο. Ζ πην επαίζζεηε νκάδα ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ 

είλαη νη λεαξέο κεηαλάζηξηεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, επηζεκαίλεη ην Κεζνγεηαθφ Ηλζηηηνχην 

Κειεηψλ Θνηλσληθνχ Φχινπ, ην νπνίν πξαγκαηνπνίεζε πξφζθαηα έξεπλα γη' απηήλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα, κε ζηφρν ηελ εθηίκεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ εμεχξεζε ηξφπσλ αληηκεηψπηζήο ηνπ. 

 

Θύκαηα ξαηζηζκνύ 

«Ξνιιέο θνξέο ε βία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λεαξέο κεηαλάζηξηεο ζπζρεηίδεηαη κε ξαηζηζηηθά θαη έκθπια 

ζηεξεφηππα θαη θαηεγνξηνπνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηε ρψξα ππνδνρήο θαη πνπ πνιχ ζπρλά ζπλδένληαη 

κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ηα επίζεκα κεηαλαζηεπηηθά θαζεζηψηα/ηξφπνπο εηζδνρήο ζηελ 

Θχπξν», αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα. Δλδεηθηηθέο ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο νπνίαο ηπγράλνπλ νη λεαξέο 

κεηαλάζηξηεο ζηα ζρνιεία, είλαη ίδηεο νη καξηπξίεο ηνπο. 

*Καζήηξηα κε θαηαγσγή απφ Ξφλην: «Γελ κπνξψ λα απαληήζσ ζηηο βξηζηέο γηαηί ζα κνπ θάλνπλ 

ρεηξφηεξα… Ληψζεηο μέλε ζ‟ απηήλ ηε ρψξα». 

 

*Καζήηξηα απφ Φηιηππίλεο: «Νη ζπκκαζήηξηέο κνπ κε δηέηαδαλ λα θεχγσ απφ ηελ ηάμε θαη λα πεγαίλσ 

ζηελ θαληίλα γηα λα ηνπο θέξλσ θαΐ, ή λα ηνπο θνπβαιψ ηελ ηζάληα ηνπο. Δγψ ηνπο άθνπγα γηα λα κε 

κνπ πνπλ ηίπνηα θαθφ». 

 

Αξθεηέο κεηαλάζηξηεο καζήηξηεο ζηηγκαηίδνληαη σο «παιηνθφξηηζα» απνθιεηζηηθά θαη κφλν ιφγσ 

θαηαγσγήο. 

*Καζήηξηα απφ Ονπκαλία: «Νη ζπκκαζεηέο κνπ θαη νη θαζεγεηέο κε ξσηάλε απφ πνχ είζαη θαη ηη δνπιεηά 

θάλεη ε κάκα ζνπ; Αιιά εκέλα δελ κνπ αξέζνπλ απηέο νη εξσηήζεηο, γηαηί μέξσ φηη έρνπλ κηαλ άζρεκε 

εληχπσζε γηα ηηο θνπέιεο απφ ηε ρψξα κνπ». 

 

Έιιεηςε πνιηηηθήο 

Ρα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λεαξέο κεηαλάζηξηεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε 

ζπλάξηεζε κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Κεζνγεηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ Κειεηψλ Θνηλσληθνχ Φχινπ γηα 

ην ζέκα απηφ, ζπδήηεζε ρζεο ε Θνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Ξαηδείαο. Ρν ζρεηηθφ ζέκα ελέγξαςαλ απφ 

θνηλνχ ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Λίθνο Ρνξλαξίηεο θαη ε βνπιεπηήο ηνπ ΓΖΠ Πηέιια Θπξηαθίδνπ. «Ρν 

γεληθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη πξέπεη ην θξάηνο λα εθαξκφζεη κηα ζπγθξνηεκέλε κεηαλαζηεπηηθή 

πνιηηηθή, ε νπνία λα αξρίδεη απφ ην δεκφζην ζρνιείν. Δίλαη έλα δεηνχκελν ην νπνίν, αλ δελ εθαξκνζηεί 

ζηελ πξάμε, ζα γελλήζεη πάξα πνιιά πξνβιήκαηα, εθθνβηζκφ ζην ζρνιείν, ξαηζηζκφ ζην ζρνιείν», 

δήισζε κεηά ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαο ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο. 

 

Ν θ. Ρνξλαξίηεο αλέθεξε φηη δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή πνιηηηθή έληαμεο ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα, αιιά νχηε θαη νπζηαζηηθή πνιηηηθή εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, θαη 

δηεξσηήζεθε «πψο είλαη δπλαηφλ έλαο καζεηήο απ' νπνπδήπνηε θαη αλ θαηάγεηαη λα πεγαίλεη απφ ηε κηα 

ηάμε ζηελ άιιε, ρσξίο λα γλσξίδεη ζηνηρεηψδε ειιεληθά;». 

Δπηπιένλ, ηφληζε φηη πξφθεηηαη γηα έλα ζέκα πνπ δελ ρξήδεη θνκκαηηθήο αληηπαξάζεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ 

«ζα πξέπεη ππάξμεη νκφθσλε απφθαζε ζε εζληθφ επίπεδν. Ρν πψο ρεηξηδφκαζηε ηνπο κεηαλάζηεο 

απνηειεί ζέκα εζληθήο πνιηηηθήο», είπε. Πεκείσζε, αθφκε, πσο δελ είλαη δπλαηφ λα ζπλερηζηεί ε 

«γθεηνπνίεζε» ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη λα νδεγνχληαη απηά ηα παηδηά ζην πεξηζψξην. «Ξξέπεη 

λα εθαξκφζνπκε ζηελ πξάμε θαη ζηελ ηάμε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή», αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά. 

 

Ν πξφεδξνο ηεο ΝΔΙΚΔΘ, Γεκήηξεο Ραιηαδψξνο, απεθάιπςε ζηελ Δπηηξνπή Ξαηδείαο φηη παξφιν πνπ 31 

εθπαηδεπηηθνί παξαθνινχζεζαλ θέηνο ην πξφγξακκα επηκφξθσζεο γηα αιιφγισζζνπο καζεηέο, αξθεηνί 

απφ απηνχο δηνξίζηεθαλ ζε άιια πφζηα θαη νη ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο αξρηθά πξννξίδνληαλ δφζεθαλ ζε 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ παξαθνινχζεζαλ ην πξφγξακκα. 

 

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

 

http://www.sigmalive.com/simerini/news/local/429373
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Άξζξα γηα Δπίζεζε ζην Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο (6/12/11) 

ΔΙΒΟΛΗ ΑΚΡΟΓΔΞΙΧΝ ΚΡΑΝΟΦΟΡΧΝ ΣΗΝ ΧΡΑ ΣΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ – ΔΚΛΔΦΑΝ ΣΙ ΚΑΛΠΔ! 

(6/12/11) 

 

6 Γεθεκβξίνπ 2011 

 

Νξγαλσκέλε θαζηζηηθή επίζεζε ζεκεηψζεθε ην απφγεπκα ζην Ξαλεπηζηήκην Ιεπθσζίαο. 

Νκάδα θξαλνθφξσλ εηζέβαιαλ γχξσ ζηηο 5 ην απφγεπκα ζε αίζνπζα  ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ φπνπ 

δηεμάγνληαλ θνηηεηηθέο εθινγέο θαη θαηεπζχλζεθαλ ζην ζεκείν φπνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλεο νη θάιπεο. 

Δξημαλ ζπξέτ θαη θηχπεζαλ δπν θνηεηέο άξπαμαλ ηηο θάιπεο θαη εγθαηέιεηςαλ ηελ αίζνπζα. 

Όπσο πιεξνθνξνχκαζηε, κε ιηπνζπκηθέο ηάζεηο ζην λνζνθνκείν κεηαθέξζεθαλ θαη άιια άηνκα. 

Ξαξάγνληεο ηνπ θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο θαηαγγέιινπλ φηη πξφθεηηαη γηα νξγαλσκέλε επίζεζε απφ 

αθξνδεμηά νξγάλσζε. 

Πχκθσλα κε αζηπλνκηθή πεγή, γηα ηελ ππφζεζε αλαδεηνχληαη ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα ελαληίνλ ησλ 

νπνίσλ ππάξρνπλ καξηπξίεο φηη ελέρνληαη ζηελ επίζεζε. 

 

ΓΛΩΚΖonline 

 

Ξεγή: http://newgreekcypriot.blogspot.co.uk/2011/12/blog-post_06.html 

 
ΓΙΑ ΣΑ ΔΠΔΙΟΓΙΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠ. ΛΔΤΚΧΙΑ 

 
Αλζππνινραγφο ππν νθηαήκεξε θξάηεζε 

 

Κφληκνο Αλζππνινραγφο ησλ ηεζσξαθηζκέλσλ 26 εηψλ ηέζεθε ππφ νθηαήκεξε θξάηεζε σο χπνπηνο γηα 

ηελ επίζεζε θαη ηελ θινπή θαιπψλ πνπ έγηλε ρηεο ζηε δηάξθεηα ησλ θνηηεηηθψλ εθινγψλ ζην 

παλεπηζηήκην Ιεπθσζίαο. 

Ν αμησκαηηθφο αληηκεησπίδεη δέθα θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ε παξάλνκε νπινθνξία θαη ε 

νπινθνξία πξνο δηέγεξζε ηξφκνπ. 

Πχκθσλα κε ηα φζα κεηέδσζε ην θξαηηθφ ξαδηφθσλν, ζην ζπίηη ηνπ αμησκαηηθνχ εληνπίζηεθαλ κεηαμχ 

άιισλ κεγάισλ αξηζκφο θπιιαδίσλ ηεο ρξπζήο απγήο θαη ηνπ ΔΙΑΚ. 

Γηα ηελ ίδηα ππφζεζε ηεινχλ ππφ ζχιιεςε αθφκα ηξείο λεαξνί νη νπνίνη ζα νδεγεζνχλ αχξην ελψπηνλ 

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 

 

Νθηψ χπνπηνη φινη κέιε ηνπ ΔΙΑΚ γηα ηελ επίζεζε ζην Ξαλεπηζηήκην Ιεπθσζίαο 

 

Ιεπθσζία: Ζ Αζηπλνκία θαηέρεη ζηνηρεία φηη θαη νη νθηψ ζπιιεθζέληεο σο χπνπηνη γηα ηε θαζηζηηθή 

επίζεζε ελαληίνλ θνηηεηψλ ζην Ξαλεπηζηήκην Ιεπθσζίαο είλαη κέιε ηνπ Δζληθνχ Ιατθνχ Κεηψπνπ 

(ΔΙΑΚ), ελφο θφκκαηνο πνπ δηεθδίθεζε θαη ζέζε ζηε Βνπιή ην Κάτν. Ρν ΔΙΑΚ απνξξίπηεη ηηο θαηεγνξίεο 

θαη ηα βάδεη κε ηνλ εθπξφζσπν Ρχπν ηεο Αζηπλνκίαο Κηράιε Θαηζνπλσηφ. Σζεο, επηά λεαξνί 

πξνζήρζεζαλ νκαδηθά ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ην νπνίν ζα απνθαζίζεη ζήκεξα θαηά πφζν ζα εθδψζεη 

δηάηαγκα θξάηεζεο ηνπο, ελψ θξαηείηαη θαη ν φγδννο, κφληκνο ζηξαηησηηθφο. 

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

 

http://www.politis-news.com/cgibin/hweb?-A=214289&-V=articles
http://www.philenews.com/el-gr/Eidiseis-Kypros/22/88581/okto-ypoptoi-oloi-meli-tou-elam
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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 

http://www.eurofound.europa.eu/ewco/2006/10/CY0610019I.htm
http://www.indexcyprus.com/site/index.php?option=com_myblog&show=State-Policy-and-Third-Country-Nationals-In-The-Cypriot-Economy-.html&Itemid=202
http://www.youtube.com/watch?v=5zEJJmNq_PU&feature=related
http://www.kisa.org.cy/EN/index.html
http://www.icare.to/article.php?id=13442&lang=en
http://www.cyprus-conflict.net/
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/download.action;jsessionid=1c32TmQbgtvxSvhnv6r1GQcsdlsTT9P6v2QSykTY7Jhzjv5WgJVT!741669820?nodeId=cf63dc6a-3215-460d-9a4d-4dcd111958a7&fileName=2011-03-Cyprus+Report+GOING+BEYOND.pdf
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/download.action;jsessionid=1c32TmQbgtvxSvhnv6r1GQcsdlsTT9P6v2QSykTY7Jhzjv5WgJVT!741669820?nodeId=cf63dc6a-3215-460d-9a4d-4dcd111958a7&fileName=2011-03-Cyprus+Report+GOING+BEYOND.pdf
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2010/142759.htm
http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/publications/Cyprus.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=WBQ90qX1e7s
http://www.youtube.com/watch?v=DeYVPbjf7Gs
http://www.euromedrights.org/en/news-en/emhrn-releases/emhrn-statements-2011/9983.html
http://picum.org/picum.org/uploads/file_/Joint%20Statement%20on%20Cyprus.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=BlXk4ogvrY4
http://actforfreedomnow.blogspot.com/2010/11/one-man-was-stabbed-and-several-police.html
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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-doros-

polycarpou?INTCMP=SRCH 

 
 

 
 

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

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://durjaman.blog.com/archives/1039/
http://www.december18.net/article/persecution-human-rights-defender-polycarpou-and-breach-migrants-rights-question-cypruss-sui
http://www.frontlinedefenders.org/node/15225
http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/2011%20-07-22%20KISA%20final%20EN.pdf
http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/2011%20-07-22%20KISA%20final%20EN.pdf
http://www.aedh.eu/Second-Trial-Observation-Mission.html?var_recherche=human
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ΚΤΠΡΟ: ΔΛΑΜ ΟΠΧ ΥΡΤΗ ΑΤΓΗ (5/01/13) 

 
ΡΝ ΑΓΝ ΡΝ ΦΗΓΗΝ ΔΠΞΑΠΔ ΘΑΗ ΠΡΝ ΛΖΠΗ 

 

Ρνπ ΞΔΡΟΝ ΘΝΠΚΑ* 

 

Ρα κλεκφληα θνπβαιάλε ηνπο ζπφξνπο ηνπ θαζηζκνχ φπσο ην ζχλλεθν ηελ θαηαηγίδα. Δίλαη γλσζηφ 

πιένλ φηη ζηελ Διιάδα ην απγφ ηνπ θηδηνχ έρεη ζπάζεη γηα ηα θαιά. Πηελ Θχπξν φκσο είλαη έλα ζηάδην 

κεηά ην ππφ εθθφιαςε ζηάδην. Πηελ θαξδηά ηνπ ενξηαζηηθνχ ηξηεκέξνπ ζεκεηψζεθε ε θάζνδνο ζηελ 

Θχπξν ησλ βνπιεπηψλ ηεο λενλαδηζηηθήο Σξπζήο Απγήο Ζιία Θαζηδηάξε θαη Γηάλλε Ιαγνχ, ζε 

πξνεθινγηθή εθδήισζε ηνπ ΔΙΑΚ. Κε ηελ εθδήισζε απηή επηζθξαγίδεηαη θαη επίζεκα ν ξφινο ηνπ 

ΔΙΑΚ γηα ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα, ν νπνίνο απνηειεί ηνλ αληίζηνηρν λενλαδηζηηθφ θνξέα ζηελ 

Θχπξν. 

 

Γηα ζηφκαηνο Ζιία Θαζηδηάξε ιέρζεθε φηη «ΔΙΑΚ θαη Σξπζή Απγή δελ είλαη απιψο αδειθνπνηεκέλα 

θφκκαηα, αιιά ην ΔΙΑΚ είλαη ε Σξπζή Απγή ηεο Θχπξνπ»! Δίλαη γεγνλφο φηη ζηελ Θχπξν φινη πηα 

γλσξίδνπλ ην πνηφλ ηεο λενλαδηζηηθήο Σξπζήο Απγήο θαη φηη ην ΔΙΑΚ δελ αιιάδεη ηε ζπληαγή, παξά 

κφλν ηελ πξνζαξκφδεη ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη ζηηο ηδηνκνξθίεο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο. 

 

Θαηά ην παξειζφλ, ν ζεκεξηλφο πξφεδξνο ηνπ ΔΙΑΚ ππήξμε έλαο απφ ηνπο ππαξρεγνχο ηεο Σξπζήο 

Απγήο, δίπια ζην Κηραινιηάθν, κε απνζηνιή απφ ηφηε λα επηζηξέςεη ζηε κεγαιφλεζν θαη λα εγεζεί ηεο 

θππξηαθήο ζπγαηξηθήο. 

 

Άιισζηε, ππήξμε θαη επηθεθαιήο ηνπ ππξήλα ηεο Σξπζήο Απγήο Θχπξνπ ην 2004. Όπσο ν ίδηνο 

απνθάιπςε ζε ζπλέληεπμή ηνπ, ηα κέιε ηεο νξγάλσζήο ηνπ είραλ θάλεη αίηεζε λα εγγξαθνχλ σο θφκκα 

ζηελ Θχπξν κε ηελ νλνκαζία Σξπζή Απγή. Όκσο απηφ ηνπο απαγνξεχηεθε, κε απνηέιεζκα λα 

νλνκάζνπλ ηε λενλαδηζηηθή νξγάλσζή ηνπο Δζληθφ Ιατθφ Κέησπν (ΔΙΑΚ). 

 

Γηα πξψηε θνξά κεηά απφ πνιιά ρξφληα ζε εθδήισζε «πνιηηηθνχ θνξέα» αθνχζηεθαλ ηφζν σκά 

απνζεσηηθέο αλαθνξέο γηα αθξνδεμηνχο πξαμηθνπεκαηίεο ηνπ παξειζφληνο, φπσο ην φλνκα ηνπ 

εγεηίζθνπ ησλ ηαγκάησλ αζθαιείαο ζηελ θαηνρή Γξίβα Γηγελή θαη ζπλζήκαηα ηχπνπ «Διιάο - Θχπξνο - 

Έλσζηο». Πηελ εθδήισζε απηή είρε πιήζνο παξαηεξεηψλ πξνρσξεκέλεο ειηθίαο πνπ κεξηθέο δεθαεηίεο 

πξηλ είραλ ιάβεη κέξνο ζην πξνδνηηθφ πξαμηθφπεκα σο κέιε ηεο θαζηζηηθήο ΔΝΘΑ Β‟. 

 

Ξαξνπζηάδνληαο ηηο λενλαδηζηηθέο ζέζεηο ηνπ ΔΙΑΚ, ν ππνςήθηνο ζηηο επεξρφκελεο εθινγέο Γηψξγνο 

Σαξαιάκπνπο κεηαμχ άιισλ ηάρζεθε θαη θαηά ηνπ κλεκνλίνπ. Απφ φια ηα ππνςήθηα επηηειεία γηα ηελ 

Ξξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο, ην κφλν (δήζελ) αληηκλεκνληαθφ είλαη απηφ ηνπ ΔΙΑΚ! πφ ην πξίζκα 

θπζηθά ηεο θνηλσληθήο πφισζεο θαη ηεο ελνρνπνίεζεο ησλ Ρνπξθνθππξίσλ θαη μέλσλ εξγαηψλ. 

 

Ν πνιηηηθφο ράξηεο ησλ αζηηθψλ θνκκάησλ ηεο Θχπξνπ έρεη πιένλ δηακνξθσζεί. Ζ θπβεξλψζα Αξηζηεξά 

ηνπ ΑΘΔΙ επέιεμε ην δξφκν ηεο πιήξνπο ελζσκάησζεο κε ηε ζθξαγίδα ηνπ ζην κλεκφλην. Ρν 

«καθαξηαθφ» θέληξν θαη ν ΓΖΠ είλαη θνπι κλεκνληαθέο δπλάκεηο σο θχξηνη εθθξαζηέο ησλ θπξίαξρσλ 

θχθισλ ηνπ ληφπηνπ θαη μέλνπ θεθαιαίνπ. 

 

*Γεκνζηεχζεθε ζην «Ξξηλ» ην Πάββαην 5 Ηαλνπαξίνπ 2013. 

 

Ξεγή: http://www.iskra.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10560:elam-xa-kypros-

petros-kosmas-prin&catid=37:di-evropi&Itemid=172 
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Tense stand-off as anti-fascists face ELAM (16/01/13) 

 

By Stefanos Evripidou 

Published on January 16, 2013 

 
THOSE AMBLING through the streets of old Nicosia last night might have mistaken their location for a 

battle zone as nationalist party ELAM and anti-fascists squared up outside the old Phaneromeni Church, 

armed with helmets, clubs and shields. 

 

On one side, in front of the Phaneromeni school and in the churchyard, around one to two hundred 

ELAM (National Popular Front) supporters gathered to mark the 63rd anniversary of a referendum held 

in Cyprus in 1950, where 95.7 per cent of those who took part, voted in favour of union (Enosis) with 

Greece. 

 

The vast majority of supporters of the far-right group who gathered last night wore motorcycle helmets 

and carried thick sticks that doubled up as flag holders. Some also carried homemade-looking shields. 

Others covered their faces with hoods or balaclavas.  

 

From those whose faces were not hidden, there was a mix of young and old, men, women and 

teenagers. Former EOKA fighters were also present.  

 

While the ceremony took place, helmet-wearing ELAM members took control of security, closing off 

access to the site around the school while a small group of police stood in and around the gathering.  

However, just a few metres away, a heavily-equipped police anti-riot unit stood firm west of the 

church, blocking access to the ELAM event to an equally-sized crowd of people who had gathered as a 

counter-protest to the ELAM march. They shouted anti-fascist slogans and sang “Happy New Year” to 

the more organised gathering opposite.  

 

On the frontline facing the police, their members also wore helmets and carried sticks, though the 

number of „battle-ready‟ counter-demonstrators was less than the helmet and stick ELAM supporters, 

who appeared to have clear chains of command.  

 

The two crowds chanted slogans at each other while the police stood firm in the middle to ensure there 

was no repeat of the violence that marred the Rainbow Festival in Larnaca when an anti-migrant 

protest was allowed to mix with a counter-demonstration.  

 

This was the sixth year ELAM organised an event to mark the enosis referendum of 1950.   

On their website, they called on the state and authorities to protect the historic Phaneromeni church, 

claiming it has been left at the mercy of “foreigners and anarchists”.  

ELAM head Christos Christou told the Cyprus Mail last night that “certain punks” tried to obstruct an 

event organised at a place “very holy to the Greeks of Cyprus”.  

“Fortunately, thanks to the cool heads and resolve of ELAM, the event took place and no incidents 

occurred,” he said.  

 

Asked to comment on the large number of helmet-clad participants, he said: “They are part of our 

security which we were forced to organise to protect the people taking part in the event.” 

While tensions were high throughout the event, police appeared to have a clear game plan, keeping 

both sides well apart until the ELAM supporters marched away. 

Some within the anti-fascist crowd left behind shouted out warnings to others not to leave the site 

alone, fearful of reprisals from their opposite numbers. 

 

ELAM announced this month it would be fielding its own candidate in next month‟s presidential 

elections, for which it has received the support of Greek far-right party „Chrysi Avgi‟ (Golden Dawn). 

On December 28, 2010, the group organised a march against Turkish Cypriots and migrants.  

Its manifesto proclaims a zero-tolerance, anti-immigration policy against illegal immigration. 

 

 

Ξεγή: https://web.archive.org/web/20130116114425/http://www.cyprus-mail.com/1950-

referendum/tense-stand-anti-fascists-face-elam/20130116  
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Independent: Έμαξζε ξαηζηζηηθήο βίαο ζηελ Κύπξν ιόγσ θξίζεο (2/04/13) 
 

02.04.2013 09:08 

Ρν γεληθφηεξν θιίκα αλεζπρίαο θαη αλαζθάιεηαο ζηελ Θχπξν κεηά θαη ην «θνχξεκα» ησλ θαηαζέζεσλ, 

έρεη ππξνδνηήζεη νινέλα απμαλφκελα θξνχζκαηα ξαηζηζηηθήο βίαο ζην λεζί, ζχκθσλα κε δεκνζίεπκα 

ηεο Independent. 

Πχκθσλα κε ηελ Βξεηαλίδα δεκνζηνγξάθν Πάξινη Καθληφλαιλη-Γθίκπζνλ, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη 

έγηλε κάξηπξαο ζε επίζεζε ελαληίνλ κεηαλαζηψλ ζην Ρξηρψλη νη νπνίνη εξγάδνληαη εθεί καδεχνληαο 

θξνχηα γηα 21 επξψ ηελ εκέξα, απφ λεαξνχ Θχπξηνπο νη νπνίνη εθηφμεπζαλ βφκβεο κνιφηνθ ζηνλ 

θαηαπιηζκφ ησλ Αηγππηίσλ εξγαδφκελσλ. Όπσο αλαθέξεη ε Γθίκπζνλ, νη κεηαλάζηεο «έρνπλ άδεηεο 

εξγαζίαο θαη θάλνπλ ηηο δνπιεηέο πνπ δελ ζέινπλ νη Θχπξηνη. Όκσο θαζψο ε αλεξγία απμάλεηαη 

θαηαθφξπθα ζην λεζί θαη ε θξίζε θνξπθψλεηαη, ππάξρνπλ θφβνη φηη ν θφζκνο ςάρλεη απνδηνπνκπαίνπο 

ηξάγνπο θαη νη μέλνη εξγάηεο απνηεινχλ εχθνιν ζηφρν», κεηαδίδεη ην independent.co.uk 

Ξαξάιιεια, ε βξεηαλίδα δεκνζηνγξάθνο παξαιιειίδεη ην αθξνδεμηφ θφκκα ηεο Θχπξνπ ην ΔΙΑΚ κε ηελ 

Σξπζή Απγή, αλ θαη ηνλίδεη φηη αθφκα δελ έρεη θηάζεη ζηα επίπεδα ηνπ θφκκαηνο ηνπ Λίθνπ 

Κηραινιίαθνπ: «Ζ Θχπξνο δηαζέηεη έλα αθξνδεμηφ θφκκα, ην Δζληθφ Ιατθφ Κέησπν (ΔΙΑΚ), ην νπνίν 

έρεη δεζκνχο κε ηελ ειιεληθή λενθαζηζηηθή Σξπζή Απγή. Ζ ππνζηήξημε ηνπ θφζκνπ πξνο απηφ έρεη 

εθηνμεπηεί κεηά ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο. Πηηο θππξηαθέο θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 2011, ην ΔΙΑΚ 

κεηά βίαο πήξε ην 1% ησλ ςήθσλ, ήδε φκσο πξνζπαζεί ήδε λα εθκεηαιιεπηεί ηελ νξγή πνπ ληψζνπλ νη 

Θχπξηνη γηα ηελ ζθιεξή ηνπο δηάζσζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε", ιέεη ραξαθηεξηζηηθά ελψ ζηεξίδεη 

ηελ παξνπζία ησλ κεηαλαζηψλ ζην φηη έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ Θππξίσλ έρεη γελλεζεί θαη δεη ζην 

εμσηεξηθφ, κε απνηέιεζκα πνιιέο εξγαζηαθέο ζέζεηο πνπ κέλνπλ θελέο, λα θαιχπηνληαη απφ 

κεηαλάζηεο». 

 

Ξεγή: http://www.iefimerida.gr/node/97949#ixzz2fWyJtyPZ 

ην θειί ηξεηο ΔΛΑΜίηεο (4/04/13) 

Ρξία πξφζσπα ζπλέιαβε ζήκεξα ε Αζηπλνκία γηα ηα επεηζφδηα ρζεο ζην Δπξσπατθφ παλεπηζηήκην 

Θχπξνπ. Ξξφθεηηαη γηα κέιε ηνπ ΔΙΑΚ, ηα νπνία ππεδείρζεζαλ απφ θνηηεηέο, φηη ζπκκεηείραλ ζηα 

ρζεζηλά ζνβαξά επεηζφδηα. 

 

Νη ηξεηο θαηεγνξνχληαη γηα θνηλή επίζεζε, δηαηάξαμε θνηλήο εζπρίαο, θαη επίζεζε κε πξφθιεζε 

ζσκαηηθήο βιάβεο. Αλακέλεηαη λα νδεγεζνχλ αχξην ελψπησλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Αξρηθά ζπλειήθζε 

λεαξφο απφ ηε Ιεπθσζία, θαη αξγά ην απφγεπκα ε Αζηπλνκία πξνρψξεζε ζε άιιεο δχν ζπιιήςεηο, ελφο 

21ρξνλνπ θαη ελφο 24ρξνλνπ απφ ηε Ιεκεζφ. 

 

Ρα επεηζφδηα ζεκεηψζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο θνηηεηηθήο Έλσζεο ζην Δπξσπατθφ 

Ξαλεπηζηήκην Ιεπθσζίαο. Ζ ζπκπινθή άξρηζε ιίγν κεηά ηηο ηξεηο ην απφγεπκα θαη ελψ ε ζπλέιεπζε 

πξαγκαηνπνηείην κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηηθψλ νξγαλψζεσλ Ξξσηνπνξία, Ξξννδεπηηθή θαη ηνπ 

ΔΙΑΚ. Πεκεηψλεηαη φηη ην ΔΙΑΚ, αξλήζεθε θάζε εκπινθή ζηα επεηζφδηα. 

 

Πχκθσλα κε ηα ρζεζηλά ξεπνξηάδ, ζηειέρε θαη κέιε ηνπ ΔΙΑΚ θέξνληαη λα επηηέζεθαλ κε μχια θαη 

πέηξεο ελαληίνλ ζπγθεληξσκέλσλ θνηηεηψλ ηεο Φ.Θ. Ξξσηνπνξία, πνπ βξίζθνληαλ ζε θεξθίδα ηνπ 

ακθηζεάηξνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, φπνπ δηεμαγφηαλ ε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ θνηηεηψλ. 

Απφ ηελ επίζεζε αξθεηνί θνηηεηέο ηξαπκαηίζηεθαλ ελψ ηξείο απφ απηνχο δηαθνκίζηεθαλ ζην λνζνθνκείν 

Ιεπθσζίαο φπνπ αθνχ έηπραλ ησλ πξψησλ βνεζεηψλ πήξαλ εμηηήξην. 

 

Ξξνθιήζεθε αλαζηάησζε θαη δεκηέο ζηελ αίζνπζα, φπνπ δηεμαγφηαλ 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 

http://www.iefimerida.gr/node/97949#ixzz2fWyJtyPZ
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
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
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
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Κύπξνο: Θεζκηθή βία θαηά ησλ κεηαλαζηξηώλ γπλαηθώλ (26/07/13) 

 
26/07/2013 

 

Ζ  θνηλσλία κέλεη άθσλε κε ηα πξφζθαηα πεξηζηαηηθά θαηά κεηαλαζηξηψλ, ηφζν ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ 

φζν θαη θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ. Ρα πεξηζηαηηθά αθνξνχλ ηελ παξάλνκε απέιαζε γπλαίθαο απφ ηελ 

Νπθξαλία, ελψ είλαη αλαγλσξηζκέλν  ζχκα εκπνξίαο αλζξψπσλ, ηελ παξάλνκε απέιαζε γπλαίθαο απφ 

ηε Ονπκαλία, ελψ εθδφζεθε δηάηαγκα ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα απνηξνπή απέιαζεο ηεο, θαη ηέινο 

ηνλ μπινδαξκφ άιιεο γπλαίθαο απφ ηε Ονπκαλία, εγθχνπ, κε απνηέιεζκα λα απνβάιεη ην κσξφ. 

Πχκθσλα κε ηα φζα είδαλ ην θψο ηεο δεκνζηφηεηαο: 

Ζ γπλαίθα απφ ηελ Νπθξαλία είλαη αλαγλσξηζκέλν ζχκα εκπνξίαο αλζξψπσλ, ε νπνία βνήζεζε ην 

θξάηνο λα νδεγήζεη ηδηνθηήηε θακπαξέ ζηε θπιαθή. Αληί γηα επαλαπαηξηζκφ ηνπ ζχκαηνο κε αζθάιεηα, 

φπσο εμάιινπ νξίδεηαη ζηελ θππξηαθή λνκνζεζία θαη φιεο ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ ε Θχπξνο έρεη 

θπξψζεη, ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη ην Ρκήκα Αξρείνπ Ξιεζπζκνχ θαη Κεηαλάζηεπζεο πξνζρψξεζαλ 

ζηελ απέιαζή ηεο. 

Ζ γπλαίθα απφ ηε Ονπκαλία, ε νπνία βξηζθφηαλ  ζηελ Θχπξν απφ ην 2006, είρε ζπιιεθζεί γηα απέιαζε 

επεηδή ζεσξήζεθε χπνπηε γηα ηέιεζε εηθνληθνχ γάκνπ. Ρν Αλψηαην Γηθαζηήξην φκσο απέηξεςε ηελ 

απέιαζή ηεο κε δηάηαγκα ηνπ. Ρν Ρκήκα Αξρείνπ Ξιεζπζκνχ θαη Κεηαλάζηεπζεο, κε ηε ζπκθσλία ηνπ 

πνπξγνχ  Δζσηεξηθψλ εμέδσζε  εθ λένπ δηάηαγκα ζχιιεςεο θαη απέιαζεο κε απνηέιεζκα λα απειαζεί, 

αγλνψληαο πιήξσο ην δηάηαγκα ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ μπινδαξκφ ηεο εγθχνπ γπλαίθαο απφ ηε Ονπκαλία, έγηλε πξηλ απφ κεξηθνχο κήλεο 

αιιά ην πεξηζηαηηθφ  πέξαζε απαξαηήξεην. Ππγθεθξηκέλα, ε  έγθπνο γπλαίθα θηππήζεθε απφ 

αζηπλνκηθνχο ελψ  βξηζθφηαλ ζε αζηπλνκηθφ ζηαζκφ,  ιφγσ θαη΄ηζρπξηζκφ  αληηδξαζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο πξνο ηνπο αζηπλνκηθνχο , κε απνηέιεζκα λα ράζεη ην κσξφ ηεο. 

Θεσξνχκε φηη ηα πην πάλσ πεξηζηαηηθά απνηεινχλ θαηάρξεζε εμνπζίαο ηνπ Ρκήκαηνο Αξρείνπ 

Ξιεζπζκνχ θαη Κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, θαζψο θαη ηεο Αζηπλνκίαο, ε νπνία 

θαηάρξεζε πξνέξρεηαη απφ βαζηά ξηδσκέλεο ξαηζηζηηθέο θαη ζεμηζηηθέο πξνθαηαιήςεηο, κε απνηέιεζκα 

λα αζθείηαη πιένλ αλνηθηά θαη ρσξίο πξνζρήκαηα ζεζκηθή βία θαηά ησλ κεηαλαζηξηψλ θαη επξσπαίσλ 

γπλαηθψλ. Πεκεηψλεηαη φηη ηα πην πάλσ πεξηζηαηηθά είλαη κφλν νη πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ δεη  ην θσο ηεο 

δεκνζηφηεηαο. Ξαξφια απηά, είλαη κηα έλδεημε ηεο εθηεηακέλεο παξαβίαζεο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηελ Θχπξν. 

Ρέηνηεο πξαθηηθέο είλαη αληίζεηεο πξνο ηελ αξρή ηνπ  θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηελ αξρή ηεο πξνάζπηζεο θαη 

ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο ηζφηεηαο. 

Εεηνχκε απφ ηε Γεληθή Δηζαγγειία, ην Αλψηαην Γηθαζηήξην θαη ην Αξρεγείν Αζηπλνκίαο λα ιάβνπλ φια 

ηα λφκηκα απαξαίηεηα κέηξα θαη λα ζηακαηήζεη ακέζσο ε ζεζκηθή βία θαηά ησλ κεηαλαζηξηψλ γπλαηθψλ. 

Ραπηφρξνλα αλεζπρνχκε γηα ηε ζέζε ηεο θπβέξλεζεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, θαη ησλ δηθαησκάησλ  ησλ κεηαλαζηξηψλ  γπλαηθψλ εηδηθφηεξα. 

 

Ρν Γειηίν Ρχπνπ ζπλππνγξάθνπλ νη αθφινπζνη νξγαληζκνί: 

• Κεζνγεηαθφ Ηλζηηηνχην Κειεηψλ Θνηλσληθνχ Φχινπ (MIGS) 

• Πνζηαιηζηηθή Γπλαηθεία Θίλεζε 

• Θίλεζε γηα Ηζφηεηα, Πηήξημε, Αληηξαηζηζκφ (ΘΗΠΑ) 
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• Νξγάλσζε Ξξνζηαζίαο Θπκάησλ Πεμνπαιηθήο Βίαο θαη Δθκεηάιιεπζεο, ΠΡΗΓΚΑ 

• Θππξηαθφο Πχλδεζκνο Νηθνγελεηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ 

 

Ξεγή: http://www.fylosykis.gr/2013/07/%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-

%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B2%CE%AF%CE%B1-

%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-

%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81/  
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Δίκαζηε ε Υξπζή Απγή ηεο Κύπξνπ ιέεη ην ΔΛΑΜ (20/09/13) 

Ωκή παξαδνρή 

 

Ξαξαζθεπή, 20 Πεπηεκβξίνπ 2013 

 

Ιεπθσζία: Πηελ σκή παξαδνρή φηη ην Δζληθφ Ιατθφ Κέησπν (ΔΙΑΚ) απνηειεί ηελ εθδνρή ηεο Σξπζήο 

Απγήο ζηελ Θχπξν, πξνρψξεζε εθπξφζσπνο ηνπ ΔΙΑΚ. Κηιψληαο ρζεο ζηελ πξσηλή ελεκεξσηηθή 

εθπνκπή ηνπ Πίγκα «Ξξσηνζέιηδν» δήισζε επί ιέμεη: «Δίκαζηε ε “Σξπζή Απγή” ηεο Θχπξνπ θαη λα ζαο 

ελεκεξψζσ φηη φηαλ μεθίλεζε ην Δζληθφ Ιατθφ Κέησπν, θαηαηέζεθε αξρηθψο ε νλνκαζία “Σξπζή Απγή”, 

ε νπνία, φκσο, δελ έγηλε απνδεθηή απφ ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, γη‟ απηφ θαη πξνρσξήζακε ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Ιατθνχ Κεηψπνπ. Γελ ην έρνπκε θξχςεη πνηέ φηη έρνπκε άξηζηε ζπλεξγαζία κε 

ηε “Σξπζή Απγή”, φηη ην ζεσξνχκε αδειθηθφ θίλεκα…». 

 

Πηελ ηζηνζειίδα ηνπ ην ΔΙΑΚ θαηεγνξεί ηνλ βνπιεπηή Γηψξγν Ξεξδίθε φηη κε ηελ εξψηεζε πνπ έζεζε 

ζηνλ ππνπξγφ Γηθαηνζχλεο, πξνζπαζεί έκκεζα λα πνηληθνπνηήζεη ην ΔΙΑΚ. 

«Ν παληθφο ηνπ θππξηαθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηηο πξννπηηθέο αλφδνπ ηνπ ιατθνχ εζληθηζηηθνχ 

θηλήκαηνο ζηελ Θχπξνκ φπσο θαίλεηαη, δελ θξχβεηαη νχηε θαη απφ ηα “κηθξά” θφκκαηα ηνπ 

θαηεζηεκέλνπ», αλαθέξεη, κεηαμχ άιισλ, ην ΔΙΑΚ. 

 

 

Γηεπθξηλίζεηο Ισλά Νηθνιάνπ κεηά ηηο επηθξίζεηο 

 

Πε δηεπθξηληζηηθή γξαπηή δήισζε πξνέβε ρζεο ν ππνπξγφο Γηθαηνζχλεο Ησλάο Ληθνιάνπ, κεηά ην θχκα 

αληηδξάζεσλ πνπ πξνθάιεζε ην πεξηερφκελν ηεο γξαπηήο απάληεζεο πνπ απέζηεηιε πξν εκεξψλ ζηε 

Βνπιή, φπνπ νχηε ιίγν – νχηε πνιχ παξνπζίαδε ηελ Θχπξν φηη είλαη αγγειηθά πιαζκέλε θαη φηη  δελ 

ππάξρνπλ λενθαζηζηηθέο θηλήζεηο νχηε νξγαλψζεηο πνπ δηαθαηέρνληαη απφ άθξαην εζληθηζκφ ή 

πξνσζνχλ είηε ηνλ ξαηζηζκφ είηε ηελ μελνθνβία. Ν θ. Ληθνιάνπ θάλεη ιφγν ζηε γξαπηή ηνπ δήισζε γηα 

παξεξκελεία, ηελ νπνίαλ απνδίδεη ζε θαθή δηαηχπσζε ησλ γξαθφκελψλ ηνπ ζηελ επηζηνιή. Θνληνινγίο, 

θηαίλε νη ππάιιεινη.  

 

Δηδηθφηεξα, ν βνπιεπηήο Γηψξγνο Ξεξδίθεο θάιεζε κέζσ ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νδνχ ηνλ θ. Ληθνιάνπ λα 

ηνπνζεηεζεί γχξσ απφ ηε δξάζε ηνπ Δ.ΙΑ.Κ. (Δζληθνχ Ιατθνχ Κεηψπνπ). «Ξαξαθαιψ ηνλ αξκφδην 

ππνπξγφ λα πιεξνθνξήζεη ηε Βνπιή αλ πξνβιεκαηίδεη ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία ε αλάπηπμε 

λενθαζηζηηθψλ θηλήζεσλ ζηελ Θχπξν θαη αλ παξαθνινπζεί ηηο ελέξγεηεο άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ», 

έγξαςε, κεηαμχ άιισλ, ζηελ εξψηεζή ηνπ ν θ. Ξεξδίθεο. 

Γηα λα ιάβεη απφ ηνλ ππνπξγφ Γηθαηνζχλεο ηελ εμήο απάληεζε, ηελ πεξαζκέλε Γεπηέξα: «Ρν Γξαθείν 

Θαηαπνιέκεζεο Γηαθξίζεσλ ηεο Αζηπλνκίαο δηαηεξεί αξρείν ππνζέζεσλ/πεξηζηαηηθψλ ξαηζηζηηθήο 

θχζεσο ή κε ξαηζηζηηθφ θίλεηξν. 

 

Πχκθσλα κε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ ιακβάλνπκε απφ ηελ Αζηπλνκία, δελ δχλαηαη λα ηεθκεξησζεί ε 

ζχλδεζε νπνηαζδήπνηε νξγάλσζεο ζηελ Θχπξν κε ξαηζηζηηθή ή θαη μελνθνβηθή δξάζε θαη δελ έρνπλ 

εμαζθαιηζηεί νπνηαδήπνηε ζηνηρεία κέρξη ζήκεξα πνπ λα θαηαδεηθλχνπλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο 

νπνηαζδήπνηε νξγάλσζεο ή θηλήκαηνο πξνσζνχλ ηελ μελνθνβία θαη ηνλ ξαηζηζκφ ή δηαθαηέρνληαη απφ 

άθξαην εζληθηζκφ». 

 

Κεηά ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ ελαληίνλ ηνπ, νη νπνίεο πξνζέιαβαλ δηαζηάζεηο θπξίσο 

κέζα απφ ηα δίθηπα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θαη ηηο θαηεγνξίεο πνπ δέρζεθε φηη θαιχπηεη ην Δ.ΙΑ.Κ. ηα 

κέιε ηνπ νπνίνπ, παξεκπηπηφλησο, δελ θξχβνπλ ην ηη πξεζβεχνπλ, ν ππνπξγφο Γηθαηνζχλεο Ησλάο 

Ληθνιάνπ πξνέβε ρζεο ζε δηεπθξηληζηηθή γξαπηή δήισζε: «Νκνινγνπκέλσο, ε απάληεζε ηνπ 

ππνπξγείνπ ζηελ ελ ιφγσ εξψηεζε ηνπ βνπιεπηή κπνξνχζε λα παξεξκελεπζεί, φπσο θαη έγηλε». 

«Ρν γεγνλφο φηη δελ δχλαηαη λα ηεθκεξησζεί ε ζχλδεζε νπνηαζδήπνηε νξγάλσζεο ζηελ Θχπξν κε 

ξαηζηζηηθή ή θαη μελνθνβηθή δξάζε, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ απαληεηηθή καο επηζηνιή, θαζφινπ δελ 

ζεκαίλεη φηη δελ ππήξμαλ πεξηζηαηηθά ή δελ θαηαγξάθεθαλ λννηξνπίεο πνπ καο έρνπλ ζνξπβήζεη», 

ππέδεημε ν θ. Ληθνιάνπ. Γηαβεβαηψλνληαο, παξάιιεια, φηη ε ζαθήο ζέζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ ίδηνπ 

πξνζσπηθά είλαη φηη θακία αλνρή δελ πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη ζε ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο.  

 

Γξάθεη: Κηράιεο Σαηδεζηπιηαλνχ 

 

Ξεγή: http://www.philenews.com/el-gr/koinonia-eidiseis/160/162858/eimaste-i-chrysi-avgi-tis-

kyprou-leei-to-elam-video 

http://www.philenews.com/el-gr/koinonia-eidiseis/160/162858/eimaste-i-chrysi-avgi-tis-kyprou-leei-to-elam-video
http://www.philenews.com/el-gr/koinonia-eidiseis/160/162858/eimaste-i-chrysi-avgi-tis-kyprou-leei-to-elam-video
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ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΈ ΗΜΔΙΏΔΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΤΠΡΙΑΚΌ ΦΑΙΜΌ (29/09/13) 

SEPTEMBER 29, 2013 

 

<<1.     Πηελ Θχπξν ε είδεζε γηα ηε ζχιιεςε ηνπ Κηραινιηάθνπ θαη ηεο ζπείξαο ηνπ κφλν ζην δειηίν 

ησλ 12 ηα κεζάλπρηα ηνπ Παββάηνπ (28/09/2013) αμηνινγήζεθε λα παίμεη πξψηε απφ ην θξαηηθφ ΟΗΘ.  

2.    Πην ηδησηηθφ MEGA Θχπξνπ φηαλ αλαθνηλσλφηαλ ε έθνδνο ηεο αζηπλνκίαο ζηα γξαθεία ηεο Σξπζήο 

Απγήο αθνπ νη καξηπξίεο κηινχζαλ γηα καπξνθνξεκέλνπο κε ζηνιή παξαιιαγήο σο εκπιεθφκελνπο ζην 

έγθιεκα, ν δεκνζηνγξάθνο έζπεπζε λα επηζεκάλεη πσο «καχξα θνξνχλ πνιινί θαη φρη κφλν ε Σξπζή 

Απγή». 

 

3.    Πην ηδησηηθφ ΠΗΓΚΑ ν εθπξφζσπνο ηνπ ΔΙΑΚ (αδειθήο θιίθαο ηεο Σξπζήο Απγήο ζηελ Θχπξν) 

πξνζθαιείηαη ζπρλά ππθλά γηα λα εμεγήζεη ηηο ζέζεηο ηνπ «θφκκαηνο» ηνπ. 

4.    Πε φια αλεμαηξέησο ηα θππξηαθά ηειενπηηθά θαλάιηα θξαηηθά θαη ηδησηηθά, θάζε εζληθφ-ξαηζηζηηθή 

δήισζε ηνπ Αξρεγνχ ηεο Θππξηαθήο Δθθιεζίαο πξνβάιιεηαη θαζεκεξηλά σο επαγγέιην.>> 

Ξεγή 

 

5. Κεηά ηελ δνινθνλία ηνπ Ξ. Φχζζα ν πξφεδξνο 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 ζρφιηα ηνπ Σξίζηνπ (π.ρ. ”Νη 

εζληθηζηέο ήηαλ απηνί πνπ πνιέκεζαλ ελαληίνλ ησλ θαηαρηεηψλ ζηνλ Β‟ Ξαγθφζκην ζηελ Διιάδα”). 

Απνθνξχθσκα ηα ζρφιηα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ηνπ Πίγκα Ξ. Γεκφπνπινπ: ”Ν ιφγνο πνπ έθπγα ην 2000 

απφ θεη πνπ έκελα, ζηνλ Αγην Ξαληειεήκνλα, θαη ήξζα Θχπξν, είλαη γηαηί δελ κπνξνχζα 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 λφκνπο” (13.35) 

 

6. Κεηά ηελ ζχιιεςε ησλ ζηειερψλ ηεο Σξπζήο Απγήο, ε θππξηαθή εθεκεξίδα ”Αιήζεηα” θπθινθφξεζε 

άξζξν κε ηνλ εμήο ηίηιν: ”Ξξνδηαγξάθεηαη κηα λχρηα θφιαζε-Ξιεγσκέλν ζεξίν ε Σξπζή Απγή” 

παξαζέηνληαο καο ηηο ”εξσηθέο” δειψζεηο ησλ ζπιιεθζέλησλ θαη ελεκεξψλνληαο καο φηη ε λχρηα 

αλακέλεηαη λα είλαη ”απφ ηηο πην δχζθνιεο γηα ηελ ρψξα” ιφγσ ησλ αληηδξάζεσλ ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο 

Σ.Α., ιεο θαη είλαη φλησο αιήζεηα νη νλεηξψμεηο ησλ θαζηζηψλ φηη απηφ πνπ θαηεζηάιεθε ήηαλ θάπνην 

κεγάιν ιαηθφ θίλεκα θαη ε νξγή ηνπ ιανχ ζα πιεκκπξίζεη ηνπο δξφκνπο. Ζ εθηίκεζε απηή είλαη ηεο ίδηαο 

ηεο ”Αιήζεηαο” κηαο θαη δελ έπεζε ζηε αληίιεςε καο παξφκνην άξζξν απφ ειιεληθά κκε. 

 

7.  Ρελ λχρηα κεηά ηελ ζχιιεςε θαη ελψ φια ηα ηδησηηθά θαλάιηα είραλ ζαλ πξψηε είδεζε ηα γεγνλφηα 

πνπ δηαδξακαηίδνληαλ ζρεηηθά κε ηελ ζχιιεςε ηεο εγεζίαο ηεο Σξπζήο Απγήο, ην θξαηηθφ θαλάιη 

απνθάζηζε λα ππνβηβάζεη ηελ ζεκαζία ηνπ ηεξαξρψληαο ηηο εηδήζεηο ηνπ κε πξψηε είδεζε ηνλ Ξξφεδξν 

ζηελ Νκνγέλεηα, αθνινχζεζε  ην “Happy birthday Mr President” . 

 

8. Ν ππνπξγφο Δζσηεξηθψλ Π. Σάζηθνο δειψλεη φηη ”θάζε αιινδαπφο πνπ βξίζθεηαη ζηελ Θχπξν 

παξάλνκα ζηεξεί απφ έλαλ Θχπξην πνιίηε έλα θνκκάηη ςσκί” 

 

9. Ρν θξάηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ξεηνξηθά ζαλ αθνξκή ηνπο αιινδαπνχο, μειψλεη ζηαδηαθά ην δηθαίσκα 

ζηελ δεκφζηα πγεία. 

 

10. Κηα βδνκάδα πξηλ ηελ δνινθνλία θαη πξηλ ην ΔΙΑΚ δειψζεη ”είκαζηε ε Σξπζή Απγή ηεο Θχπξνπ”, ν 

ππνπξγφο Γηθαηνζχλεο δειψλεη επίζεκα ζηελ βνπιή φηη ”δελ ππάξρνπλ λενθαζηζηηθέο θηλήζεηο ζηελ 

Θχπξν, νχηε νξγαλψζεηο πνπ δηαθαηέρνληαη απφ άθξαην εζληθηζκφ ή πξνσζνχλ είηε ηνλ ξαηζηζκφ είηε 

ηελ μελνθνβία.” 

 

11. Ρν ππνπξγείν Ξαηδείαο, επηζήκσο ρέξη ρέξη κε ηελ αξρηεπηζθνπή θαη πξφζπκνπο αλζξψπνπο ηνπ 

πλεχκαηνο, γπξλάλε ηελ παηδεία θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο πξν 30 εηψλ, θπξήηηνπλ πφιεκν ελαληίνλ ελφο 

δήζελ ”αθειιεληζκνχ” ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο, δεηνχλ λα θαηαξγεζεί ν ”θξηηηθφο εγγξακκαηηζκφο” , 

θξαηψληαο κφλν ηνλ ”εγγξακκαηηζκφ” θαη απηφλ ιεηςφ θαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο επηδηψμεηο ηνπο, κπαο 

θαη κάζνπλ νη καζεηέο λα ζθέθηνληαη θξηηηθά θαη λα ακθηζβεηνχλ ηνλ γχξσ ηνπο θφζκν. 

Απηά είλαη κφλν κεξηθά απφ ηα πεξηζηαηηθά ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ γχξσ απφ ην δήηεκα ηνπ θαζηζηηθνχ 

θαηλνκέλνπ ζηελ Θχπξν κε πνιχ πξφζθαηε ηελ πξνζπάζεηα ησλ θππξηαθψλ κκε λα θαλνχλ 

βαζηιηθφηεξνη ηνπ βαζηιέσο: Ρελ ζηηγκή πνπ ηα ελ Διιάδη κκε ην γχξηζαλ ζηνλ αληηθαζηζκφ, ηα 

θππξηαθά δίλνπλ πεξηζζφηεξν φζν πνηέ βήκα ζην Διάκ λα πεη ν,ηη ζέιεη. Ν πξφεδξνο ηνπ Διακ μαθληθά 

εκθαλίδεηαη θαζεκεξηλά ζηα θαλάιηα γηα λα “εμεγήζεη” ηηο ζέζεηο ηεο νξγάλσζεο ηνπ, κε ραξαθηεξηζηηθά 

ίδηεο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο ζε φια ηα ηδησηηθά θαλάιηα, κε εμφθζαικε κεηαηφπηζε ηνπ δεηήκαηνο 
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απφ πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ζε δήηεκα ελδπκαζίαο (ζηξαηησηηθέο ζηνιέο), θνπιηνχξαο (γπκλαζκέλνη, 

μπξηζκέλα θεθάιηα) θαη λνκηθηζηηθήο πξνζέγγηζεο φζνλ αθνξά κηα αληηθνηλσληθή απνθιίλνπζα 

ζπκπεξηθνξά (“κε ηελ βία ράλεηε ην φπνην δίθαην έρεηε” Κπισλάο – Κέγθα). Ζ ηαχηηζε κεγάινπ κέξνπο 

ηνπ αζηηθνχ ηχπνπ κε ην δφγκα Γελ Μερλψ (Κπισλάο – Κέγθα) αιιά θαη ε νινθιεξσηηθή ηαχηηζε κε 

ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή πεξί αλάπηπμεο θαη αλεξγίαο δείρλνπλ ηηο πξνζέζεηο ηεο αζηηθήο ηάμεο απέλαληη 

ζε θαζηζηηθέο νκάδεο θαη ηελ παιηλδξφκεζε ηεο ζηελ ζηήξημε ηνπο (Αξρηεπίζθνπνο, Ησλάο) είηε κε 

κνξθή Διακ είηε κε άιιεο πνην ζπγθεθαιπκκέλεο κνξθέο, ζε πεξηφδνπο φπνπ ππάξρεη ην ελδερφκελν ην 

εξγαηηθφ θίλεκα λα εκθαλίζεη δηάζεζε λα αγσληζηεί θαη λα ζπζπεηξσζεί. 

 

Απηφ πνπ είλαη πξνθαλέο δελ είλαη κφλν ε απξνθάιππηε πξνψζεζε ηνπ θππξηαθνχ παξαξηήκαηνο ηεο 

Σξπζήο Απγήο απφ ηα κεγάια θππξηαθά κκε θαη ηα ζηξαβά κάηηα ηεο θπβέξλεζεο, αιιά ηελ δηάρπζε ζε 

ηδενινγηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν ηνπ θαζηζκνχ απφ ην αζηηθφ θξάηνο. 

 

Ζ δηάδνζε ηνπ θαζηζκνχ θαη ζηνηρείσλ ηνπ (εζληθηζκφο, ξαηζηζκφο, κηζαιινδνμία, ππνηαγή ζηηο αλάγθεο 

ηνπ θεθαιαίνπ) δελ γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ κηα κηθξή αθξαία πνιηηηθή νξγάλσζε (βι. Διακ) νχηε απφ 

νπηζζνδξνκηθέο, ακφξθσηεο θαη επηθίλδπλεο κάδεο φπσο ηζρπξίδεηαη ζπρλά ε θηιειεχζεξε ζεψξεζε. 

Ππζζίηηα ”κφλν γηα Έιιελεο” έρνπλ θάλεη θαη θάλνπλ θαη ΚΘΝ θαη άιιεο νξγαλψζεηο κε ηελ αηγίδα 

επηθαλψλ παξαγφλησλ θαη ππφ ηνλ καλδχα ”ζπλαπιηψλ αιιειεγγχεο”. Ρελ αλάγθε πεξηνξηζκνχ ηεο 

δεκνθξαηίαο γηα ράξελ ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ, ηεο ”αλάπηπμεο” ηελ έρνπλ δηαιαιήζεη 

πξσηίζησο ”δεκνθξαηηθνί θηιειεχζεξνη” (βι. ηνλ θηιειεχζεξν ”Πηξνβνιηψηε” λα θαιεί, νπζηαζηηθά, ζε 

πξαμηθφπεκα: ”Όηαλ ε δεκνθξαηία θηάλεη ζηα φξηα ηεο”). Ήηαλ ν βνπιεπηήο ηνπ ΓΖΠ Σ. Πηπιηαλίδεο 

πνπ δήισζε ηελ λχρηα ησλ εθινγψλ ”αο ηνικήζεη ηψξα θάπνηνο λα απεξγήζεη”. Ν θαζηζκφο έξρεηαη απφ 

ηα πάλσ, απφ ηελ αζηηθή ηάμε (νη θαπηηαιηζηέο ζαλ θάηνρνη ησλ κέζσλ παξαγσγήο έρνπλ ζηα ρέξηα 

ηνπο θαη ηα κέζα παξαγσγήο ηδεψλ), ηα ηζηξάθηα ηεο, ηνπο δηαλννχκελνπο ηεο θαη ηνπο ηδενινγηθνχο ηεο 

κεραληζκνχο. Νη δηάθνξεο θαζηζηηθέο νκάδεο παηάλε πάλσ ζε απηά πνπ θαιιηεξγήζεθαλ απφ ηα πάλσ 

εδψ θαη δεθαεηίεο θαη ζπλερίδνπλ λα θαιιηεξγνχληαη αθφκα πην έληνλα, κε ζηφρν ηελ δηαίξεζε ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο, ηελ ππφδεημε ελφο άιινπ ”ερζξνχ” ζαλ θηαίρηε θαη φρη ηνπ θεθαιαίνπ, ηελ 

απνβιάθσζε θαη θαζππφηαμε ησλ καδψλ. Ν θαζηζκφο 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 ζπκθεξφλησλ ηεο. Γηα απηφ θαη φηη ιέεη ην Διάκ, δελ θαίλεηαη 

θαζφινπ αθξαίν ζηα απηηά ησλ Θππξίσλ, γηαηί φλησο δελ είλαη ηίπνηα θαηλνχξγην. Αθνχγεηαη απιψο ζαλ 

ην απηνλφεην κε βάζε απηά πνπ καζαίλακε ηφζα ρξφληα ζηα ζρνιεία, ζηελ ηειεφξαζε, ζηηο εθεκεξίδεο, 

ζηα γήπεδα, θ.ν.θ. ζαλ επίζεκε θξαηηθή πνιηηηθή θαη ζαλ καδηθή θνπιηνχξα απφ πιεπξάο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα. 

 

Γηα απηφ 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 πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ καζαίλαλε, δελ 

ρξεηάδεηαη λα ηνπο βνεζήζεη λα αιιάμνπλ ν,ηη απφςεηο είραλ γηα ηνλ θφζκν θαη ηελ θνηλσλία, γηα ην 

πνηνο είλαη θίινο θαη ερζξφο, γηα ην πνηνο ηνπο εθκεηαιιεχεηαη, γηα ην πνηα είλαη ηα πξαγκαηηθά ηνπο 

ζπκθέξνληα, ελ ζπληνκία δελ ρξεηάδεηαη λα ηνπο απνκαθξχλεη απφ ηελ θπξίαξρε ηδενινγία: βξίζθεηαη 

ήδε εληφο ηεο. Πην δήηεκα ηεο ηδενινγηθήο δνπιεηάο, νη θαζίζηεο έρνπλ λα θαηέβνπλ έλα 

θαηήθνξν…Δκείο έρνπκε λα αλέβνπκε έλα βνπλφ. 

 

 

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/ 
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ΤΝΈΥΔΙΑ ΣΙ ΗΜΔΙΏΔΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΤΠΡΙΑΚΌ ΦΑΙΜΌ (10/08/13) 

 

OCTOBER 8, 2013 

 

Πην πξνεγνχκελν άξζξν γηα ηνλ θαζηζκφ εθθξάζακε ηελ εμήο ζέζε: 

”Ζ δηάδνζε ηνπ θαζηζκνχ θαη ζηνηρείσλ ηνπ (εζληθηζκφο, ξαηζηζκφο, κηζαιινδνμία, ππνηαγή ζηηο 

αλάγθεο ηνπ θεθαιαίνπ θ.α.) δελ γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ κηα κηθξή αθξαία πνιηηηθή νξγάλσζε (βι. 

Διακ) νχηε απφ νπηζζνδξνκηθέο, ακφξθσηεο θαη επηθίλδπλεο κάδεο φπσο ηζρπξίδεηαη ζπρλά ε 

θηιειεχζεξε ζεψξεζε [...] Ν θαζηζκφο έξρεηαη απφ ηα πάλσ, απφ ηελ αζηηθή ηάμε (νη θαπηηαιηζηέο ζαλ 

θάηνρνη ησλ κέζσλ παξαγσγήο έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο θαη ηα κέζα παξαγσγήο ηδεψλ), ηα ηζηξάθηα ηεο, 

ηνπο δηαλννχκελνπο ηεο θαη ηνπο ηδενινγηθνχο ηεο κεραληζκνχο [...] είλαη πξαθηηθή θαη ηδενινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε αζηηθή ηάμε γηα λα ζθίμεη ηελ θπξηαξρία ηεο θαη ηελ επηδίσμε ηνλ ζπκθεξφλησλ ηεο”. 

Θέζε ε νπνία ελφριεζε αξθεηνχο θηιειεχζεξνπο, πνπ ζεσξνχλ φηη ηνπο αδηθεί, κηαο θαη παξνπζηάδνπλ 

ηνπο εαπηνχο ηνπο (θαη ίζσο λα ην πηζηεχνπλ) σο ηνπο πιένλ δεκνθξαηηθνχο, πνιηηηζκέλνπο 

αλζξψπνπο, πνπ θακία ζρέζε δελ κπνξνχλ λα έρνπλ κε νηηδήπνηε θαζηζηηθφ. Απηνί είλαη νη ζψθξνλεο 

άλζξσπνη ηνπ πλεχκαηνο, δελ αλήθνπλ ζηα δχν άθξα. Δίηε ζαλ αθέιεηα, είηε ζαλ ππνθξηζία, ν ξφινο 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ πξνψζεζε ηνπ θαζηζκνχ  μεζθεπάδεηε ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία…. 

Πε έλα απφ ηα ηειεπηαία ηνπ άξζξα ζηελ θππξηαθή ”Θαζεκεξηλή” θαη ζην κπινγθ ηνπ κε ηνλ ηίηιν ”Λα 

δησρζεί αιιά λα κελ θηκσζεί ε Σξπζή Απγή”, ν γλσζηφο αξζξνγξάθνο θ. Ξεξζηάλεο καο παξνπζηάδεη 

έλα έμνρν δείγκα απηνχ πνπ αλαιχνπκε. πνζηεξίδεη φηη ε Σ.Α. θαη ην Διακ πξέπεη βεβαίσο λα δησρζνχλ 

γηα φπνηεο εγθιεκαηηθέο πξάμεηο θάλνπλ αιιά φρη γηα ην ιφγηα ηνπο, λα κελ θηκσζνχλ, λα αθεζνχλ 

ειεχζεξα ζηνλ δεκφζην ιφγν λα ιέλε φ,ηη ιέλε, φζν εκεηηθά (φπσο ιέεη) θη αλ είλαη απηά, γηαηί: 

” Ζ θίκσζε δελ εμππεξεηεί ηίπνηε. Αληίζεηα, ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, αλαγθάδεη ηηο νξγαλψζεηο λα 

νδεγνχληαη ζε πην ππφγεηεο (θαη ελδερνκέλσο, αθξαίεο) ιχζεηο γηα ην πξφβιεκά ηνπο [...] 

 

Ξάλσ απφ φια φκσο, ε Σξπζή Απγή θαη ν ΔΙΑΚ έρνπλ έλα ξφιν ζηελ θνηλσλία. Αλαγθάδνπλ ηνπο 

ππφινηπνπο, εκάο πνπ δελ ηνπο αληέρνπκε, λα δνχκε πνχ πήγακε ιάζνο. Αζθνχλ πίεζε ζηε «ζνβαξή» 

πνιηηηθή λα ζνβαξεπηεί [...] Ζ «γξηά πνπ δηαζηαπξψλεη», είλαη κηα γξηά πνπ αθέζεθε κφλε ηεο απφ ηελ 

θνηλσλία. Γη‟ απηφ θαη ζα πξέπεη –πξψηα φζνη δελ αληέρνπλ λα αθνχλ ηε Σ.Α. λα κηιά– λα αξρίζνπκε λα 

αθνχκε πην πξνζεθηηθά[...] 

 

Γη απηφ κφλν θαιφ έρεη λα καο θάλεη ν ιφγνο ηεο Σξπζήο Απγήο, θηάλεη λα αθνχζνπκε πξνζεθηηθά: 

Απνθαιχπηεη φια καο ηα θνπζνχξηα σο θνηλσλία θαη σο έζλνο.” 

 

Γελ δηαθσλνχκε  φηη φλησο απνθαιχπηεη πνιιά απφ ηα θνπζνχξηα ηεο θνηλσλίαο, δείρλεη ηη 

θαιιηεξγήζεθε ηφζν θαηξφ απφ ηνπο ηδενινγηθνχο κεραληζκνχο. Αιιά πξαγκαηηθά ρξεηαδφκαζηε λα 

αθνχζνπκε θη άιια; έρνπλ πνιιά αθφκα λα καο ”κάζνπλ” ην Διακ θαη ε Σ.Α.; Γελ ηνπ ο θαηαιάβε αθφκε 

ν θ. Ξεξζηάλεο θαη ζέιεη λα αθνχζεη θη άιια;  Ξάλησο απφ φηη έρνπκε δεη κέρξη ηψξα δελ θαίλεηαη λα 

έκαζε θαη πνιιά απφ απηνχο: Όζν πεξηζζφηεξε πξνβνιή έπαηξλε ε Σ.Α. ηφζν εληείλνληαλ θαη νη 

εγθιεκαηηθέο ηηο πξάμεηο, φρη ην αληίζεην, θαη ε ”γξηά πνπ δηαζηαπξψλεη” δελ ”αθέζεθε κφλε ηεο απφ 

ηελ θνηλσλία” αιιά ήηαλ έλα, απνδεδεηγκέλα πιένλ, ζηεκέλν γθαηκπειίζηηθν ξεπνξηάδ κε κάλα 

ρξπζαπγίηε. 

 

Αιιά ην θαιχηεξν ην αθήζακε γηα ηειεπηαίν. Πηελ αξρή ηνπ άξζξνπ ρξεζηκνπνηεί ην εμήο ηζηνξηθφ 

παξάδεηγκα: ”Όηαλ φκσο ν Θιεκαλζφ έθεπγε απφ ηε θπιαθή γηα ηελ Ακεξηθή, ήηαλ έλαο αθφκα λεαξφο 

αθξαίνο αξηζηεξφο πνπ ελνρινχζε επηθίλδπλα ην θαζεζηψο ηνπ αλίθαλνπ εγέηε ηεο ηαιαηπσξεκέλεο 

Γαιιίαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1860 [...] Όηαλ θίκσλαλ ηνλ Θιεκαλζφ θαη ηνλ έζηειιαλ ζηε Καδάο, δελ 

πξνέβιεπε θαλέλαο πσο ην 1918 ζα ηνλ απνθαινχζαλ «παηέξα ηεο λίθεο» φηαλ ζα παλεγχξηδαλ ην 

ηέινο ηνπ Α΄ Ξαγθνζκίνπ. Ζ θίκσζε δελ εμππεξεηεί ηίπνηε…” 

Ρη ζέιεη λα πεη κε απηή ηελ αλαινγία; Ξσο ζα κπνξνχζακε λα εθιάβνπκε, ζε ζρεζε κε ην Διακ θαη ηελ 

Σξπζή Απγή, έλαλ θαηαδησθφκελν απφ ηελ Γαιιία αληηθξνλνχληα πνπ θαηέιεμε λα γίλεη πξσζππνπξγφο 

ηεο ρψξαο; 

 

Νπνηνζδήπνηε ινγηθά ζθεπηφκελνο αλαγλψζηεο βγάδεη ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: Λα κελ θηκσζνχλ Διακ-

Σ.Α., κπνξεί λα βγάινπλ κεγάινπο κειινληηθνχο εγέηεο. Ζ παηξίδα ζα επσθειεζεί ελψ ζα θηλδπλέπζεη 

λα ράζεη θάπνηνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηελ νδεγήζνπλ ζηνλ ζξίακβν (φπσο ν Θιεκαλζφ πνπ νδήγεζε 

ηελ Γαιιία λα ληθήζεη ηνλ Α‟ Ξαγθφζκην) αλ ηνπο θηκψζεη. Αθφκα πην ζεκαληηθφ είλαη φηη ν ”λεαξφο 

αθξαίνο αξηζηεξφο πνπ ελνρινχζε επηθίλδπλα ην θαζεζηψο ηνπ αλίθαλνπ εγέηε ηεο ηαιαηπσξεκέλεο 

Γαιιία” δηέδηδε ηδέεο ξηδνζπαζηηθέο θαη πνιχ πην δεκνθξαηηθέο απφ ηηο ηφηε επηθξαηνχζεο. Ηδέεο πνπ 

πξνσζνχζαλ, ζε θάπνην βαζκφ, αλάγθεο θαη ζπκθέξνληα ηνπ Γαιιηθνχ ιανχ. Όηαλ ν Θιεκαλζφ 
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θηκψζεθε, εμέθξαδε πάλσ θάησ θάηη δίθαην θαη άμην λα αθνπζηεί θαη λα πηνζεηεζεί. Απηφ θάλεη ην Διακ; 

Απηφ θάλεη ε Σξπζή Απγή; εθθξάδνπλ κέζα απφ ηνλ ιφγν ηνπο (φρη έκκεζα δείρλνληαο πφζν άζιηνη 

είλαη, αιιά άκεζα φπσο ν Θιεκαλζφ) απηά πνπ είλαη αλάγθε λα γίλνπλ; 

 

.Γ.  1. Θέζε πνπ δελ παξαιείπνπκε λα εθθξάδνπκε ζηελ Αγθάξξα είλαη ε δηάγλσζε ηνπ θαζηζκνχ ζαλ 

κηα γεληθφηεξε ηάζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηδηαίηεξα ζηελ κνλνπσιηαθή ηνπ θάζε 

(πεξηζζφηεξε ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ-πεξηζζφηεξε ζπγθέληξσζε εμνπζίαο-πην εθξεθηηθέο θνηλσληθέο 

αληηζέζεηο). Δίλαη κηα ηάζε πνπ ηελ παξάγεη ην ζχζηεκα γηα λα κπνξέζεη λα ζπλερίζεη απξφζθνπηα ηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπ. Ζ κείσζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ειεπζεξηψλ θαη δηθαησκάησλ, εθθνβηζκφο θαη 

απηαξρηζκφο γηα λα ζθχςνπλ νη θπβεξλψκελνη ην θεθάιη, ε έληαζε ηνπ εζληθηζηηθνχ θαη ξαηζηζηηθνχ 

ιφγνπ πνπ δηράδεη ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη δηθαηνινγεί ή ”θξχβεη” ηελ ζθιεξή εθκεηάιιεπζε θνηλσληθψλ 

νκάδσλ (π.ρ. δηθαηνινγείηαη ν κηζζφο πείλαο θάπνηνπ, αθνχ είλαη μέλνο: ”ελ ηδηαη πνιιά ηνπ” θηι), ε 

πξνψζεζε ηνπ θνηλσληθνχ αληαγσληζκνχ ζε ζεκείν θαληβαιηζκνχ, είλαη κεξηθά απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

εληείλνληαη φζν πεξηζζφηεξν νμχλνληαη νη αληηζέζεηο ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ε αληίζεζε 

θεθάιαην-εξγαζία. Απηή ε ηάζε ινηπφλ ζπγθεθξηκελνπνηείηαη, βξίζθεη ηελ έθθξαζε ηεο θαη ην φρεκα 

ηεο, κέζα ζηνλ ιφγν πνιιψλ θηιειεχζεξσλ είηε ην θαηαιαβαίλνπλ είηε φρη κηαο θαη ε δηθή ηνπο 

ηδενινγία επηηειεί ηελ ίδηα ιεηηνπξγία: ηελ δηθαηνιφγεζε ηνπ ππάξρνληνο θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηελ ππεξάζπηζε ηνπ…at all costs! 

 

2. Ρν λα θηκσζεί εθιακβάλεηαη φρη κφλν λνκηθά αιιά, πην ζεκαληηθφ, ην λα εκπνδηζηεί απφ έλα θίλεκα 

ην λα δηαδψζεη ηνλ ιφγν ηνπ, λα κελ αθήλεηαη ρψξνο ζην λα πξνζεγγίδεη ηηο κάδεο, έκπξαθηα κέζα απφ 

θνηλσληθή απνκφλσζε. 

 

 

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/  
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Ξπινδαξκόο θαη ξαηζηζηηθή βία ελαληίνλ αλαγλσξηζκέλνπ πξόζθπγα από 

κέινο ηεο ΜΜΑΓ, κέξα – κεζεκέξη, ζην θέληξν ηεο Λεπθσζίαο! (27/11/13) 

27.11.2013 

 

Ζ ΘΗΠΑ – Θίλεζε γηα Ηζφηεηα, Πηήξημε, Αληηξαηζηζκφ θαηαγγέιιεη ηνλ μπινδαξκφ θαη ηε ξαηζηζηηθή βία 

ελαληίνλ ελφο αλαγλσξηζκέλνπ πξφζθπγα απφ έλα κέινο ηεο ΚΚΑΓ – Κεραλνθίλεηεο Κνλάδαο Άκεζεο 

Γξάζεο, κέξα-κεζεκέξη, ζην θέληξν ηεο Ιεπθσζίαο, θαη δεηά ηελ άκεζε έλαξμε πνηληθήο έξεπλαο 

ελαληίνλ ηνπ αζηπλνκηθνχ. 

 

Ππγθεθξηκέλα, κεηαμχ 13:00 θαη 13:30, κεηαμχ ηεο Ξιαηείαο ΝΣΗ θαη ηεο Ξιαηείαο Διεπζεξίαο, ζην 

θέληξν ηεο παιηάο Ιεπθσζίαο, έλα πεξηπνιηθφ ζην νπνίν κεηέβαηλαλ ηξία κέιε ηεο ΚΚΑΓ ζηακάηεζε δχν 

Αθξηθαλνχο θνηηεηέο γηα εμαθξίβσζε ζηνηρείσλ. Νη ηξεηο αζηπλνκηθνί έιεγμαλ ηα ζηνηρεία ησλ δχν 

Αθξηθαλψλ θνηηεηψλ θαη δηαπίζησζαλ φηη βξίζθνληαη λφκηκα ζηελ Θχπξν. Πηε ζπλέρεηα, νη ηξεηο 

αζηπλνκηθνί ζηακάηεζαλ έλαλ αθφκε Αθξηθαλφ πξφζθπγα γηα εμαθξίβσζε ζηνηρείσλ, αιιά θαη ζε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε δηαπίζησζαλ φηη πξφθεηηαη γηα άηνκν πνπ βξίζθεηαη λφκηκα ζηελ Θχπξν. 

Ρφηε, ν Αθξηθαλφο πξφζθπγαο ξψηεζε ηνπο ηξείο αζηπλνκηθνχο γηαηί κέζα απφ φινπο απηνχο ηνπο 

πεξαζηηθνχο επέιεμαλ λα ζηακαηήζνπλ γηα εμαθξίβσζε ηξεηο Αθξηθαλνχο, ρσξίο νπνηαδήπνηε ππνςία ή 

/ θαη αηηία. Ρφηε, ν έλαο απφ ηνπο ηξεηο αζηπλνκηθνχο ηνπ απάληεζε φηη: «Απηή είλαη ε Θχπξνο! Αλ δελ 

ζνπ αξέζεη, ηφηε λα επηζηξέςεηο πίζσ ζηελ παηξίδα ζνπ γηα λα κάζεηο ζηνπο αζηπλνκηθνχο εθεί πψο λα 

ζπκπεξηθέξνληαη». Ν Αθξηθαλφο – έλαο αλαγλσξηζκέλνο πξφζθπγαο απφ ηελ Αθηή ηνπ Διεθαληνζηνχ, 

ν νπνίνο δηακέλεη λφκηκα ζηελ Θχπξν γηα εθηά ρξφληα, είλαη παληξεκέλνο κε Θχπξηα θαη έρνπλ έλα παηδί 

ηεζζάξσλ εηψλ – απάληεζε ζηνλ αζηπλνκηθφ φηη «ηνλ ξψηεζε θάηη, αιιά δελ έρεη ιάβεη θάπνηα 

απάληεζε». Κε ηε ζεηξά ηνπ, ν αζηπλνκηθφο αληαπάληεζε φηη «εάλ πεη νηηδήπνηε άιιν, ηφηε ζα 

ζπιιεθζεί». Ρφηε, ν Αθξηθαλφο πξφζθπγαο ηνπ είπε φηη «δελ έθαλε θάηη γηα λα ζπιιεθζεί» θαη 

ζπλέρηζε λα δεηά κία απάληεζε ζηελ εξψηεζε ηνπ, ζεσξψληαο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα ηνπ 

αζηπλνκηθνχ είλαη κέξνο ηεο ζπλερηδφκελεο ξαηζηζηηθήο ζηνρνπνίεζεο (racial profiling) ηεο Αθξηθαληθήο 

θνηλφηεηαο ζηελ Θχπξν. 

 

Απφ εθείλε ηε ζηηγκή θαη κεηά, ν αζηπλνκηθφο άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεί αδηθαηνιφγεηε βία. Αξρηθά, έξημε 

ζην έδαθνο ηνλ Αθξηθαλφ πξφζθπγα κε κία ιαβή, ζπάδνληαο ην πφδη ηνπ, ρσξίο απηφο λα θέξεη 

νπνηαδήπνηε αληίζηαζε. Πηε ζπλέρεηα, ν αζηπλνκηθφο επηρείξεζε λα ηνπ πεξάζεη ρεηξνπέδεο θαη λα ηνλ 

ζπιιάβεη, ηξαβψληαο ηνλ ηξαπκαηηζκέλν Αθξηθαλφ απφ ην ζπαζκέλν πφδη γηα λα ηνλ κεηαθέξεη ζην 

πεξηπνιηθφ, πξνθαιψληαο ηνπ πεξηζζφηεξα ηξαχκαηα θαη εθδνξέο ζην θεθάιη, ην πξφζσπν θαη ην δεμί 

ρέξη! Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ην πεξηζηαηηθφ δηαδξακαηίζηεθε κέξα-κεζεκέξη, ζηελ θαξδηά ηεο 

Ιεπθσζίαο, κπξνζηά απφ δεθάδεο πεξαζηηθνχο, νη νπνίνη κάιηζηα θσηνγξάθηδαλ θαη βηληενγξαθνχζαλ 

ην μπινδαξκφ θαη ηελ θαθνκεηαρείξηζε ηνπ Αθξηθαλνχ πξφζθπγα απφ ηνλ αζηπλνκηθφ ηεο ΚΚΑΓ. Αθνχ 

έγηλαλ φια απηά, θιήζεθε ην αζζελνθφξν θαη ν Αθξηθαλφο πξφζθπγαο κεηαθέξζεθε ζην Γεληθφ 

Λνζνθνκείν Ιεπθσζίαο, ελψ δχν αθφκε πεξηπνιηθά θαηέθζαζαλ ζηε ζθελή θαη άξρηζαλ λα 

απνκαθξχλνπλ ηνπο πεξαζηηθνχο. Ρέινο, κεηά ηε κεηαθνξά ηνπ Αθξηθαλνχ πξφζθπγα ζην λνζνθνκείν, 

ε αζηπλνκία αξρηθά αξλήζεθε λα δερζεί νπνηαδήπνηε θαηαγγειία γηα ηνλ μπινδαξκφ ηνπ απφ κέινο ηεο 

ΚΚΑΓ, θαηεγνξψληαο ηνλ κάιηζηα γηα παξαρψξεζε ςεπδψλ ζηνηρείσλ θαη αληίζηαζε θαηά ηεο αξρήο! 

Κεηά απφ παξέκβαζε ηεο ΘΗΠΑ, ν αμησκαηηθφο ππεξεζίαο ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Δπαξρίαο 

Ιεπθσζίαο έδσζε νδεγίεο γηα λα ιεθζεί επίζεο ην παξάπνλν ηνπ θαθνπνηεκέλνπ πξφζθπγα. 

 

Ζ ΘΗΠΑ δεηά ηελ άκεζε δηεξεχλεζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ απφ ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γηεξεχλεζεο 

Ηζρπξηζκψλ θαη Ξαξαπφλσλ Θαηά ηεο Αζηπλνκίαο θαη ηελ επίδεημε κεδεληθήο αλνρήο ελάληηα ζηε 

ξαηζηζηηθή ζηνρνπνίεζε θαη ηελ αζηπλνκηθή βία ελαληίνλ αηφκσλ κε θαζεζηψο δηεζλνχο πξνζηαζίαο. 

 

Ξεγή: http://kisa.org.cy/27-11-2013-

%CE%BE%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%82-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CE%B2%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%BD/ 
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Ο Mηραινιηάθνο, ν Αξρηεπίζθνπνο θαη ε βνπβή (αθόκε) Πνιηηεία (17/12/13) 

 
 

Διπίδσ θαη ην ιέσ εηιηθξηλά, λα κελ δνχκε θαη ηνλ Θχπξνπ Σξπζφζηνκν Β‟ λα εμεπηειίδεηαη φπσο 

μεθηηιίζηεθε ν Κεηξνπνιίηεο Ππάξηεο Δπζηάζηνο. 

  

Γηα φζνπο έραζαλ ην ζέακα, ν Ππάξηεο, έθαλε απφςε παξέκβαζε ζην δειηίν ηνπ MEGA Διιάδνο 

πξνθεηκέλνπ λα «ζρνιηάζεη» ηα φζα απνθαιχθζεθαλ  κέζα απφ ην πιηθφ ην νπνίν ν παλίβιαθαο θηφιαο  

–φπσο θαίλεηαη - πξνθπιαθηζκέλνο αξρεγφο ηεο  Σξπζήο Απγήο είρε ζβήζεη απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ, 

λνκίδνληαο φηη έηζη ζα ράλνληαλ. 

  

ιηθφ κε βίληεν, αλάκεζα ζ‟ άιια, ηνπ ηδίνπ ηνπ Κηραινιηάθνπ λα εθζεηάδεη ηε ζηήξημε ηεξαξρψλ ηεο 

Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο ζηε Σξπζή Απγή - απφ πιεξσκέο ελνηθίσλ γξαθείσλ ηεο κέρξη ζπιινγή ςήθσλ 

γεξφλησλ - αιιά θαη ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Θχπξνπ γηα ηνλ νπνίνλ ιέεη φηη βνήζεζε ηελ Νξγάλσζε «κε 

φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο». 

  

Αληί ζρνιίνπ, ν... ιεβέληεο - θαηά ην Κηραινιηάθν - Ππάξηεο, είπε φηη ζιίβεηαη ε ςπρή ηνπ. Αιιά φηαλ 

εξσηήζεθε εάλ ζεσξεί ζσζηφ ην λα ζηεξίδεη ε Δθθιεζία απηή ηε ζπκκνξία, είπε πσο δελ ζα ήζειε λα 

απαληήζεη. Θακία άιιε απάληεζε. Κφλν... ζιίςε ςπρήο. 

  

Διπίδσ ινηπφλ πσο ν Σξπζφζηνκνο Β‟ ζα ηνικήζεη θαη ζα δψζεη απαληήζεηο. Έζησ θαη αηζρξέο φπσο 

εθείλε κε ηα «παηδηά κε ηηο θξπζηάιιηλεο απφςεηο» ή ηελ άιιε, πνπ έδσζε πξφζθαηα ζην ΟΗΘ (ζηνλ 

Ράζν Ρξχθσλνο κεηά κάιηζηα απφ ηηο ζπιιήςεηο ησλ Σξπζαπγηηψλ εγεηψλ ζηελ Διιάδα) φηαλ είπε πσο 

δελ ζα...  ςσξηάζεη, ιέεη, αλ πάεη ζηα γξαθεία ηεο Σξπζήο Απγήο. Διπίδσ φηη ζα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηφζε 

αμηνπξέπεηα. 

  

Γελ ζπδεηάσ θαλ ηα ΚΚΔ πνπ ην έθαλαλ γαξγάξα ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία. Θξίλνληαη θαη φζν θη αλ 

δελ ην θαηαιαβαίλνπλ θξίλνληαη πνιχ απζηεξά. Θη αο ηελ πιεξψλνπλ θαη ηα ππφινηπα πνπ δελ 

ζπλέπξαμαλ ζηελ πξνζπάζεηα λα απνζησπεζεί ΘΑΗ ΑΡΝ ην ζθάλδαιν. 

  

Όκσο, ην γεγνλφο φηη έλαο πξνθπιαθηζκέλνο πνιηηηθφο ν νπνίνο θαηεγνξείηαη γηα θνηλέο εγθιεκαηηθέο 

πξάμεηο εθζεηάδεη ηνλ Αξρηεπίζθνπν κηαο ρψξαο ιέγνληαο κάιηζηα φηη βνήζεζε ηελ εγθιεκαηηθή απηή 

(θαη θαηά ηηο ειιεληθέο Αξρέο) νξγάλσζε ΄«κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο», απηφ εγείξεη έλα εμαηξεηηθά 

ζνβαξφ δήηεκα ην νπνίν, αλ κε ηη άιιν, επέβαιιε φπσο ε εδψ πνιηηηθή εγεζία δεηήζεη άκεζα εμεγήζεηο 

γηα απηή ηελ ππφζεζε. 

  

Ρη ελλνεί ν Κηραινιηάθνο φηαλ κηιάεη γηα βνήζεηα κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο; Ηζρπξίδεηαη  φηη ν 

Αξρηεπίζθνπνο έδσζε ιεθηά ζην εδψ παξάξηεκα ηεο Σξπζήο Απγήο ην νπνίν, θαηά ηνλ εδψ εγέηε ηνπο, 

νλνκάζηεθε «ΔΙΑΚ» δηφηη ην ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ δελ ηνπο ελέθξηλε ην φλνκα «Σξπζή Απγή Θχπξνπ» 

θαη κφλν θαη, επίζεο θαηά ηνλ ίδην, «είλαη ε Σξπζή Απγή ηεο Θχπξνπ»;   

  

Αλ απηφ ελλνεί, ηφηε ιέεη πσο ν Σξπζφζηνκνο Β‟ ρξεκαηνδφηεζε ην παξάξηεκα κηαο βίαηεο 

λενθαζηζηηθήο νξγάλσζεο ε νπνία επζχλεηαη κε βάζε ην θαηεγνξεηήξην γηα θνηλά πνηληθά εγθιήκαηα 

ζηελ Διιάδα. 

  

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο Λίθνο Αλαζηαζηάδεο, ν Ξξφεδξνο ηεο Βνπιήο Γηαλλάθεο Νκήξνπ, νη 

ππφινηπνη 55 βνπιεπηέο θαη ηα θφκκαηά ηνπο, ν ππνπξγφο Γηθαηνζχλεο Ησλάο Ληθνιάνπ, ν ππνπξγφο 

Δζσηεξηθψλ Πσθξάηεο Σάζηθνο, νη ππφινηπνη ππνπξγνί θαη φινη νη άιινη αμησκαηνχρνη ηνπ θξάηνπο νη 

νπνίνη πιεξψλνληαη νπθ νιίγα ιεθηά γηα λα δηαθπιάηηνπλ, αλάκεζα ζ‟ άιια ηελ εηθφλα θαη ηελ 

αμηνπξέπεηα απηήο ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ, ΡΗ ΙΔΛΔ; 

  

Γελ έρνπλ επζχλε λα αληηδξάζνπλ; 

Δπζχλε. Άζηε ηα άιια. 

  

Έδσζε ή φρη ιεθηά ζηε λενθαζηζηηθή απηή ζπκκνξία θαη ηελ πξνθπιαθηζκέλε ζηνλ Θνξπδαιιφ εγεζία 

ηεο ν Σξπζφζηνκνο Β‟ ν νπνίνο, εηξήζζσ ελ παξφδσ, ζα πεξάζεη ζηελ Ηζηνξία θαη γηα ηελ αιεζκφλεηε 

εθείλε αηάθα ηνπ πσο «ηα ιεθηά ηεο εθθιεζίαο δελ είλαη γηα λα ηα πεηάο ζην γάκν ηνπ Θαξαγθηφδε» 

φηαλ ηνπ ππνδείρζεθε πσο είρε δψζεη ιίγα γηα ηνπο ππξφπιεθηνπο ζηελ Διιάδα;  Γηα ηα ίδηα ιεθηά 

κηιάκε. 
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Δάλ φρη πνηεο ήηαλ νη «άιιεο δπλάκεηο ηνπ»; 

  

Ππλνδηθνί; Α, λαη. πάξρνπλ;  Ή είλαη εθεί γηα... δηαθφζκεζε; 

  

Δγψ ΓΔΛ πηνζεηψ απηά πνπ ιέεη ν Κηραινιηάθνο. Λαη, νκνινγψ πσο δελ κνπ θαίλεηαη παξάμελν, 

δεδνκέλνπ θαη ηνπ ακεηαλφεηνπ - αθφκε θαη κεηά απφ ηε δνινθνλία Φχζζα θαη ηηο ζπιιήςεηο -  

ζαπκαζκνχ ηνπ  Σξπζφζηνκνπ Β‟ πξνο ηε ζπκκνξία απηή, λα έρνπλ βάζε απηά πνπ ιέεη ν Κηραινιηάθνο. 

Αιιά απηά είλαη δνπιεηά ησλ αλαθξηηψλ. 

  

Απηφ πνπ ιέσ, είλαη πσο εδψ κηιάκε γηα καξηπξία απφ ηνλ ίδην ηνλ αξρεγφ ηεο Σξπζήο Απγήο γηα αξσγή 

«κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο» κάιηζηα απφ ηνλ Ξξνθαζήκελν ηεο Δθθιεζίαο ζε κηα εγθιεκαηηθή νξγάλσζε. 

  

Κηα καξηπξία ε νπνία έγηλε πξνζπάζεηα απφ ηνλ ίδην ηνλ Κηραινιηάθν λα εμαθαληζηεί. 

  

Θαη απνξψ: Ξφζν ζνβαξφ ζα είλαη ηειηθά απηφ ην θξάηνο εάλ δελ πξνρσξήζεη άκεζα ζηελ απαίηεζε λα 

δνζνχλ απαληήζεηο πεηζηηθέο; 

  

Ν Γεληθφο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο, θ. Θψζηαο Θιεξίδεο ; 

Απηφο ζα θάλεη θάηη; 

Λα άιιε κηα απνξία. Γηφηη θαη απηφο ζα θξηζεί. 

  

Γηα λα δνχκε ινηπφλ... 

  

ζηεξφγξαθν: Ρελ ψξα πνπ έθιεηλα ηε Πηήιε, ε ηζηνζειίδα 24h.com.cy κεηέθεξε δήισζε ηνπ 

Αξρηεπηζθφπνπ απφςε ζηελ ίδηα σο ζρφιην ζηηο απνθαιχςεηο ζηελ Διιάδα: «Γελ έρσ θακία ζρέζε κε ηε 

ζηήξημε ηνπ ΔΙΑΚ, ελ αληηζέζεη ηνπο παξφηξπλα λα κελ εκπιαθνχλ κε ηελ πνιηηηθή. Ξαιαηφηεξα, λαη, κε 

είραλ πιεζηάζεη απηά ηα παηδηά ηνπ ΔΙΑΚ θαη ζπδεηψληαο καδί ηνπο θαηάιαβα φηη θάπνηεο ζέζεηο ηνπο 

είλαη αξθεηά αθξαίεο. Αλ θαη ηα παηδηά είλαη λεαξά θαη θάπνηα απφ ηα πηζηεχσ ηνπο είλαη γηα ην θαιφ ηεο 

παηξίδαο καο, νξηζκέλεο ζέζεηο ηνπο, επαλαιακβάλσ φηη ήηαλ αξθεηά αθξαίεο. Γη απηφ ην πξνηίκεζα λα 

θξαηήζσ ακέηνρε ζηάζε ζπκβνπιεχνληάο ηνπο λα κελ εκπιαθνχλ κε ηελ πνιηηηθή. Γελ έρσ θακία 

ζρέζε νχηε κε ην ΔΙΑΚ νχηε κε ηε Σξπζή Απγή θαη δελ μέξσ ηίπνηα γη απηά πνπ ιέεη ν θχξηνο 

Κηραινιηάθνο». 

  

Απάληεζε ινηπφλ ν ίδηνο. 

Ζ Θππξηαθή Γεκνθξαηία πψο ζθνπεχεη λα αληηδξάζεη;  

Γηφηη νη αλαθξηηέο ζηελ Διιάδα δελ λνκίδσ φηη ζα αξθεζηνχλ ζε απηήλ απιψο ηελ άξλεζε... 

  

Θψζηαο Θσλζηαληίλνπ 

 

Πηήιε «Θαηά Βαξβάξσλ» 

 

Δθεκεξίδα ΞΝΙΗΡΖΠ - 13/12/2013 
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Far right extremists disrupt reunification event (26/03/14) 

March 26, 2014 

 
Around 100 members of far right party ELAM disrupted an event on the Cyprus problem in Limassol, 

attended by former Turkish Cypriot leader Mehmet Ali Talat. 

 

Reports said the thugs, who shouted slogans and held Greek flags, appeared outside the Panos 

Solomonides municipal cultural centre just before the event was scheduled to start at 7pm. 

 

They managed to enter the lobby and hurled a flare inside the hall, the reports said. 

 

A Turkish Cypriot journalist who tried to take photos was slightly injured, the Cyprus News Agency 

said. 

 

The group was pushed back by police and the event went ahead as scheduled. 

 

Reports said police arrested three people. 

 

An ELAM spokesman said it was a protest against the presence of Talat. 

 

US Ambassador to Cyprus John Koenig was also present at the event, organised by the technical 

university, TEPAK, Europe Direct, the EU representation, and Limassol citizens initiative for 

reunification. 

 

In messages from his personal Twitter account, Koenig said afterwards: “Real story happened inside 

the hall. Cypriots talking about the future. Extremists couldn‟t block dialogue.” 

 

Talat was the main speaker at the event whose subject was the prospects of solving the Cyprus 

problem and reunification. 

 

The government condemned the attack in the “strongest way.” 

 

Government spokesman Christos Stylianides said President Nicos Anastasiades was being kept 

informed at the presidential palace and was determined not to allow such people to create trouble for 

the Republic. 

 

“We will not allow similar incidents, that bring shame upon us all, to happen again,” he told state 

broadcaster CyBC. “No one will terrorise democracy and the expression of views.” 

 

Anstasiades will also ask for explanation from those responsible on why the incident had not been 

prevented. 

 

Justice Minister Ionas Nicolaou said he had not been informed by the police leadership about the event 

or the measures they were planning to take. 

 

He said he found out about the incident from a member of the public and accused the chief of police of 

keeping him in the dark. 

 

“It is not the first but the umpteenth time the police leadership, especially the chief, did not inform me 

either about event or incidents,” 

 

Nicolaou said in a statement. “In fact, oftentimes I am informed about many events afterwards, 

something which is unacceptable.” 

 

He added that he has asked for a full investigation into the incident. 

 

26/03/14 

 

Ξεγή: http://cyprus-mail.com/2014/03/26/far-right-extremists-disrupts-reunification-event/ 

  



 

58 

 

Δπεηζόδηα ζηε Λεκεζό θαηά ηελ νκηιία Σαιάη (27/03/14) 

 
Κάξηηνο 27, 2014 

 

 

Δπεηζφδηα θαη πξνπειαθηζκνί επηζθίαζαλ ρζεζηλή εθδήισζε, κε ζέκα «Ξξννπηηθέο επίιπζεο ηνπ 

θππξηαθνχ θαη επαλέλσζεο ηεο Θχπξνπ» θαη θχξην νκηιεηή ηνλ ηέσο Ρ/θ εγέηε, Κερκέη Αιί Ραιάη, πνπ 

έγηλε ζην Ξνιηηηζηηθφ Θέληξν «Ξάλνο Πνινκσλίδεο». Ξαξψλ ζηελ εθδήισζε ήηαλ θαη ν πξέζβεο ησλ 

ΖΞΑ, Ρδνλ Θφληλγθ. 

 

Αληηθείκελν επξείαο ζχζθεςεο ζην Αξρεγείν ηεο Αζηπλνκίαο ήηαλ ην πξσί,  ηα επεηζφδηα θαη νη 

πξνπειαθηζκνί πνπ ζεκάδεςαλ ηε ρζεζηλή εθδήισζε. Αμηνινγνχληαη εμάιινπ θαη πιεξνθνξίεο θαη 

έθδνζε θη άιισλ εληαικάησλ ζχιιεςεο. 

 

Πην κεηαμχ νη πξνγξακκαηηζκέλεο δειψζεηο γηα ζήκεξα ηνπ Αξρεγνχ Αζηπλνκίαο, Κηράιε 

Ξαπαγεσξγίνπ, έρνπλ αθπξσζεί, κεηά θαη ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία πνπ είρε κε ηνλ πνπξγφ 

Γηθαηνζχλεο, Ησλά Ληθνιάνπ,  ζχκθσλα κε ηνλ Δθπξφζσπν Ρχπνπ ηεο Αζηπλνκίαο Αλδξέα Αγγειίδε. 

 

Ν π. Γηθαηνζχλεο άδεηαζε ηνλ Αξρεγφ θαη ηελ αζηπλνκία γηα ηα έθηξνπα. Δμαπέιπζε δξηκεία πξνζσπηθή 

επίζεζε ζηνλ Αξρεγφ ηεο Αζηπλνκίαο, Κηράιε Ξαπαγεσξγίνπ, ν νπνίνο, φπσο είπε, παξέιεηςε λα ηνλ 

ελεκεξψζεη γηα ηα γεγνλφηα θαη ηα πιεξνθνξήζεθε απφ ηξίηνπο. 

 

Θαηαδηθάδεη ε Θπβέξλεζε, ελψ ην ΔΙΑΚ δηακελχεη φηη « φζν ππάξρνπλ ζηελ Θχπξν θαηνρή, 

αγλννχκελνη θαη πξφζθπγεο, ζα καο βξίζθνπλ απέλαληί ηνπο» 

 

Αξρεγόο: "Eλεκεξώζεθα κεηά ηα έθηξνπα" 

 

Κεηά ηα έθηξνπά θαη κεηά ηελ ελεκέξσζε πνπ έηπρε ν πνπξγφο Γηθαηνζχλεο, ελεκεξψζεθε ν Αξρεγφο 

ηεο Αζηπλνκίαο, δήισζε ν Κηράιεο Ξαπαγεσξγίνπ, ζηελ εθπνκπή "Ξξσηνζέιηδν" ηνπ Πίγκα,  ιέγνληαο 

φηη ην βξαδπ ηεο 25εο πξνο 26εο Καξηίνπ επηζεσξνπζε αζηπλνκηθέο δηεπζχλζεηο θαη ζηαζκνχο θαη κεηά 

πήγε γηα χπλν γηα απηφ φπσο είπε δελ έθηαζε ζηα απηηά ηνπ ε εθδήισζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηείην ζηε 

Ιεκεζφ κε νκηιεηή ηνλ Ραιάη. 

 

 
 
Δπεηζόδηα θαη έληαζε 

 

Ιίγα ιεπηά κεηά ηελ έλαξμε ηεο εθδήισζεο νκάδα, 100 πεξίπνπ, ΔΙΑΚηηψλ πξνζπάζεζε λα εηζέιζεη ζην 

θηίξην, αιιά ζπλάληεζε ηε ζζελαξή αληίζηαζε κειψλ ηεο αζηπλνκηθήο δχλακεο, πνπ βξίζθνληαλ ζηελ 

είζνδν ηνπ Ξνιηηηζηηθνχ Θέληξνπ. 

  

Αθνινχζεζε έληαζε, επεηζφδηα θαη ξίςε αληηθεηκέλσλ θαη θξνηίδσλ. 
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Κέιε ηνπ ΔΙΑΚ θαηάθεξαλ λα ζπάζνπλ ηνλ αζηπλνκηθφ θινηφ, κπήθαλ ζηελ αίζνπζα ηεο εθδήισζεο θαη 

πξνπειάθηζαλ ηνλ Κερκέη Αιί Ραιάη, ελψ επηηέζεθαλ θαη ζε Ρ/θ δεκνζηνγξάθν πνπ έβγαδε 

θσηνγξαθίεο, ηνλ νπνίν ηξαπκάηηζαλ ειαθξά. 

  

Αλακκέλνο ππξζφο, ν νπνίνο ξίρζεθε κέζα ζηελ αίζνπζα, θαηέιεμε δίπια αθξηβψο απφ ην ζεκείν, ζην 

νπνίν βξηζθφηαλ ν Ακεξηθαλφο Ξξέζβεο. 

 

Πηε ζθελή θιήζεθαλ αζηπλνκηθέο εληζρχζεηο. 

  

Κε ηελ παξέκβαζε ηεο Αζηπλνκίαο ηα κέιε ηνπ ΔΙΑΚ βγήθαλ απφ ην θηήξην θαη απνρψξεζαλ εηξεληθά. 

Ζ Αζηπλνκία πξνέβε ζε ηξεηο ζπιιήςεηο. Ππλειήθζεζαλ δχν άλδξεο θαη κηα γπλαίθα. 

  

Ζ εθδήισζε νινθιεξψζεθε θαλνληθά θαη ν Κερκέη Αιί Ραιάη, θαζψο θαη νη Ρ/θ πνπ ηνλ ζπλφδεπαλ, 

αλαρψξεζαλ γχξσ ζηηο 21:30 κε ιεσθνξείν, ππφ ηε ζπλνδεία ηζρπξήο δχλακεο ηεο ΚΚΑΓ, πνπ έθηαζε 

απφ ηε Ιεπθσζία. 

 

 

Σαιάη: Να αληηκεησπηζηνύλ ηα εμηξεκηζηηθά ζηνηρεία 

 

Κεηά ην ηέινο ηεο εθδήισζεο, ν Κερκέη Αιί Ραιάη ππέδεημε φηη ηα εμηξεκηζηηθά ζηνηρεία θαη ζηηο δχν 

πιεπξέο πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ γηα λα επαλελψζνπκε ηε ρψξα θαη ηφληζε φηη ζηφρνο ηεο εθδήισζεο 

ήηαλ ε θαιιηέξγεηα θνηλήο θνπιηνχξαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ιχζεο ηνπ θππξηαθνχ. 

 

 
 

Καηαδηθαζκόο ησλ επεηζνδίσλ από ηνλ Πξόεδξν 

 

Πχκθσλα κε πιεξνθνξίεο ν Ξξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, Λίθνο Αλαζηαζηάδεο, επηθνηλψλεζε αξγά ρζεο 

ην βξάδπ κε ηνλ Κερκέη Αιί Ραιάη θαη θαηαδίθαζε ηα επεηζφδηα.    

 Ν θπβεξλεηηθφο εθπξφζσπνο, Σξήζηνο Πηπιηαλίδεο, ζε παξέκβαζή ηνπ ζηηο «Ρνκέο ζηα Γεγνλφηα» ηνπ 

Πίγκα θαηαδίθαζε ηα επεηζφδηα, ιέγνληαο φηη ην γεγνλφο απηφ δίλεη επηρεηξήκαηα ζηνπο αληηπάινπο ηεο 

Θχπξνπ θαη ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Θαλείο, ηφληζε, δε ζα ηξνκνθξαηήζεη ηε Γεκνθξαηία θαη ηελ 

έθθξαζε γλψκεο θαη άπνςεο. Ζ Θπβέξλεζε ζα αληηκεησπίζεη απηά ηα θαηλφκελα ηξνκνθξαηίαο θαη 

έθλνκσλ ελεξγεηψλ, κε ηνλ πην απζηεξφ ηξφπν, πνπ ηεο επηηξέπεη ε λνκνζεζία. Ν Ξξφεδξνο ηεο 

Γεκνθξαηίαο, είπε, αμηψλεη πιήξε δηεξεχλεζε ησλ γεγνλφησλ θαη απφδνζε επζπλψλ. 

 

Ισλάο Νηθνιάνπ θαηά Αξρεγνύ Αζηπλνκίαο 

 

Ρα έθηξνπα θαηαδίθαζε θαη ν πνπξγφο Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηαο Ράμεο, Ησλάο Ληθνιάνπ, ηνλίδνληαο 

πσο απηά πιήηηνπλ ηε δεκνθξαηία θαη ην δηθαίσκα έθθξαζεο ζηνλ ηφπν θαη δήηεζε έθζεζε, γηα φζα 

έγηλαλ, απφ ηνλ Αξρεγφ ηεο Αζηπλνκίαο.  Ρα επεηζφδηα έγηλαλ αθνξκή , εμάιινπ, λα αλαδπζεί γηα άιιε 

κία θνξά ε θφληξα ηνπ πνπξγνχ κε ηνλ Αξρεγφ ηεο Αζηπλνκίαο.   

  

Ν Ησλάο Ληθνιάνπ πξνέβε ζε πιήξεο άδεηαζκα ηνπ Αξρεγνχ θαη επξχηεξα ηεο Αζηπλνκίαο. Δμαπέιπζε 

κάιηζηα δξηκεία πξνζσπηθή επίζεζε ζηνλ Αξρεγφ ηεο Αζηπλνκίαο, Κηράιε Ξαπαγεσξγίνπ, ν νπνίνο, 

φπσο είπε, 
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παξέιεηςε λα ηνλ ελεκεξψζεη γηα ηα γεγνλφηα θαη ηα πιεξνθνξήζεθε απφ ηξίηνπο.  Γελ είλαη ε πξψηε 

θνξά, αιιά ε πνιινζηή, ηφληζε ν Ησλάο Ληθνιάνπ, πνπ ε εγεζία ηεο Αζηπλνκίαο θαη εηδηθφηεξα ν 

Αξρεγφο ηεο Γχλακεο δελ κε ελεκεξψλεη είηε γηα εθδειψζεηο, είηε γηα επεηζφδηα, κάιηζηα πνιιέο θνξέο 

γηα πνιιά γεγνλφηα ελεκεξψλνκαη εθ ησλ πζηέξσλ, γεγνλφο, ην 

νπνίν είλαη απαξάδεθην, θαηά ηελ έθθξαζή ηνπ. 

  

Γήκαξρνο Λεκεζνύ: Ήζειαλ λα επηβάινπλ ην λόκν ηεο δνύγθιαο 

 

Ν Γήκαξρνο Ιεκεζνχ, Αληξέαο Σξίζηνπ, ραξαθηήξηζε ηα επεηζφδηα ζιηβεξά, ζεκεηψλνληαο πσο λεαξνί 

ήζειαλ λα επηβάινπλ ην λφκν ηεο απζαηξεζίαο θαη ηεο δνχγθιαο. 

 

Η απάληεζε ηνπ ΔΛΑΜ 

 

Ν Δθπξφζσπνο Ρχπνπ ηνπ ΔΙΑΚ, Γεάδεο Γεάδε, δήισζε πσο ήηαλ κηα ζπκβνιηθή εθδήισζε 

δηακαξηπξίαο.  Όζν ππάξρνπλ ζηελ Θχπξν θαηνρή, αγλννχκελνη θαη πξφζθπγεο, ζα καο βξίζθνπλ 

απέλαληί ηνπο αλαθέξεη, εμάιινπ, ζε αλαθνίλσζή ηνπ ην ΔΙΑΚ. Ξαξάιιεια ραξαθηεξίδεη ην Κερκέη Αιί 

Ραιάη «εγθάζεην» ηεο Ρνπξθίαο, θάλνληαο ιφγν γηα "πξφθιεζε πνπ δελ κπνξνχζε λα κείλεη αλαπάληεηε 

απφ ηνπο Έιιελεο Δζληθηζηέο» ηνπ ΔΙΑΚ. Όηαλ νη δηακαξηπξφκελνη πξνζπάζεζαλ λα εηζέιζνπλ ζην 

ρψξν ηεο νκηιίαο γηα λα εθθξάζνπλ δεκνθξαηηθά ηελ αγαλάθηεζή ηνπο γηα ηελ παξνπζία ηνπ Κερκέη 

Αιί Ραιάη, εκπνδίζηεθαλ απφ έλνπινπο ζπλνδνχο ηνπ, δηεπθξηλίδεη, πξνζζέηνληαο πσο «είλαη 

πξαγκαηηθά απαξάδεθην λα ππάξρνπλ Ρνχξθνη έλνπινη ζσκαηνθχιαθεο, πνπ θπθινθνξνχλ αλεμέιεγθηα 

ζηηο ειεχζεξεο πεξηνρέο». 

 

Ξεγή: http://www.sigmalive.com/news/local/112638 

 

 

 

 

 

 

 

Σξεηο λέεο ζπιιήςεηο γηα ηα επεηζόδηα ζηε Λεκεζό (28/03/14) 

 
Ζκεξνκελία: 28.03.2014 

 

Κεηαμχ απηψλ θαη ν εθπξφζσπνο Ρχπνπ ηνπ ΔΙΑΚ. 

 

 

Πε ηξεηο ζπλνιηθά ζπιιήςεηο πξνέβε ρζεο ην απφγεπκα ε Αζηπλνκία Ιεκεζνχ ζε ζρέζε κε ηα ζιηβεξά 

θαη πξσηνθαλή επεηζφδηα πνπ έγηλαλ ην βξάδπ ηεο Ρεηάξηεο ζην Ξνιηηηζηηθφ Θέληξν, «Ξάλνο 

Πνινκσλίδεο». 

 

Ρα έθηξνπα ζεκεηψζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθδήισζεο ζηελ νπνία κηινχζε ν ηνπξθνθχπξηνο πνιηηηθφο 

Κερκέη Αιί Ραιάη.  

Ξξφθεηηαη γηα έλαλ 39ρξφλν απφ ηελ Ιεπθσζία, ηνλ 30ρξφλν εθπξφζσπν Ρχπνπ ηνπ ΔΙΑΚ θαη έλαλ 

25ρξφλν. 

 

Γηα ηνλ 39ρξφλν θαη ηνλ 30ρξφλν είραλ εθδνζεί εληάικαηα ζχιιεςεο απφ ην κεζεκέξη ρζεο κεηά απφ 

αμηνιφγεζε νπηηθνχ πιηθνχ πνπ θαηέρεη ε αζηπλνκία. 

  

Πηε ζπλέρεηα πξνέθπςε καξηπξία ελαληίνλ ηνπ 25ρξφλνπ ν νπνίνο ζπλειήθζε ζηε Ιεκεζφ ρζεο βξάδπ. 

Θαη νη ηξεηο ζα νδεγεζνχλ αξγφηεξα ζήκεξα ελψπηνλ ηνπ επαξρηαθνχ Γηθαζηεξίνπ Ιεκεζνχ κε αίηεκα 

ηελ έθδνζε δηαηάγκαηνο θξάηεζεο ηνπο. Πε βάξνο ησλ ππφπησλ δηεξεπλψληαη ππνζέζεηο νριαγσγίαο, 

ζπλνκσζίαο πξνο δηάπξαμε θαθνπξγήκαηνο, επίζεζεο θαη θινπήο. 

 

Ρνπ Γηάλλε Θσζηαθφπνπινπ. 

 

 

Ξεγή: http://www.kathimerini.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&artid=166801  

http://www.sigmalive.com/news/local/112638
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ύξξαμε ΔΛΑΜηηώλ θαη Κνύξδσλ ζηε Λεκεζό 
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Η Ku Klux Klan, ην ΔΛΑΜ θαη ν ξεπόξηεξ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

63 

 

Παξζεληθή Δκθάληζε Αθξνδεμηώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Όινη καδί, λα θύγνπλ νη λαδί» 
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Φσηνγξαθηθό 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. 
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ύκβνια ηεο Υξπζήο Απγήο: Ππξήλαο Κύπξνπ, όπσο απηά εκθαλίζηεθαλ ζην 

Blog ηνπο. 

Οπαδνί ηνπ ΑΠΟΔΛ ραηξεηνύλ λαδηζηηθά θαηά ηελ δηάξθεηα αγώλα. 
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Μέινο ηεο Υξπζήο Απγήο (Ππξήλαο Κύπξνπ)  ή ηεο ΔΦΔΝ ραηξεηά λαδηζηηθά ηελ 

εκέξα αλνίγκαηνο ηνπ νδνθξάγκαηνο ηεο Λήδξαο ζηελ Λεπθσζία ηνλ Μάξηε ηνπ 
2007. 

βάζηηθεο καδί κε ηε ιέμε ΑΠΟΔΛ, ζε 
ηνίρν ππεξαγνξάο ζηε Λεπθσζία. 
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Αθξνδεμηνί επηηίζεληαη ζην θεζηηβάι Rainbow ζηελ Λάξλαθα, 5/11/10. 

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

Παλεγπξηζκνί ΔΛΑΜίησλ γηα ηελ εθινγή ηεο λέν-λαδηζηηθήο Υξπζήο Απγήο ζην 
Διιεληθό θνηλνβνύιην, Μάεο 2012. 
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Μέιε ηνπ ΔΛΑΜ κε ξόπαια, θξάλε θαη απηνζρέδηεο αζπίδεο ζε πνξεία πξνο 
ηελ πιαηεία Φαλεξσκέλεο, 16/01/13. 


