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Θίλδπλνο από ηε "Σξπζή Απγή" (7/11/03) 

07/11/2003 

 

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

αθνχεη ζην φλνκα «Ρξπζή Ώπγή». Δ νξγάλσζε απηή εδξεχεη ζηελ Βιιάδα, αιιά δηαηεξεί, φπσο ηνπο 

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

απηήο είλαη κηα παξαιιαγή ηεο λαδηζηηθήο ζεκαίαο (βι. θψην). Δ «Ρξπζή Ώπγή» εθθξάδεη αθξαίεο 

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

έζλνπο. 

 

«Ξπξήλαο Θύπξνπ» 

 

πσο καο ελεκεξψλεη ε κεηξηθή νξγάλσζε, «ζηα ηέιε ηνπ 2000 δεκηνπξγήζεθε ν Μπξήλαο Ζχπξνπ ηεο 

ΡΝΠΞΔΞ ΏΠΓΔΞ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ε Θεγαιφλεζνο απηή ηε ζηηγκή. Λ 

ζθνπφο ηεο ηδξχζεσο απηνχ ηνπ Μπξήλα είλαη γηα ηελ αθππλίζεη ηεο Ιενιαίαο ηεο Ζχπξνπ θαη λα 

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

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

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

πξνζζέηνπλ, «γηα καο είλαη πάλσ απφ φια Φπιή, Ώίκα, Ζαηαγσγή. Βίκαζηε θίλεκα ιατθφ θαη θνηλσληθφ. 

Δ 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. Ξηα ίδηα πιαίζηα εληάζεηαη θαη ε αληηπαξάζεζε ηνπ 

Ζηλήκαηφο καο ζηελ Μαγθνζκηνπνίεζε θαη ηνλ Αηεζληζκφ (Φηιειεχζεξν-θαπηηαιηζηηθφ ή Θαξμηζηηθφ) 

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

 

Γηαρξνληθή απάληεζε 

 

Ώπάληεζε 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 «Βιεπζεξνηππία» ζηηο 19 ΘαΎνπ ηνπ 1996. Δ πεξηγξαθή ηεο «Β» ζηεξίδεηαη ζηελ έξεπλα 

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

Ώθξνδεμηάο ζηελ Βιιάδα. Ον δεκνζίεπκά ηνπο, παξακέλεη κέρξη ζήκεξα ηδηαίηεξα επίθαηξν: «Οα κέιε ηεο 

Ρξπζήο Ώπγήο 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 "Ρξπζήο Ώπγήο", η. 70, Ώπξ. 1992 θαη η. 75 Αεθ.1992), φηαλ ζηξηκσρηνχλ, εκθαλίδνληαη 

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

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

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

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

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

ΘΘΒ, πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζέινπλ λα ηηο εκθαλίδνπλ σο "κάρεο ρνπιηγθάλσλ". Ώπφ ηα 

ζπλζήκαηα ηνπ κίζνπο πεξλνχλ ζηηο δνινθνληθέο επηζέζεηο. Ώπφ ηνλ Θάξηην ηνπ 1992 σο ζήκεξα 

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

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

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

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

 

Αληί επηιόγνπ 

 

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

Ρξπζαπγηηψλ, αιιά ζήκα θαηαηεζέλ ησλ λενθαζηζηηθψλ θαη λενλαδηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. Ζάζε άιιν 

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

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

 

Μεγή: http://platformaenomenikipros.blogspot.co.uk/2009/02/blog-post_7831.html 
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729 ΑΙΙΝΓΑΞΝΠ ΠΔ ΚΗΑΚΗΠΖ ΥΟΑ ΚΑΕΔΤΔ Ζ ΑΠΡΛΝΚΗΑ (2004) 

 

Ζ "ζθνύπα" ήηαλ... ρνύβεξ  

 

Πηελ πξσηνθαλή επηρείξεζε έιαβαλ κέξνο 250 ζπλνιηθά αζηπλνκηθνί 

 

Ενχιεο 2004 

 

Θέζα ζε 90 ιεπηά ε Ώζηπλνκία νδήγεζε ζηελ ΘΘΏΑ γηα εμαθξίβσζε ζηνηρείσλ 729 αιινδαπνχο. 

Βθδειψζεθαλ ήδε έληνλεο αληηδξάζεηο γηα ηνλ ηξφπν δξάζεο ηεο Ώζηπλνκίαο  

 

Γέκηζαλ κε παξάλνκνπο αιινδαπνχο ηα αζηπλνκηθά θξαηεηήξηα φιεο ηεο Ζχπξνπ. Αελ πξφθεηηαη γηα 

ππεξβνιή αιιά γηα έλδεημε ηνπ ηεξάζηηνπ πξνβιήκαηνο ησλ παξάλνκσλ αιινδαπψλ νη νπνίνη 

θαηαθιχδνπλ ην λεζί καο.  

 

Ξε γηγαληηαία επηρείξεζε ηεο Ώζηπλνκίαο, ε νπνία άξρηζε ζηηο έμη ρζεο ην πξσί θαη νινθιεξψζεθε 

κηάκηζε ψξα αξγφηεξα, ζπλειήθζεζαλ θαη νδεγήζεθαλ γηα εμαθξίβσζε ζηνηρείσλ 729 αιινδαπνί. πσο 

δηαπηζηψζεθε νη 91 απφ απηνχο, πεξηζζφηεξνη δειαδή απφ έλαο ζηνπο δέθα, βξίζθνληαλ παξάλνκα ζην 

έδαθνο ηεο Ζππξηαθήο Αεκνθξαηίαο.  

 

Δ επηρείξεζε έιαβε ρψξα ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο εληφο ησλ ηεηρψλ Ηεπθσζίαο ελψ επεθηάζεθε κέρξη ην 

Ζατκαθιί θαη ηελ Μαιινπξηψηηζζα. Ον ζθεληθφ ζε πνιιέο απφ απηέο ηηο πεξηνρέο έκνηαδε κε καδηθή 

απφδξαζε θξαηνπκέλσλ αθνχ αξθεηνί αιινδαπνί, θπξίσο απηνί νη νπνίνη ήηαλ παξάλνκνη, κφιηο 

αληηιακβάλνληαλ ηελ παξνπζία θαη ηνλ ζθνπφ ηεο Ώζηπλνκία έηξεραλ ζηνπο δξφκνπο γηα λα δηαθχγνπλ 

ελψ νη αζηπλνκηθνί ηνπο θαηαδίσθαλ κέρξη λα ηνπο ζπιιάβνπλ.  

 

Ζαη νη 729 ζπιιεθζέληεο κεηαθέξζεθαλ κε ηηο θινχβεο ζην ρψξν ηεο δηνίθεζεο ηεο ΘΘΏΑ φπνπ 

θξαηήζεθαλ κέρξη ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο. Λ αζηπλνκηθφο δηεπζπληήο Ηεπθσζίαο θ. 

Εάθσβνο Μαπαθψζηαο δήισζε ζηνλ "Μ" φηη φινη θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ ΘΘΏΑ ηνπνζεηήζεθαλ ζε 

ζθηεξφ κέξνο ελψ ηνπο πξνζθέξζεθε λεξφ θαη ζάληνπηηο.  

 

Λ θ. Μαπαθψζηαο ηφληζε γηα άιιε κηα θνξά φηη ε Ώζηπλνκία δελ θαηαδηψθεη ηνπο λφκηκνπο αιινδαπνχο 

νη νπνίνη φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε είλαη θαινδερνχκελνη ζηε ρψξα καο. Λη παξάλνκνη φκσο, 

ζεκείσζε κε λφεκα, ζα πξέπεη λα αλεζπρνχλ θαη λα αλακέλνπλ φηη ζα βξνπλ ζηνλ δξφκν ηνπο ηηο αξρέο 

αζθαιείαο ηνπ θξάηνπο πξνζζέηνληαο παξάιιεια φηη "ε Ζχπξνο είλαη πνιχ κηθξή γηα λα δερζεί ηφζν 

κεγάια θχκαηα ιαζξνκεηαλαζηψλ".  

 

Δ ρζεζηλή επηρείξεζε είλαη ε πξψηε απφ κηα ζεηξά νη νπνίεο ζα αθνινπζήζνπλ εληφο ηνπ θαινθαηξηνχ 

ηφζν ζηε Ηεπθσζία φζν θαη ζηηο ππφινηπεο πφιεηο.  

 

Ξηελ πξσηνθαλή επηρείξεζε έιαβαλ κέξνο 250 ζπλνιηθά αζηπλνκηθνί ηεο αζηπλνκηθήο δηεχζπλζεο 

Ηεπθσζίαο, ηεο Θεραλνθίλεηεο Θνλάδαο Άκεζεο Αξάζεο, ηεο Ππεξεζίαο Ώιινδαπψλ, ηεο Οξνραίαο 

Ώξρεγείνπ αιιά θαη ηεο Ππεξεζίαο Ζαηαπνιέκεζεο Ιαξθσηηθψλ.  

 

Ήδε απφ ρζεο έρνπλ ηξνρηνδξνκεζεί νη δηαδηθαζίεο απέιαζεο θαη ησλ 91 παξάλνκσλ αιινδαπψλ νη 

νπνίνη ζπλειήθζεζαλ θαηά ηελ επηρείξεζε "ζθνχπα". Θέρξη ηελ ψξα πνπ ζα πεηάμνπλ γηα ηελ ρψξα 

ηνπο ε Ώζηπλνκία έρεη εμαζθαιίζεη ζρεηηθά δηαηάγκαηα ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ θξάηεζε ηνπο.  

 

Αλαγθαίνο ν ηξόπνο δξάζεο  

 

πσο εμήγεζε ν αζηπλνκηθφο δηεπζπληήο Ηεπθσζίαο ε επηρείξεζε ήηαλ αλαγθαία θαζψο έρεη δηαπηζησζεί 

φηη αξθεηνί αιινδαπνί κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα θαηέρνπλ πηζηνπνηεηηθφ αηηεηή πνιηηηθνχ αζχινπ θαη 

κέζα απφ δηεξεχλεζε λα δηαθαλεί φηη ε αίηεζή ηνπο απνξξίθζεθε θαη βξίζθνληαη πιένλ παξάλνκα ζηελ 

Ζχπξν.  

 

Ώθνκα "Μνιινί θξαηνχλ ηαπηφηεηεο νη νπνίεο δελ είλαη δηθέο ηνπο, άιινη απειαχλνληαη θαη επηζηξέθνπλ 

ζηελ Ζχπξν αθνχ πξνεγνπκέλσο αιιάμνπλ φλνκα θαη ινηπά ζηνηρεία", αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά ν θ. 

Μαπαθψζηαο.  
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Αληηδξάζεηο 

 

Λη νκαδηθέο ζπιιήςεηο απαγνξεχνληαη απφ ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ήηαλ ε 

αξρηθή ηνπνζέηεζε ηνπ εηδηθνχ εηζεγεηή ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ γηα παξαβίαζε Ώλζξσπίλσλ 

Αηθαησκάησλ ζην Εξάθ θ. Ώληξέα Θαπξνκκάηε. Λ θ. Θαπξνκκάηεο ππέδεημε φηη "ε θάζε πεξίπησζε 

ζπιιήςεσο πξέπεη λα είλαη μερσξηζηή θαη λα ππάξρεη θάπνηνο εχινγνο ιφγνο γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο 

ειεπζεξίαο ελφο αηφκνπ".  

 

Έλα ηέηνην κέηξν, ν νκαδηθφο πεξηνξηζκφο δειαδή αηφκσλ γηα εμαθξίβσζε ζηνηρείσλ, δελ ζπλάδεη κε ηηο 

ζπκβάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πξφζζεζε, ηνλίδνληαο φηη "ε Ώζηπλνκία δελ είρε θαλέλα δηθαίσκα 

λα θάλεη θάηη ηέηνην αλ φλησο έηζη έρνπλ ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα".  

 

Βμεπηειηζηηθή ζπκπεξηθνξά ε νπνία πιήηηεη ηελ αμηνπξέπεηα ηεο κάδαο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηε ρψξα καο ζεσξεί απφ πιεπξάο ηεο ε Ζίλεζε γηα Εζφηεηα, Ξηήξημε θαη Ώληηξαηζηζκφ ηε ρζεζηλή 

ελέξγεηα ηεο Ώζηπλνκίαο.  

 

Λ πξφεδξνο ηεο Ζίλεζεο θ. Αψξνο Μνιπδψξνπ δήισζε ζηνλ "Μ" φηη ε ρζεζηλή επηρείξεζε είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ παξαβίαζε ηνπ ζπληαγκαηηθνχ δηθαηψκαηνο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο ειεχζεξεο 

δηαθίλεζεο, ηα νπνία θαηνρπξψλνληαη απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηα νπνία 

κπνξνχλ λα παξαβηαζηνχλ κφλν ππφ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο.  

 

Μαξάιιεια, ηφληζε φηη ηέηνηεο ελέξγεηεο πξνθαινχλ θαη εληζρχνπλ ζηελ θνηλσλία καο κηα εηθφλα φηη 

"ζηελ Ζχπξν αλ είζαη αιινδαπφο δηθαηνινγείηαη ζε βάξνο ζνπ ζπκπεξηθνξά ιεο θαη είζαη εγθιεκαηίαο ή 

εγθιεκαηηθφ ζηνηρείν".  

 

Ώπφ λσξίο ρζεο έθηαζε ζηα γξαθεία ηεο Ζίλεζεο επψλπκε θαηαγγειία επηρεηξεκαηία. Ξχκθσλα κε ηνλ 

θ. Μνιπδψξνπ ε θαηαγγειία απηή αλαθέξεη φηη αζηπλνκηθνί, νη νπνίνη βξίζθνληαλ ζηελ Μιαηεία 

Βιεπζεξίαο, ζπλέιαβαλ ππάιιειν ηνπ επηρεηξεκαηία παξά ηελ επίδεημε φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ 

αιιά θαη ηηο δηαβεβαηψζεηο ηηο νπνίεο έδσζε ν ελ ιφγσ επηρεηξεκαηίαο γηα ηελ λνκηκφηεηα ηνπ 

αιινδαπνχ ππαιιήινπ ηνπ.  

 

Μαξάιιεια ζηα "απηηά" ηεο Ζίλεζεο έθηαζαλ θαη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

έξεπλαο. Ξχκθσλα κε απηέο αξθεηνί αιινδαπνί πνπ νδεγήζεθαλ γηα εμαθξίβσζε ζηνηρείσλ δελ 

γλψξηδαλ θαλ ην ιφγν ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο παξακνλήο ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΘΘΏΑ.  

 

Δ Ζίλεζε πξνρψξεζε φκσο θαη έλα βήκα πάξα πέξα. Λ θ. Μνιπδψξνπ ππέδεημε φηη αθφκα πην ζνβαξή 

παξαβίαζε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζα ππάξμεη εάλ ηειηθά γίλεη καδηθή απέιαζε ησλ 91 

ζπιιεθζέλησλ, θάηη ην νπνίν απαγνξεχεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε πξέπεη λα ππάξρνπλ νη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απέιαζε αηφκσλ 

ελψ ζα πξέπεη λα δίδεηαη πξνεγνπκέλσο ζην άηνκν ην νπνίν ελδέρεηαη λα απειαζεί, ην δηθαίσκα 

πξνζθπγήο ηνπ ζηε δηθαηνζχλε. 

 

 

Μεγή: http://www.politis.com.cy/cgibin/hweb?-A=474147&-P&-V=politis&-w= 

 
Βλαιιαθηηθή Μπγή: https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=250678 
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«Ξπξήλαο» ηεο «Σξπζήο Απγήο» 

 

 

«Μπξήλα» απφ 8-10 Ζππξίνπο δηαζέηεη ε εζληθή ειιαδηθή νξγάλσζε «Ρξπζή Ώπγή». Ξχκθσλα κε 

έγθπξεο αζηπλνκηθέο πεγέο, πξφθεηηαη γηα άηνκα πνπ ήηαλ ζηελ εγεζία ησλ νξγαλσκέλσλ νπαδψλ 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο πνπ αγσλίδεηαη ζηελ πξψηε θαηεγνξία πνδνζθαίξνπ θαη έρνπλ πξσηνεκθαληζηεί 

απφ πέξζη ζε θεξθίδα ηνπ ΓΞΜ, θξαηψληαο ζεκαίεο κε αγθπισηνχο ζηαπξνχο.  

 

Οα ζπγθεθξηκέλα άηνκα ηέζεθαλ ππφ παξαθνινχζεζε θαη θαίλεηαη λα έρνπλ ηαμηδέςεη ζηελ Βιιάδα, 

ελψ έρνπλ ζπλερείο επαθέο κε Βιιαδίηεο κέιε ηεο «Ρξπζήο Ώπγήο».  

 

Βρνπλ δηθή ηνπο ηζηνζειίδα, αξζξνγξαθνχλ θαη απφ ηελ φιε ηνπο δξάζε, ε Ώζηπλνκία εθηηκά φηη 

πξφθεηηαη γηα άηνκα πνπ επθνξνχληαη απφ λαδηζηηθά ηδεψδε θαη φηη πξφθεηηαη γηα άθξσο εζληθηζηηθή 

νξγάλσζε. Λπσο καο δήισζε αλψηεξνο αμησκαηηθφο ηεο Ώζηπλνκίαο πξφθεηηαη γηα κηα αλεζπρεηηθή 

θαηάζηαζε θαη ππάξρεη δηαθξηηηθή παξαθνινχζεζή ηνπο.  

 

Ξην κεηαμχ, ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην εζσηεξηθφ κέησπν θαίλεηαη λα έρεη απαζρνιήζεη εηδηθά 

ηκήκαηα ηεο Ώζηπλνκίαο, ηα νπνία εθηηκνχλ φηη πεξαηηέξσ πνιηηηθή φμπλζε πηζαλψο λα νδεγήζεη ζε 

παξάλνκεο ελέξγεηεο. Γη' απηφ, έρνπλ ιεθζεί πξνιεπηηθά κέηξα γηα ζπγθεθξηκέλνπο πνιηηηθνχο 

αξρεγνχο θαη γηα ηνλ Μξφεδξν ηεο Αεκνθξαηίαο.  

 

Δ κεησκέλε θαηά 30% θξνπξά ηνπ Μξνέδξνπ ζε ζρέζε κε ηε θξνπξά πνπ είρε ν πξψελ Μξφεδξνο Γι. 

Ζιεξίδεο, άξρηζε λα εληζρχεηαη θαη λα ππνζηεξίδνληαη νη θηλήζεηο ηνπ Μξνέδξνπ απφ αζηπλνκηθέο 

πεξηπνιίεο. Ξχκθσλα κε αζηπλνκηθή πεγή, δελ πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξα απμεκέλα κέηξα θξνχξεζεο, 

αιιά κεγαιχηεξε επαγξχπλεζε.  

 

Ξην κεηαμχ, ν ίδηνο ν Μξφεδξνο ηεο Αεκνθξαηίαο δελ θαίλεηαη λα αλεζπρεί ηδηαίηεξα, αθνχ έρεη 

απνξξίςεη εηζεγήζεηο ηεο Ώζηπλνκίαο γηα επηπξφζζεηα κέηξα αζθαιείαο ζην Μξνεδξηθφ Θέγαξν, ελψ δελ 

δέρζεθε λα ζπλνδεχεηαη απφ θαλέλα πξνζσπηθφ ηνπ θξνπξφ θαηά ηελ κεηάβαζή ηνπ ζηελ Ώζήλα γηα 

ηνπο Λιπκπηαθνχο αγψλεο.  

 

Μεγή: http://www.haravgi.com.cy/17_08_2004/1/000.html 

 

Βλαιιαθηηθή Μπγή: https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=en&article_id=255875 

  

http://www.haravgi.com.cy/17_08_2004/1/000.html
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Γηράδεη θαη ε Σξπζή Απγή (2004) 

Ώχγνπζηνο 2004 

Ώθφκε θαη ε παξνπζία κειψλ ηεο Λξγάλσζεο Ρξπζή Ώπγή δίραζε ηελ ζπκπνιίηεπζε θαη ηελ 

αληηπνιίηεπζε, ελψ ε Ζπβέξλεζε, δηά ηνπ Βθπξνζψπνπ ηεο, πεξηνξίζηεθε λα εθθξάζεη αλεζπρία γηα ηηο 

νπνηεζδήπνηε εμηξεκηζηηθέο εθδειψζεηο. Λ Ιίθνο Ζιεάλζνπο δελ εκθαλίζηεθε πάλησο ηδηαίηεξα 

αλήζπρνο απφ ηελ παξνπζία ησλ κειψλ ηεο Ρξπζήο Ώπγήο ζην κλεκφζπλν ησλ Ξνισκνχ θαη Εζαάθ.  

"Ον 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".  

Ώληίζεηα, κεηά ηνλ Γηαλλάθε Λκήξνπ θαη ν Ιίθνο Ώλαζηαζηάδεο 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 Ηίθνη.  

"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 ΑΔΞΠ θαη θάιεζε ηελ θπβέξλεζε θαη ηνλ αξκφδην ππνπξγφ 

ηεο Αηθαηνζχλεο 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 Ιίθν Ζιεάλζνπο - "νη νπνίνη 

έθαλαλ ζπγθξίζεηο κε ηα ζπλζήκαηα πνπ αθνχζηεθαλ ζηελ Αεξχλεηα".  

Σο ηελ θνξχθσζε κηαο πξνδηαγεγξακκέλεο πνξείαο εξκελεχεη ε ΒΑΛΙ ηελ εκθάληζε ηεο νξγάλσζεο 

"Ρξπζή Ώπγή" ζηελ Ζχπξν, 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.  

πσο ππνζηεξίδεη ε ΒΑΛΙ ζα πξέπεη ε πνιηηεία λα δείμεη κεδεληθή αλνρή ζε άιιεο ληφπηεο αθξνδεμηέο 

νξγαλψζεηο "ηνπ ηχπνπ Αξάζηο - ΖΒΞ, ΜΒΛΦ, ΏΦΒ, ΛΜΒΖ, 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''.  

 

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

Βλαιιαθηηθή Μπγή: https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=en&article_id=253970 
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Ζ έμαξζε ηνπ εζληθηζκνύ ζηελ Θύπξν (2004) 

Ώχγνπζηνο 2004 

 

Ονπ ΞΟΏΠΝΛΠ ΖΣΙΞΟΏΙΟΕΙΕΑΔ*  

 

Δ έμαξζε ηνπ εζληθηζκνχ ζηελ Ζχπξν ηείλεη λα πάξεη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο φζν πεξλά ν ρξφλνο.  

 

Λη αθξνδεμηέο νξγαλψζεηο νινέλα θαη πιεζαίλνπλ θαη ζην δηάβα παξαζχξνπλ λένπο κε αδχλαην 

ραξαθηήξα, ρσξίο ζσζηή δηαπαηδαγψγεζε θαη έληνλε πξνζσπηθφηεηα.  

 

Ώλ θαη ν Ιενλαδηζκφο ζηελ Ζχπξν δελ έρεη πάξεη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο -λα ζπκήζνπκε φηη ιίγα ήηαλ 

θαη ηα αθξνδεμηά ζηνηρεία πνπ έθαλαλ ην πξαμηθφπεκα θαη έθεξαλ ηελ Ονχξθηθε Βηζβνιή ζηελ Ζχπξν ην 

1974- εληνχηνηο ε ζιηβεξή κεηνςεθία πνπ ηνλ εθθξάδεη βηαηνπξαγεί θαηά πνιηηψλ θαη φρη κφλν, 

πξνπαγαλδίδεη ηε κηζαιιφδνμε ηδενινγία ηεο κέζα απφ έληππα, εθεκεξίδεο, Αηαδίθηπν θαη δίζθνπο.  

 

Βχινγα κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη, ην θχκα ηνπ λενλαδηζκνχ πνπ ζαξψλεη ηελ Βπξψπε, είλαη ήδε 

ζην θαηψθιη θαη ηεο δηθήο καο πφξηαο. Δ απγνζήθε ηεο Ιέαο Οάμεο έρεη βξεη εδψ θαη θαηξφ πξφζθνξν 

έδαθνο θαη άξρηζε κε ηα αθξνδεμηά ζηνηρεία λα εκθαλίδεηαη δεηιά - δεηιά, κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ην 

κίζνο, ηε βία ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε αληηζηξαηεχεηαη ή αλήθεη ζε δηαθνξεηηθφ θφκκα, ηδηαίηεξα φηαλ 

πξνέξρεηαη απφ ηηο ηάμεηο ηνπ ΏΖΒΗ, ή αλήθεη ζε δηαθνξεηηθφ ζσκαηεηαθφ ζηξαηφπεδν ή εζλφηεηα ή 

ζξεζθεία.  

 

Λη πξάμεηο βίαο θαη ηα ξαηζηζηηθά εγθιήκαηα πνπ ππνδαπιίδνληαη απφ αθξνδεμηέο νξγαλψζεηο είλαη πηα 

ζχλεζεο θαηλφκελν ζηηο ρψξεο ηεο Βπξψπεο θαη γίλνληαη ελ' νλφκαηη ηεο θαζαξφηεηαο ηνπ απηφρζνλα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο, ηνπ εζληθηζκνχ θαη ηεο αθχπληζεο ηνπ «επλνπρηζκέλνπ παηξησηηζκνχ».  

 

Ξπδεηψληαο ζε νξηζκέλνπο θχθινπο εηπψζεθε απφ θίινπο φηη απηφ ην θαηλφκελν ηνπ λενλαδηζκνχ δελ 

είλαη ηίπνηε ζνβαξφ θαη νχηε επηθίλδπλν, πξνζζέηνληαο φηη δελ έρνπκε λενλαδί φπσο ζηε Γεξκαλία νχηε 

Ηεπέλ φπσο ζηε Γαιιία, παξά κφλν κεξηθέο δεθάδεο γξαθηθνχο θαλαηηθνχο λένπο.  

 

 

Λενλαδηζηηθή Νξγάλσζε ζηελ Θύπξν «Ζ Σξπζή Απγή»  

 

Δ «Ρξπζή Ώπγή» είλαη νξγάλσζε κε θαζαξά θαζηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε νπνία έρεη δηεηζδχζεη θαη ζηνλ 

Ζππξηαθφ ρψξν. Δ νξγάλσζε εδξεχεη ζηελ Βιιάδα, αιιά δηαηεξεί ππξήλεο ζε δηάθνξα κέξε θαη ρψξεο, 

κεηαμχ απηψλ θαη ε Ζχπξνο. Ξχκβνιν ηεο νξγάλσζεο απηήο είλαη κηα παξαιιαγή ηεο Ιαδηζηηθήο 

ζεκαίαο.  

 

Δ «Ρξπζή Ώπγή» εθθξάδεη αθξαίεο πνιηηηθέο ζέζεηο, απνξξίπηεη φινπο ηνπο κε Βιιελεο θαη ππνζηεξίδεη 

ηελ εζληθή ηδενινγία. Λ ππξήλαο πνπ ππάξρεη ηδξχζεθε ζηα ηέιε ηνπ 2000 γηα ηηο αλάγθεο δήζελ θαη 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ν ηφπνο καο. Ξθνπφο ηεο ίδξπζεο ηνπ ππξήλα είλαη ε αθχπληζε ηεο 

λενιαίαο ηεο Ζχπξνπ, γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ζην θαηεζηεκέλν φηη ε Ζχπξνο δελ κπνξεί λα 

ηνπξθνπνηεζεί.  

 

Ώλαθέξνπλ φηη ε ηδενινγία ηεο νξγάλσζεο είλαη «ν ιατθφο θαη θνηλσληθφο εζληθηζκφο» θαη πξνζζέηνπλ 

φηη ην έζλνο είλαη πάλσ απφ φια Φπιή, Ώίκα, Ζαηαγσγή.  

 

Οα κέιε ηεο «Ρξπζήο Ώπγήο» μπινθνπνχλ Ώξηζηεξνχο θαη κεηαλάζηεο, θαηαζηξέθνπλ γξαθεία 

πνιηηηθψλ νξγαλψζεσλ, κλεκεία θαη πξνηνκέο θαη φηαλ ζηξηκσρηνχλ εκθαλίδνληαη σο «ηδενιφγνη 

παηξηψηεο». Βπηθαινχληαη ηε Αεκνθξαηία θαη ηελ «Βιεπζεξία ηεο έθθξαζεο», απνθξχπηνληαο φηη ν 

ζηφρνο ηνπο είλαη ε θαηάξγεζε απηψλ ησλ ελλνηψλ.  

 

Λ εθπξφζσπνο ηεο νξγάλσζεο εδψ ζηελ Ζχπξν δειψλεη φηη: «Δ κφλε ιχζε ζην Ζππξηαθφ είλαη ε Βλσζε 

κε ηελ Βιιάδα» θαη φηη ν αγψλαο ηνπ 1955 - 59 δελ έρεη ηειεηψζεη θαη πξνζζέηεη φηη «σο νξγάλσζε δελ 

αλαγλσξίδνπκε ηε Αεκνθξαηία νχηε ηε Ξπλζήθε Βγθαζίδξπζεο ηνπ 1960».  

 

Ώλαθνξηθά κε ηνπο Ονπξθνθχπξηνπο, ε άπνςε ηεο νξγάλσζεο είλαη φηη: «Μξέπεη λα εγθαηαιείςνπλ ην 

λεζί, αθνχ δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ θνπβαιεηνί ηεο Λζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο».  
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Θα πξέπεη σζηφζν λα αλαθεξζεί φηη αξθεηέο αλεπίζεκεο ηζηνζειίδεο ησλ νξγαλσκέλσλ απηψλ Ιενλαδί 

έρνπλ ζχλδεζκν (link) κε ην Αηαδηθηπαθφ ηφπν ησλ αληζηφξεησλ νπαδψλ ηνπ Ρηηιεξηζκνχ. Ππάξρνπλ 

επίζεο πνιιέο άιιεο νξγαλψζεηο κε θαζαξά αθξνδεμηά ραξαθηεξηζηηθά, νη νπνίεο απνηεινχλ νπζηαζηηθά 

κία αδειθηθή έθδνζε ηεο «Ρξπζήο Ώπγήο» κε ζιφγθαλ ην «Μαο κε Βιιελ ΐάξβαξνο».  

 

Λπσο αλαθέξσ θαη πην πάλσ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά φισλ απηψλ ησλ νξγαλψζεσλ είλαη νη αθξαίεο 

πνιηηηθέο ζέζεηο πνπ δηαηππψλνπλ, ε αληηπάζεηα ηνπο πξνο ηνπο Ββξαίνπο θαη ε ερζξηθή πξνδηάζεζε 

πξνο θάζε ηη ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ην ρψξν ηεο Ώξηζηεξάο.  

 

Δ ζπζρέηηζε «Ρξπζήο Ώπγήο» - Ιενλαδί έρεη λα θάλεη θαη κε ηε δήισζε ηεο 25εο Λθησβξίνπ 2002 ζηελ 

εθεκεξίδα «Μνιίηεο», πνπ είρε θάλεη ν θχξηνο Βπγέληνο Γθέξαξλη, ν νπνίνο δηεηέιεζε πξνπνλεηήο 

πνδνζθαίξνπ ηνπ ΏΜΛΒΗ, φπνπ αλάθεξε: «Λ θφζκνο ηνπ ΏΜΛΒΗ δελ κπνξεί λα δερζεί καχξν παίθηε 

ζηελ νκάδα. Δμεξα φηη ν Λξνζθν Ώλνλάκ είλαη καχξνο, αιιά δελ ήμεξα φηη ν θφζκνο ηνπ ΏΜΛΒΗ δελ 

κπνξεί λα δερζεί καχξν ζηελ νκάδα. Μξέπεη λα είλαη πνιχ κεγάινο παίθηεο φπσο γηα παξάδεηγκα ν 

Ζαλνχ, γηα λα ηνλ δερζεί ν θφζκνο ηνπ ΏΜΛΒΗ».  

 

Δπίινγνο  

 

Λη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο πνπ έρεη βηψζεη ν ηφπνο κε ην νιέζξην εγθιεκαηηθφ πξαμηθφπεκα θαη ηελ 

Ονχξθηθε Βηζβνιή ην 1974 είλαη αθφκε λσπέο θαη νη πιεγέο δχζθνια ζα επνπισζνχλ. Ζαη ήηαλ 

θαζνξηζηηθφ ην ζηνηρείν ηνπ Βζληθηζκνχ θαη ζσβηληζκνχ πνπ έξξεε ζηηο θιέβεο κηαο κηθξήο κεξίδαο 

Βζλνπαηέξσλ θαη Βζλνζσηήξσλ Ζππξίσλ θαη επέθεξαλ ην δίδπκν έγθιεκα ηνπ Ενπιίνπ ηνπ 1974.  

 

Μαξά ην γεγνλφο φηη νη πιεγέο ηνπ 1974 δελ έρνπλ επνπισζεί, δπζηπρψο ε παξνπζία ησλ παηδηψλ ηεο 

«Ρξπζήο Ώπγήο» ζην κλεκφζπλν ησλ Εζαάθ θαη Ξνινκνχ κε ηελ αλνρή δπζηπρψο ηνπ θξάηνπο καο 

θέξλεη αλαηξηρίια, φπσο θαη πξν ηνπ 1974 κε ηελ ΒΛΖΏ ΐ'. Γη' απηφ ην θξάηνο ζα πξέπεη λα αλαινγηζηεί 

θαη λα αλαιάβεη ηηο επζχλεο ηνπ.  

 

* Λ Ξηαχξνο Ζσλζηαληηλίδεο είλαη Ζνηλνβνπιεπηηθφο Ξπλεξγάηεο 

 

 

Μεγή: http://www.haravgi.com.cy/15_08_2004/1/005.html 

 

Βλαιιαθηηθή Μεγή: https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=255226 

  

http://www.haravgi.com.cy/15_08_2004/1/005.html


 

12 

 

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. 

 

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

 
 

Ια θεξπρηεί παξάλνκε ε «Ρξπζή Ώπγή» θαη ε «ΒΦΒΙ» - Αελ ζα πεξάζεη ν θαζηζκφο. 

 

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

ηελ θαηεδάθηζε ηνπ δηαρσξηζηηθνχ ηνίρνπ ηεο νδνχ Ηήδξαο. 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 Ζχπξνπ.  

Ον πξσί ηνπ Ξαββάηνπ 10 Θαξηίνπ ε «Μξσηνβνπιία γηα ην Άλνηγκα ησλ Λδνθξαγκάησλ» δηνξγάλσζε 

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

 

 

Βλψ ε εθδήισζε βξηζθφηαλ ζε εμέιημε κηα νκάδα αθξνδεμηψλ ηεο «Ρξπζήο Ώπγήο» θαη ηεο «ΒΦΒΙ», 

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

δηθέθαινπο, θσλάδνληαο ηα γλσζηά ηνπο ζπλζήκαηα «Ζαιφο Ονχξθνο, λεθξφο Ονχξθνο», ε «Ζχπξνο 

είλαη Βιιεληθή», «Αελ ππάξρεη θηιία ειιελν-ηνπξθηθή φζν ππάξρεη ηνχξθηθε θαηνρή». Θε άγξηεο 

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

ήηαλ λα πξνθαιέζνπλ ζχγθξνπζε θαη λα δηαιχζνπλ ηελ εθδήισζε.  

Δ ηειεπηαία απηή πξνβνθάηζηα ησλ «Γαιάδησλ Ηχθσλ» έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζε παξφκνηα επεηζφδηα ησλ 

θαζηζηηθψλ ππξήλσλ ηεο «ΒΦΒΙ» θαη ηεο «Ρξπζήο Ώπγήο», φπσο ήηαλ ε επίζεζε ελάληηα ζε 

Ονπξθνθχπξηνπο καζεηέο ζηελ Ώγγιηθή Ξρνιή Ηεπθσζίαο θαη νη πεηξνβνιηζκνί ζε απηνθίλεηα 

Ονπξθνθππξίσλ ζην άγαικα Θ. Αξάθνπ. 

Ξην ΐνξξά ην δήηεκα ηεο θαηεδάθηζεο ηεο γέθπξαο έδσζε θη εθεί ηελ επθαηξία λα βγνπλ ζηνπο δξφκνπο 

νη «Γθξίδνη Ηχθνη», ην αληίζηνηρν ησλ θαζηζηψλ ζην Ιφην, θαη ε Ονπξθηθή Οαμηαξρία Βθδίθεζεο (ΟΕΟ), κε 

πξνθεξχμεηο θαη απεηιέο. 
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Αελ 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 Ζππξηαθή Αεκνθξαηία δηεζλψο».  

Δ Ξπκκαρία Ξηακαηήζηε ηνλ Μφιεκν-Ζχπξνο, φπσο θαη ηφηε κε ην επεηζφδην ζηελ Ώγγιηθή Ξρνιή, 

απαηηεί λα θεξπρηεί άκεζα παξάλνκε ε «Ρξπζή Ώπγή» θαη ε «ΒΦΒΙ» θαη λα θιείζεη ν ρψξνο 

ζπλαληήζεσλ απηψλ ησλ αθξνδεμηψλ θνληά ζηελ εθθιεζία ηεο Φαλεξσκέλεο.  

Αελ ρσξάεη εθεζπραζκφο. Δ πνιηηηθή ηνπ εζληθηζκνχ, ηεο πνιεκνθαπειίαο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ ησλ 

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

θαζηζηηθψλ θαηλνκέλσλ. Βίλαη ε ψξα Βιιελνθχπξηνη θαη Ονπξθνθχπξηνη καδί κε κηα γξνζηά λα ζηείινπκε 

ηνπο «Γαιάδηνπο» θαη «Γθξίδνπο» Ηχθνπο ζην ρξνλνληνχιαπν ηεο ηζηνξίαο. Λ θαζηζκφο εδψ δελ ζα 

πεξάζεη. 

 

Ξπκκαρία Ξηακαηήζηε ηνλ Μφιεκν-Ζχπξνο 

Ξάββαην, 10 Θαξηίνπ 2007 

 

Οελ αλαθνίλσζε ηεο Ξπκκαρίαο Ξηακαηήζηε ηνλ Μφιεκν-Ζχπξνο ππνγξάθνπλ: Βξγαηηθή Αεκνθξαηία, 

Ιενιαία Ζφκκαηνο Ιέα Ζχπξνο (YKP), Μνιηηηζηηθφ Ζέληξν BARAKA, Λκνζπνλδία Μεξηβ.& Ληθνινγηθψλ 

Λξγαλψζεσλ, “Hands Across Divide”.  

 

Ξε κηα απφ ηηο θσηφ θαίλεηαη ν λαδηζηηθφο ραηξεηηζκφο ελφο απφ ηνπο ειιελφςπρνπο "Γαιάδηνπο" Ηχθνπο 

ζηε Ηήδξαο. 

 

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

cyprus.indymedia.org/newswire/display/514/index.php 
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Extremists target KISA (01/04/07) 

 
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. 

 

Μεγή: 

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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Αινδαπέο νηθηαθέο βνεζνί - Έθζεζε Κεζνγεηαθνύ Ηλζηηηνύηνπ Κειεηώλ 

Θνηλσληθνύ Φύινπ (14/12/07) 

 

Ππλζήθεο ζύγρξνλεο δνπιείαο 

 

 

Ξε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο δνπιείαο δηαβηνχλ νη αιινδαπέο νηθηαθέο βνεζνί ζηελ Ζχπξν, κε κηζζνχο 

εμαζιίσζεο 

 

Ραζηνχθη ζηε δήζελ επαηζζεζία καο απνηειεί έθζεζε πνπ παξνπζίαζε ην Θεζνγεηαθφ Ελζηηηνχην 

Θειεηψλ Ζνηλσληθνχ Φχινπ θαη αθνξά ζηηο αιινδαπέο νηθηαθέο βνεζνχο, νη νπνίεο ην ηειεπηαίν 

δηάζηεκα έρνπλ θαηαζηεί αληηθείκελν θαηαζπθνθάληεζεο γηα "εθκεηάιιεπζε" ησλ Ζππξίσλ εξγνδνηψλ 

ηνπο. Θάιηζηα ζηελ Ζχπξν ιεηηνπξγεί θαη ν κνλαδηθφο (ίζσο παγθνζκίσο) Ξχλδεζκνο Βξγνδνηψλ 

Ληθηαθψλ ΐνεζψλ γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ φζσλ εξγνδνηνχλ αιινδαπέο ζηα ζπίηηα ηνπο, 

ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή νη ίδηεο νη εξγαδφκελεο δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπλδηθαιηζηνχλ. Ον ζέκα πξψηε ην 

είρε ζίμεη ε Βπίηξνπνο Αηνηθήζεσο Διηάλα Ιηθνιάνπ κε κηα εκπεξηζηαησκέλε έθζεζε κεηά απφ 

απηεπάγγειηε έξεπλα. 

Ππεξβνιέο 

Ξχκθσλα κε ηελ έθζεζε, ζηελ Ζχπξν εξγνδνηνχληαη πεξίπνπ 22.500 αιινδαπέο νηθηαθέο βνεζνί πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 2,57% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Λ αξηζκφο απηφο ζεσξείηαη φρη απιψο κεγάινο 

αιιά ππεξβνιηθφο, θαζψο ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ην αληίζηνηρν πνζνζηφ θπκαίλεηαη κεηαμχ 0,2 έσο 0,5% 

ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. 

 

ΐεβαίσο ππάξρεη ιφγνο γηα απηή ηελ ππεξβνιή, αθνχ ην ίδην ην θξάηνο ζπκβάιιεη ζηελ εθκεηάιιεπζε 

απηψλ ησλ γπλαηθψλ θαζψο νη κηζζνί ησλ κεηαλαζηξηψλ νηθηαθψλ βνεζψλ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην 1990 

ζηηο £150 (ρσξίο 13ν κηζζφ θαη ρσξίο ηηκαξηζκηθφ επίδνκα), δειαδή ιηγφηεξν απφ ην 1/2 ηνπ νξίνπ 

ειάρηζηνπ κηζζνχ πνπ ηζρχεη γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, θαη είλαη £362. 

 

Ξχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ Ελζηηηνχηνπ Θειεηψλ Ζνηλσληθνχ Φχινπ, νη αιινδαπέο νηθηαθέο βνεζνί 

αληηκεησπίδνληαη σο πξνζθεθιεκέλνη εξγάηεο, ελψ ε παξακνλή θαη ε απαζρφιεζή ηνπο ζηελ Ζχπξν 

αληηκεησπίδεηαη σο πξνζσξηλή θαη ε άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο είλαη λνκηθά ζπλδεδεκέλε κε 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα απαζρφιεζεο, κε ζπγθεθξηκέλν εξγνδφηε ηνλ νπνίν δελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηνλ 

πξψην ρξφλν. Ον πεξαζκέλν Ξεπηέκβξην ν Ππνπξγφο Βζσηεξηθψλ είρε αλαθνηλψζεη φηη ην Ππνπξγηθφ 

Ξπκβνχιην είρε εγθξίλεη αχμεζε 10% ζηνπο κηζζνχο ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ, αιιά ζχκθσλα κε 

πιεξνθνξίεο νη εξγνδφηεο ζηελ κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία δελ έδσζαλ ηηο απμήζεηο. Μξνβιέπεηαη επίζεο 

πεξαηηέξσ αχμεζε 10% γηα ην 2008, ρσξίο βεβαίσο απηφ λα αιιάδεη ηελ άζιηα κηζζνδνζία. 

Θεζαίσλαο 

Ώπηφ πνπ ηνλίδεηαη ζηελ έθζεζε είλαη πσο δελ ππάξρεη θάπνηνο θξαηηθφο κεραληζκφο ειέγρνπ πνπ λα 

δηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ησλ κεηαλαζηξηψλ νηθηαθψλ βνεζψλ, 

φπσο θαζνξίδεηαη ζηα ζπκβφιαηα εξγαζίαο ηνπο. 

 

Δ αδπλακία άζθεζεο ηέηνηνπ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ην Θεζνγεηαθφ Ελζηηηνχην Θειεηψλ Ζνηλσληθνχ 

Φχινπ, απνδίδεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο κεηαλάζηξηεο νηθηαθέο βνεζνί δηακέλνπλ κε 

ηνπο εξγνδφηεο ηνπο, εληφο ηδησηηθνχ ρψξνπ, ν νπνίνο εμαηξείηαη απφ ηνλ θξαηηθφ έιεγρν ιφγσ αζχινπ. 

Μαξφιν πνπ ηα ζπκβφιαηα ησλ κεηαλαζηξηψλ νηθηαθψλ βνεζψλ θαζνξίδνπλ φηη νη εξγάηεο πξέπεη λα 

δνπιεχνπλ 7 ψξεο ηελ κέξα (γηα 6 κέξεο ηελ εβδνκάδα), δελ θαζνξίδνπλ σξηαίν πξφγξακκα εξγαζίαο. 

Ξε ζρέζε κε πνιηηηθέο έληαμεο ησλ κεηαλαζηξηψλ νηθηαθψλ βνεζψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν, ην 

Θεζνγεηαθφ Ελζηηηνχην εηζεγείηαη ηελ πξνψζεζε επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο, νη νπνίεο λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ πιήξε απαζρφιεζε θαη σο απνηέιεζκα λα δηαζθαιίδνληαη πιήξε αζθαιηζηηθά 

σθειήκαηα γηα φζεο εξγάδνληαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπίηηα, ηελ αχμεζε ηνπ θαηψηαηνπ νξίνπ 

κηζζνχ γηα κεηαλάζηξηεο πνπ εξγάδνληαη σο νηθηαθέο βνεζνί θαη εθαξκνγή ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο γηα 

θαηψηαην κηζζφ ζηνλ ηνκέα ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κεηαλαζηξηψλ 

νηθηαθψλ βνεζψλ ζηε δεκφζηα δσή. 

 

Δ Βπίηξνπνο Αηνηθήζεσο 

Ώπηεπάγγειηε έξεπλα γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο είρε θάλεη θαη ε Βπ. Αηνηθήζεσο, αιιά νη επηζεκάλζεηο 

ηεο θαη νη εηζεγήζεηο ηεο δελ αμηνπνηήζεθαλ κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα αλέκελε θαλείο απφ έλα θξάηνο 

δηθαίνπ. Μέξαλ φισλ ησλ άιισλ είρε ζεκεηψζεη φηη ζηε ζχκβαζε εξγαζίαο ησλ αιινδαπψλ νηθηαθψλ 

βνεζψλ έρεη πεξηιεθζεί φξνο πνπ απαγνξεχεη θαη ηηο πνιηηηθέο θαη ζπλδηθαιηζηηθέο ειεπζεξίεο. Γηα 
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φινπο ηνπο αιινδαπνχο εξγάηεο ε ζχκβαζε επηβάιιεη πνιηηηθή νπδεηεξφηεηα θαη απνρή απφ πνιηηηθή 

δξάζε, θαη παξάβαζε απηνχ ηνπ φξνπ ζεκαίλεη απφιπζε θαη επαλαπαηξηζκφ. 

 

Γηα ηηο νηθηαθέο βνεζνχο ην θείκελν πνπ ππνγξάθνπλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα αλαθέξεηαη ζε απνρή απφ 

πνιηηηθή δξάζε, αιιά ην ίδην θείκελν ζηα ειιεληθά αλαθέξεηαη θαη ζε απνρή απφ νπνηαδήπνηε έκκεζε ή 

άκεζε (ζπλδηθαιηζηηθή, πνιηηηθή, θνηλσληθή) δξάζε θαη ηπρφλ παξάβαζε ηνπ φξνπ νδεγεί ζηελ αλεξγία 

θαη ζηελ εθδίσμε απφ ηελ Ζχπξν! 

 

Δ Βπίηξνπνο Αηνηθήζεσο ηνλίδεη φηη ην θξάηνο κε ηνλ φξν απηφ "παξαβηάδεη επζέσο θαη θαηά ζπξξνή ην 

δηθαίσκα ηεο ζπλάζξνηζεο, ην δηθαίσκα ηεο ζπλέλσζεο, ηε ζπλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία θαη ηελ ειεπζεξία 

θνηλσληθήο νκαδνπνίεζεο". Βπίζεο ν φξνο απηφο απνηειεί απαγνξεπκέλε κε λφκν άκεζε δηάθξηζε ιφγσ 

εζληθήο θαηαγσγήο. Ξε φ,ηη αθνξά ζηελ πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε Βπ. Αηνηθήζεσο ηνλίδεη φηη "ε θαηά 

απφιπην ηξφπν επηβνιή ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο πνιηηηθήο νπδεηεξφηεηαο θαη απνρήο απφ 

νπνηαζδήπνηε πνιηηηθήο θχζεο δξαζηεξηφηεηα, πξνζβάιιεη ηνλ ππξήλα ηνπ δηθαηψκαηνο". Ξεκεηψλεη 

επίζεο θαη ηελ παξαδνμφηεηα ηνπ πεξηνξηζκνχ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο ην νπνίν είλαη θαηνρπξσκέλν απφ 

ην Ξχληαγκα θαη ηηο Αηεζλείο Ξπκβάζεηο, κε κηα ζχκβαζε πνπ απνθάζηζε λα θαηαζθεπάζεη ην Ππνπξγείν 

Βζσηεξηθψλ. Αελ πξέπεη πάλησο λα ππάξρεη πξνεγνχκελν ζην νπνίν έλα θξάηνο θαηαξγεί αηνκηθά 

δηθαηψκαηα κε κηα ζχκβαζε εξγαζίαο. 

 

 

 

ΓΝΏΦΒΕ: ΘΏΙΣΗΔΞ ΖΏΗΏΟΓΔΞ 

 

Ζσδηθφο άξζξνπ: 760992 

 

ΜΛΗΕΟΔΞ - 14/12/2007, Ξειίδα: 23 

 

Μεγή: https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=en&article_id=804992 
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Ν νιόδηθόο καο, εγρώξηνο ξαηζηζκόο (18/05/08) 

ΖΠΝΕΏΖΉ, 18 Θάηνπ 2008, Ρξηζηηάλα ΐνληάηε. 

 

Ρα επεηζόδηα ηεο Αγγιηθήο Πρνιήο σο ζπκπηώκαηα κηαο εζληθηζηηθήο αιινθξνζύλεο 

 

Ον πξφζθαην πεξηζηαηηθφ βαλδαιηζκνχ ζηελ Ώγγιηθή Ξρνιή είλαη ην ηειεπηαίν κηαο ζεηξάο επεηζνδίσλ 

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

Δ 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. 

 

Δ 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. Ξηα ζπκθξαδφκελα ηεο 

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

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

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

Θε άθξαηεο θηλδπλνινγίεο, παξάινγεο γεληθεχζεηο θαη θνβηθά ζηεξεφηππα, ηα ΘΘΒ -ππφξξεηα ή κε- 

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

εγθιεκαηίεο. Βίλαη 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. Μέξαλ απφ ηελ ελ πνιινίο κηζαιιφδνμε ζηάζε ησλ ΘΘΒ, ην ζπφξν ηνπ 

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

πξνπαγαλδηζηηθφ πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο επζχλεηαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα εζληθηζηηθψλ θξνλεκάησλ 

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

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

αληζηφξεηνπο κχζνπο πεξί πξναηψλησλ ερζξψλ. Βίλαη 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 

Ονπξθνθππξίσλ. Ον πεξηερφκελν ησλ πξφζθαησλ βαλδαιηζκψλ ζηελ Ώγγιηθή Ξρνιή 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". 

 

Θε αθνξκή ηνπο πξφζθαηνπο βαλδαιηζκνχο, κηιήζακε κε ηνλ Ιίθν Οξηκηθιηληψηε, επηζηεκνληθφ 

δηεπζπληή ηνπ Ζέληξνπ γηα ηε κειέηε ηεο Θεηαλάζηεπζεο, Αηεζλνηηθψλ θαη Βξγαζηαθψλ Ξρέζεσλ ηνπ 

Μαλεπηζηεκίνπ Ηεπθσζίαο, ν νπνίνο δηεπζχλεη ην Ζππξηαθφ Μαξαηεξεηήξην γηα ην Ναηζηζκφ θαη ηε 

Κελνθνβία γηα ηνλ Βπξσπατθφ Λξγαληζκφ γηα ηα Θεκειηψδε Αηθαηψκαηα. Λ Αξ. Οξηκηθιηληψηεο ηφληζε φηη 

ην πεξηζηαηηθφ απηφ δελ είλαη ην πξψην, νχηε πεξηνξίδεηαη ζηελ Ώγγιηθή Ξρνιή. Μαξάιιεια, 

ππνγξάκκηζε ηελ επηηαθηηθή αλάγθε φπσο, ηφζν ην Ππνπξγείν Μαηδείαο θαη νη Ώξρέο 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. 

 

Ρν πξόζθαην θξνύζκα βαλδαιηζκνύ ζηελ Αγγιηθή Πρνιή είλαη ην ηειεπηαίν κηαο ζεηξάο 

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

αηζζήκαηα εζλνηηθνύ κίζνπο θαη ξαηζηζκνύ. Υζηόζν, 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 Ώγγιηθή 

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

θξνχζκαηα βαλδαιηζκνχ ξαηζηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ λα αληηκεησπίδνληαη κε κηα αδηθαηνιφγεηε 

ειαθξφηεηα. Ώπηή 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". Βλ 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. 

Βπίζεο, 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. Ώθφκα ρεηξφηεξνο είλαη ν αληίθηππνο ζηηο εζλνηηθά επάισηεο 

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

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

είδακε θαη ζηα πξφζθαηα πεξηζηαηηθά ηνπ Θαξηίνπ ζηελ Ώγγιηθή Ξρνιή, φπνπ νκάδα λεαξψλ έθαλε 

γπαιηά θαξθηά ηελ αίζνπζα Ονπξθηθψλ Ξπνπδψλ. Μαξφκνηνπ ηχπνπ αληηκεηψπηζε είρε επίζεο ην ζνβαξφ 

επεηζφδην μπινδαξκνχ Ονπξθνθππξίσλ καζεηψλ απφ Βιιελνθχπξηνπο νκήιηθνχο ηνπο, ηνλ Ινέκβξην ηνπ 

2006 -θαη πάιη ζηελ Ώγγιηθή Ξρνιή. Ον ελδηαθέξνλ ηεο ππφζεζεο είλαη πσο ε αζηπλνκία δελ είρε 

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

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

Ονπξθνθχπξηνπο καζεηέο είλαη ηέηνηα πνπ αλήθεη ζε κηα πνηνηηθά δηαθνξεηηθή θαηεγνξία. Μξφθεηηαη γηα 

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

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

ζπιιεθζέληεο δελ έρεη θαηεγνξεζεί θαη ζίγνπξα δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα ξαηζηζηηθφ θίλεηξν. Ώπηφ 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 Ώζηπλνκία θαη ε Βηζαγγειία δελ 

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

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

άηνκα απηά -φληαο λεαξά ζε ειηθία- έπξεπε λα ππνζηνχλ βαξηέο ηηκσξίεο. Ώπηφ 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. Βίλαη 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 

 

Ξνηα 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. Ώληίζεηα, νθείινπκε λα αλαπηχμνπκε κηα ξηδηθή αληηκεηψπηζε ησλ ίδησλ ησλ 

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

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

θαηλφκελν θαη σο θάηη πνπ αθνξά φινπο ηνπο άιινπο θη φρη εκάο. Ια 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. Ξε φ,ηη 

αθνξά δε ην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ βαλδαιηζκνχ ζηελ Ώγγιηθή Ξρνιή, 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. Οα 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 Ππνπξγείνπ Μαηδείαο πάλσ ζ' απηά ηα επαίζζεηα θαη θξίζηκα δεηήκαηα; 

 

Αλάγθε ηαπηνπνίεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

Ξηζηεύεηε πσο ππάξρεη ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα ζπγθάιπςεο ησλ ξαηζηζηηθώλ θηλήηξσλ ησλ 

βαλδάισλ; 

 

Ινκίδσ 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. 

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

Ώπηφ είλαη ην πξφβιεκα, θαη είλαη κηα πξνζέγγηζε πνπ δελ αθνξά κφλν ηε ζηάζε ηνπ Ππνπξγείνπ 

Μαηδείαο αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ Ώζηπλνκία. ηαλ, 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. ληαο κέινο ηεο 

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

βίαο θαη εγθιήκαηνο πνπ γίλνληαη θάζε ρξφλν. Σζηφζν, 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 ΒΒ έρνπκε ειάρηζηεο θαηαγξαθέο -δχν-ηξεηο ην ρξφλν- θαη ν ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη γηαηί, 

παξά ηηο επίκνλεο ζπζηάζεηο ηεο Ώξρήο θαηά ηνπ Ναηζηζκνχ θαη ησλ Αηαθξίζεσλ 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 Ζχπξν, ζα 

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

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

γλσξίδνπκε -ζαλ Μαξαηεξεηήξην- πνιιά πεξηζηαηηθά κε ζχκαηα κεηαλάζηεο θαη Ονπξθνθχπξηνπο, γηα ηα 

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

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

Ώξρέο έρνπλ επζχλε λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επάισησλ νκάδσλ. 

 

Νη Αξρέο ηεο Αγγιηθήο Πρνιήο δελ έρνπλ ιάβεη θαλέλα κέηξν γηα ην πεξηζηαηηθό; 

 

Ζαηαξρήλ νθείινπκε λα ηνλίζνπκε ην γεγνλφο πσο ε Ώγγιηθή Ξρνιή είλαη θαηά θνηλή νκνινγία πνιχ 

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

δηαθξίζεσλ. Ξηελ Ώγγιηθή Ξρνιή παξνπζηάδνληαη ηξεηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ηελ μερσξίδνπλ απφ ηα 

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

πνιχ ςειφ επίπεδν. Αεχηεξν, είλαη ην κφλν ζρνιείν πνπ έρεη έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ Ονπξθνθππξίσλ πνπ 

δηακέλνπλ ζην ΐνξξά. Οξίηνλ, ην πεξηζηαηηθφ ηνπ Ινέκβξε 2006 έρεη δψζεη πξσηφγλσξε δεκνζηφηεηα 

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

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

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

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

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

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

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

 

Νη επζύλεο ηεο πνιηηείαο 

 

πήξραλ εμσηεξηθά εκπόδηα σο πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο ηεο Αγγιηθήο Πρνιήο ζε 

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

 

Ξαθψο. ΐιέπεηε, 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 

Ονπξθνθππξίνπο. κσο, εθεί πνπ κέρξη πξηλ ιίγνπο θηφιαο κήλεο ε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ρψιαηλε, 

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

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

θαιά φηη, ηφζν ν Ππνπξγφο Μαηδείαο, 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 Ππνπξγνχ Μαηδείαο φπσο ην έηνο 2008-9 θεξπρηεί ζαλ ζρνιηθφ "έηνο επαλέλσζεο". Ξ' 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. Ια αληηκεησπηζηεί ν ξαηζηζκφο 

εθεί πνπ γελληέηαη θαη θαηά ηξφπν απνθαζηζηηθφ. Ώλαινγηζηείηε, 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; Μνην κήλπκα ζηέιλνπκε ζηνπο επίδνμνπο 

κηκεηέο ηνπ; Ζαη ηη κήλπκα ζηέιλνπκε ζηνπο Ονπξθνθχπξηνπο θαη ζηηο επάισηεο νκάδεο ηεο θνηλσλίαο 

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

αληηιακβάλεζηε πσο δεκηνπξγνχκε θιίκα εθθνβηζκνχ. Μξφζεζή 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 Νάηρ ζηελ Ζχπξν. Ζάζε άιιν, ηα δεηήκαηα ηφζν ηνπ ξαηζηζκνχ, φζν θαη ηνπ εζληθηζκνχ έρνπλ 

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

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

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

ξαηζηζκφο γηα λα μεθηλήζνπλ ηα φπνηα έθηξνπα. Γνχκε 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. Λθείινπκε λα πείζνπκε ηνπο Ονπξθνθχπξηνπο 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. Λη επηινγέο καο ινηπφλ 
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είλαη απηέο: Βίηε 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 Ονπξθνθχπξηνπο θαη ζηηο 

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

 

Ν ξόινο ησλ Κ.Κ.Δ 

 

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

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

έρεη απνθαζηζηηθή επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλήο γλψκεο. Απζηπρψο, ηα ειιελνθππξηαθά ΘΘΒ 

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

αθνξά ηνπο Ονπξθνθχπξηνπο, ηνπο αιινδαπνχο θαη άιιεο επάισηεο νκάδεο. Ζαηά ηε γλψκε ζαο, πνηα 

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

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

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

κεηαλάζηεο θαη ηνπο Ονπξθνθχπξηνπο. Ον απνηέιεζκα είλαη φηη δεκηνπξγνχλ έλα θιίκα ηδηαίηεξα 

αξλεηηθφ θαη κηα εηθφλα εζθαικέλε. Ώπεηθνλίδνπλ 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... Ππάξρνπλ πνιιέο έξεπλεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ηα ΘΘΒ κπνξνχλ λα ζηξεβιψζνπλ ην 

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

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

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

μέλνπο, σο πνπ ζα θηάζνπκε, είκαζηε έλα θαξάβη πνπ ζα βνπιηάμεη". Θε 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. Ώληί λα θαηαθξίλεηαη θαη λα 

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

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

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

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

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

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

θ.ιπ. Ώπηέο νη λννηξνπίεο παξάγνληαη θαη αλαπαξάγνληαη απφ ηα ΘΘΒ θαη απφ ηηο δειψζεηο θαη 

πξνζεγγίζεηο ησλ πνιηηηθψλ. Λη εθζέζεηο ηεο ECRI (Βπξσπατθή Βπηηξνπή Ζαηά ηνπ Ναηζηζκνχ θαη ηεο 

Θηζαιινδνμίαο) θάλεη ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζε ηέηνηεο δειψζεηο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

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

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

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

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

"βγάδνπλ" ζέκαηα, θιπ. Ον πεξηζηαηηθφ ηνπ Ινεκβξίνπ 2006 ζηελ Ώγγιηθή Ξρνιή είλαη θιαζηθφ 

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

 

Δγηλαλ θαηαγγειίεο... 

 

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

ην πεξηζηαηηθό ζηελ Αγγιηθή Πρνιή; 

 

Βμ φζσλ είκαη ζε ζέζε λα γλσξίδσ έρεη ήδε θαηαηεζεί κηα θαηαγγειία ζηελ Ώξρή θαηά ηνπ Ναηζηζκνχ θαη 

ησλ Αηαθξίζεσλ, 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. Ώπ' φ,ηη αληηιακβάλνκαη, ε θαηαγγειία αθνξά ηφζν ην πεξηζηαηηθφ ζηελ Ώγγιηθή Ξρνιή, 

φζν θαη πεξηζηαηηθά ζε άιια ηέζζεξα ζρνιεία ζηε Ηεκεζφ. Ππάξρεη, γηα παξάδεηγκα, θαηαγγειία γηα 

πεξηζηαηηθφ ζε ζρνιείν ζηε Ηεκεζφ 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. Ώπηφ πξνλνεί ε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη 

επξσπατθή νδεγία. Μάλησο, εκείο, σο Μαξαηεξεηήξην 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. 

 

Μεγή: http://voniati.blogspot.co.uk/2008/06/blog-post_5997.html 
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Άξζξν Φηιειεύζεξνπ γηα Φαζηζηηθή Θαηαζθήλσζε (30/05/08) 

 
 

 

 

Θεξκφ θαινθαίξη αλακέλεηαη φηη ζα έρεη ε θνηηεηηθή -θπξίσο- λενιαία ηεο Ζχπξνπ αιιά θαη νη αξρέο ηεο 

Ζππξηαθήο Αεκνθξαηίαο, εάλ ην λενλαδηζηηθφ θφκκα NDR ηεο Γεξκαλίαο θαη ε λενθαζηζηηθή νξγάλσζε 

Forsa Nouova ηεο Εηαιίαο, πξνρσξήζνπλ ζε πινπνίεζε ηεο πξφζεζήο ηνπο λα νξγαλψζνπλ 

θαηαζθήλσζε ζην Οξφνδνο, κε ηε ζπλεξγαζία θαζηζηηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

Ζχπξν θαη Βιιάδα. 

 

Οελ πξφζεζή ηνπο γηα δηνξγάλσζε ηεο θαηαζθήλσζεο αλαθνίλσζαλ ζην Θηιάλν νη εγέηεο ησλ 

λενθαζηζηηθψλ νξγαλψζεσλ NDR ηεο γεξκαλίαο θαη Forsa Nouova ηεο Εηαιίαο, νη νπνίνη κάιηζηα 

ηζρπξίζηεθαλ φηη ζηφρνο ηνπο ζα είλαη ε «δηακαξηπξία γηα ηηο θαηαζηξακκέλεο εθθιεζίεο ζηα 

θαηερφκελα» θαη ηα «δηθαηψκαηα ησλ Βιιελνθππξίσλ πξνζθχγσλ». Δ πξνεγνχκελε πξνζπάζεηα λα 

νξγαλψζνπλ παξφκνηα θαηαζθήλσζε εθδειψζεθε ην 2005 ζηελ Βιιάδα, φκσο ηα ζρέδηά ηνπο γηα ην 

ηφηε «Φεζηηβάι ηνπ κίζνπο» (Hate wave festival) λαπάγεζαλ άδνμα, κε ηε δπλακηθή θηλεηνπνίεζε 

θνηηεηηθψλ θπξίσο νξγαλψζεσλ. Μαξφκνηεο αληηδξάζεηο, πξνεηνηκάδνληαη θαη ζηελ Ζχπξν. Φνηηεηηθέο 

αιιά θαη άιιεο νξγαλψζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, ηφζν ζηελ Ζχπξν φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, ζε κηα 

θνηλή πξνζπάζεηά ηνπο γηα αθχξσζε ησλ ζρεδηαζκψλ ηεο NDR θαη ηεο Forsa Nouova, έρνπλ ήδε 

δξαζηεξηνπνηεζεί θαη καδεχνπλ ππνγξαθέο κε ζηφρν ηελ άζθεζε πίεζεο ζηελ Ζππξηαθή Αεκνθξαηία, γηα 

λα πάξεη επίζεκε ζέζε θαη λα πξνρσξήζεη ζε απαγφξεπζε ηεο θαηαζθήλσζεο. 

 

Λη πξνζπάζεηεο γηα αθχξσζε ηεο θαηαζθήλσζεο άξρηζαλ νπζηαζηηθά ηνλ πεξαζκέλν Θάξηην κε 

απνηέιεζκα ηε ζχγθιηζε ζχζθεςεο θνξέσλ ζηα κέζα ηνπ Ώπξίιε, ζηελ νπνία ζπδεηήζεθαλ δηάθνξνη 

ηξφπνη γηα απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο. Ξηε ζπγθεθξηκέλε ζχζθεςε ζπκκεηείραλ θπξίσο 

εθπξφζσπνη ειιελνθππξηαθψλ νξγαλψζεσλ φπσο θαη δχν ηνπξθνθππξηαθψλ. Ώλάκεζα ζε απηέο ε 

ΒΑΛΙ, ε ΙΒΑΔΖ, ε ΙΒΑΔΞΠ, ε ΒΑΒΙ, ε Ιενιαία Ληθνιφγσλ, ε ηνπξθνθππξηαθή πνιηηηζηηθή νξγάλσζε 

Baraka, ην ηνπξθνθππξηαθφ θφκκα YKP (Ζφκκα Ιέα Ζχπξνο), ε ΛΒΗΘΒΖ, ε Μαγθχπξηα Ξπληνληζηηθή 

Βπηηξνπή Θαζεηψλ, ε Μξννδεπηηθή Ζίλεζε Ααζθάισλ, ε ΒΖΏ Ώγξνηψλ θαη άιινη. Δ επφκελε ζχζθεςε 

ησλ νξγαλψζεσλ, αλακέλεηαη φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ εξρφκελε Μέκπηε ζηε Ηεπθσζία.  

 

 

 

ΗΛΠΖΏΞ ΜΏΝΜΏΞ 

 

 

Μεγή: http://stopfascistcamp.blogspot.co.uk/2008/05/blog-post.html 
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Θαηαδίθε ηνπ μπινδαξκνύ αιινδαπώλ (10/06/08) 

 

10 Ενπλίνπ 2008 

 

Δ Ζνηλνβνπιεπηηθή Βπηηξνπή γηα ηα Ώλζξψπηλα Αηθαηψκαηα, δηα ηνπ Μξνέδξνπ ηεο Ξνθνθιή Φπηηή, 

θαηαδίθαζε ζήκεξα ην επεηζφδην μπινδαξκνχ αιινδαπψλ απφ Ζχπξηνπο, ζηνλ Πςσλα. 

«Σο Βπηηξνπή 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 Ώζηπλνκία θαη φρη νη πνιίηεο είηε λένη είλαη είηε ειηθησκέλνη λα παίξλνπλ ην 

λφκν ζηα ρέξηα ηνπο». 

 

Ώλ 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. 

«Λη 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 Ώζηπλνκία θαη ηηο Ώξρέο ηνπ θξάηνπο λα εληνπίζνπλ πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ - 

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

 

Ζαηά ηελ γλψκε ηεο Βπηηξνπήο, 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. Ώπηφ 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. 

 

Κεκνλσκέλα επεηζόδηα 

 

Ξε δειψζεηο ηνπ γηα ην ζέκα, ν Μξφεδξνο ηεο Ζνηλνβνπιεπηηθήο Βπηηξνπήο Ινκηθψλ Εσλάο Ιηθνιάνπ 

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

κηα γελίθεπζε πνπ δελ πξνάγεη ηνλ πνιηηηζκφ καο. 

Αελ βιέπσ, ζεκείσζε, λα ππάξρεη κηα γεληθή αληηπαξάζεζε κεηαμχ ησλ Ζππξίσλ πνιηηψλ θαη ησλ 

αιινδαπψλ πνπ είλαη ζηελ Ζχπξν. 

 

«Θπνξεί λα ππάξρνπλ θαη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ παξνπζία αιινδαπψλ ζηελ Ζχπξν. 

Αηαπηζηψλνπκε 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. 

 

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

 

Απξόθιεηε επίζεζε ηπθιήο βίαο 

 

Θε ηνλ πην έληνλν ηξφπν θαηήγγεηιε ζήκεξα ν Μξφεδξνο ηεο ΒΑΒΖ «ηε ξαηζηζηηθή επίζεζε», φπσο ηε 

ραξαθηήξηζε, πνπ δηελεξγήζεθε ζηνλ Πςσλα Ηεκεζνχ απφ νκάδεο λεαξψλ ελαληίνλ αιινδαπψλ. 

Λπσο 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 Μνιηηεία θαη ηελ 

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

«ελ ηε γελέζεη ηνπο». 

 

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

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

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

Λ θ. Λκήξνπ 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». 

 

Οέινο, 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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Οέινο θάιεζε ηελ Ώζηπλνκία «λα δηαιεπθάλεη ην ηαρχηεξν δπλαηφ απηή ηε ζθνηεηλή ππφζεζε θαη λα 

παξνπζηάζεη ηνπο ελφρνπο ελψπηνλ ηεο Αηθαηνζχλεο». 

 

Πήκα θηλδύλνπ 

 

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

επεηζφδην βίαο ζε βάξνο αιινδαπψλ ζηνλ Πςσλα, αλαθέξεη ζε αλαθνίλσζή ηεο ε Ιενιαία ηνπ 

Αεκνθξαηηθνχ Ξπλαγεξκνχ (ΙΒΑΔΞΠ). 

 

«Αελ επηηξέπεηαη νχηε εθεζπραζκφο, νχηε ε ππνβάζκηζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ώλ 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. 

 

Δ ΙΒΑΔΞΠ επηζεκαίλεη αθφκα, φηη ε Ζχπξνο 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. 

«Ζξνχνπκε ην θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ πξνο ηελ Ζπβέξλεζε θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα δξάζε ηψξα θαη 

φρη αχξην», πξνζηίζεηαη. 

 

Ξηελ αλαθνίλσζε αλαθέξεηαη επίζεο φηη ε Ιενιαία ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Ξπλαγεξκνχ ζα θαηαζέζεη κέζσ 

ηνπ πξνέδξνπ ηεο Ρξηζηφθνξνπ ΦσθαΎδε ζην Αηνηθεηηθφ Ξπκβνχιην ηνπ Λξγαληζκνχ Ιενιαίαο εηζήγεζε, 

φπσο ν ΛΙΒΖ 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. 

 

Μεγή: http://www.sigmalive.com/news/local/30703 
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Left out and bullied: foreign children struggle in Cyprus schools (04/12/08) 

 

 
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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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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Φαζηζηηθή επηζεζε ζηελ Θππξν (22/07/09) 

 

Οελ Αεπηέξα 20 Ενπιίνπ κεηά ην ηέινο ησλ θαζηζηηθψλ εθδειψζεσλ γηα ηελ θαηαδηθε ηεο Ονπξθηθήο 

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

αξεζηή... 

 

Ον ζέκα είλαη πνιχ ζνβαξφ θαη έρεη θαιεζηεί αλνηθηή ζπλέιεπζε ηελ Μέκπηε 23 Ενπιίνπ ζην θαθέ Ζαιά 

Ζαζνχκελα ζηελ παιηά Ηεπθσζία, ζηηο 7 ην απνγεπκα.  

 

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

 

Φαζίζηεο πίζσ ζηηο ηξππεο ζαο... 

 

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

 

Αξθεηά ζαο αλερηήθακε! 

 

Θέζσ 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. Θέζσ ησλ εζληθψλ ηδεσδψλ πνπ πξνπαγαλδίδνληαη θαη αλαπαξάγνληαη 

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

δηαθνξεηηθφ. 

 

Ζπλεγεηά, 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. Βπηζέζεηο ζε 

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

 

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

πξνσζέί ηνλ ξαηζηζκφ. Θέλεη ακέηνρν ζε ηέηνηεο θαζηζηηθέο επηζέζεηο. 

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

Αειψλνπκε παξψλ, ελαληηψλνληαο ζε θάζε κνξθή εμνπζίαο θαη θαηαπίεζεο. Μαίξλνπκε 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. 
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Ζνηλφο γλψκνλαο: Ώληηξαηζηζκφο/Ώληηθαζηζκφο. 

 

27 Ενχιε. Μαιία Ηεπθσζία / πιαηεία καλψιε (θαλεξσκέλεο) - ψξα 18:00 

 

Λ ΦΏΞΕΞΘΛΞ ΑΒΙ ΘΏ ΜΒΝΏΞΒΕ. 

 

ΏΠΟΛΙΛΘΔ ΑΝΏΞΔ ΏΙΟΕΒΚΛΠΞΕΏΞΟΣΙ 

 

Μεγή: http://www.adakiprus.blogspot.co.uk/2009/07/blog-post.html  
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Θύκα βηαζκνύ θαηέιεμε θαη παξακέλεη αθόκα ζηηο θπιαθέο (28/09/09) 

 

Ώιινδαπή θαηήγγεηιε βηαζκφ απφ ηνλ εξγνδφηε ηεο θαη νη αξρέο θαηαρψξηζαλ πνηληθή ππφζεζε κε 

βαζηθή κάξηπξα ηελ ίδηα. Σζηφζν, ιίγν αξγφηεξα ηε ζπλέιαβαλ θαη ηελ έρνπλ ππφ θξάηεζε επεηδή -ζην 

κεζνδηάζηεκα ησλ εξεπλψλ- έιεμε ε άδεηα παξακνλήο ηεο. Θχκα βηαζκνχ θαηέιεμε θαη παξακέλεη 

αθφκα ζηηο θπιαθέο, ιφγσ αδπλακίαο ζπλελλφεζεο κεηαμχ ηεο Ώζηπλνκίαο θαη ηεο Ππεξεζίαο 

Ώιινδαπψλ θαη Θεηαλάζηεπζεο. 

Ον αιαινχκ, ην νπνίν αγγίδεη ηα φξηα ηεο αλαιγεζίαο, αθνξά θαη ηε Γεληθή Βηζαγγειία, ε νπνία 

ελεκεξψζεθε πιήξσο γηα ηα ζπκβάληα, απφ ηηο 11 Ξεπηεκβξίνπ, θαη απφ ηφηε δελ έρεη πξάμεη ην 

παξακηθξφ, αθήλνληαο έλα ζχκα βηαζκνχ, κάξηπξα θαηεγνξίαο ζε ππφζεζε πνπ παξαπέκθζεθε ζε δίθε 

ελψπηνλ Ζαθνπξγηνδηθείνπ, λα "ζαπίδεη" ζηα αζηπλνκηθά θξαηεηήξηα ησλ Ζεληξηθψλ Φπιαθψλ. 

 

Ν βηαζκόο 

Ξχκθσλα κε ηελ αιινδαπή, πνπ εξγαδφηαλ ζε θακπαξέ ζηε Ηάξλαθα, ηα μεκεξψκαηα ηεο 21εο Ενπλίνπ 

έπεζε ζχκα βηαζκνχ απφ ηνλ εξγνδφηε ηεο. Ξχκθσλα κε ηελ θαηαγγειία ηεο, ζρφιαζε γχξσ ζηηο 3 ηα 

μεκεξψκαηα θαη ν εξγνδφηεο ηεο ηε κεηέθεξε ζε δηακέξηζκα δηά ηεο βίαο, ηεο έβγαιε ηα ξνχρα, ηελ 

έζπξσμε ζην ρψξν ηνπ κπάληνπ θαη ηελ βίαζε πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξά, παξά θχζε. Μαξάιιεια ηελ 

θηχπεζε ελψ, φηαλ, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο, νινθιήξσζε ηελ θηελσδία ζε βάξνο ηεο, άλνημε 

ηελ πφξηα θαη ηελ πέηαμε έμσ απφ ην δηακέξηζκα εληειψο γπκλή. Φνβφηαλ αθφκα θαη γηα ηε δσή ηεο, 

ελψ πξνρσξψληαο πξνο ηελ πφξηα εμφδνπ ηεο πνιπθαηνηθίαο ζπλάληεζε κηα γπλαίθα θαη δχν άληξεο, 

απφ ηνπο νπνίνπο δήηεζε βνήζεηα. Οεο έδσζαλ κηα πεηζέηα λα θαιχςεη ην γπκλφ ηεο ζψκα. Θεηά 

πάξνδν πεξίπνπ 20 ιεπηψλ, έθηαζε ζην κέξνο πεξηπνιηθφ ηεο Ώζηπλνκίαο, ην νπνίν ζπλέιαβε ηνλ 

εξγνδφηε ηεο, ελψ ε ίδηα νδεγήζεθε πξψηα ζηνλ αζηπλνκηθφ ζηαζκφ θαη ελ ζπλερεία ζην λνζνθνκείν 

γηα πεξίζαιςε θαη ηαηξνδηθαζηηθή εμέηαζε. 

Ώθνχ πέξαζαλ πνιιέο ψξεο, ιήθζεθε γξαπηή θαηάζεζε απφ ηελ αιινδαπή, ε νπνία θαηήγγεηιε ηνλ 

βηαζκφ ηεο, παξά ηνπο αξρηθνχο ελδνηαζκνχο θαη θφβνπο ηεο. 

 

Κάξηπξαο κελ, αιιά... 

Ώπφ εθείλε ηε ζηηγκή, ε παξαπνλνχκελε θαηέζηε βαζηθφο κάξηπξαο θαηεγνξίαο ζε ππφζεζε βηαζκνχ. 

Βλαληίνλ ηνπ εξγνδφηε ηεο ζρεκαηίζηεθε θάθεινο πνηληθήο ππφζεζεο θαη παξαπέκθζεθε ζε απεπζείαο 

δίθε ελψπηνλ ηνπ Θφληκνπ Ζαθνπξγηνδηθείνπ Ηάξλαθαο, κε ηελ θαηεγνξία ηνπ βηαζκνχ. 

Δ δε ππφζεζε είλαη νξηζκέλε γηα έλαξμε ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο ζηηο 14 Λθησβξίνπ. 

Βλ ησ κεηαμχ, ην ζπκβφιαην ηεο αιινδαπήο έιεγε ηέζζεξηο εκέξεο κεηά ηνλ βηαζκφ ηεο, φπσο πάληα ε 

ίδηα ηζρπξίδεηαη. Ώπηφ ζήκαηλε, ηππηθά θαη κφλν, φηη έπξεπε λα εγθαηαιείςεη ηελ Ζχπξν. 

Σζηφζν, έλεθα ηνπ γεγνλφηνο φηη ήηαλ βαζηθή κάξηπξαο ζε ππφζεζε πνπ ηελ αθνξνχζε άκεζα, ηέζεθε 

ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο Ώζηπλνκίαο. 

 

Ζ ζύιιεςε 

Μαξά ην γεγνλφο φηη ε αιινδαπή ζεσξείηαη απφ ηελ Ώζηπλνκία ζχκα βηαζκνχ, πξφζθαηα, ε Ππεξεζία 

Ώιινδαπψλ θαη Θεηαλάζηεπζεο πξνρψξεζε ζηε ζχιιεςε θαη ηνλ εγθιεηζκφ ηεο ζηα αζηπλνκηθά 

θξαηεηήξηα ησλ Ζεληξηθψλ Φπιαθψλ. 
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Βλδεηθηηθά είλαη ηα γεγνλφηα πνπ παξαηίζεληαη ζε επηζηνιή ηνπ δηθεγφξνπ ηήο παξαπνλνχκελεο, θ. 

Ννβέξηνπ ΐξαρίκε, πξνο ηνλ Γεληθφ Βηζαγγειέα, κε εκεξνκελία 11 Ξεπηεκβξίνπ. 

Ξηελ επηζηνιή αλαθέξεηαη φηη παξά ην γεγνλφο φηη ε παξαπνλνχκελε δήηεζε λα αλαρσξήζεη απφ ηελ 

Ζχπξν, ε Ώζηπλνκία δελ ηεο παξέδηδε ην δηαβαηήξηφ ηεο, ελφςεη πξνθαλψο ηεο δίθεο γηα ην βηαζκφ, 

ζηελ νπνία ε αιινδαπή ζα θιεζεί λα θαηαζέζεη σο κάξηπξαο. ηαλ ηειηθά ηεο παξαδφζεθε ην 

δηαβαηήξην, αλέιαβε δξάζε ε Ππεξεζία Ώιινδαπψλ θαη Θεηαλάζηεπζεο, ε νπνία ηε ζπλέιαβε κε ηελ 

θαηεγνξία ηεο παξάλνκεο παξακνλήο ζην έδαθνο ηεο Αεκνθξαηίαο, γηα κεξηθέο κέξεο! 

Ξεκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ εθπλνή ηεο άδεηαο παξακνλήο, ην δηαβαηήξην ηεο παξαπνλνχκελεο βξηζθφηαλ 

ζηελ θαηνρή ηεο Ώζηπλνκίαο (ζπλεπψο θαη λα ήζειε δελ κπνξνχζε λα αλαρσξήζεη απφ ηελ Ζχπξν) ελψ 

είραλ δνζεί, απφ ην ΟΏΒ Ηάξλαθαο, θαη δηαβεβαηψζεηο γηα ελέξγεηεο αλαλέσζεο ηεο άδεηαο παξακνλήο 

ηεο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα θαηαζέζεη ζηε δίθε. Ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε θαηαθιείδα ηεο επηζηνιήο 

πξνο ηνλ Γεληθφ Βηζαγγειέα, ν νπνίνο θαιείηαη απφ ηηο 11 Ξεπηεκβξίνπ λα παξέκβεη: Οίζεηαη ινηπφλ απφ 

ην δηθεγφξν ηεο παξαπνλνχκελεο ην εξψηεκα θαηά πφζν "είλαη κε απηφ ηνλ ηξφπν πνπ ε πνιηηεία 

κεηαρεηξίδεηαη ηα ζχκαηα βηαζκνχ". 

Μαξά ηα δηαβήκαηα ηνπ δηθεγφξνπ ηεο, ε γπλαίθα παξακέλεη ππφ θξάηεζε, κε κφλε θαηεγνξία ηελ 

ππέξβαζε ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ παξακνλήο ηεο ζηελ Ζχπξν. Δ ππέξβαζε απηή, φκσο, πξνθιήζεθε κε 

επζχλε ηεο Ώζηπλνκίαο, ε νπνία θαηαθξάηεζε ην δηαβαηήξην ηεο αιινδαπήο πξνθεηκέλνπ λα κείλεη ζηελ 

Ζχπξν θαη λα θαηαζέζεη ζηε δίθε γηα ηνλ θαηαγγειζέληα βηαζκφ ηεο απφ ηνλ εξγνδφηε ηεο. 

 

ΓΕΏΙΙΔΞ ΙΒΏΝΡΛΠ 

Ζσδηθφο άξζξνπ: 898959 

ΜΛΗΕΟΔΞ - 28/09/2009, Ξειίδα: 3  
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Λέα Φαζηζηηθή Δπίζεζε ζην Καλώιε (13/12/09) 

 

Αεπηέξα, 14:44 2009. 

 

Αεθαπέληε πεξίπνπ άηνκα, ηα νπνία βαζηνχζαλ ξφπαια ζπξέη θαη καραίξηα, επηηέζεθαλ ρζεο Ζπξηαθή 13 

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

μεθάζαξν φηη ηα άηνκα έδξαζαλ σο νξγαλσκέλνο ζρεκαηηζκφο. Ξρεκάηηζαλ Μ γχξσ απφ ηα άηνκα πνπ 

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

ληάνπ ληάνπ). Ζηχπεζαλ γξήγνξα θαη έθπγαλ πξνο ηελ Λλαζαγφξνπ. 

 

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

δηάζηεκα. Δ 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. 

 

Δ 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 . 

 

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

παιηά πφιε σο ηφπν πνπ ζπκβαίλνπλ πξάγκαηα θαη ζαχκαηα. Ξε 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 . 

 

 

ΏΙ ΛΡΕ ΒΘΒΕΞ ΜΛΕΛΕ?ΏΙ ΛΡΕ ΟΣΝΏ ΜΛΟΒ?ΏΞ ΘΜΛΗΕΏΞΛΠΘΒ ΟΔ ΓΣΔ ΘΏΞ ΘΒ ΖΏΘΔΘΒΝΕΙΒΞ 

ΒΚΒΓΒΝΞΒΕΞ!! 

 

ΦΏΞΕΞΟΒΞ ΜΕΞΣ ΞΟΕΞ ΟΝΠΜΒΞ ΞΏΞ! ΑΒΙ ΘΏ ΜΒΝΏΞΒΕ Λ ΦΏΞΕΞΘΛΞ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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„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.” 

 

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

find-you-traitor/20091229 
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Μελνθνβηθέο θαη απζαίξεηεο ζέζεηο ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο Αζηπλνκίαο 

(11/02/10) 

 

Γηα όια θηαίλε νη μέλνη 

'Ώπνςε γηα ηνλ πνιηηηζκφ ησλ αιινδαπψλ, γηα ηα νηθνλνκηθά ησλ Θε Ζπβεξλεηηθψλ Λξγαλψζεσλ θαη 

γηα ηα επηδφκαηα πνπ δίλεη ην θξάηνο έρεη ε Ώζηπλνκία. Θφλν γηα ην Ζππξηαθφ δελ έρεη εθθξάζεη αθφκα 

ζέζε. 

 

Μαξέκβαζε ηεο επηηξφπνπ Αηνηθήζεσο Διηάλαο Ιηθνιάνπ πξνθαιεί πξνρζεζηλή εθπνκπή ζηνλ ηειενπηηθφ 

ζηαζκφ «Mega» κε ζέκα ηελ κεηαλάζηεπζε. Δ θ. Ιηθνιάνπ, φπσο δήισζε ζηνλ «Μ», πξνηίζεηαη λα 

δεηήζεη αληίγξαθν ηεο εθπνκπήο, γηα λα εμεηάζεη πψο κπνξεί λα παξέκβεη κε ηελ ηδηφηεηή ηεο σο Ώξρή 

θαηά ηνπ Ναηζηζκνχ, αθνχ θάπνηα ζηνηρεία πνπ έρεη ελψπηφλ ηεο εθ πξψηεο φςεσο δείρλνπλ φηη 

αθνχζηεθαλ πξάγκαηα, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ «απαξάδεθηα». 

 

Αζηπλνκία «πνιηηηζκνύ» 

Σο θαίλεηαη, ε Ώζηπλνκία, εθηφο απφ ηελ ηαρχηεηα ζηνπο δξφκνπο, έρεη βξεη ηνλ ηξφπν λα κεηξάεη θαη 

ηνλ πνιηηηζκφ ησλ αιινδαπψλ. Εδνχ έλα απφζπαζκα απφ ηα φζα αλέθεξε ζηελ εθπνκπή ν εθπξφζσπνο 

ηχπνπ ηεο Ώζηπλνκίαο, Θ. Ζαηζνπλσηφο: «Μφζνη απφ απηνχο πνπ είλαη εδψ γλσξίδνπλ πνηεο είλαη νη 

ππνρξεψζεηο ηνπο; Γλσξίδνπλ κφλν πνηα είλαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη, αληί λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ πνιηηηζκνχ, πνιινί απφ απηνχο έρνπλ ππνβαζκίζεη θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ 

Ζππξίσλ, ρσξίο λα ζέισ λα θαηλφκαζηε νχηε μελνθνβηθνί νχηε ξαηζηζηέο, νχηε λα θαιιηεξγνχκε 

αηζζήκαηα κηζαιινδνμίαο». ΐεβαίσο, ν θ. Ζαηζνπλσηφο δηαηχπσζε θαη άιιεο, άθξσο ελδηαθέξνπζεο 

απφςεηο, θαη ζα πξέπεη ε εγεζία ηεο Ώζηπλνκίαο λα πάξεη ζέζε θαη λα απαληήζεη εάλ πξφθεηηαη γηα 

επίζεκεο ζέζεηο ηεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε Ώζηπλνκία έρεη ζέζε θαη γηα ηα επηδφκαηα πνπ ιακβάλνπλ νη 

αιινδαπνί. Ώθφκα έλα απφζπαζκα απφ ηα φζα αλέθεξε ν θ. Ζαηζνπλσηφο: 

«Μξφζθαηα είδε ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο επηηαγή πνπ παξέιαβε αηηεηήο πνιηηηθνχ αζχινπ κε ην 

επίδνκα ησλ γηνξηψλ ησλ Ρξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο Μξσηνρξνληάο, 3.000 θαη... Βχινγα δηεξσηάηαη 

θάπνηνο, "απηά ηα πνζά πνπ δαπαλνχληαη, είλαη εηο βάξνο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο ή φρη;"». Βίλαη, 

ινηπφλ, πξνθαλέο φηη νη ππεξεζίεο Ζνηλσληθήο Βπεκεξίαο ζα πξέπεη απφ αχξην λα ξσηνχλ ηελ Ώζηπλνκία 

πξηλ δψζνπλ επηδφκαηα, ψζηε λα πάξνπλ ηελ άδεηά ηνπο γηα ην αλ ιεηηνπξγνχλ εηο βάξνο ηεο θππξηαθήο 

θνηλσλίαο. 

 

Πε έλα ηζνπβάιη 

Λ εθπξφζσπνο ηεο Ώζηπλνκίαο, ζηελ ίδηα εθπνκπή, ηζνπβάιηαζε φινπο ηνπο αιινδαπνχο, αλαθέξνληαο 

φηη, ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ηα πέληε ηειεπηαία ρξφληα ην 28 - 32% ησλ ζπκάησλ ζε 

ζαλαηεθφξα δπζηπρήκαηα είλαη αιινδαπνί. Αειαδή, θαηά ηνλ θ. Ζαηζνπλσηφ, φινη νη λεθξνί αιινδαπνί 

επζχλνληαη νπσζδήπνηε γηα ηα δπζηπρήκαηα ζηα νπνία έραζαλ ηε δσή ηνπο; Ζαη φηαλ κηιάεη γηα 

αιινδαπνχο, ελλνεί ηνπο ηνπξίζηεο, ηνπο Βπξσπαίνπο ππεθφνπο, ηνπ λφκηκνπο εξγάηεο θαη θάζε κε 

Ζχπξην. Θάιηζηα, δελ έκεηλε εθεί. Ώληί λα παξαδερζεί ηελ απνηπρία ησλ Ώξρψλ, απαίηεζε απφ ηε κε 

θπβεξλεηηθή νξγάλσζε ΖΕΞΏ «λα ελεκεξψζεη απηνχο ηνπο αιινδαπνχο, πνπ βξίζθνληαη ζηε ρψξα, γηα 

ην πψο πξέπεη λα νδεγνχλε θαη γηα ην πψο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ νδηθή ζπλείδεζε». ΐέβαηα, ππάξρεη θαη 

ν άιινο ηξφπνο. Ια απαγνξεχεηαη δηά ξνπάινπ ζηνπο αιινδαπνχο λα νδεγνχλ θαη λα θπθινθνξνχλ 

ζηνπο δξφκνπο. 
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Θαη εγθιεκαηίεο 

Λ θ. Ζαηζνπλσηφο δελ απέθπγε θαη ην γλσζηφ θιηζέ ηεο επίξξηςεο ησλ επζπλψλ γηα ηελ 

εγθιεκαηηθφηεηα ζηνπο αιινδαπνχο. πσο αλέθεξε: «Ώπφ ηα ζηαηηζηηθά θαηαδεηθλχεηαη φηη ζε έλα 

πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ ζνβαξνχ εγθιήκαηνο ελέρνληαη αιινδαπνί». Σζηφζν, απέθπγε λα αλαθέξεη 

ζε ηη είδνπο εγθιήκαηα εκπιέθνληαη νη αιινδαπνί θαη ηη είδνπο εγθιήκαηα δηαπξάηηνπλ νη εκεδαπνί. 

 

'Απνςε γηα όια 

Λ εθπξφζσπνο ηεο Ώζηπλνκίαο, φηαλ ηέζεθε απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο ΖΕΞΏ, Αψξν Μνιπθάξπνπ, ζέκα 

δηαθζνξάο κειψλ ηεο Ώζηπλνκίαο, αληί λα απαληήζεη επί ηεο νπζίαο, απνθάζηζε λα κπεη θαη ζηα 

ρσξάθηα ηνπ Γεληθνχ Βιεγθηή θαη, κάιηζηα, κε ηξφπν απεηιεηηθφ. Μψο απάληεζε; «Ζχξηε Μνιπθάξπνπ 

κε πξνθαιείηε θαη ζέισ λα ζαο πξνθαιέζσ γηα ζέκαηα ηεο ΖΕΞΏ, γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

ινγνδνηήζεηε θάπνηα ζηηγκή. Ώπφ πνχ παίξλεηε ηηο ρνξεγίεο θαη πνπ ινγνδνηάηε, θχξηε ... πέζηε καο. 

Ώπφ πνχ ειέγρεζηε;». Αειαδή, απφ ηνχδε θαη ζην εμήο, νη Θε Ζπβεξλεηηθέο Λξγαλψζεηο ζα πξέπεη λα 

ινγνδνηνχλ ζηελ Ώζηπλνκία γηα ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ηνπο; Ίζσο θάπνηνο ζα έπξεπε λα ππελζπκίζεη 

ζηελ Ώζηπλνκία ηα φξηα ησλ εμνπζηψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηεο, γηαηί κάιινλ ππάξρεη ζχγρπζε. 

 

ΘΕΡΏΗΔΞ ΞΟΏΠΝΛΠ 

Ζσδηθφο άξζξνπ: 928532 

ΜΛΗΕΟΔΞ - 11/02/2010, Ξειίδα: 19  
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Πνβαξή θαηαγγειία Ιεηνλήο ελαληίνλ ιεηηνπξγνύ ηεο ππ. Κεηαλάζηεπζεο 

(19/04/10) 

 

"Κε θαθνπνίεζε αμησκαηηθόο..." 

Ηεηνλή δαζθάια θαηαγγέιιεη ηελ θαθνπνίεζή ηεο απφ αμησκαηηθφ ηεο ππεξεζίαο Θεηαλάζηεπζεο ζηε 

Ηεκεζφ. Λ αμησκαηηθφο θαηήγγεηιε φηη ε αιινδαπή ηνχ πξνθάιεζε πξαγκαηηθή ζσκαηηθή βιάβε. Δ 

Ηεηνλή ηειεί ππφ θξάηεζε θαη ζα δηθαζηεί ηελ Μαξαζθεπή 

Θηα πνιχ ζνβαξή θαηαγγειία θαθνπνίεζεο πνιίηε ηεο ΒΒ απφ ππεχζπλν ιεηηνπξγφ - αμησκαηηθφ ηεο 

αζηπλνκίαο - ηεο ππεξεζίαο Ώιινδαπψλ θαη Θεηαλάζηεπζεο (ΠΏΘ) ζηε Ηεκεζφ, έξρεηαη ζην θσο κέζα 

απφ παξάπνλν πνπ ππνβιήζεθε ζηνλ "Μνιίηε" θαη ζε ξσζφθσλα ΘΘΒ. Δ ζπκπεξηθνξά ηνπ αμησκαηηθνχ, 

φπσο θαηαγξάθεηαη απφ ηε 44ρξνλε Ηεηνλή δαζθάια, πξνβάιιεη εληειψο απαξάδεθηε θαη ζθιεξή. Αελ 

ρσξάεη ακθηβνιία φηη απαηηείηαη ε πιήξεο δηεξεχλεζε ησλ ηζρπξηζκψλ θαη ε απζηεξή ηηκσξία ησλ 

ελφρσλ, αλ δηαθαλεί φηη νη ηζρπξηζκνί είλαη βάζηκνη. 

Ήδε, φκσο, ε Ηεηνλή παξαπνλνχκελε ηαιαηπσξείηαη κεηά ηελ απφθαζή ηεο λα θαηαγγείιεη ηνλ άλζξσπν 

πνπ - θαηά ηελ ίδηα - ηελ θηχπεζε θαη ηελ εμεπηέιηζε: Ζαηεγνξήζεθε απφ ηνλ αμησκαηηθφ φηη ηνπ 

επηηέζεθε θαη ηνπ πξνθάιεζε ζσκαηηθή βιάβε θαη βάζεη απηήο ηεο θαηαγγειίαο ζπλειήθζε θαη 

θξαηήζεθε ζε αζηπλνκηθά θξαηεηήξηα (λα ππελζπκίζνπκε φηη ε ηαθηηθή απηή απνηειεί πάγηα πξαθηηθή 

ησλ αζηπλνκηθψλ φηαλ θαηαγγέιινληαη απφ πνιίηεο γηα θαθνπνίεζε. Ον ίδην είρε ζπκβεί θαη κε ηνπο 

αζηπλνκηθνχο πνπ είραλ μπινθνπήζεη ηνπο Θ. Μαπαγεσξγίνπ θαη Γ. Ιηθνιάνπ ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 2005). 

Δ 44ρξνλε δαζθάια νδεγήζεθε ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ, ηεο απαγγέιζεθαλ θαηεγνξίεο θαη ηψξα αλακέλεη 

ηε δίθε ηεο (23 Ώπξηιίνπ). Αελ πηνείηαη φκσο, θαη απαηηεί λα δηεξεπλεζεί πιήξσο θαη ε δηθή ηεο 

θαηαγγειία θαηά ηνπ ιεηηνπξγνχ ηεο ππεξεζίαο Θεηαλάζηεπζεο. 

"Βίκαη πνιίηεο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, ζχδπγνο πνιίηε ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο. Βξγάδνκαη σο 

εθπαηδεπηηθφο ζε μελφγισζζν ζρνιείν ηεο Ηεκεζνχ. Θεηέβεθα ζην ηκήκα Ώιινδαπψλ θαη 

Θεηαλάζηεπζεο ζηε Ηεκεζφ γηα κηα ηππηθή ζπκπιήξσζε ελφο εγγξάθνπ γηα ηε δηθαηνιφγεζε ηεο 

παξακνλήο κνπ. Ξαλ απάληεζε έιαβα απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ιεηηνπξγφ θηχζηκν, αιιά θαη ρηππήκαηα. 

Θέρξη ηψξα μππλά κέζα κνπ ν εθηάιηεο: Ια θείηνκαη κε ηελ πιάηε ζην πάησκα ηνπ δηαδξφκνπ ηεο 

ππεξεζίαο Θεηαλάζηεπζεο θαη απφ πάλσ κνπ ν καληαζκέλνο αζηπλνκηθφο λα κε ρηππά θαη λα νπξιηάδεη. 

Ζη εγψ, αλεπηηπρψο, λα πξνζπαζψ λα απνθχγσ ηε ιχζζα ηνπ", αλαθέξεη κεηαμχ πνιιψλ άιισλ ε 

γπλαίθα ζηελ επηζηνιή ηεο. 

Ρη ζπλέβε ζηηο 23 Καξηίνπ 

Δ 44ρξνλε δαζθάια απφ ηε Ηεηνλία δελ κπνξνχζε λα θαληαζηεί ηελ πεξηπέηεηα πνπ ζα δνχζε, φηαλ πξηλ 

ηξεηο κήλεο γηα πξψηε θνξά απεπζχλζεθε ζηελ ππεξεζία Θεηαλάζηεπζεο, ζηε Ηεκεζφ, γηα εμαζθάιηζε 

ελφο απινχ εγγξάθνπ παξακνλήο, ηνπ απνθαινχκελνπ yellow slip. Δ ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ 

ζεσξείηαη ηππηθή φηαλ γίλεηαη απφ πνιίηεο ηεο ΒΒ, νη νπνίνη έρνπλ αλαγλσξηζκέλν δηθαίσκα ειεχζεξεο 

δηαθίλεζεο, εγθαηάζηαζεο θαη απαζρφιεζεο ζε θνηλνηηθά εδάθε. 

Λ αμησκαηηθφο κε ηνλ νπνίν ζπλαληήζεθε αξρηθά, ηελ πξνέηξεςε λα επαλέιζεη γηα ην αίηεκά ηεο 

ζπλνδεπφκελε απφ ηνλ ζχδπγφ ηεο (είλαη θη απηφο πνιίηεο ηεο ΒΒ), ζε θαζνξηζκέλε ζπλάληεζε ζηηο 23 

Θαξηίνπ. 

Δ γπλαίθα αληαπνθξίζεθε θαη ζηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν βξέζεθε κε ηνλ ζχδπγφ ηεο ζην γξαθείν 

γπλαίθαο ιεηηνπξγνχ ζηελ ππεξεζία Θεηαλάζηεπζεο. Ξχκθσλα κε φζα ππνζηεξίδεη ε ίδηα ζηελ επηζηνιή 

ηεο, πξηλ θαιά - θαιά αλαθεξζεί ζην αίηεκά ηεο, ε ιεηηνπξγφο εληφπηζε θάπνηα έιιεηςε εγγξάθνπ ζην 

θάθειφ ηεο. Βίπε ζηε Ηεηνλή πσο ππνιείπεηαη ε βεβαίσζε απφ ην ππνπξγείν Μαηδείαο ηεο Ζχπξνπ, 

θαζψο θαη ε άδεηα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζηελ Ζχπξν. Ξε εξψηεζε γηαηί ηφζεο 

απαηηήζεηο γηα ηελ έθδνζε ελφο απινχ ηππηθνχ εγγξάθνπ, ε ππάιιεινο ηελ έζηεηιε γηα δηεπθξηλίζεηο 

ζηνλ ππεχζπλν αμησκαηηθφ... 
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Ρν μέζπαζκα 

Βθείλνο, ζχκθσλα κε ηελ παξαπνλνχκελε, κε ηελ πξψηε καηηά πνπ έξημε ζηα έγγξαθα, ηε ξψηεζε 

ζρεηηθά κε ηηο επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο. ηαλ ε 44ρξνλε άξρηζε λα ηνπ εμεγεί, αληηιήθζεθε 

πσο απηφο δελ θαηαλννχζε πιήξσο ηα ιεγφκελά ηεο. Ζη επεηδή θαληάζηεθε πσο ηα αγγιηθά ηνπ είλαη 

θησρά, ηνπ δήηεζε λα ηειεθσλήζεη ζηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ηεο γηα λα ηνπ εμεγήζεη ζηα ειιεληθά. 

"Δ αληίδξαζή ηνπ ήηαλ αζπλήζηζηα έληνλε θαη απεξίγξαπηε", ππνζηεξίδεη ε αιινδαπή δαζθάια. 

"Άξπαμε απ' ηα ρέξηα κνπ ηα έγγξαθα, ηα έζθηζε θαη κνπ ηα πέηαμε ζην πξφζσπν. Αελ θαηαιαβαίλσ, ηνπ 

είπα, πψο κ' απηή ηε ζπκπεξηθνξά αθήλνπλ ζηελ ππεξεζία λα εξγάδνληαη αλψηεξνη ππάιιεινη ζε ηέηνην 

πφζην". Λ αμησκαηηθφο εμαγξηψζεθε. Ξεθψζεθε απφ ην γξαθείν ηνπ, φπσο ππνζηεξίδεη ε 44ρξνλε, θαη 

φξκεζε λα ηε ρηππήζεη. Μαξελέβε ν ζχδπγνο ηεο Ηεηνλήο, επηρεηξψληαο λα εξεκήζεη ηα πλεχκαηα, αιιά 

ειάρηζηα θαηάθεξε. 

Ρα ρεηξόηεξα αθνινύζεζαλ 

Ον δεχγνο ησλ αιινδαπψλ βγήθε αλαζηαησκέλν απφ ην γξαθείν θαη θαηέβεθε ζην ηζφγεην. Μξηλ 

εγθαηαιείςνπλ ηελ ππεξεζία, ε Ηεηνλή ζέιεζε λα καδέςεη ηα ζρηζκέλα ηεο έγγξαθα. Γήηεζε απφ ην 

ζχδπγφ ηεο λα ηελ πεξηκέλεη θαη επέζηξεςε ζην γξαθείν ηνπ ππεπζχλνπ. Ξην αίηεκά ηεο λα ηεο 

επηζηξαθνχλ ηα έγγξαθα, εθείλνο ζεθψζεθε, άξπαμε θάπνηα ραξηηά απ' ην γξαθείν ηνπ θαη ηα πέηαμε 

ζην πξφζσπφ ηεο, φπσο ε ίδηα ιέεη. Ζαη πξνζζέηεη πσο ηελ πιεζίαζε θαη - θηχλνληάο ηελ - άξρηζε λα 

νπξιηάδεη αθαηάιεπηα. 

"Ξπξψρλνληάο κε βίαηα ζην ζηήζνο, επηρείξεζε λα κε απσζήζεη, γηα λα κε καδέςσ ηίπνηε απφ ηα 

ζρηζκέλα ραξηηά. Ζάζε αληίδξαζή κνπ ήηαλ κάηαηε", αλαθέξεη ε παξαπνλνχκελε. "Οα κάηηα ηνπ 

γπάιηδαλ, ζην πξφζσπφ ηνπ έβιεπα άζρεκεο γθξηκάηζεο θαη ζην ζηφκα ηνπ άξρηζε λα ζρεκαηίδεηαη 

αθξφο" απφ ηηο ζπλερείο θσλέο! 

Ζαηεγνξείηαη φηη άξπαμε ηε Ηεηνλή απφ ηα ρέξηα θη άξρηζε λα ηελ ηαξαθνπλά. Δ ίδηα θαηαγξάθεη πψο 

είρε εγθισβηζηεί ζηα ρέξηα ηνπ θαη ζην κέλνο ηνπ: "Μξνζπάζεζα λα απνδξάζσ απ' ην γξαθείν ηνπ. Θε 

αθνινπζνχζε θαη κε έζπξσρλε. Έπεζα θάησ κε ηελ πιάηε. Βπηρεηξνχζε, αλ θαη ήκνπλ πεζκέλε, λα κε 

ρηππήζεη. Ώληηζηάζεθα. Γχξσ καο άξρηζαλ λα ζπγθεληξψλνληαη αζηπλνκηθνί ηεο ππεξεζίαο. Ζάπνηνη απ' 

απηνχο έπηαζαλ ηνλ καηλφκελν αμησκαηηθφ θαη ηνλ μεθφιιεζαλ απφ πάλσ κνπ. Ώζπλαίζζεηα εγψ άξρηζα 

λα καδεχσ ηα ζθνξπηζκέλα κνπ πξάγκαηα. Οελ ηζάληα, θάπνηνπο θαθέινπο, ην θαπέιν κνπ. Ήζεια ην 

ζπληνκφηεξν λα θχγσ απφ εθείλν ην ρψξν. Ζάηη θψλαμε ηφηε εθείλνο ζηνπο πθηζηάκελνχο ηνπ. Ζάπνηνη 

κε ζηακάηεζαλ. Θνπ γχξηζαλ ηα ρέξηα ζηελ πιάηε θαη κε νδήγεζαλ ζ' έλα δσκάηην. Βγψ άξρηζα λα 

θσλάδσ πσο ζέισ ηε βνήζεηα ηεο αζηπλνκίαο. Βθείλνη γέιαζαλ θαη κνπ απάληεζαλ πσο νη ίδηνη είλαη 

αζηπλνκηθνί! Θνπ θφξεζαλ ρεηξνπέδεο θαη κνπ αλαθνίλσζαλ φηη βξίζθνκαη ππφ ζχιιεςε". 

Απεηιέο 

Ξηηο ηξεηο πεξίπνπ ψξεο πνπ βξηζθφηαλ θιεηζκέλε ζην κηθξφ δσκάηην θαηαγγέιιεη φηη δελ ηεο επέηξεςαλ 

νχηε ζηελ ηνπαιέηα λα πάεη. Ζαηά ηηο ψξεο θξάηεζήο ηεο εκθαλίζηεθε δπν θνξέο ν εκπιεθφκελνο 

αμησκαηηθφο, απεηιψληαο ηελ πσο ε δσή ηεο ζην εμήο ζα γίλεη δχζθνιε. Λη θχιαθεο πξνζπαζνχζαλ λα 

ηνλ εξεκήζνπλ. 

"Γήηεζα λα ελεκεξσζεί ν ζχδπγφο κνπ γηα ηελ θξάηεζή κνπ. Θνπ απάληεζαλ πσο ήδε ην έρνπλ θάλεη. 

Ώξγφηεξα έκαζα πσο ηνλ είραλ απνπξνζαλαηνιίζεη θαη ηνλ έζηειλαλ ζηνλ θεληξηθφ αζηπλνκηθφ ζηαζκφ 

λα κε βξεη. Λη ίδηνη άλζξσπνη ηεο ππεξεζίαο Θεηαλάζηεπζεο έςαμαλ ρσξίο ηελ άδεηά κνπ ζηελ ηζάληα 

κνπ, βξήθαλ ην δηαβαηήξηφ κνπ θαη ην θξάηεζαλ. Ον απφγεπκα ηεο ίδηαο κέξαο κε νδήγεζαλ ζηνλ 

αζηπλνκηθφ ζηαζκφ ησλ Μνιεκηδηψλ, φπνπ θαη ζπλερίζηεθε ε θξάηεζή κνπ. Βθεί ήξζε δηεξκελέαο. Θφιηο 

είδε ηελ εμσηεξηθή κνπ θαηάζηαζε, κνπ είπε φηη ρξεηάδνκαη γηαηξφ. Μηζηέςηε κε, κπξνζηά ζην 

πξσηφγλσξν ζνθ δελ αληηιακβαλφκνπλ ηνλ πφλν θη αο ήηαλ γεκάην ην ζψκα κνπ κε κειαληέο θαη 

ζεκάδηα. Ξηγά-ζηγά άξρηζα λα αηζζάλνκαη ηνλ πφλν, ελψ θαη ην θεθάιη κνπ γχξηδε. Θε νδήγεζαλ ζε 

θεληξηθή θιηληθή ηεο Ηεκεζνχ, φπνπ νη γηαηξνί είδαλ ηα ίρλε ηεο βηαηνπξαγίαο πάλσ κνπ. Απζηπρψο, 
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πνηέ δελ κνπ έδσζαλ αληίγξαθν ησλ αθηηλνγξαθηψλ, νχηε εγγξάθσο ηα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζήο 

κνπ". 

Δ καξηπξία ηεο Ηεηνλήο ζπλερίδεηαη: "Ώθνινχζσο κε έζηεηιαλ ζηα θξαηεηήξηα ηνπ αζηπλνκηθνχ 

ζηαζκνχ Γεξκαζφγεηαο. Ξηηο 9 ην πξσί ηεο επνκέλεο κε νδήγεζαλ ζην δηθαζηήξην. Δ δηαδηθαζία άξρηζε 

ρσξίο δηθεγφξν, αλ θαη δήηεζα λα κνπ θέξνπλ θάπνηνλ. Λη θαηαγγειίεο πνπ απαγγέιζεθαλ ελαληίνλ κνπ 

αθνξνχζαλ ηελ πξφθιεζε πξαγκαηηθήο ζσκαηηθήο βιάβεο θαηά ηνπ ππεχζπλνπ ηεο ππεξεζίαο, 

πξφθιεζε βιάβεο ζηηο γπλαίθεο αζηπλνκηθνχο πνπ κε θξαηνχζαλ θαη πξφθιεζε αλαζηάησζεο ζηα 

γξαθεία ηνπ ηκήκαηνο Θεηαλάζηεπζεο. Αελ παξαδέρηεθα φζα άδηθα κνχ θαηαιφγηζαλ. Θε άθεζαλ 

ειεχζεξε κε εγγχεζε 500 επξψ θαη θαηαθξάηεζε ηνπ δηαβαηεξίνπ κνπ, έσο ηηο 23 ηνπ Ώπξίιε πνπ έρεη 

νξηζηεί ε δίθε"... 

Ζ αζηπλνκία δηεξεπλά θαηαγγειία 

Ξηα πιαίζηα ηεο δηεξεχλεζεο ηεο ππφζεζεο, δεηήζακε απφ ηηο αξκφδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο λα καο 

πιεξνθνξήζνπλ, ηφζν γηα ηελ ππνβνιή ηεο θαηαγγειίαο ηεο 44ρξνλεο ελαληίνλ ηνπ αμησκαηηθνχ ηεο 

ΠΏΘ, φζν θαη γηα ηνλ ζπλήζε ρεηξηζκφ πνπ αθνινπζείηαη ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο. Βπηβεβαηψζεθε πσο 

ηελ ίδηα κέξα ηεο ηζρπξηδφκελεο θαθνπνίεζήο ηεο, ε Ηεηνλή δαζθάια πξνέβε ζε γξαπηή θαηαγγειία 

θαηά ηνπ θεξφκελνπ δξάζηε ζηνλ αζηπλνκηθφ ζηαζκφ Μνιεκηδηψλ, φπνπ ήηαλ θξαηνχκελε. Δ 

θαηαγγειία ηεο δηαβηβάζηεθε ζηνλ αζηπλνκηθφ δηεπζπληή Ηεκεζνχ θη εθείλνο, φπσο πξνβιέπεηαη 

δηνηθεηηθά, ηελ παξέπεκςε ζην αξρεγείν. 

πσο καο εμήγεζε ν εθπξφζσπνο Οχπνπ ηνπ αξρεγείνπ αζηπλνκίαο, Θηράιεο Ζαηζνπλσηφο, επεηδή ε 

θαηαγγειία γίλεηαη ζε βάξνο αμησκαηηθνχ, ν αξκφδηνο βνεζφο αξρεγφο αλακέλεηαη λα νξίζεη αμησκαηηθφ 

ηεο Αχλακεο πξνο δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο. 

Σζηφζν, ηα "γεγνλφηα ηξέρνπλ" ζην δηθαζηήξην ζε βάξνο ηεο 44ρξνλεο, κε θίλδπλν λα θαηαδηθαζηεί, 

ρσξίο θαλ λα έρεη θιεζεί ε ίδηα λα εμεηαζηεί ζηα πιαίζηα δηεξεχλεζεο ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο θαη ρσξίο 

αθφκα λα ηεο δεηεζεί λα παξνπζηάζεη νπνηαδήπνηε ηεθκήξηα γηα ηελ ηζρπξηδφκελε θαθνπνίεζή ηεο. Ώπφ 

ην αξρεγείν αζηπλνκίαο κάο δηαβεβαίσζαλ πσο ε θαηαγγειία ηεο παξαπνλνχκελεο ζα εμεηαζηεί κε 

επαηζζεζία θαη κε ππεπζπλφηεηα. 

"Από θαθνπνηεκέλε, βξέζεθα θαηεγνξνύκελε..." 

"Αελ θαηάιαβα πψο απφ θαθνπνηεκέλε βξίζθνκαη θαηεγνξνχκελε ζην "εδψιην", αλαθέξεη ε 44ρξνλε 

Ηεηνλή ζηελ θαηαγγειία ηεο πξνο ηα ΘΘΒ. "Βίρα κηα θηιήζπρε δσή έσο ην θζηλφπσξν ηνπ 2009 ζηελ 

Ώγγιία, φπνπ εξγαδφκνπλ. Ζάζε δηαθνξά ή πξφβιεκα, εθεί, ιπλφηαλ κε ζεβαζκφ θη επαηζζεζία. Ήξζα 

ζηελ Ζχπξν γηα εξγαζία θαη πεξίκελα πσο κε ηνλ ίδην ηξφπν, ζε επξσπατθή ρψξα, ζα ιχλνληαλ νη φπνηεο 

δηαθνξέο. Θεσξψ πσο ε θαηαγγειία ηνπ ππεπζχλνπ ζε βάξνο κνπ ρξήδεη έξεπλαο, αθνχ πηζηεχσ πσο 

έγηλε απιά γηα λα πξνιάβεη ην δηθφ κνπ παξάπνλν. Βγψ βξέζεθα ζηελ πιένλ αδχλαηε ζέζε. Αελ έρσ 

κάξηπξεο. Αελ πηζηεχσ πσο θάπνηνο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ γξαθείνπ Θεηαλάζηεπζεο ζα θαηαζέζεη 

ελαληίνλ ηνπ ιεηηνπξγνχ πνπ κε θηχπεζε. Λχηε θαη θάπνηνο απφ ηνπο αιινδαπνχο πνπ βξέζεθαλ εθεί 

θαη βαζαλίδνληαη γηα λα πάξνπλ κηα άδεηα παξακνλήο ζηελ Ζχπξν. Ώπφ ηελ Ζίλεζε Ππνζηήξημεο 

Ώιινδαπψλ (ΖΕΞΏ) ζηελ νπνία απεπζχλζεθα, θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα εμαζθαιηζηνχλ νη ηαηξηθέο 

γλσκαηεχζεηο. Ώπφ ηελ θιηληθή απάληεζαλ πσο απηέο βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηεο αζηπλνκίαο! Θφλν ν 

άληξαο κνπ κπνξεί λα κε ππεξαζπηζηεί, αιιά θη απηφλ, πνηνο ζα ηνλ πηζηέςεη;"... 

 

 

ΓΕΏΙΙΔΞ ΖΣΞΟΏΖΛΜΛΠΗΛΞ, Ζσδηθφο άξζξνπ: 941157, ΜΛΗΕΟΔΞ - 19/04/2010, Ξειίδα: 18  
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Δκπξεζόο Νηθήκαηνο Ξαιεζηηλίσλ ζηελ Ιάξλαθα (29/04/10) 

 

 

Ξύξηλνο ξαηζηζκόο 

 

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

μαλαρηίζνπλ ην ζρνιείν ηνπο 

Θεγάιε αλαζηάησζε πξνθιήζεθε αλάκεζα ζηνπο Μαιαηζηίληνπο πνιηηηθνχο πξφζθπγεο απφ ην Εξάθ, νη 

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

ηειεπηαίνπο κήλεο ζαλ ζρνιείν θαη πνιηηηζηηθφ θέληξν.  

Δ θσηηά ζην νίθεκα ησλ Μαιαηζηηλίσλ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ Ηεφληηνπ Θαραηξά, εθδειψζεθε ρζεο, 

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

ππεξεζία πνπ έζπεπζε ζην κέξνο θαη θαηέζβεζε ηελ ππξθαγηά.  

Μξνθιήζεθαλ εθηεηακέλεο δεκηέο ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν θαη ζηελ επίπισζε ηνπ ζρνιείνπ. Ξηάρηε θαη 

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

Δ 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. Λη 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 Μαιαηζηηλίνπο, αθήλνληαο λα λνεζεί φηη ζα ππάξμεη θη επφκελε θνξά. 

Ξπγθεθξηκέλα, έγξαςαλ ζη΄ αγγιηθά ηα ζπλζήκαηα «Ώπηφ δελ είλαη ην ηέινο» θαη «Βζείο ην μεθηλήζαηε, 

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

επηζηεκνληθέο εμεηάζεηο. Αελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ Μαιαηζηίληνη πξφζθπγεο βξίζθνληαη ζην 

ζηφραζηξν παξαλφκσλ. 

Μξφζθαηα, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 
Απνξίεο γηα ηα θίλεηξα 

Ώπφ λσξίο ρζεο ην πξσί, δεθάδεο Μαιαηζηίληνη ζπγθεληξψζεθαλ ζην νίθεκά ηνπο, εθθξάδνληαο απνξίεο 

θη εξσηεκαηηθά γχξσ απφ ηα θίλεηξα ησλ δξαζηψλ.  

Βθεί βξέζεθαλ θαη νη Βιιελνθχπξηεο δαζθάιεο, νη νπνίεο δηδάζθνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα ζηνπο 

Μαιαηζηηλίνπο. Θε πεληρξά κέζα θαη πνιινχο θφπνπο, νη Μαιαηζηίληνη αηηεηέο πνιηηηθνχ αζχινπ πνπ 

δηακέλνπλ ζηε Ηάξλαθα θαηάθεξαλ απφ ηνλ πεξαζκέλν Αεθέκβξην λα κεηαηξέςνπλ κηα παιηά θαηνηθία 

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

ρψξνο απηφο απνηειεί θαη ηφπν ζπλάζξνηζεο γηα εθαηνληάδεο Μαιαηζηηλίνπο.  

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

Μαιαηζηίληνη 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.  

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ζήκεξα ζηε Ηάξλαθα δηακέλνπλ πέξαλ ησλ 2.000 Μαιαηζηηλίσλ πξνζθχγσλ, 

θπξίσο απφ ην Εξάθ. 

ΐΏΞΛΞ ΐΏΞΛΠ, Ζσδηθφο άξζξνπ: 943116, ΜΛΗΕΟΔΞ - 29/04/2010, Ξειίδα: 40. 

 

 

ΘΗΠΑ θαηαδηθάδεη έληνλα ηε ξαηζηζηηθή βία ζηε Ιάξλαθα 

Ρζεο, 28/4/10, ηα μεκεξψκαηα, ην νίθεκα ηεο παιαηζηηληαθήο θνηλφηεηαο ζηε Ηάξλαθα, φπνπ 

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

Μαιαηζηίληνη δηδάζθνληαη ειιεληθά, έγηλε ζηφρνο εκπξεζηηθήο ελέξγεηαο. Λη 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. Βζείο ην αξρίζαηε, εκείο ην ηειεηψλνπκε). 

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

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

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

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

πεξίπνπ κήλα έρνπλ πξνεγεζεί αθφκα δχν παξφκνηα πεξηζηαηηθά ζηε Ηάξλαθα. Μην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 

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

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

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

ηδακηψλ ηνπ ηεκέλνπο. Βπίζεο, 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. Ζαη ηα δχν απηά πεξηζηαηηθά είραλ ηφηε 

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

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

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

ππφβαζξν. 

Ώπηή 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 ΘΘΒ 

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

ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα πεξηζηαηηθά. 

Βπίζεο, πξηλ απφ έλαλ πεξίπνπ κήλα, ε εζληθηζηηθή νκάδα «Θαχξεο Οαμηαξρίεο» είρε δηεμάγεη ξαηζηζηηθή 

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

ηνλ ηίηιν «ΞΟΛΜ! ζηε Θεηαλάζηεπζε». Δ ίδηα νκάδα δειψλεη ζε ζρέζε κε ηελ ελ ιφγσ δξάζε ζην 
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κπινγθ ηεο φηη «ζπλερίδνληαο ηελ παξνπζία καο ζηνπο δξφκνπο ηεο Θεγαιφλεζνπ, ν Ώγψλαο καο 

εληαηηθνπνηείηαη ζηελ πφιε ηνπ Ζίκσλα (Ηάξλαθα). Λη Ώπηφλνκνη Βζληθηζηέο ΘΏΠΝΒΞ ΟΏΚΕΏΝΡΕΒΞ 

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

ππνγξάθεη «ΠΜΒΝ ΜΕΞΟΒΣΞ ΖΏΕ ΜΏΟΝΕΑΛΞ Λ ΏΓΣΙ ΞΠΙΒΡΕΓΒΟΏΕ. ΏΠΟΛΙΛΘΔ ΒΘΙΕΖΕΞΟΕΖΔ ΒΖΦΝΏΞΔ 

ΘΏΠΝΒΞ ΟΏΚΕΏΝΡΕΒΞ.»  

Δ ΖΕΞΏ πηζηεχεη φηη ε πην πάλσ δξάζε θαη ηα ηξία πξφζθαηα πεξηζηαηηθά ξαηζηζηηθήο βίαο ζηε Ηάξλαθα 

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

πάλσ πεξηζηαηηθά είλαη εθθάλζεηο θαη απνηειέζκαηα νξγαλσκέλεο ξαηζηζηηθήο βίαο. Βπίζεο, ε ΖΕΞΏ 

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

ζέκαηνο απφ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο. 

Δ ΖΕΞΏ θαηαδηθάδεη έληνλα ην λέν ζνβαξφ επεηζφδην ξαηζηζηηθήο βίαο θαη θαιεί ηφζν ηνλ Ώξρεγφ 

Ώζηπλνκίαο φζν θαη ηελ Ώξρή θαηά ηνπ Ναηζηζκνχ θαη ησλ Αηαθξίζεσλ, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ 

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

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

πξνηνχ ην θαηλφκελν ηεο ξαηζηζηηθήο βίαο ηεζεί εθηφο ειέγρνπ. 

Οέινο, ε ΖΕΞΏ θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα πξνβεί ζηελ παξαρψξεζε νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο ηα ζχκαηα 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ηνπ Ζέληξνπ ηεο Μαιαηζηηληαθήο Ζνηλφηεηαο. 

ΖΕΞΏ – Ζίλεζε γηα Εζφηεηα, Ξηήξημε, Ώληηξαηζηζκφ, 29 Ώπξηιίνπ 2010.  
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βαζαληζηήξηα θαηά ηε δηάξθεηα θξάηεζεο ηνπ ζε θειηά ηεο αζηπλνκηθήο 

δηεύζπλζεο Ξάθνπ (30/05/10) 

 

Ώπίζηεπηα βαζαληζηήξηα ππέζηε θαηά ηε δηάξθεηα θξάηεζεο ηνπ ζε θειηά ηεο αζηπλνκηθήο δηεχζπλζεο 

Μάθνπ, 26ρξνλνο απφ ηε Ξπξία. Βθηφο απφ ηνλ εθβηαζκφ πνπ δέρζεθε απφ αζηπλνκηθφ γηα λα ηνπ 

παξαδψζεη 1.200 επξψ, μπινθνπήζεθε, ελψ ζχκθσλα κε καξηπξία πνπ αλαθέξζεθε θαη ζην δηθαζηήξην, 

αζηπλνκηθφο ηνλ ππνρξέσζε λα παξηζηάλεη ηνλ γάηδαξν θαη λα γθαξίδεη. Θάιηζηα έλαο απφ ηνπο 

αζηπλνκηθνχο ηνλ θαβάιεζε θαη ηνπ δεηνχζε λα γθαξίδεη. 

Ώπηφ ην ζηνηρείν αλαθέξζεθε ρζεο ελψπηνλ ηνπ επαξρηαθνχ δηθαζηεξίνπ Μάθνπ φπνπ παξνπζηάζηεθε ν 

λεαξφο αζηπλνκηθφο σο χπνπηνο, γηα ηελ έθδνζε δηαηάγκαηνο θξάηεζήο ηνπ. Λ εμεηαζηήο ηεο ππφζεζεο 

αλαθέξζεθε ζηα ζηνηρεία πνπ νδήγεζαλ ζηελ ζχιιεςε ηνπ αζηπλνκηθνχ απφ ηε Ηεκεζφ πνπ ππεξεηεί 

ζηελ αζηπλνκηθή δηεχζπλζε Μάθνπ θαη ζεσξείηαη χπνπηνο γηα ζσξεία αδηθεκάησλ ηα νπνία 

δηαπξάρζεθαλ απφ ηηο 19 Ξεπηεκβξίνπ ηνπ 2009 κέρξη ηηο 25 ΘαΎνπ. 

 

Ν εθβηαζκόο 

ια άξρηζαλ φηαλ ηνλ πεξαζκέλν Ξεπηέκβξην ζε επηρείξεζε ηεο ππεξεζίαο Ώιινδαπψλ θαη 

Θεηαλάζηεπζεο ζηε Θεζφγε, ζπλειήθζεζαλ λα εξγάδνληαη παξάλνκα δηάθνξνη αιινδαπνί. Έλαο απφ 

απηνχο θαηάθεξε λα δηαθχγεη ηεο ζχιιεςεο, φκσο νη αζηπλνκηθνί εληφπηζαλ ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ 

ην φρεκά ηνπ, ην νπνίν κεηέθεξαλ ζηελ αζηπλνκηθή δηεχζπλζε Μάθνπ. Ηίγεο εκέξεο αξγφηεξα, ζηελ 

αζηπλνκηθή δηεχζπλζε εκθαλίζηεθε αιινδαπφο απφ ηε Ξπξία, ν νπνίνο παξνπζίαζε έγγξαθν βάζεη ηνπ 

νπνίνπ είρε αγνξάζεη ην φρεκα. ηαλ ν αζηπλνκηθφο είδε ην απηνθίλεην ηζρπξίζηεθε φηη νη δάληεο ηνπ 

είραλ θιαπεί απφ ην δηθφ ηνπ φρεκα ζηε Ηεκεζφ. Οφηε έπεηζε ηνλ Ξχξν λα επηθνηλσλήζεη κε ην πξφζσπν 

πνπ ηνπ ην είρε πσιήζεη γηα λα ιχζνπλ ηε δηαθνξά. Λ λεαξφο Ξχξνο πείζηεθε λα κεηαβεί ζηελ 

αζηπλνκηθή δηεχζπλζε, φπνπ ν αζηπλνκηθφο ηνχ δήηεζε ην πνζφλ ησλ 1.200 επξψ. Λ Ξχξνο ππνζηήξημε 

φηη ην απηνθίλεην ην είρε αγνξάζεη απφ ηε Ηεκεζφ θαη φηη δελ είρε ηα ρξήκαηα πνπ δεηνχζε ν 

αζηπλνκηθφο. Οφηε απηφο ηνλ έβαιε ζην θξαηεηήξην θαη, ζχκθσλα κε ηελ θαηαγγειία, καδί κε δεχηεξν 

αζηπλνκηθφ ηνλ ρηχπεζαλ. Οελ ίδηα κέξα, ζχκθσλα κε ηελ θαηαγγειία ηνπ, ηνλ ππνρξέσζαλ λα 

παξηζηάλεη ηνλ γάηδαξν θαη λα γθαξίδεη. 

 

Κάξηπξαο 

Οελ θαηαγγειία απηή ηνπ Ξχξνπ ηελ επηβεβαίσζε θαη ν ζπκπαηξηψηεο ηνπ, πνπ είδε ηνλ δεχηεξν 

αζηπλνκηθφ λα είλαη θαβάια. Λη αζηπλνκηθνί ππνρξέσζαλ ηνλ έλα αιινδαπφ λα δαλεηζηεί 300 απφ 

ζπκπαηξηψηεο ηνπ γηα λα αθεζνχλ ειεχζεξνη αθνχ πξνεγνπκέλσο δεζκεπηνχλ φηη ζα έδηλαλ θαη ην 

ππφινηπν πνζφ ζε θαηνπηλφ ζηάδην. Ον απηνθίλεην πνπ είρε κεηαθεξζεί ζηελ αζηπλνκηθή δηεχζπλζε 

Μάθνπ, δφζεθε ζηνπο αιινδαπνχο ιίγεο κέξεο αξγφηεξα, αθνχ είραλ θαηαβάιεη ζηνλ αζηπλνκηθφ 

πεξίπνπ 700 επξψ. Λ αζηπλνκηθφο σζηφζν δηεθδηθνχζε θαη ην ππφινηπν πνζφ. 

Δ ππφζεζε ηνπ εθβηαζκνχ θαη ηεο δηαθζνξάο ηνπ αζηπλνκηθνχ βγήθε ζηελ επηθάλεηα πξηλ ιίγεο κέξεο, 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 25 ΘαΎνπ, φηαλ ν 26ρξνλνο Ξχξνο πνπ είρε ππνρξεσζεί λα παξηζηάλεη ηνλ 

γάηδαξν, ζπλειήθζε απφ ηελ ππεξεζία Ώιινδαπψλ θαη Θεηαλάζηεπζεο. Οελ εκέξα πνπ ήηαλ ππεξεζία ν 

ππφ θαηεγνξία αζηπλνκηθφο, κφιηο είδε πσο βξηζθφηαλ ππφ θξάηεζε ην πξφζσπν απφ ην νπνίν 

δηεθδηθνχζε ην πνζφ γηα ηηο δάληεο ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ, πξνζπάζεζε κε δηάθνξνπο ηξφπνπ λα πάξεη ηα 

ρξήκαηά ηνπ. Λ θξαηνχκελνο Ξχξνο, κε ην ηειέθσλν ηνπ αζηπλνκηθνχ επηθνηλψλεζε κε ηνλ 

ζπκπαηξηψηε ηνπ ζηνλ νπνίν είρε πσιήζεη ην απηνθίλεην γηα λα ηνπ δεηήζεη λα δψζεη θαη ην ππφινηπν 

πνζφλ. Λ δεχηεξν Ξχξνο, φκσο, πήγε ζηελ αζηπλνκία θαη θαηήγγεηιε φηη εθβηαδφηαλ απφ ηνλ αζηπλνκηθφ 

κε απνηέιεζκα λα ιεθζεί θαηάζεζε απφ άλδξεο ηνπ ΟΏΒ θαη λα απνθαιπθζεί ε ππφζεζε. Λ χπνπηνο 

αζηπλνκηθφο αξλείηαη θάζε αλάκεημε ζηελ ππφζεζε, δελ έδσζε θαηάζεζε, ελψ ρζεο ζην δηθαζηήξην 
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εκθαλίζηεθε ρσξίο δηθεγφξν. Ον δηθαζηήξην ηθαλνπνίεζε ην αίηεκα ηεο αζηπλνκίαο θαη δηέηαμε ηελ 

θξάηεζή ηνπ γηα 6 κέξεο. 

 

Ονπ Ζψζηα Ιάλνπ 

Ζσδηθφο άξζξνπ: 948843 

ΜΛΗΕΟΔΞ - 30/05/2010, Ξειίδα: 20 

 

 

 

 

Δμεπηειηζκόο Θακεξνπλέδαο αιινδαπήο θξαηνύκελεο θνξέα ηνπ AIDS από 

αζηπλνκηθνύο (14/07/10) 

 

Οεο έξηρλαλ θάξκαθα ζην πάησκα 

 

Λη αζηπλνκηθνί ήμεξαλ φηη ην AIDS δελ κεηαδίδεηαη κε ηελ θνηλσληθή επαθή, αιιά έθξηλαλ ζθφπηκν λα 

ελεκεξψζνπλ θξαηνχκελνπο θαη πξνζσπηθφ ησλ θξαηεηεξίσλ γηα ηελ «επηθηλδπλφηεηα» ηεο αιινδαπήο, 

ηελ νπνία απνκφλσζαλ πιήξσο 

,ηη ήηαλ δπλαηφλ γηα λα θαηαζηήζνπλ δπζθνιφηεξε ηελ ήδε δχζθνιε θαηάζηαζε κηαο αιινδαπήο απφ 

ην Ζακεξνχλ έθαλαλ νη αζηπλνκηθνί ησλ θξαηεηεξίσλ ηνπ Ώζηξνκεξίηε θαη ηνπ Ώγίνπ Ανκεηίνπ. Λ 

ηξφπνο ρεηξηζκνχ ηεο γπλαίθαο, ε νπνία είρε ζπιιεθζεί κε δηάηαγκα θξάηεζεο θαη απέιαζεο, ήηαλ 

εμεπηειηζηηθφο θαη ηαπεηλσηηθφο, ελψ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη ελδεηθηηθφο ηεο ειιηπνχο 

εθπαίδεπζεο ησλ κειψλ ηεο αζηπλνκίαο ζε ζέκαηα αηφκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηδηαδνχζεο θχζεσο 

πξνβιήκαηα. Δ επίηξνπνο Αηνηθήζεσο Διηάλα Ιηθνιάνπ, πνπ εμέηαζε παξάπνλν ηεο αιινδαπήο, ε νπνία 

είλαη θνξέαο (φρη αζζελήο) ηνπ Aids, δηαπίζησζε φηη ππήξμε ζχκα απάλζξσπεο κεηαρείξηζεο απφ ηελ 

αζηπλνκία, ε νπνία θαιείηαη λα αληηκεησπίδεη κε πεξηζζφηεξε επαηζζεζία θαη επαγγεικαηηζκφ παξφκνηεο 

πεξηπηψζεηο. 

 

Ρεο πεηνύζαλ ηα θάξκαθα 

Οελ αιινδαπή επηζθέθζεθε ιεηηνπξγφο ηνπ γξαθείνπ ηεο επηηξφπνπ Αηνηθήζεσο ζηα θξαηεηήξηα θαη 

δηαπίζησζε φηη ε γπλαίθα «ήηαλ ςπρηθά εμαληιεκέλε θαη θαηαβαιιφηαλ απφ έληνλα αηζζήκαηα θφβνπ, 

ηαπείλσζεο θαη θαησηεξφηεηαο». Λη αζηπλνκηθνί πνπ είραλ πιεξνθνξεζεί φηη είλαη θνξέαο ηνπ Aids δελ 

ηελ άγγηδαλ νχηε γηα λα ηεο δψζνπλ ην θαγεηφ θαη ηα θάξκαθά ηεο. Οεο πεηνχζαλ ηα ράπηα απφ 

απφζηαζε θαη ήηαλ αλαγθαζκέλε λα ηα καδεχεη απφ ην πάησκα. Δ θξαηνχκελε βξίζθεηαη θαζ΄ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηεο ζε πιήξε απνκφλσζε, ελψ δελ έρεη επαθή κε θαλέλαλ, γηαηί νη άιιεο 

θξαηνχκελεο πνπ ελεκεξψζεθαλ απφ ηνπο αζηπλνκηθνχο γηα ην ζέκα ηεο πγείαο ηεο απέθεπγαλ λα ηελ 

πξνζεγγίζνπλ. Βίλαη αμηνζεκείσην φηη ν ππεχζπλνο αμησκαηηθφο ηνπ αζηπλνκηθνχ ζηαζκνχ Ώγίνπ 

Ανκεηίνπ δήηεζε απφ ηε ιεηηνπξγφ ηνπ γξαθείνπ ηεο επ. Αηνηθήζεσο λα θξαηά απφζηαζε απφ ηελ 

θξαηνχκελε απφ θφβν γηα κεηάδνζε ηνπ ηνχ! 
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Μέξνπλ αιιά... 

Λη αζηπλνκηθνί αλέθεξαλ φηη γλσξίδνπλ φηη ν ηφο ηνπ Aids κεηαδίδεηαη κφλν κε ζεμνπαιηθή επαθή ή κε 

ην αίκα, αιιά ε γλψζε ηνπο δελ ήηαλ αξθεηή γηα λα πξνθπιάμνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηεο γπλαίθαο. 

Έηζη, ινηπφλ, ζηελ απνπζία ηεο θαη ρσξίο λα ηελ ξσηήζνπλ, ελεκέξσζαλ φινπο ηνπο θξαηνχκελνπο θαη 

ηνπο αζηπλνκηθνχο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο αιινδαπήο. Μηζηνπνηεηηθφ ηνπ γεληθνχ λνζνθνκείνπ πνπ είρε 

πξνζθνκηζηεί ζηελ αζηπλνκία βεβαίσλε ξεηά φηη ε παξαπνλνχκελε «δελ πάζρεη απφ νπνηνδήπνηε 

κεηαδνηηθφ λφζεκα, ην νπνίν λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δεκφζηα πγεία κέζσ ηεο θνηλσληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο δηαθίλεζεο». Ξπλεπψο, αλ ππήξρε θίλδπλνο κεηάδνζεο, απηφ ζα κπνξνχζε λα 

γίλεη κφλν κε ζεμνπαιηθή επαθή... αιιά απηφ κάιινλ ζα ήηαλ αδχλαηνλ ζηα θξαηεηήξηα. 

 

Ρελ εμεπηέιηζαλ 

Δ επίηξνπνο Αηνηθήζεσο ζηελ έθζεζή ηεο δηαπηζηψλεη πξνθαηάιεςε θαη άγλνηα εθ κέξνπο ησλ 

αζηπλνκηθψλ ζε ζρέζε κε ηνπο θνξείο ηνπ Aids, κε απνηέιεζκα λα ζεσξνχλ ηελ αιινδαπή επηθίλδπλε, 

θξαηψληαο απνζηάζεηο θαη ζέηνληάο ηελ ζην πεξηζψξην. Δ κεηαρείξηζε ηεο παξαπνλνχκελεο είρε, θαηά 

ηελ θ. Ιηθνιάνπ, απνηέιεζκα λα ηεο πξνθαιέζεη αηζζήκαηα θφβνπ, άγρνπο θαη θαησηεξφηεηαο, ηθαλά λα 

ηελ ηαπεηλψζνπλ θαη λα ηελ εμεπηειίζνπλ. Δ επ. Αηνηθήζεσο δηαπηζηψλεη, επίζεο, απνπζία 

ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο γηα ρεηξηζκφ αλζξψπσλ πνπ ηίζεληαη ππφ θξάηεζε θαη αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα πγείαο. πσο ζεκεηψλεη, «νη ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην ρεηξηζκφ επαίζζεησλ 

δεδνκέλσλ θαη επάισησλ αηφκσλ ιακβάλνληαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ εθάζηνηε αζηπλνκηθνχ 

ζηαζκνχ, ρσξίο θακία θαζνδήγεζε θαη ρσξίο λα ηνπο έρεη παξαζρεζεί ε απαξαίηεηε εθπαίδεπζε». Θα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε αιινδαπή έρεη πξνζθχγεη ζην Ώλψηαην Αηθαζηήξην κεηά ηελ απφξξηςε ηεο 

αίηεζήο ηεο γηα πνιηηηθφ άζπιν, θαη κεηά απφ παξέκβαζε ηεο επ. Αηνηθήζεσο αλαθιήζεθε ην δηάηαγκα 

απέιαζήο ηεο. Σζηφζν, ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη ζηα θξαηεηήξηα, θάηη γηα ην νπνίν εθθξάδεη 

πξνβιεκαηηζκφ ε θ. Ιηθνιάνπ. 

 

Μαλαζθεθηείηε ηελ απέιαζε ζην Θακεξνύλ 

Δ επίηξνπνο Αηνηθήζεσο εθθξάδεη πξνβιεκαηηζκφ γηα ην δηάηαγκα απέιαζεο ηεο αιινδαπήο, ελψζν 

εθθξεκεί ε ππφζεζε ηεο ζην Ώλψηαην Αηθαζηήξην, ελψ ζεσξεί εζθαικέλν ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο σο 

αηφκνπ επηθίλδπλνπ γηα ηε δεκφζηα πγεία, αθνχ απηφ δελ πξνθχπηεη απφ θάπνην ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

Δ θ. Ιηθνιάνπ επηζεκαίλεη, επίζεο, φηη ελδέρεηαη λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηεο 

αιινδαπήο, εάλ απειαζεί ζην Ζακεξνχλ, φπνπ ην επίπεδν ηαηξηθήο θξνληίδαο είλαη πνιχ ρακειφηεξν θαη 

ε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο ηεο αγσγήο δελ είλαη εμαζθαιηζκέλε. Θάιηζηα, βάζεη 

πάγηαο λνκνινγίαο ηνπ ΒΑΏΑ, θαηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα απέιαζε ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκάηαη ε 

χπαξμε πξαγκαηηθνχ θηλδχλνπ απάλζξσπεο ή εμεπηειηζηηθήο κεηαρείξηζεο ζηε ρψξα φπνπ απειαχλεηαη 

ν αιινδαπφο Δ επίηξνπνο Αηνηθήζεσο εηζεγείηαη ζηε δηεπζχληξηα ηνπ ηκήκαηνο Ώξρείνπ Μιεζπζκνχ θαη 

Θεηαλάζηεπζεο λα εμεηάζεη πξνζεθηηθφηεξα ηελ απφθαζε γηα απέιαζε ηεο παξαπνλνχκελεο, αθνχ 

πξψηα δηεξεπλεζνχλ ζε βάζνο θαη ζπλεθηηκεζνχλ δεφλησο νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε ρψξα 

απέιαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επάισηε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηεο. 

 

ΘΏΙΣΗΔΞ ΖΏΗΏΟΓΔΞ 

Ζσδηθφο άξζξνπ: 957713 

ΜΛΗΕΟΔΞ - 14/07/2010, Ξειίδα: 37  



 

46 

 

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

 

 
Ιεαξνί κε θαλέιεο ηνπ ΒΗΏΘ μπινθφξησζαλ λεαξφ Ιηγεξηαλφ ζηε ιεσθφξν Θαθαξίνπ 

 

 

Κπινθφπεζαλ λεαξφ ζην θέληξν ηεο Ηεπθσζίαο κπξνζηά ζηα κάηηα πεξαζηηθψλ. Λη 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 Ζχπξν. Ώθφκα έλα θξνχζκα ξαηζηζηηθήο βίαο ζεκεηψζεθε ηελ πεξαζκέλε 

Οξίηε ην βξάδπ ζηελ θαηάκεζηε απφ θφζκν ιεσθφξν Θαθαξίνπ, ζην θέληξν ηεο Ηεπθσζίαο. 

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

Ιηγεξία πνπ γηα λα γιπηψζεη έπεζε πάλσ ζε δηεξρφκελν απηνθίλεην. 

  

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

Ηήδξα Μάιαο γηα θαηαδίθε ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο, άγλσζηνη νη νπνίνη θνξνχζαλ καχξεο κπινχδεο κε 

ην έκβιεκα ηνπ Βζληθνχ Ηατθνχ Θεηψπνπ (ΒΗΏΘ), θαηαδίσμαλ θαη μπινθφξησζαλ ηνλ 25ρξνλν 

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

εμαζθάιηζε ν «Μ», ην βξάδπ ηεο Οξίηεο ππήξμε θαη άιιν πεξηζηαηηθφ κε πξσηαγσληζηέο 

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

  

 

Ρα γεγνλόηα 

 

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

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

ινζηνχο. Λη λεαξνί θνξνχζαλ θαλέιεο ηνπ ΒΗΏΘ ην νπνίν νπθ νιίγεο θνξέο έρεη εθθξάζεη δεκνζίσο 

ξαηζηζηηθέο ζέζεηο θαη απφςεηο. Λ 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. Οφηε νη λεαξνί πξφιαβαλ ην 

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

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

ζηαζκφ Ηπθαβεηηνχ, ν νπνίνο βξίζθεηαη κεξηθά κέηξα πην θάησ. Λ λεαξφο κεηαθέξζεθε κε αζζελνθφξν 

ζην Γεληθφ Ινζνθνκείν Ηεπθσζίαο θαη φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο θέξεη εθδνξέο ζε 

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

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

θέξνπλ φζνη ππνδαπιίδνπλ ηελ μελνθνβία. πσο κάο εμήγεζαλ, ν λεαξφο Ιηγεξηαλφο απιά πεξπαηνχζε 

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

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

έκβιεκα θαη ην φλνκα ηεο νξγάλσζεο. 

  

Θαηαδηθάδεη... ην ΔΙΑΚ 

 

Ξε επηθνηλσλία πνπ είρακε κε ηνλ Ρξίζην Ρξίζηνπ, ζηέιερνο ηνπ ΒΗΏΘ, αλέθεξε πσο δελ είλαη ππέξ 

ηέηνησλ ελεξγεηψλ θαη θαηαδηθάδεη ηέηνηνπ είδνπο πεξηζηαηηθά. Βμήγεζε πσο ηα κέιε ηνπ ΒΗΏΘ 
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πνξεχζεθαλ εηξεληθά πξνο ην Ηήδξα Μαιάο, φπνπ πξαγκαηνπνίεζαλ δηακαξηπξία γηα θαηαδίθε ηεο 

εηζβνιήο. Ώκέζσο κεηά επηβηβάζηεθαλ ζε ιεσθνξεία θαη απνρψξεζαλ. Βμήγεζε επίζεο πσο θαηά ηε 

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

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

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

θαη ηα πξάγκαηα δελ μέθπγαλ απφ ηνλ έιεγρν. 

  

Αηεξεπλά ε Ώζηπλνκία 

Ξε δειψζεηο ηνπ ζηνλ «Μ» γηα ην πεξηζηαηηθφ ν εθπξφζσπνο ηχπνπ ηεο αζηπλνκίαο, Θηράιεο 

Ζαηζνπλνηφο, αλέθεξε πσο ην ζέκα δηεξεπλάηαη κε θάζε ζνβαξφηεηα απφ ηελ αζηπλνκία. Βμήγεζε 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. Βξσηεζείο εάλ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο φηη νη 

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

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

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

  

Γεύηεξν πεξηζηαηηθό 

 

Ρζεο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο πνξείαο πξνο ην Ηήδξα Μάιαο, ζηε ιεσθφξν Ιερξνχ, κπξνζηά απφ ην 

ρψξν φπνπ βξηζθφηαλ ην Μαιηφ Ινζνθνκείν Ηεπθσζίαο, δχν αλππνςίαζηνη Ελδνί θνηηεηέο πεξπαηνχζαλ 

ζην πεδνδξφκν δίπια απφ ηελ πνξεία. Έλαο ΒΗΏΘίηεο, 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. Θε 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. Ηίγν ν θφβνο ησλ 

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

 

 

ΜΏΙΏΓΕΣΟΔΞ ΡΏΟΓΔΏΜΛΞΟΛΗΛΠ 

22/07/2010 - 14:18 

 

Μεγή: 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 Ξέκπηε ζηελ Ξιαηεία Διεπζεξίαο  

Δκεξνκελία: 27.07.2010 

Οεο Ρξηζηηάλαο ΐσληάηε 

Θε αληηθαζηζηηθή εθδήισζε πξνηίζεηαη λα αληηδξάζεη ε Έλσζε Ώλαξρηθψλ, έπεηηα απφ ηελ πξφζθαηε 

επίζεζε ελαληίνλ ηνπ Ιηγεξηαλνχ θνηηεηή εθ κέξνπο 15 ξνπαινθφξσλ ηνπ εζληθηζηηθνχ ΒΗΏΘ. Ον 

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

Μιαλφδηνπ Ξηεθηνχ Αξφκνπ, 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: 

- Οξακπνπθηθή επίζεζε 20 αηφκσλ ζε 12ρξνλνπο Ο/Ζ καζεηέο ζηελ Ώγγιηθή Ξρνιή, Ινέκβξεο 06 

- Φαζηζηηθφ πνγθξφκ ελαληίσλ καγαδηψλ κεηαλαζηψλ ζηελ Μαιηά Ηεπθσζία, Αεθέκβξεο 08 

-Βπίζεζε 40 αηφκσλ ζε Ώθξηθαλή καζήηξηα ζε ζρνιηθφ αγψλα βφιετ, Αεθέκβξεο 08 

-Βπίζεζε θαη ηξακπνπθηζκνί ζην θνηλσληθφ θέληξν «Φαλάξη ηνπ Αηνγέλε», Γελάξεο 09 

-Θεηά απφ αληηθαηνρηθή πνξεία ηνλ Ενχιε ηνπ 09, 3 άηνκα θηππήζεθαλ απφ νκάδα 15 ξνπαινθφξσλ. 

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

-Λπθ νιίγεο θνξέο, κεηά απφ αγψλεο ηνπ ΏΜΛΒΗ, ηξακπνχθνη πξνθάιεζαλ δεκηέο ζε Ο/Ζ απηνθίλεηα. 

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

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

θξίζε. Θε 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. Ξε 

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. Ον θξάηνο θαη ην ζχζηεκα 

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

νηθνλνκηθή θξίζε.» 

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

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

πνιηηηθφ ππφβαζξν λα δξνπλ. Αειαδή, «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. Ώπηφ είλαη ππφζεζε νιφθιεξεο 
ηεο θνηλσλίαο θαη κφλν απηήο.» 

Δ αληηθαζηζηηθή εθδήισζε ζα ιάβεη ρψξα ηελ Μέκπηε ζηηο 18:00, ζηελ Μιαηεία Βιεπζεξίαο. 

Πεγή: http://www.kathimerini.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&artid=24151&show=Y  
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Γηαθξίζεηο ιόγσ εζληθήο θαηαγσγήο δηαπηζηώλεη ε επ. Γηνηθήζεσο 

(13/09/10) 

 

Ρνπξθνθύπξηνη ππό θεδεκνλία 

Σο απεηιή γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα αληηκεησπίδεη ην θξάηνο θάζε Ονπξθνθχπξην (κφληκν θάηνηθν 
ειεπζέξσλ πεξηνρψλ) πνπ ζέιεη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη αθίλεην. 

Ον θξάηνο ππνβάιιεη ζε “θαςφλη” ηνχο Ονπξθνθχπξηνπο πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζηηο ειεχζεξεο πεξηνρέο 

θαη νπδέπνηε εγθαηέιεηςαλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο, ζέηνληαο σο πξνυπφζεζε γηα θάζε κεηαβίβαζε 

ηδηνθηεζίαο -απφ θαη πξνο απηνχο- ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε ηνπ ππνπξγνχ Βζσηεξηθψλ. ΐεβαίσο, 

ην ίδην δελ ηζρχεη γηα ηνπο Βιιελνθχπξηνπο, θαη εθ ησλ πξαγκάησλ ηίζεηαη ζέκα άληζεο θαη δηαθξηηηθήο 

κεηαρείξηζεο ιφγσ εζληθήο θαηαγσγήο. Δ επίηξνπνο Αηνηθήζεσο Διηάλα Ιηθνιάνπ, ε νπνία εμέηαζε δχν 

παξάπνλα Ονπξθνθππξίσλ, εηζεγείηαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο αδηθαηνιφγεηεο απηήο πξαθηηθήο θαη ηελ 

θαηάξγεζε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο πνπ επέβαιιε πεξηνξηζκφ ζηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηδηνθηεζίαο 

ησλ Ονπξθνθππξίσλ γηα ιφγνπο δεκφζηαο αζθάιεηαο. Δ λνκνζεζία είρε ζεζπηζηεί κεηά ηα γεγνλφηα ηνπ 
1963. 

 

Ξεξάζηε απ‟ ηνλ ππνπξγό 

Δ Ονπξθνθχπξηα Ώ.Θ.Ώ. πνπ κέλεη κφληκα ζηε ΐξεηαλία, ζέιεζε λα θαηαζέζεη δήισζε κεηαβίβαζεο ελφο 

αθηλήηνπ ζηηο ειεχζεξεο πεξηνρέο απφ έλαλ Βιιελνθχπξην πξνο ηελ ίδηα. Σζηφζν, ην Ζηεκαηνιφγην ηελ 

ελεκέξσζε φηη, επεηδή είλαη Ονπξθνθχπξηα, ε αγνξαπσιεζία ζα έπξεπε λα εγθξηζεί απφ ηνλ ππνπξγφ 
Βζσηεξηθψλ, κε απνηέιεζκα λα θαζπζηεξήζεη ε δηαδηθαζία γηα νθηψ κήλεο. 

Ξε άιιε πεξίπησζε, ν Ονπξθνθχπξηνο Ο.Ρ. απφ ην Αάιη θαηήγγεηιε ζηελ επίηξνπν Αηνηθήζεσο φηη, φηαλ 

ζέιεζε λα κεηαβηβάζεη επ‟ νλφκαηί ηνπ αθίλεην πνπ άλεθε ζηνλ παηέξα ηνπ, αληηκεηψπηζε ηελ άξλεζε 

ηνπ Ζηεκαηνινγίνπ, θαζψο ηνλ ελεκέξσζαλ φηη ε πξάμε ζα έπξεπε λα εγθξηζεί απφ ηνλ ππνπξγφ 

Βζσηεξηθψλ. Ον ίδην ζπλέβε θαη φηαλ ν παηέξαο ηνπ ζέιεζε λα κεηαβηβάζεη αθίλεην ζε θππξηαθή 

εηαηξεία. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν Ο.Ρ. θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ δηέκελαλ ζην Αάιη πξηλ ην 1974 θαη 

παξέκεηλαλ θαη κεηά ηελ εηζβνιή έσο ζήκεξα, θαη νπδέπνηε εγθαηέιεηςαλ ηελ πεξηνπζία ηνπο. Θα 

πξέπεη λα γίλεη ζαθέο φηη, νη πεξηνπζίεο πνπ δελ εγθαηαιείθζεθαλ απφ ηνπο Ονπξθνθχπξηνπο ηδηνθηήηεο 

ηνπο κεηά ηελ εηζβνιή ηνπ 1974, δελ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ πεξηνπζηψλ ηηο νπνίεο δηαρεηξίδεηαη 
ν ππνπξγφο Βζσηεξηθψλ, κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο θεδεκφλαο ηνπξθνθππξηαθψλ πεξηνπζηψλ. 

 

Γηθαηνινγίεο 

Ον Ζηεκαηνιφγην, ζρνιηάδνληαο ηα παξάπνλα ησλ Ονπξθνθππξίσλ ζε επηζηνιή πξνο ηελ επίηξνπν 

Αηνηθήζεσο, ηζρπξίδεηαη φηη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε λελνκηζκέλε, γηα ζθνπνχο 

επηβεβαίσζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ Ονπξθνθππξίσλ, ειέγρνπ ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ησλ πξσηνγελψλ 

ηδηνθηεηψλ, αιιά θαη ηπρφλ επεξεαζκνχ εθηνπηζκέλσλ. Ξηελ ίδηα επηζηνιή, πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

επαξρηαθφ θηεκαηνινγηθφ ιεηηνπξγφ Ηεπθσζίαο, αλαθέξεηαη φηη δίδεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ εμέηαζε 

δσξεψλ πνπ αθνξνχλ Ονπξθνθχπξηνπο πνπ δελ εγθαηέιεηςαλ ηηο ειεχζεξεο πεξηνρέο θαη δηακέλνπλ 

κφληκα ζε απηέο. Βμάιινπ, ην ππνπξγείν Βζσηεξηθψλ ελεκέξσζε ηελ επίηξνπν Αηνηθήζεσο φηη ε έγθξηζε 

ηνπ ππνπξγνχ απαηηείηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο αγνξαπσιεζίαο αθηλήησλ ζηηο νπνίεο αγνξαζηήο ή 

πσιεηήο είλαη Ονπξθνθχπξηνο, πνπ δηακέλεη ζηηο ειεχζεξεο πεξηνρέο. Θάιηζηα, ζηηο 31 Θαξηίνπ 2010, ν 

γεληθφο δηεπζπληήο ηνπ ππνπξγείνπ Βζσηεξηθψλ κε εγθχθιην πξνο ηνλ δηεπζπληή ηνπ Ζηεκαηνινγίνπ θαη 

πξνο φινπο ηνπο επαξρηαθνχο θηεκαηνινγηθνχο ιεηηνπξγνχο, επαλαιακβάλεη φηη ε λελνκηζκέλε 

δηαδηθαζία πξνβιέπεη έγθξηζε ηνπ ππνπξγνχ Βζσηεξηθψλ γηα θάζε κεηαβίβαζε αθηλήηνπ απφ ή πξνο 
Ονπξθνθχπξην πνπ δηακέλεη κφληκα ζηηο ειεχζεξεο πεξηνρέο. 
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Λόκνο “ιάζηηρν” 

Ον Ζηεκαηνιφγην ζηεξίδεη ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζεί ζην λφκν 49/1970, πνπ ζεζπίζηεθε ιφγσ ηεο 

ηνπξθηθήο αληαξζίαο ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1963. Λ λφκνο -γηα ζθνπνχο δεκφζηαο αζθάιεηαο- επηηξέπεη 

ζηνλ αξκφδην θηεκαηνινγηθφ ιεηηνπξγφ, φπνπ θξίλεη φηη εγείξεηαη ζέκα δεκφζηαο αζθάιεηαο, λα δεηάεη 

ηελ έγθξηζε ηνπ ππνπξγνχ Βζσηεξηθψλ γηα ηε κεηαβίβαζε ελφο αθηλήηνπ. Σζηφζν, ζε θακία πεξίπησζε 

δελ αλαθέξεηαη φηη ζα πξέπεη απηή ε πξαθηηθή λα αθνινπζείηαη αλεμαηξέησο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

κεηαβηβάζεσλ απφ θαη πξνο Ονπξθνθχπξηνπο. Βθηφο απηνχ, ην Ζηεκαηνιφγην θαη ην ππνπξγείν 

Βζσηεξηθψλ, δηθαηνινγψληαο ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζεί ζήκεξα, δελ επηθαιείηαη ιφγνπο δεκφζηαο 

αζθάιεηαο, αιιά ιφγνπο επηβεβαίσζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ Ονπξθνθππξίσλ, ειέγρνπ ηνπ ηφπνπ δηακνλήο 

ησλ πξσηνγελψλ ηδηνθηεηψλ θαη ηπρφλ επεξεαζκνχ εθηνπηζκέλσλ. πσο ζεκεηψλεη ε επίηξνπνο 

Αηνηθήζεσο, ε δηαδηθαζία επηβεβαίσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ονπξθνθππξίσλ, ηεο εμαθξίβσζεο ηνπ ηφπνπ 

δηακνλήο ηνπο θαη ηνπ ηπρφλ επεξεαζκνχ εθηνπηζκέλσλ, δελ δηαθέξεη απφ ηε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζείηαη γηα ηνπο Βιιελνθχπξηνπο θαη δηεξσηάηαη γηαηί ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηνλ ππνπξγφ 
Βζσηεξηθψλ, ν νπνίνο δελ δηαζέηεη θάπνηα επηπξφζζεηα ζηνηρεία απφ απηά πνπ δηαζέηεη ην Ζηεκαηνιφγην. 

 

Γελ πείζεηαη 

Δ επίηξνπνο Αηνηθήζεσο ζηελ έθζεζή ηεο ζεκεηψλεη φηη ην άξζξν 23 ηνπ Ξπληάγκαηνο πξνβιέπεη φηη ε 

άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ηδηνθηεζία κπνξεί λα πεξηνξηζηεί κε λφκν κφλν γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο 

δεκφζηαο αζθάιεηαο, ηεο δεκφζηαο πγείαο, ησλ εζψλ, ηεο πνιενδνκίαο ή ηεο αλάπηπμεο θαη 

ρξεζηκνπνίεζεο νπνηαζδήπνηε ηδηνθηεζίαο πξνο πξναγσγή ηεο δεκφζηαο σθέιεηαο ή πξνο πξνζηαζία 

δηθαησκάησλ ηξίησλ. Μεξηνξηζκνχο γηα ζθνπνχο δεκφζηαο αζθάιεηαο ζέηεη ν λφκνο 49/1970, ν νπνίνο, 

αμίδεη λα ζεκεησζεί, έρεη πξνζσξηλφ ραξαθηήξα, φπσο αλαθέξεη ζην άξζξν 7. Δ θ. Ιηθνιάνπ ζεκεηψλεη 

φηη, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζε θάζε αγνξαπσιεζία αθηλήηνπ απφ θαη πξνο Ονπξθνθχπξην απαηηείηαη ε 

έγθξηζε ηνπ ππνπξγνχ Βζσηεξηθψλ, πεξηνξίδεηαη ην ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα ζηελ πεξηνπζία, αθνχ ε 

κεηαβίβαζε ηίζεηαη ππφ ηελ αίξεζε ηξίηνπ θαη δελ ελαπφθεηηαη απνθιεηζηηθά ζηε βνχιεζε ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ. Βπεηδή ε δηαδηθαζία απηή αθνινπζείηαη κφλν γηα Ονπξθνθχπξηνπο πνπ δηακέλνπλ ζηηο 

ειεχζεξεο πεξηνρέο θαη αληηκεησπίδνληαη δηαθνξεηηθά απφ ηνπο Βιιελνθχπξηνπο, ηίζεηαη ζέκα 

απαγνξεπκέλεο δηάθξηζεο ιφγσ εζληθήο θαηαγσγήο. πσο ζεκεηψλεη ε επίηξνπνο Αηνηθήζεσο, “αλ θαη ε 

δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο απνηειεί έλαλ θαζ‟ φια ζεκηηφ θαη λφκηκν ζθνπφ”, εληνχηνηο, “θάζε 

κεηαβίβαζε απφ ή πξνο Ονπξθνθχπξηνπο πνπ δηακέλνπλ ζηηο ειεχζεξεο πεξηνρέο θαη νπδέπνηε 

εγθαηέιεηςαλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο ζέηεη a priori ζε θίλδπλν ηε δεκφζηα αζθάιεηα”, ψζηε λα αηηηνινγείηαη 
ε έγθξηζε απφ ηνλ ππνπξγφ Βζσηεξηθψλ. 

 

Κόλν ζε εμαηξέζεηο 

Δ επίηξνπνο Αηνηθήζεσο κε ηελ ηδηφηεηά ηεο σο Ώξρή θαηά ηνπ Ναηζηζκνχ θαη ησλ Αηαθξίζεσλ, εθηηκά φηη 

ην ππφβαζξν ηνπ λφκνπ 49/1970 ζήκεξα δελ ηζρχεη θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε ζπλέρηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ ζε Ονπξθνθχπξηνπο πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζηηο ειεχζεξεο πεξηνρέο θαη νπδέπνηε 

εγθαηέιεηςαλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο, θαζίζηαηαη άλεπ ζθνπηκφηεηαο. Βηζεγείηαη, κέρξη ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

λφκνπ, ε εθαξκνγή ηνπ λα πεξηνξίδεηαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φπνπ εγείξνληαη ηδηαίηεξα ζέκαηα 

δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη ε έγθξηζε ηνπ ππνπξγνχ Βζσηεξηθψλ είλαη απνιχησο αλαγθαία. Ώθφκα θαη ζε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη επαξθψο ηα ζέκαηα δεκφζηαο αζθάιεηαο. 

 

ΘΏΙΣΗΔΞ ΖΏΗΏΟΓΔΞ 

Ζσδηθφο άξζξνπ: 969010 

ΜΛΗΕΟΔΞ – 13/09/2010, Ξειίδα: 5 

Μεγή: http://falies.com/2010/09/13/ξαηζηζκφο-ελάληηα-ζηνπο-ηθ-ζηηο-ειεχζ/ 
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Αζηπλνκηθό show κε εμεπηειηζκό αιινδαπώλ πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ 

μελνθνβηθώλ (26/09/09) 

 

Από ηα θξεβάηηα ηνπο ζηηο θινύβεο 

Θε ηελ επίθιεζε ηεο «εκπέδσζεο ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο» ησλ πνιηηψλ, ε Ώζηπλνκία εμαπέιπζε 

πνγθξφκ ζην θέληξν ηεο Ηεπθσζίαο. Ζάζε αιινδαπφο ζεσξήζεθε χπνπηνο θαη επηβηβαδφηαλ κε 

ρεηξνπέδεο ζε θινχβα γηα εμαθξίβσζε ζηνηρείσλ. 

Λη ζθνχπεο είλαη γηα ηα ζθνππίδηα. Βλίνηε φκσο είλαη θαη κέζνδνο γηα ηνλ εμεπηειηζκφ αλζξψπσλ πνπ 

ηπγράλεη λα έρνπλ άιιν ρξψκα θαη ζπλεπψο a priori ζεσξνχληαη χπνπηνη. Δ επηρείξεζε «θαζαξηφηεηαο» 

ηεο Ώζηπλνκίαο έγηλε θάησ απφ ηνπο πξνβνιείο ησλ ηειενπηηθψλ ζπλεξγείσλ, κε εηζβνιέο ζε ζπίηηα, θαη 

κπιφθα ζηνπο δξφκνπο. 'Ώλζξσπνη ηξνκνθξαηεκέλνη, αζηπλνκηθνί αγρσκέλνη, θαη πεξίεξγνη απνηέιεζαλ 

ην ηδαληθφ ζθεληθφ γηα ηελ παξάζηαζε ηεο «αζηπλνκηθήο ζθνχπαο». Ώπαξαίηεην αμεζνπάξ, φπσο ζε 

θάζε επηρείξεζε, νη ρεηξνπέδεο πνπ πεξλνχζαλ ηα φξγαλα ηεο ηάμεο ζηα ρέξηα λφκηκσλ θαη παξάλνκσλ 

αιινδαπψλ θαη ην ηζνπβάιηαζκά ηνπο ζε θινχβεο. 

Ώλάκεζα ζε απηνχο πνπ κάδεςαλ ήηαλ θαη κηα κεηέξα κε ηα δχν αλήιηθα παηδηά ηεο. Ήηαλ επίζεο θαη κηα 

γπλαίθα πνπ πεξηκέλεη παηδί. Θα ηχρνπλ, είπαλ, αλζξσπηζηηθήο κεηαρείξηζεο. Ζαηά ηα άιια, ε «ζθνχπα» 

κάδεςε πεξί ηνπο 120 αιινδαπνχο. Ζαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπο θηλεηνπνηήζεθαλ 247 κέιε ηεο 

Ώζηπλνκίαο, πξνεξρφκελα απφ ηελ Ώζηπλνκηθή Αηεχζπλζε Ηεπθσζίαο, ηε ΘΘΏΑ, ηελ Ππεξεζία 

Ώιινδαπψλ θαη Θεηαλάζηεπζεο, θαη ηα Οκήκαηα Οξνραίαο θαη ΟΏΒ Ώξρεγείνπ. 

 

Πρέδην εμεπηειηζκνύ 

Δ επηρείξεζε, ζχκθσλα κε ηελ Ώζηπλνκία, ήηαλ ζηνρεπκέλε θαη, βάζεη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ, 

ππήξμε πεξηκεηξηθφο απνθιεηζκφο ηεο παιηάο Ηεπθσζίαο κε ηελ αλέγεξζε νδνθξαγκάησλ ζε έμη θνκβηθά 

ζεκεία, «ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πιήξεο απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειέγρσλ πνπ ζα δηελεξγνχληαλ». Ζαη 

κεηά νη 247 αζηπλνκηθνί, ζηηο 5 ηα ραξάκαηα, άξρηζαλ λα εηζβάιινπλ ζε ζπίηηα θαη ππνζηαηηθά, 

αξπάδνληαο αδηαθξίησο αλζξψπνπο απφ ηα θξεβάηηα ηνπο, ηξνκνθξαηψληαο νιφθιεξεο νηθνγέλεηεο. 

Μαξάιιεια αλαθφπηνληαλ νρήκαηα θαη πξφζσπα πνπ δηαθηλνχληαλ ζηελ πεξηνρή, ηα νπνία 

ππνβάιινληαλ ζε εληαηηθνχο ειέγρνπο. 

Θέρξη ηηο 8 ην πξσί είραλ ζπιιεθζεί 48 ζπλνιηθά αιινδαπνί, ελψ 120 νδεγήζεθαλ κε ηηο θινχβεο ζηελ 

Ώζηπλνκηθή Αηεχζπλζε Ηεπθσζίαο γηα εμαθξίβσζε ζηνηρείσλ. Λη 12 απφ ηνπο 48 ζπλειήθζεζαλ ζηε 

βάζε δηθαζηηθψλ εληαικάησλ, αθνχ ελαληίνλ ηνπο ππήξραλ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο φηη ζπκκεηείραλ ή 

ππνθίλεζαλ ηα επεηζφδηα ζην ηέκελνο Λκεξηέ. Λη άιινη 36 ζπλειήθζεζαλ γηα παξάλνκε παξακνλή θαη 

ζα παξακείλνπλ ζε θξαηεηήξηα κέρξη λα δηεπζεηεζεί ε απέιαζή ηνπο. Ώλάκεζά ηνπο θαη κηα κεηέξα κε 

δχν παηδηά θαη κηα εγθπκνλνχζα. 

 

 

Γελ είδαλ ηίπνηα 

Βίλαη αμηνζεκείσην φηη νη αζηπλνκηθνί πνπ πεξλνχζαλ ρεηξνπέδεο ζε αιινδαπνχο, δελ έβιεπαλ ηηο άζιηεο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο απηψλ ησλ αλζξψπσλ. Ξηνηβαγκέλνη 10 άλζξσπνη ζε έλα δσκάηην, ρσξίο ηηο 

ζηνηρεηψδεηο ζπλζήθεο πγηεηλήο, ειέγρνληαλ γηα ηελ λνκηκφηεηα ηεο παξακνλήο ηνπο, αιιά νπδείο 

έιεγμε ηε λνκηκφηεηα ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ ππνζηαηηθψλ. Βπίζεο, νπδείο έιεγμε ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο 

απηψλ ησλ αιινδαπψλ, ψζηε λα εληνπίζεη θαη ηνπο παξάλνκνπο εξγνδφηεο. Λ ζηφρνο ηήο Ώζηπλνκίαο 

ήηαλ πξνθαλήο. Ήζειε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο εληεηλφκελεο ξαηζηζηηθέο θξαπγέο, πνπ απαηηνχλ «θαζαξή» 

Ηεπθσζία.  
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Θα ζπλερίζνπλ 

Ξχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ αξρεγνχ Ώζηπλνκίαο, Θ. Μαπαγεσξγίνπ, ε επηρείξεζε ήηαλ βαζηζκέλε ζε 

ηξεηο άμνλεο: Ξηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηνπ εγθιήκαηνο, ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ιαζξνκεηαλάζηεπζεο, θαη ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζχιιεςε πξνζψπσλ πνπ δηακέλνπλ παξάλνκα ζην έδαθνο 

ηεο Αεκνθξαηίαο. «Δ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, είπε, εληάζζεηαη ζην πιαίζην ελφο επξχηεξνπ 

ζρεδηαζκνχ πνπ απνζθνπεί ζηελ απνηειεζκαηηθή ζπκβνιή ηεο Ώζηπλνκίαο ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηαβάιινληαη γηα επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παιηά Ηεπθσζία. Βπηπιένλ, 

απνηειεί έλα αθφκε δείγκα πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηνχ πεληαεηνχο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ηεο 

Ώζηπλνκίαο, πνπ αθνξνχλ ζηελ αληη-εγθιεκαηηθή πνιηηηθή θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο 

ησλ πνιηηψλ». 

 

Πηα ηπθιά 

Ώλ θαη ε Ώζηπλνκία έθαλε ιφγν γηα ζηνρεπκέλε επηρείξεζε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν κνλαδηθφο ζηφρνο 

ήηαλ ε ηξνκνθξάηεζε φισλ ησλ αιινδαπψλ πνπ δηακέλνπλ ζηε Ηεπθσζία. Ώπηφ θαηαδεηθλχεη ην 

γεγνλφο φηη απφ ηνπο 120 πνπ ζηνηβάρηεθαλ ζηηο θινχβεο, κφλν νη 36 ήηαλ παξάλνκνη. Σζηφζν νη 

λφκηκνη, κέρξη λα απνδεηρζεί ε λνκηκφηεηά ηνπο, εμεπηειίδνληαλ κπξνζηά ζηηο θάκεξεο κε ρεηξνπέδεο σο 

θνηλνί εγθιεκαηίεο θαη ζέξλνληαλ απφ πεδνδξφκην ζε πεδνδξφκην. Ον πιένλ αλεζπρεηηθφ είλαη φηη ε 

Ώζηπλνκία πξνεηδνπνηεί φηη ηέηνηεο επηρεηξήζεηο ζα γίλνληαη ζπρλά, «γηα εκπέδσζε ηνπ αηζζήκαηνο 

αζθάιεηαο» ησλ πνιηηψλ. Μξνθαλψο ην αίζζεκα αζθάιεηαο ησλ αιινδαπψλ δελ απαζρνιεί ηηο αξρέο.  

 

Έθπιεθηνο ν Ππιηθηώηεο 

Ρζεο επηρεηξήζακε επαλεηιεκκέλσο λα επηθνηλσλήζνπκε κε ηνλ ππνπξγφ Βζσηεξηθψλ Ιενθιή 

Ξπιηθηψηε, ψζηε λα εμαζθαιίζνπκε ηηο ζέζεηο ηνπ γηα ηελ επηρείξεζε ηεο Ώζηπλνκίαο. Απζηπρψο δελ 

θαηέζηε δπλαηφ λα κηιήζνπκε κε ηνλ Ππνπξγφ, ν νπνίνο φκσο, φπσο κεηέδσζε ην MEGA, εμέθξαζε ηελ 

αληίζεζή ηνπ γηα ηηο κεζφδνπο ηεο Ώζηπλνκίαο, δειψλνληαο πσο ν ίδηνο δελ είρε ελεκεξσζεί. 

Μιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ φηη θαη άιια κέιε ηεο Ζπβέξλεζεο εμεπιάγεζαλ κε ηελ επηρείξεζε, θαη 

πξνηίζεληαη λα δεηήζνπλ εμεγήζεηο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ εθηέιεζή ηεο. 

 

ΞΛΦΔ ΛΝΦΏΙΕΑΛΠ 

Ζσδηθφο άξζξνπ: 898674 

ΜΛΗΕΟΔΞ - 26/09/2009, Ξειίδα: 22   
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Φάιηεο – Δλεκεξσηηθό Φπιιάδην γηα Δπίζεζε Φαζηζηώλ (14/10/10)    
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Αηκαηεξά επεηζόδηα ζηε Ιάξλαθα: 

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

Δκεξνκελία: 05.11.2010 | 23:02 

Οεο Ρξηζηηάλαο ΐσληάηε 

 

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

παξψλ ηνπ θαη ν βνπιεπηήο ηνπ ΑΔΖΛ, Γαραξίαο Ζνπιίαο. 

ΐίαηα επεηζφδηα εθηπιίρζεθαλ ζήκεξα ην απφγεπκα ζηελ παξαιηαθή ιεσθφξν Φνηληθνχδσλ ζηε 

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

αληηξαηζηζηηθφ Φεζηηβάι ''Rainbow'' ''Ζχπξηνη θαη Θεηαλάζηεο Βλσκέλνη ελάληηα ζηελ Ζξίζε'' πνπ 

δηνξγαλψλεη ε ΖΕΞΏ. 

 

Λη 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. 

 

Ον κέησπν ην εζληθηζηψλ –ην νπνίν απνηεινχληαλ απφ ηελ νξγάλσζε «Ζίλεκα Βιιεληθήο Ώληίζηαζεο», 

ην «Μαγθχπξην Ώληηθαηνρηθφ Ζίλεκα» (ΜΏΖ) θαη ηελ «Ζίλεζε γηα ηε Ξσηεξία ηεο Ζχπξνπ»- 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». 

 

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

παξψλ ηνπ θαη ν βνπιεπηήο ηνπ ΑΔΖΛ, Γαραξίαο Ζνπιίαο. 

 

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

παξαιηαθήο ιεσθφξνπ πνξεπφηαλ πξνο ηελ εθθιεζία ηνπ Ώγίνπ Ηαδάξνπ, φηαλ ζε θάπνηα ζηηγκή άηνκα 

πνπ παξαθνινπζνχζαλ ην αληηξαηζηζηηθφ Φεζηηβάι αλέθνςαλ ηελ παξαιηαθή ιεσθφξν θαη ηα 

πεδνδξφκηα θαη θψλαδαλ ζπλζήκαηα ππέξ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

 

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

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

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

 

Ξχκθσλα 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». 

 

Ώθφκα, 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». 

 

Μξνο ην ηέινο ησλ επεηζνδίσλ, ζηε ζθελή έζπεπζε θαη ν εθ Ηάξλαθνο βνπιεπηήο ηνπ Αεκνθξαηηθνχ 

Ξπλαγεξκνχ, Οάζνο Θεηζφπνπινο. 

 

Βθηά άηνκα έρνπλ ζπιιεθζεί θαη αλακέλεηαη λα θαηεγνξεζνχλ γξαπηψο. 

 

 
Μεγή: http://kathimerini.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&artid=31155 
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Έμαξζε ξαηζηζηηθώλ επηζέζεσλ ζηελ Θύπξν (15/11/10) 

 

15 Ινεκβξίνπ 2010 

 

20-7-2010 

 

Λκάδα 25 ξνπαινθφξσλ επηηέζεθε ζε Ιηγεξηαλφ ζηε Ηεσθφξν Θαθαξίνπ ρσξίο νπνηνδήπνηε ιφγν. Λη 

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

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

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

 

 Αεθέκβξεο ηνπ 2008 

 

Θαδηθέο επηζέζεηο ζε θαηαζηήκαηα πνπ αλήθνπλ ζε κεηαλάζηεο ζηελ πεξηνρή ηεο παιηάο Ηεπθσζίαο.  

 

 Ινέκβξηνο 2006 

 

Βπίζεζε ελαληίνλ ηνπξθνθχπξησλ καζεηψλ ζηελ Ώγγιηθή Ξρνιή. 

 

 Εαλνπάξηνο 2009 

 

Βπίζεζε ελαληίνλ αηφκσλ ζπγθεληξσκέλσλ ζην θνηλσληθφ θέληξν «Φαλάξη ηνπ Αηνγέλε». 

 

 2008-2010 

Ξεηξά επηζέζεσλ θαηά Β/Ζ θαη αιινδαπψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Φαλεξσκέλεο. 

 

 Οα 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. Βίκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε φηη ε Ώζηπλνκία παξαθνινπζεί ζηελά ηεο δξαζηεξηφηεηέο 

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

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

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

 

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

 

Εδηαίηεξα αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο έρεη πάξεη ζηελ Ζχπξν, ην θαηλφκελν ησλ ξαηζηζηηθψλ δηαζέζεσλ 

ελαληίνλ αιινδαπψλ. Οα επεηζφδηα ηεο Μαξαζθεπήο κε ηνπο λεαξνχο, νη νπνίνη μπινθφπεζαλ 

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

δχν αιινδαπνί, έλαο Ώγγινθχπξηνο θαη κηα Β/θ γηαηξφο. 

 

Δ Ώζηπλνκία αλεζπρεί ηδηαίηεξα γηα ηα θαηλφκελα απηά δήισζε ζην Νάδην Μξψην ν Ώζηπλνκηθφο 

Αηεπζπληήο Ηεπθσζίαο, Ζχπξνο Θηραειίδεο, ν νπνίνο δελ απέθιεηζε ην ελδερφκελν  λα πξφθεηηαη γηα 

κέιε θάπνηαο νκάδαο. 

 

Μξνρσξψληαο έλα βήκα πην πέξα, ν θ. Θηραειίδεο απνθάιπςε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Ώζηπλνκίαο φηη δελ 

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

Θηραειίδεο δηεπθξίληζε φηη ε Β/θ γηαηξφο ρηππήζεθε θαηά ιάζνο, θαζψο εθιήθζεθε σο αιινδαπή. 

 

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

Ώθξφπνιε ην βξάδπ ηεο Μαξαζθεπήο πξνρψξεζε ε Ώζηπλνκία.   

 

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

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

πνιίηεο. 

 

 

 

------------------------------ 
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Αηάηαγκα εμαήκεξεο θξάηεζεο εμέδσζε ην Βπαξρηαθφ Αηθαζηήξην Ηεπθσζίαο ελαληίνλ ησλ δχν 

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

πνιηηψλ ην βξάδπ ηεο Μαξαζθεπήο ζηελ πεξηνρή Ρίιηνλ ζηε Ηεπθσζία. 

 

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

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

 

Ρζεο ην απφγεπκα αθφκε έλαο πνιίηεο θαηήγγεηιε ζηελ αζηπλνκία φηη δέρζεθε επίζεζε απφ λεαξά άηνκα 

ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

 

Μεγή: http://www.sigmalive.com/news/local/325879 

 

 

 

 
 

 

Έδεηξαλ θαη άιιo αιινδαπό (16/11/10) 

 

16 Ινεκβξίνπ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sigmalive.com/news/local/325879


 

57 

 

Αίηεζε ΔΙΑΚ ζην ΞΔΠ γηα εγγξαθή ηνπ σο πνιηηηθνύ θόκκαηνο (16/12/10)  
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An assessment of overall trends and patterns (Extract from Racist Violence 

in Cyprus Report) (Κάξηεο 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. 
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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 
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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‟. 

 

Μεγή: 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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ΞΥΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΔΗ ΡΝΛ ΜΙΝΓΑΟΚΝ ΡΝ ΑΞΝ ΔΘΛΗΘΗΠΡΔΠ (23/03/11) 

«Γεζηαίλνπκε ην αβγφ ηνπ θηδηνχ» 

 
 

Θε εκθαλή αθφκα ηα ζεκάδηα ηεο βίαηεο επίζεζεο, ν θ. Θηράιεο Οζηάθθαο θάλεη έθθιεζε πξνο ηνπο 

αξκφδηνπο λα πεξηνξίζνπλ ηα θαηλφκελα ξαηζηζηηθήο βίαο, φζν είλαη αθφκα λσξίο. «Αέξλνπλ 

αλππεξάζπηζηνπο πνιίηεο θαη δελ έρεη ηηκσξεζεί θαλείο», είπε ζηνλ «Μ». 

  

 

  

Ξπλαληήζακε ηνλ θ. Θηράιε Οζηάθθα κεζεκέξη, ζηε κέζε ηεο Ηήδξαο, 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 Ώζήλα. 

Δ κία αζθνχκελε δηθεγφξνο θη ε άιιε θνηηήηξηα ζην ηκήκα Εζηνξίαο θαη Ώξραηνινγίαο ηνπ 

Μαλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ. Μαξαπάλσ απφ ρξήκαηα, ν θ. Θηράιεο έρεη λα ηνπο κεηαδψζεη ηηο ηδέεο ηνπ θαη 

γηα ηελ αγάπε ηνπ γηα ηνλ άλζξσπν. «Οα θνξίηζηα κνπ ηα γαινχρεζα θαη ηα κεγάισζα πάληα κε 

γλψκνλα ηηο παλαλζξψπηλεο αμίεο. Αελ ηα δειεηεξίαζα κε ζξεζθείεο, κε ηδενινγήκαηα. Μάληα κε 

γλψκνλα ην γεγνλφο φηη φινη νη άλζξσπνη ζ‟απηφ ηνλ πιαλήηε έρνπλ δηθαίσκα ζηε δσή. Ώπηφ πξέπεη λα 

ππεξαζπηδφκαζηε, ηε δσή θαη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. ηαλ έθπγαλ λα ζπνπδάζνπλ, ηνπο είπα ‟δελ 

έρσ ηίπνηα, νχηε ιεθηά, νχηε ηίπνηα. Ώιιά ζα ζαο δψζσ κε φιε κνπ ηε δχλακε κηα ζπκβνπιή: Ια 

κνξθσζείηε. Ια 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. Αελ δέρνκαη φκσο ην 

θαζηζκφ, γηαηί απηνί φινη είλαη αδέξθηα κνπ. Αελ έρνπκε ηίπνηα λα κνηξάζνπκε - κφλν ηηο αιπζίδεο καο, 

απηέο πνπ καο δέλνπλ ζε κηα κίδεξε δσή», ιέεη. 

Ζ επίζεζε ζηε Ιήδξαο 

Γηα απηέο ηνπ ηηο ηδέεο, ην πεξαζκέλν Ξάββαην ν 62ρξνλνο ιαρεηνπψιεο δέρζεθε επίζεζε ζηε Ηήδξαο. 

Θέξα 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. Δ θαζαξία μεθίλεζε ιίγν 

λσξίηεξα, φηαλ νκάδα έμη-εθηά λεαξψλ πνπ κνίξαδαλ θπιιάδηα ηνπ ΒΗΏΘ, ηνλ ξψηεζαλ αλ είλαη ππέξ ή 

θαηά ησλ κεηαλαζηψλ. «Θ‟ απηή ηε ινγηθή ξε παηδηά, ηνπο είπα, πξέπεη λα θχγνπλ θη νη Ζππξαίνη απφ 

ηελ Ώγγιία, απφ ηελ Ώκεξηθή, ηνλ Ζαλαδά, νη Έιιελεο απφ ηε Γεξκαλία, ην ΐέιγην ή ηελ Ώπζηξαιία. 

Ώπηφ είλαη ην πξφβιεκά καο ζήκεξα; Έρνπκε έλα ζσξφ άιια πξνβιήκαηα λα αζρνιεζνχκε», πεξηγξάθεη 
ν θ. Θηράιεο. 

«Β, 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. Βγψ είκαη 62 ρξνλψλ αιιά ην ιέεη ε θαξδηά κνπ, δελ θνβάκαη. Δ δσή κε 

γαινχρεζε έηζη πνπ μεπέξαζα ην αίζζεκα ηνπ θφβνπ, δελ θνβάκαη ηίπνηα, νχηε ζεφ νχηε δηάνιν. 

Φνβήζεθαλ απηνί θη έθαλαλ πίζσ». Ζη 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. «Ονπο έδσζα θη εγψ κε ην θξάλνο, αιιά δελ μέξσ ηη κπνξεί λα έπαζαλ. Βγψ έπαζα δεκηά», 
ιέεη, κε εκθαλέο αθφκα ην ζεκάδη ζην κέησπν απφ ην ρηχπεκα θαη κειαληαζκέλν ην αξηζηεξφ ηνπ κάηη. 

 Ρν αβγό ηνπ θηδηνύ 

Οελ ίδηα κέξα έθαλε θαηαγγειία ζηελ αζηπλνκία, φκσο αθφκα δελ έρνπλ βξεζεί νη ζχηεο, θη αο ήηαλ ε 

επίζεζε κεζεκέξη Ξαββάηνπ ζε πνιπζχρλαζην δξφκν ηεο πξσηεχνπζαο, ελψπηνλ καξηχξσλ. Λ ίδηνο 

ηψξα θσλάδεη, φζν είλαη αθφκα λσξίο, λα πξνιάβνπκε ηέηνηα θαηλφκελα. «Δ Ζχπξνο δελ έρεη αλάγθε 

πηα απφ ηέηνηα θαηλφκελα. Έρεη αλάγθε απφ εζληθή νκνςπρία, φινη καδί λα δνχκε πψο ζα απειεπζεξσζεί 

απηφο ν ηφπνο. Αελ έρεη αλάγθε ηνλ θαζίζηα κε ηα θαπξίηζηα ηνπ θαη ηηο βιαθείεο ηνπ, ηηο μελφθεξηεο». 

Βμάιινπ ν θ. Θηράιεο 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. «Μήγα λα ηνπ ρηκήμσ θαη 

θάλεθε δεηιφο θη έθπγε. Θεο 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. Μξέπεη 

πιένλ λα θαηαιάβνπλ θάπνηνη φηη δελ κπνξνχλ λα πεξλνχλ ηα δηάθνξα ζνβαξά ζέκαηα ζην ληνχθνπ θαη 

λα ηα αθήλνπλ ζηελ ηχρε. Ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο δπλάκεηο πνπ αληηζηξαηεχνληαη ηελ ειεπζεξία ησλ 

άιισλ αλζξψπσλ. Ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο δπλάκεηο πνπ πιαζάξνπλ θαζηζκφ. Ζαη βία. Ρσξίο ιφγν θαη 

αηηία. Αέξλνπλ αλππεξάζπηζηνπο πνιίηεο, αλππεξάζπηζηνπο κεηαλάζηεο, κηθξά παηδηά, γπλαίθεο θαη δελ 

έρεη ηηκσξεζεί θαλείο απ‟ απηνχο. Ον θξάηνο, ε πνιηηεία ηη θάλεη; Ώδξαλεί, δελ θηλείηαη. ΐξίζθεηαη ζε 

θαηάζηαζε ππλειίαο. Λ θφζκνο, ε θνηλσλία, πξέπεη λα αληηδξάζεη. Ώο πάςεη λα εθηξέθεη ην αβγφ ηνπ 

θηδηνχ. Ον εμέζξεςαλ θαη ζηε Γεξκαλία θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ λα θαηαζηξαθεί έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

Βπξψπεο, λα ππάξρνπλ εθαηνκκχξηα εθαηφκβεο λεθξψλ θαη λα βγαίλνπλ ηψξα νη κεηεκςπρψζεηο ηνπ 

Ρίηιεξ λα αισλίδνπλ ηνπο δξφκνπο θαη λα ρηππνχλ θφζκν», ιέεη. 

Όζνη ηνπο ζηεξίδνπλ 

Ζη έπεηηα, γηα ηνλ θ. Θηράιε, 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 Ώξρηεπίζθνπνο γηαηί ηνπο ρξεκαηνδνηεί φζν δηαδίδεηαη; Αθνύ βγήθε θαη ηνπο 

εθζείαζε. Λ Ώξρηεπίζθνπφο καο. Ώπηφο πνπ πξέπεη λα θξαηάεη φιν ην ιαφ ελσκέλν, εθζείαζε ην θαζηζκφ. 

Ώιιά ηη λα πεξηκέλεηο απφ έλαλ άλζξσπν πνπ βγήθε κε θαζηζηηθέο δηαδηθαζίεο; Βθινγέο ζηηο νπνίεο ε 
ςήθνο ηνπ ιανχ κπήθε ζηε γσλία θη εθιέρζεθε απφ ηνπο εγθάζεηνπο ζηα κνλαζηήξηα», θαηαιήγεη. 

ΡΝΠΞΟΏ ΙΟΓΏΙΔ 

Μεγή: 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/


 

63 

 

ΔΙΑΚ: Όηη θαιύηεξν γηα ηε δεκνθξαηία καο, ό,ηη ρεηξόηεξν γηα ηελ θνηλσλία 

καο (09/05/11) 

 

Ονπ Ώληψλε Μνιπδψξνπ 

 
«Μαηξησηηζκφο είλαη φηαλ ε αγάπε γηα ηνπο δηθνχο ζνπ αλζξψπνπο έξρεηαη πξψηε. Βζληθηζκφο είλαη φηαλ 

ην κίζνο γηα ηνπο άιινπο έξρεηαη πξψην» Ξαξι Ιηε Γθσι 

 

Ον ΒΗΏΘ παξνπζίαζε ζηηο 20 Ώπξηιίνπ ηνπο ππνςεθίνπο βνπιεπηέο ηνπ. Θε 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. 

ρη 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 ΒΗΏΘ έξρεηαη λα θαιχςεη. Δ 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. Μξφθεηηαη γηα κηα νκάδα θαζαξά λενλαδηζηηθή ε νπνία δειψλεη φηη είλαη 

αδειθφ θφκκα κε ηε Ρξπζή Ώπγή (ηεο νπνίαο ν εγέηεο δελ έρεη θαλέλα πξφβιεκα λα ραηξεηά 

λενλαδηζηηθά κπξνζηά ζην Αεκνηηθφ Ξπκβνχιην ηνπ Αήκνπ Ώζελαίσλ, ηνπ νπνίνπ έρεη εθιεγεί κέινο) 

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

πξφεδξνο ηνπο, εξσηεζείο θαηά πφζν ην ΒΗΏΘ έρεη σο πξφηππν ηνπ ηνλ Ρίηιεξ, απάληεζε κε ην 

εθπιεθηηθφ θαη απνθαιππηηθφ ησλ ζέζεψλ ηνπ: «Μνηέ δελ δειψζακε φηη πκλνχκε ηνλ Ρίηιεξ. Ονλ Ρίηιεξ 

ζα ηνλ θξίλεη ε ηζηνξία» Ξιφγθαλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο είλαη ην «Βζληθηζκφο ηψξα! Ζχπξνο Γε 

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

αλαγξάθνληαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπο είλαη: «Ζπξίαξρε ηδέα θαη πίζηε καο ην ΒΘΙΛΞ θαη ε 

ΦΠΗΔ» «Μάλσ απ‟ φια ην ΒΗΗΔΙΕΖΛ ΏΕΘΏ». Ξηηο πην αλαιπηηθέο ζέζεηο ηνπ, ην ΒΗΏΘ αλαθέξεηαη θαη 

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

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

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

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

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

 

Ον ΒΗΏΘ φκσο δελ ραξαθηεξίδεη κφλν ν αθξαίνο πνιηηηθφο ιφγνο. Βίλαη λσπέο νη εηθφλεο απφ ηνλ 

μπινδαξκφ ελφο μέλνπ θνηηεηή θαη ελφο Β/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 

Ρξηζηφθηαο αλαθέξζεθε ζηηο επζχλεο ηεο Βιιάδαο φζνλ αθνξά ζηελ εηζβνιή. Οα 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». Βίλαη σζάλ λα αηζζάλνληαη φηη βξίζθνληαη ζε απνζηνιή δηάζσζεο ηεο Ζχπξνπ, φηη απνηεινχλ 

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

αληηιακβάλνληαη.  

 

Ππεχζπλεο 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. 

Θπνξεί ζήκεξα λα θαίλεηαη φηη ε θάζνδνο ηνπ ΒΗΏΘ ίζσο λα επλνεί ηελ Ώξηζηεξά. Βίηε 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. Ώπηνί φκσο πνπ ζήκεξα αηζζάλνληαη φηη ίζσο 

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

κέγηζην βαζκφ. Ζη απηφ θαζψο κε ελδερφκελε έληαμε ηνπ ΒΗΏΘ ζην Ζνηλνβνχιην, πιεζαίλνπλ νη 

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

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

αθφκα θη αλ ην ΒΗΏΘ δελ πεηχρεη εθινγή ζηε ΐνπιή, 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. Οελ ίδηα ζηηγκή πνπ ην ΒΗΏΘ 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.  

 

Θε ην ΏΖΒΗ 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 ΒΗΏΘ 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. Ώιιά πνηνο λνηάδεηαη γη‟ απηά; Βθινγέο έρνπκε ζε ηξεηο βδνκάδεο. 

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

 

 

 

Λέα θαζηζηηθή επίζεζε ΔΙΑΚηηώλ έμσ από ζύιινγν Ι.Ν. Ιεπθσζίαο 
(17/05/11) 

 
17-05-2011 

 

Ιέα θαζηζηηθή επίζεζε νπαδψλ ηνπ ΒΗΏΘ ζεκεηψζεθε ην βξάδπ ηεο πεξαζκέλεο Μαξαζθεπήο έμσ απφ 

ζχιινγν ησλ Ηατθψλ Λξγαλψζεσλ πξναζηίνπ ηεο Ηεπθσζίαο. 

Ξπγθεθξηκέλα ην βξάδπ ηεο Μαξαζθεπήο γχξσ ζηα 25 άηνκα κέιε ηνπ ΒΗΏΘ πνπ δηέλεκαλ πξνεθινγηθά 

θπιιάδηα ζηελ πεξηνρή πήγαλ πξνθιεηηθά έμσ απφ ζχιινγν ησλ Ηατθψλ Λξγαλψζεσλ ζε θνηλφηεηα ηεο 

Ηεπθσζίαο θαη αθνχ ζπζηνηρίζηεθαλ ζε ζηξαηησηηθφ ζρεκαηηζκφ, άξρηζαλ επηδεηθηηθά λα ηνπνζεηνχλ 

θπιιάδηα ζηνπο αλεκνζψξαθεο ησλ απηνθηλήησλ ησλ ζακψλσλ ηνπ ζπιιφγνπ.  

 

Ληαλ έλαο 25ρξνλνο ηνπο θάιεζε λα ζηακαηήζνπλ γηαηί νη ζακψλεο ηνπ ζπιιφγνπ είλαη πξννδεπηηθνί 

άλζξσπνη θαη δελ ππνζηεξίδνπλ ην αθξνδεμηφ ΒΗΏΘ, έλαο εμ απηψλ ν νπνίνο ηπγράλεη λα είλαη θαη 

ππνςήθηνο ηεο αθξνδεμηάο απηήο νξγάλσζεο ζηε Ηεπθσζία (θαηέρνπκε ην φλνκά ηνπ, φπσο θαη ηα 

ζηνηρεία ησλ άιισλ ΒΗΏΘηηψλ) ηνλ απείιεζε θαη ηνπ είπε λα ζθάζεη. Μξνρψξεζε απεηιεηηθά πξνο ην 

κέξνο ηνπ θαη αθνχ ηνπ έβαιε ην δάθηπιν ζην κέησπν ηνλ έζπξσμε δπλαηά πξνο ηα πίζσ θηππψληαο 

ηνλ ζην πξφζσπν. 

  

Ξχκθσλα κε ηνλ εθπξφζσπν Οχπνπ ηεο Ώζηπλνκίαο θ. Θηράιε Ζαηζνπλσηφ ν 25ρξνλνο θαη άιινη 

ζακψλεο κεηέβεζαλ ιίγν κεηά ηα κεζάλπρηα ζηνλ αζηπλνκηθφ ζηαζκφ ηεο πεξηνρήο, φπνπ θαη έγηλε ε 

θαηαγξαθή ηεο θαηαγγειίαο. Δ Ώζηπλνκία δηεξεπλά ηελ ππφζεζε, ελψ νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο είλαη 

αλάζηαηνη κε ηέηνηνπ είδνπο θαζηζηηθέο θαη πξνθιεηηθέο επηζέζεηο.  

 

Ια ζεκεηψζνπκε πσο είλαη ην ηέηαξην επεηζφδην ζηε Ηεπθσζία, φπνπ ζηειέρε ηνπ ΒΗΏΘ επηηίζεληαη ζε 

αλππνςίαζηνπο πνιίηεο. 

 

Μεγή: http://haravgi.com.cy/site-article-5087-gr.php 
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Φαζηζηηθή πξόθιεζε ζε βάξνο ηνπ Γ.Ξήηηα (18/05/11) 

18 Θάηνο 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θηα πξσηνθαλήο ελέξγεηα ζεκεηψζεθε ζηε Ηεπθσζία ζε βάξνο ηνπ ζπλεξγάηε ηνπ Tvxs θαη ηεο 

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

Λ θ. Μήηηαο βξήθε ην πξσί ηεο Αεπηέξαο ην πίζσ δεμί ηδάκη ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ ζξπκκαηηζκέλν θαη 

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

θεθάιη ζνπ, αλζέιιελα». Δ θξάζε ήηαλ γξακκέλε αλνξζφγξαθα ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, κε ηε 

ιέμε θεθάιη λα είλαη γξακκέλε «θεθάιε» θαη ηε ιέμε αλζέιιελαο λα είλαη γξακκέλε «αλζέιελαο». 

πσο αλέθεξε ζηελ εθεκεξίδα «Μνιίηεο», ν θ. Μήηηαο αλάξηεζε ην ζεκείσκα ζην facebook φπσο 

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

Βιιελαξάδσλ κε φηη νηηδήπνηε είλαη πξαγκαηηθά ειιεληθφ». 

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

άξζξν ηνπ ζην Tvxs θαη ηhn εθεκεξίδα «Μνιίηεο» κε ηίηιν «Μεζαίλσ ζαλ ρψξα» ην πεξαζκέλν 

Ξάββαην, 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 Ρξπζήο Ώπγήο θαη λα θάλεη πνγθξφκ ηφζν θαηά 
ησλ αλππεξάζπηζησλ κεηαλαζηψλ, φζν θαη ζε νηηδήπνηε ην δηαθνξεηηθφ». 

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

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

ειεχζεξα. Αελ 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. 

Μεγή: 

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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Οαηζηζηηθά θαη ζεμηζηηθά ζηεξεόηππα θαιιηεξγνύληαη θαη ζηα θππξηαθά 

ζρνιεία (15/06/11) 

Ξε βάξνο λεαξψλ κεηαλαζηξηψλ 

 

Ηεπθσζία: Δ αληίδξαζε ζηνλ εθθνβηζκφ ζεμηζηηθνχ ή ξαηζηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ δελ 

απνηειεί επηινγή γηα ηηο λεαξέο κεηαλάζηξηεο ζηελ Ζχπξν, θαζψο κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε πεξαηηέξσ πεξηζσξηνπνίεζε, ελψ ε βία ζπζρεηίδεηαη κε ξαηζηζηηθά ζηεξεφηππα θαη 

θαηεγνξηνπνηήζεηο ζηελ θνηλσλία ηεο Ζχπξνπ, έδεημε κεηαμχ άιισλ έξεπλα κε ηίηιν 

«Ξεμηζκφο θαη ξαηζηζκφο εληφο ησλ ζρνιηθψλ ηεηρψλ: Βκπεηξίεο θνξηηζηψλ κεηαλαζηψλ 

ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε», ηα επξήκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάζηεθαλ ηελ 

Οεηάξηε ην πξσί ζε δεκνζηνγξαθηθή δηάζθεςε ζηε Ηεπθσζία. 

Δ έξεπλα έγηλε ηαπηφρξνλα ζε άιιεο ηέζζεξηο επξσπατθέο ρψξεο (Βιιάδα, Θάιηα, 

Δλσκέλν ΐαζίιεην θαη Εζπαλία) θαη ζπληνληζηήο γηα ηελ Ζχπξν ήηαλ ην Θεζνγεηαθφ 

Ελζηηηνχην Θειεηψλ Ζνηλσληθνχ Φχινπ (MIGS). 

Ξηελ Ζχπξν ιήθζεθαλ 10 ζπλεληεχμεηο απφ 10 κεηαλάζηξηεο. Έιαβαλ επίζεο κέξνο 5 

κεηαλάζηξηεο σο νκάδεο εζηίαζεο (focus groups), 2 εθπαηδεπηηθνί, 2 δηεπζπληέο 

ζρνιείσλ θαη έλαο θπβεξλεηηθφο αμησκαηνχρνο. Ώθνινπζήζεθαλ κηθηέο πνηνηηθέο 

κέζνδνη έξεπλαο, φπσο πρ αλαζθφπεζε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη θξηηηθή αλάιπζε 

εγγξάθσλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθψλ έληαμεο. 

Δ Οδησξηδίλα Ρξίζηνπ, εξεπλήηξηα ζην MIGS, ε νπνία θαη αλέιπζε ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο, αλέθεξε ζηε δηάζθεςε φηη ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα «δηεξεπλήζεη 

ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην θχιν ζηηο εκπεηξίεο κεηαλάζηεπζεο θαη ζρνιηθήο έληαμεο 

ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ, θαζψο απηφο ζπρλά παξακεξίδεηαη απφ πνιηηηθέο 

έληαμεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο». 

Ξχκθσλα κε ηελ έξεπλα, ηφζν νη λεαξέο κεηαλάζηξηεο φζν θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, 

επελδχνπλ ζεκαληηθά ζην ζεζκφ ηνπ ζρνιείνπ σο κέζνπ επίηεπμεο θαιχηεξεο δσήο. 

Μεξαηηέξσ δηαθάλεθε φηη ππάξρνπλ ξαηζηζηηθά ζηεξεφηππα πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηα 

ζρνιηθά θαζεζηψηα θαη πεγάδνπλ απφ ηα ίδηα ηα ζηεξεφηππα πνπ αθνξνχλ ηε ξχζκηζε 

ηεο εξγαζίαο. Ξπγθεθξηκέλα, καζήηξηα απφ ηηο Φηιηππίλεο ζηελ ζπλέληεπμή ηεο 

αλέθεξε φηη ζε παιαηφηεξν ζρνιείν ζην νπνίν θνηηνχζε, νη ζπκκαζεηέο ηεο ηελ 

δηέηαδαλ λα κεηαθέξεη ηηο ζρνιηθέο ηνπο ηζάληεο ή λα πεγαίλεη ζηελ θαληίλα εθ κέξνπο 

ηνπο. 

Δ έξεπλα έδεημε επίζεο φηη ηα θνξίηζηα απφ ρψξεο ηεο Ώλαηνιηθήο Βπξψπεο, έξρνληαη 

αληηκέησπα κε παηξηαξρηθέο λφξκεο πνπ θαηεγνξηνπνηνχλ θαη αμηνινγνχλ ηα θνξίηζηα 

ζην θππξηαθφ πεξηβάιινλ βάζεη θαλφλσλ «αγλφηεηαο» θαη «ζεκλφηεηαο». 

Ζνξίηζη γπκλαζίνπ απφ ηε Ννπκαλία, ζηε ζπλέληεπμε ηνπ αλέθεξε φηη πνιχ ζπρλά ηελ 

ξσηνχλ ηη δνπιεηά θάλεη ε κεηέξα ηεο, ελψ θνξίηζη Γπκλαζίνπ απφ ηνλ Μφλην αλέθεξε 

φηη πνιχ ζπρλά φηαλ πεη φηη έρεη θίιεο απφ ηε Ννπκαλία, ηε ΐνπιγαξία θαη ηε Νσζία, ηα 

αγφξηα ζηελ ηάμε ηεο ζέινπλ λα ηηο γλσξίζνπλ. Δ καζήηξηα αλέθεξε πεξαηηέξσ φηη 
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γλσξίδεη φηη νη πεξηζζφηεξεο Ννπκάλεο, Νσζίδεο θαη ΐνπιγάξεο «πάλε ζε ηέηνηεο 

δνπιεηέο». 

πσο δεηθλχεη ε έξεπλα, θαη νη ίδηεο νη κεηαλάζηξηεο πηνζεηνχλ ξαηζηζηηθέο δηαιεθηηθέο 

θαη πξαθηηθέο, ελψ ζε φ,ηη αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ιεθηηθήο βίαο (ζεμνπαιηθά 

ζρφιηα ή παξελφριεζε), ζεσξείηαη θαζαξά ηδησηηθή ππφζεζε θαη ζε θακία πεξίπησζε 

δελ ζεσξήζεθε φηη ε δέθηεο ζα κπνξνχζε λα απνηαζεί ζην ζρνιείν ή ζε άιινπο 

ζεζκνχο γηα πξνζηαζία. 

πσο ιέρζεθε ζηελ δηάζθεςε, ηα επξήκαηα έδεημαλ φηη ε απνθιεηζηηθή εζηίαζε ζηελ 

παξνρή γισζζηθήο ππνζηήξημεο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα πνιηηηζκηθήο επαηζζεζίαο ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα δελ ιακβάλεη ππφςε ην γεγνλφο φηη ε θνπιηνχξα δελ είλαη θάηη ην 

ζηαηηθφ θαη κπνξεί λα δηακνξθσζεί, βνεζψληαο ηηο κεηαλάζηξηεο λα ελζσκαησζνχλ 

θαιχηεξα θαη λα λνηψζνπλ φηη αλήθνπλ ζην λέν θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

Ον Θεζνγεηαθφ Ελζηηηνχην Θειεηψλ Ζνηλσληθνχ Φχινπ ζηελ έξεπλά ηνπ θαηαιήγεη θαη 

ζε ζπζηάζεηο, φπσο πρ ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηα πνιππνιηηηζκηθά ζρνιεία, ε 

θαηαλνκή ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ γηα εμήγεζε ελλνηψλ φπσο ν ζεμηζκφο, ε δηάθξηζε, ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ ζηα ζρνιεία γηα αληηκεηψπηζε 

ξαηζηζηηθψλ θαη ζεμηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ε δηαθάλεηα θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη 

ε ζσζηή θαζνδήγεζε γηα θαηάξγεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ. 

Βλδεηθηηθά αλαθέξζεθε ζηε δηάζθεςε φηη ε Ζχπξνο έρεη πνιιά θνηλά ζηνηρεία κε ηελ 

Θάιηα, θαζψο ζηηο δχν ρψξεο ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη ζρεηηθά λέν, ελψ 

ζε ρψξεο φπσο ην Δλσκέλν ΐαζίιεην νη εξσηεζείζεο ήηαλ δεχηεξεο ή ηξίηεο γεληάο 

κεηαλάζηξηεο. 

Οα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έρνπλ πεξηιεθζεί ζε βηβιίν, ην νπνίν αλακέλεηαη λα εθδνζεί 

ηνλ εξρφκελν 

κήλα, ελψ ζα γίλνπλ πξνζπάζεηεο θαη γηα παξνπζίαζή ηνπο ζηελ Βπηηξνπή Μαηδείαο ηεο 

ΐνπιήο. 

Ώχξην Μέκπηε, εμάιινπ, δηνξγαλψλεηαη ζεκηλάξην γηα παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ θαη 

πεξαηηέξσ ζπδήηεζε. 

 

Μεγή: http://www.medinstgenderstudies.org/wp-content/uploads/Phileleutheros-

Migrant-girls-research.pdf   
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Cypriot fan (Apoel) hangs up his club scarf at Auschwitz (21/08/11) 

Apoel Nicosia were playing Walesa Cracow. After the game one of the fans visited the extermination 

camp and left a discordant mark, when he filmed the club scarf near the crematoria.  

Last week, a number of fans of the Cypriot team, Apoel Nicosia came to Poland to support their team 

in the match against Walesa Cracow, as part of the Champions League qualifying rounds, (the game 

ended in a 1-0 win for Walesa). Later however, it seems that some of them did not really come to 

support Apoel. 

After the match against Walesa Cracow, the fans looked for a way of spending the time they had left in 

Poland, and found a not very respectable way of doing so, to say the least. 

One of the fans visited the Auschwitz extermination camp where more than 1.1 million Jews were 

murdered during the Second World War. During the visit the fan decided to leave the team scarf as a 

souvenir, by leaving it hanging near the crematoria. As if this was not enough, this fan decided to 

photograph his actions and distribute them on the internet, when ultimately he published a film clip on 

you-tube, which was quickly removed. 

This incident made a lot of noise in Poland but even more so in Cyprus, where it was stated that "it 

appears that the fan did not go to Poland for the right reasons". The extermination camp, by the way, 

is 60 kilometers from the stadium where the match was played. A spokesman of the Auschwitz 

Museum, Pavel Zawicky, said, "I regret that we have no way of stopping incidents of this kind". 

 

 

 

  

Μεγή: 

http://antisemitism.org.il/article/668

02/cypriot-fan-hangs-his-club-scarf-
auschwitz 
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Μελνθνβία θαη ξαηζηζκόο ζηα ζρνιεία (19/10/11) 

 

19/10/2011 

 

Έλα καξηπξηθφ Γνιγνζά αλεβαίλνπλ ζηα ζρνιεία ηεο Ζχπξνπ νη κεηαλάζηεο καζεηέο, νη νπνίνη 

θαζεκεξηλψο έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηελ μελνθνβία, ηνλ ξαηζηζκφ θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Ξε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη αιινδαπνί καζεηέο ππφθεηληαη ζε ιεθηηθέο, αιιά θαη ζσκαηηθέο επηζέζεηο απφ 

Ζχπξηνπο καζεηέο ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο. Δ πην επαίζζεηε νκάδα ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ 

είλαη νη λεαξέο κεηαλάζηξηεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, επηζεκαίλεη ην Θεζνγεηαθφ Ελζηηηνχην 

Θειεηψλ Ζνηλσληθνχ 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 

«Μνιιέο 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 

Ζχπξν», αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα. Βλδεηθηηθέο ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο νπνίαο ηπγράλνπλ νη λεαξέο 

κεηαλάζηξηεο ζηα ζρνιεία, είλαη ίδηεο νη καξηπξίεο ηνπο. 

*Θαζήηξηα κε θαηαγσγή απφ Μφλην: «Αελ κπνξψ λα απαληήζσ ζηηο βξηζηέο γηαηί ζα κνπ θάλνπλ 

ρεηξφηεξα… Ιηψζεηο μέλε ζ‟ απηήλ ηε ρψξα». 

 

*Θαζήηξηα απφ Φηιηππίλεο: «Λη ζπκκαζήηξηέο κνπ κε δηέηαδαλ λα θεχγσ απφ ηελ ηάμε θαη λα πεγαίλσ 

ζηελ θαληίλα γηα λα ηνπο θέξλσ θαΎ, ή λα ηνπο θνπβαιψ ηελ ηζάληα ηνπο. Βγψ ηνπο άθνπγα γηα λα κε 

κνπ πνπλ ηίπνηα θαθφ». 

 

Ώξθεηέο κεηαλάζηξηεο καζήηξηεο ζηηγκαηίδνληαη σο «παιηνθφξηηζα» απνθιεηζηηθά θαη κφλν ιφγσ 

θαηαγσγήο. 

*Θαζήηξηα απφ Ννπκαλία: «Λη ζπκκαζεηέο κνπ θαη νη θαζεγεηέο κε ξσηάλε απφ πνχ είζαη θαη ηη δνπιεηά 

θάλεη ε κάκα ζνπ; Ώιιά εκέλα δελ κνπ αξέζνπλ απηέο νη εξσηήζεηο, γηαηί μέξσ φηη έρνπλ κηαλ άζρεκε 

εληχπσζε γηα ηηο θνπέιεο απφ ηε ρψξα κνπ». 

 

Έιιεηςε πνιηηηθήο 

Οα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λεαξέο κεηαλάζηξηεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε 

ζπλάξηεζε κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Θεζνγεηαθνχ Ελζηηηνχηνπ Θειεηψλ Ζνηλσληθνχ Φχινπ γηα 

ην ζέκα απηφ, ζπδήηεζε ρζεο ε Ζνηλνβνπιεπηηθή Βπηηξνπή Μαηδείαο. Ον ζρεηηθφ ζέκα ελέγξαςαλ απφ 

θνηλνχ ν Μξφεδξνο ηεο Βπηηξνπήο Ιίθνο Ονξλαξίηεο θαη ε βνπιεπηήο ηνπ ΑΔΞΠ Ξηέιια Ζπξηαθίδνπ. «Ον 

γεληθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη πξέπεη ην θξάηνο λα εθαξκφζεη κηα ζπγθξνηεκέλε κεηαλαζηεπηηθή 

πνιηηηθή, ε νπνία λα αξρίδεη απφ ην δεκφζην ζρνιείν. Βίλαη 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 Μξφεδξνο ηεο Βπηηξνπήο. 

 

Λ θ. Ονξλαξίηεο 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;». 

Βπηπιένλ, ηφληζε φηη πξφθεηηαη γηα έλα ζέκα πνπ δελ ρξήδεη θνκκαηηθήο αληηπαξάζεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ 

«ζα πξέπεη ππάξμεη νκφθσλε απφθαζε ζε εζληθφ επίπεδν. Ον πψο ρεηξηδφκαζηε ηνπο κεηαλάζηεο 

απνηειεί ζέκα εζληθήο πνιηηηθήο», είπε. Ξεκείσζε, αθφκε, πσο δελ είλαη δπλαηφ λα ζπλερηζηεί ε 

«γθεηνπνίεζε» ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη λα νδεγνχληαη απηά ηα παηδηά ζην πεξηζψξην. «Μξέπεη 

λα εθαξκφζνπκε ζηελ πξάμε θαη ζηελ ηάμε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή», αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά. 

 

Λ πξφεδξνο ηεο ΛΒΗΘΒΖ, Αεκήηξεο Οαιηαδψξνο, απεθάιπςε ζηελ Βπηηξνπή Μαηδείαο 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. 

 

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

 

http://www.sigmalive.com/simerini/news/local/429373
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Άξζξα γηα Δπίζεζε ζην Ξαλεπηζηήκην Ιεπθσζίαο (6/12/11) 

ΔΗΠΒΝΙΖ ΑΘΟΝΓΔΜΗΥΛ ΘΟΑΛΝΦΝΟΥΛ ΡΖΛ ΥΟΑ ΡΥΛ ΔΘΙΝΓΥΛ – ΔΘΙΔΤΑΛ ΡΗΠ ΘΑΙΞΔΠ! 

(6/12/11) 

 

6 Αεθεκβξίνπ 2011 

 

Λξγαλσκέλε θαζηζηηθή επίζεζε ζεκεηψζεθε ην απφγεπκα ζην Μαλεπηζηήκην Ηεπθσζίαο. 

Λκάδα θξαλνθφξσλ εηζέβαιαλ γχξσ ζηηο 5 ην απφγεπκα ζε αίζνπζα  ηνπ Μαλεπηζηεκίνπ φπνπ 

δηεμάγνληαλ θνηηεηηθέο εθινγέο θαη θαηεπζχλζεθαλ ζην ζεκείν φπνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλεο νη θάιπεο. 

Βξημαλ ζπξέτ θαη θηχπεζαλ δπν θνηεηέο άξπαμαλ ηηο θάιπεο θαη εγθαηέιεηςαλ ηελ αίζνπζα. 

πσο πιεξνθνξνχκαζηε, κε ιηπνζπκηθέο ηάζεηο ζην λνζνθνκείν κεηαθέξζεθαλ θαη άιια άηνκα. 

Μαξάγνληεο ηνπ θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο θαηαγγέιινπλ φηη πξφθεηηαη γηα νξγαλσκέλε επίζεζε απφ 

αθξνδεμηά νξγάλσζε. 

Ξχκθσλα κε αζηπλνκηθή πεγή, γηα ηελ ππφζεζε αλαδεηνχληαη ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα ελαληίνλ ησλ 

νπνίσλ ππάξρνπλ καξηπξίεο φηη ελέρνληαη ζηελ επίζεζε. 

 

ΓΙΣΘΔonline 

 

Μεγή: http://newgreekcypriot.blogspot.co.uk/2011/12/blog-post_06.html 

 
ΓΗΑ ΡΑ ΔΞΔΗΠΝΓΗΑ ΠΡΝ ΞΑΛΔΞ. ΙΔΘΥΠΗΑΠ 

 
Ώλζππνινραγφο ππν νθηαήκεξε θξάηεζε 

 

Θφληκνο Ώλζππνινραγφο 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 Ηεπθσζίαο. 

Λ αμησκαηηθφο αληηκεησπίδεη δέθα θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ε παξάλνκε νπινθνξία θαη ε 

νπινθνξία πξνο δηέγεξζε ηξφκνπ. 

Ξχκθσλα κε ηα φζα κεηέδσζε ην θξαηηθφ ξαδηφθσλν, ζην ζπίηη ηνπ αμησκαηηθνχ εληνπίζηεθαλ κεηαμχ 

άιισλ κεγάισλ αξηζκφο θπιιαδίσλ ηεο ρξπζήο απγήο θαη ηνπ ΒΗΏΘ. 

Γηα ηελ ίδηα ππφζεζε ηεινχλ ππφ ζχιιεςε αθφκα ηξείο λεαξνί νη νπνίνη ζα νδεγεζνχλ αχξην ελψπηνλ 

δηθαζηεξίνπ. 

  

Μεγή: ΖΠΜΒ/ΏΜΒ 

07/12/2011 - 21:40 

 

Μεγή: http://www.politis-news.com/cgibin/hweb?-A=214289&-V=articles 

 

 

Δλαληίνλ θνηηεηώλ (9/12/11) 

 

Μαξαζθεπή, 9 Αεθεκβξίνπ 2011 5:55 πκ 

 

Λθηψ χπνπηνη φινη κέιε ηνπ ΒΗΏΘ γηα ηελ επίζεζε ζην Μαλεπηζηήκην Ηεπθσζίαο 

 

Ηεπθσζία: Δ Ώζηπλνκία θαηέρεη ζηνηρεία φηη θαη νη νθηψ ζπιιεθζέληεο σο χπνπηνη γηα ηε θαζηζηηθή 

επίζεζε ελαληίνλ θνηηεηψλ ζην Μαλεπηζηήκην Ηεπθσζίαο είλαη κέιε ηνπ Βζληθνχ Ηατθνχ Θεηψπνπ 

(ΒΗΏΘ), ελφο θφκκαηνο πνπ δηεθδίθεζε θαη ζέζε ζηε ΐνπιή ην Θάτν. Ον ΒΗΏΘ απνξξίπηεη ηηο θαηεγνξίεο 

θαη ηα βάδεη κε ηνλ εθπξφζσπν Οχπν ηεο Ώζηπλνκίαο Θηράιε Ζαηζνπλσηφ. Ρζεο, επηά λεαξνί 

πξνζήρζεζαλ νκαδηθά ελψπηνλ ηνπ Αηθαζηεξίνπ, ην νπνίν ζα απνθαζίζεη ζήκεξα θαηά πφζν ζα εθδψζεη 

δηάηαγκα θξάηεζεο ηνπο, ελψ θξαηείηαη θαη ν φγδννο, κφληκνο ζηξαηησηηθφο. 

Μεγή: 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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Foreign students in work protest (8/12/11) 

 

 
STUDENTS from non-EU countries demonstrated yesterday over what they say is an unfair violation of 

their right to work outside college hours. 

 

The third-country nationals said that the government only permits them to work at very specific 

occupations, robbing them of the chance to train and learn their field.  

 

Scores of students gathered at Eleftheria Square in Nicosia before making their way to ministries of 

labour and interior. Students working “in a field related to their studies (can) gain valuable 

experience”, a statement from the students said. 

 

“For example, a computer science student can work in an information technology company and a hotel 

management student in a hotel,” it added.  The students say that despite the popular misconception 

that any money they earn will leave the country, students are not allowed to send money to their 

home countries. “The money we earn is used to pay for our expenses,” the statement said.  

“We‟ve spent a lot of money on our education,” 31-year-old MBA student Mohammad Mahamudul 

Hasam said.  

 

“It‟s very difficult for us to survive in this very expensive economic climate,” another student said.  

Although students are allowed to work up to 20 hours per week during term time the labour ministry 

requires them to get a contract by their employer to be stamped by the labour department.  

“No one is willing to do that for short-term work and getting anything stamped by the labour office is 

hard,” a student said.  Yet failure to secure a contract gives the immigration department the right to 

extradite students for breaking the conditions of entry.  

 

The relevant EU Directive does not touch national legislation on part-time work and it allows the host 

member state to take into account its labour market situation.  But the students feel that the labour 

ministry has gone beyond the spirit of the law and is refusing to approve employment contracts for 

third-country students.  Labour Minister Sotiroula Charalambous who met with the students yesterday 

said that some of those refusals were due to the fact that prospective employers had prior obligations 

to hire previous employees before hiring third-country nationals.  

 

Those employers “were trying to use students from third countries to cover needs which were 

previously covered from permanent or seasonal staff who were driven to unemployment,” 

Charalambous said. “Because of the current labour market conditions we cannot enlarge the list of jobs 

students can be employed at,” Charalambous said. “Allowing us to get employed in different 

occupations will make Cyprus a more attractive higher education destination,” the third-country 

national students said. 

 

 

By Poly Pantelides 

 

Published on December 8, 2011 

 

 

 

 

Μεγή: https://web.archive.org/web/20120112003822/http://www.cyprus-mail.com/cyprus/foreign-

students-work-protest/20111208 
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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 

 

 

Μεγή: http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/mar/13/cyprus-political-racism-doros-

polycarpou?INTCMP=SRCH 

 
 

 

Archbishop Chrysostomos II: I would even back a black man (2/10/12) 

 
2 Oct 2012 

 
In February 2013, Cyprus will take part in its Presidential elections. Although a few months away, the 

elections have gained global attention this week because of comments by Archbishop Chrysostomos II 

of Cyprus. 

 

In an interview with the Cyprus Broadcasting Corporation, the Archbishop was questioned about who 

he would be supporting in the forthcoming elections. Chrysostomos II stated that he had the most in 

common with EDEK-backed candidate Giorgos Lillikas. When pressed further if he would ever support a 

left wing President, provided they had the same views, the Archbishop replied: 

 

“I would even back a black man, if we had the same views.” 

 

Such blatant racism is shocking and from the head of the Church is unforgiveable. The presumptive 

use of the word „even‟ clearly demonstrates his disdainful attitude towards black people. The Christian 

doctrine espouses equal treatment of all, and in his role as head of the Church, not only should 

Chrystostomas II treat people equally, but through the vehicle of the Church, he should actively be 

combatting all forms of inequality. 

 

Moreover, this is not the first incident which he has been involved in. Chrysostomos II is known for his 

right-wing nationalist views and has been previously been accused of purposely stoking a culture of 

racism. He branded illegal immigrants in Cyprus as, "interlopers who do not belong on the island". He 

admits espousing several other political ideas of the Cyprus' National People‟s Front (ELAM), a fanatical 

movement whose members wear black uniforms and whose literature is being investigated for violating 

anti-racism laws. 

 

His comments give a revealing insight into how deeply seated racism is within society. Although his 

views may not be representative of the Church, his position as Archbishop of Cyprus gives his vile 

beliefs an impression of legitimacy as well as a dangerously powerful platform from which to espouse 

them. He may be a man of the cloth, and an Archbishop too, but he is also a racist. He should not be 

allowed to warp a position designed to serve the community, to instead divide and damage it. 

 

 

Μεγή: http://www.obv.org.uk/news-blogs/archbishop-chrysostomos-ii-i-would-even-back-black-man 

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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 «Leshanah habaa b‟Yerushalayim!» [«Θαη Ρνπ ρξόλνπ ζηελ Ηεξνπζαιήκ!»] 

(6/10/12) 
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ΘΞΟΝΠ: ΔΙΑΚ ΝΞΥΠ ΣΟΠΖ ΑΓΖ (5/01/13) 

 
ΟΛ ΏΠΓΛ ΟΛΠ ΦΕΑΕΛΠ ΒΞΜΏΞΒ ΖΏΕ ΞΟΛ ΙΔΞΕ 

 

Ονπ ΜΒΟΝΛΠ ΖΛΞΘΏ* 

 

Οα κλεκφληα θνπβαιάλε ηνπο ζπφξνπο ηνπ θαζηζκνχ φπσο ην ζχλλεθν ηελ θαηαηγίδα. Βίλαη γλσζηφ 

πιένλ φηη ζηελ Βιιάδα ην απγφ ηνπ θηδηνχ έρεη ζπάζεη γηα ηα θαιά. Ξηελ Ζχπξν φκσο είλαη έλα ζηάδην 

κεηά ην ππφ εθθφιαςε ζηάδην. Ξηελ θαξδηά ηνπ ενξηαζηηθνχ ηξηεκέξνπ ζεκεηψζεθε ε θάζνδνο ζηελ 

Ζχπξν ησλ βνπιεπηψλ ηεο λενλαδηζηηθήο Ρξπζήο Ώπγήο Διία Ζαζηδηάξε θαη Γηάλλε Ηαγνχ, ζε 

πξνεθινγηθή εθδήισζε ηνπ ΒΗΏΘ. Θε ηελ εθδήισζε απηή επηζθξαγίδεηαη θαη επίζεκα ν ξφινο ηνπ 

ΒΗΏΘ γηα ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα, ν νπνίνο απνηειεί ηνλ αληίζηνηρν λενλαδηζηηθφ θνξέα ζηελ 

Ζχπξν. 

 

Αηα ζηφκαηνο Διία Ζαζηδηάξε ιέρζεθε φηη «ΒΗΏΘ θαη Ρξπζή Ώπγή δελ είλαη απιψο αδειθνπνηεκέλα 

θφκκαηα, αιιά ην ΒΗΏΘ είλαη ε Ρξπζή Ώπγή ηεο Ζχπξνπ»! Βίλαη γεγνλφο φηη ζηελ Ζχπξν φινη πηα 

γλσξίδνπλ ην πνηφλ ηεο λενλαδηζηηθήο Ρξπζήο Ώπγήο θαη φηη ην ΒΗΏΘ δελ αιιάδεη ηε ζπληαγή, παξά 

κφλν ηελ πξνζαξκφδεη ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη ζηηο ηδηνκνξθίεο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο. 

 

Ζαηά ην παξειζφλ, ν ζεκεξηλφο πξφεδξνο ηνπ ΒΗΏΘ ππήξμε έλαο απφ ηνπο ππαξρεγνχο ηεο Ρξπζήο 

Ώπγήο, δίπια ζην Θηραινιηάθν, κε απνζηνιή απφ ηφηε λα επηζηξέςεη ζηε κεγαιφλεζν θαη λα εγεζεί ηεο 

θππξηαθήο ζπγαηξηθήο. 

 

Άιισζηε, ππήξμε θαη επηθεθαιήο ηνπ ππξήλα ηεο Ρξπζήο Ώπγήο Ζχπξνπ ην 2004. πσο ν ίδηνο 

απνθάιπςε ζε ζπλέληεπμή ηνπ, ηα κέιε ηεο νξγάλσζήο ηνπ είραλ θάλεη αίηεζε λα εγγξαθνχλ σο θφκκα 

ζηελ Ζχπξν κε ηελ νλνκαζία Ρξπζή Ώπγή. κσο απηφ ηνπο απαγνξεχηεθε, κε απνηέιεζκα λα 

νλνκάζνπλ ηε λενλαδηζηηθή νξγάλσζή ηνπο Βζληθφ Ηατθφ Θέησπν (ΒΗΏΘ). 

 

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 Αηγελή θαη ζπλζήκαηα ηχπνπ «Βιιάο - Ζχπξνο - 

Έλσζηο». Ξηελ εθδήισζε απηή είρε πιήζνο παξαηεξεηψλ πξνρσξεκέλεο ειηθίαο πνπ κεξηθέο δεθαεηίεο 

πξηλ είραλ ιάβεη κέξνο ζην πξνδνηηθφ πξαμηθφπεκα σο κέιε ηεο θαζηζηηθήο ΒΛΖΏ ΐ‟. 

 

Μαξνπζηάδνληαο ηηο λενλαδηζηηθέο ζέζεηο ηνπ ΒΗΏΘ, ν ππνςήθηνο ζηηο επεξρφκελεο εθινγέο Γηψξγνο 

Ραξαιάκπνπο κεηαμχ άιισλ ηάρζεθε θαη θαηά ηνπ κλεκνλίνπ. Ώπφ φια ηα ππνςήθηα επηηειεία γηα ηελ 

Μξνεδξία ηεο Αεκνθξαηίαο, ην κφλν (δήζελ) αληηκλεκνληαθφ είλαη απηφ ηνπ ΒΗΏΘ! Ππφ ην πξίζκα 

θπζηθά ηεο θνηλσληθήο πφισζεο θαη ηεο ελνρνπνίεζεο ησλ Ονπξθνθππξίσλ θαη μέλσλ εξγαηψλ. 

 

Λ πνιηηηθφο ράξηεο ησλ αζηηθψλ θνκκάησλ ηεο Ζχπξνπ έρεη πιένλ δηακνξθσζεί. Δ θπβεξλψζα Ώξηζηεξά 

ηνπ ΏΖΒΗ επέιεμε ην δξφκν ηεο πιήξνπο ελζσκάησζεο κε ηε ζθξαγίδα ηνπ ζην κλεκφλην. Ον 

«καθαξηαθφ» θέληξν θαη ν ΑΔΞΠ είλαη θνπι κλεκνληαθέο δπλάκεηο σο θχξηνη εθθξαζηέο ησλ θπξίαξρσλ 

θχθισλ ηνπ ληφπηνπ θαη μέλνπ θεθαιαίνπ. 

 

*Αεκνζηεχζεθε ζην «Μξηλ» ην Ξάββαην 5 Εαλνπαξίνπ 2013. 

 

Μεγή: 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. 

 

 

Μεγή: https://web.archive.org/web/20130116114425/http://www.cyprus-mail.com/1950-

referendum/tense-stand-anti-fascists-face-elam/20130116  
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Πύξξαμε ΔΙΑΚηηώλ θαη Θνύξδσλ ζηε Ιεκεζό (16/02/13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεγή:https://web.archive.org/web/20130220063539/http://www.kathimerini.com.cy/index.php?pagea

ction=kat&modid=1&artid=123256  
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Πνβαξά ηξαπκαηηζκέλνο 21ρξνλνο ζην Ρξαρώλη κεηά από επίζεζε κε κνιόηνθ 

(22/02/13) 

22.02.2013 

Βπίζεζε κε βφκβεο κνιφηνθ, δέρζεθαλ νθηψ αιινδαπνί ζην Οξαρψλη, ελψ βξίζθνληαλ ζην ζπίηη φπνπ 

δηακέλνπλ. Ξνβαξά ηξαπκαηηζκέλνο 21ρξνλνο Ώηγχπηηνο. 

 ΐφκβεο κνιφηνθ έξημαλ άγλσζηνη, ιίγν κεηά ηηο δψδεθα ηα κεζάλπρηα, ελαληίνλ νηθίαο φπνπ δηακέλνπλ 

νθηψ Ώηγχπηηνη. Ώπφ ηελ επίζεζε ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά ν έλαο απφ ηνπο ελνίθνπο. Βλψ θνηκφηαλ ν 

21ρξνλνο Ώηγχπηηνο , μέζπαζε θσηηά ζην θξεβάηη ηνπ, φηαλ κηα απφ ηηο κνιφηνθ έζπαζε ην ηδάκη ηνπ 

παξαζχξνπ . 

Λ 21ρξνλνο δηαθνκίζηεθε κε αζζελνθφξν ζην λνζνθνκείν Ηεκεζνχ, φπνπ λνζειεχεηαη , κε εγθαχκαηα 

1νπ θαη 2νπ βαζκνχ.  

Δ θσηηά θαηαζβέζηεθε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο  αιινδαπνχο, πξηλ αθφκα θηάζεη ζηελ ζθελή ε 

ππξνζβεζηηθή ππεξεζία. 

Λη νθηψ Ώηγχπηηνη δηακέλνπλ ζηελ Ζχπξν λφκηκα, θαη εξγάδνληαη ζε ζπλεξγείν ζπιινγήο θξνχησλ ηεο 

πεξηνρήο. 

Δ αζηπλνκία εμεηάδεη ηα αίηηα, ελψ ζχκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ ΟΏΒ Ηεκεζνχ, Γηάλλε Ξσηεξηάδε, νη 

έξεπλεο ηεο ζηξέθνληαη πξνο ζπγθξηκέλα λεαξά πξφζσπα.  

Λη αιινδαπνί αλέθεξαλ ζηελ  θαηάζεζε ηνπο ζηελ αζηπλνκία, φηη δελ έρνπλ δηαθνξέο κε θαλέλα. 

 

Μεγή: 

https://web.archive.org/web/20140918103520/http://www.newsit.com.cy/default.php?pname=Article

&art_id=107174&catid=6 
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Independent: Έμαξζε ξαηζηζηηθήο βίαο ζηελ Θύπξν ιόγσ θξίζεο (2/04/13) 

Ον γεληθφηεξν θιίκα αλεζπρίαο θαη αλαζθάιεηαο ζηελ Ζχπξν κεηά θαη ην «θνχξεκα» ησλ θαηαζέζεσλ, 

έρεη ππξνδνηήζεη νινέλα απμαλφκελα θξνχζκαηα ξαηζηζηηθήο βίαο ζην λεζί, ζχκθσλα κε δεκνζίεπκα 

ηεο Independent. 

Ξχκθσλα κε ηελ ΐξεηαλίδα δεκνζηνγξάθν Ξάξινη Θαθληφλαιλη-Γθίκπζνλ, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη 

έγηλε κάξηπξαο ζε επίζεζε ελαληίνλ κεηαλαζηψλ ζην Οξηρψλη νη νπνίνη εξγάδνληαη εθεί καδεχνληαο 

θξνχηα γηα 21 επξψ ηελ εκέξα, απφ λεαξνχ Ζχπξηνπο νη νπνίνη εθηφμεπζαλ βφκβεο κνιφηνθ ζηνλ 

θαηαπιηζκφ ησλ Ώηγππηίσλ εξγαδφκελσλ. πσο αλαθέξεη ε Γθίκπζνλ, νη κεηαλάζηεο «έρνπλ άδεηεο 

εξγαζίαο θαη θάλνπλ ηηο δνπιεηέο πνπ δελ ζέινπλ νη Ζχπξηνη. κσο 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 

Μαξάιιεια, ε βξεηαλίδα δεκνζηνγξάθνο παξαιιειίδεη ην αθξνδεμηφ θφκκα ηεο Ζχπξνπ ην ΒΗΏΘ κε ηελ 

Ρξπζή Ώπγή, αλ θαη ηνλίδεη φηη αθφκα δελ έρεη θηάζεη ζηα επίπεδα ηνπ θφκκαηνο ηνπ Ιίθνπ 

Θηραινιίαθνπ: «Δ Ζχπξνο δηαζέηεη έλα αθξνδεμηφ θφκκα, ην Βζληθφ Ηατθφ Θέησπν (ΒΗΏΘ), ην νπνίν 

έρεη δεζκνχο κε ηελ ειιεληθή λενθαζηζηηθή Ρξπζή Ώπγή. Δ ππνζηήξημε ηνπ θφζκνπ πξνο απηφ έρεη 

εθηνμεπηεί κεηά ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο. Ξηηο θππξηαθέο θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 2011, ην ΒΗΏΘ 

κεηά βίαο πήξε ην 1% ησλ ςήθσλ, ήδε φκσο πξνζπαζεί ήδε λα εθκεηαιιεπηεί ηελ νξγή πνπ ληψζνπλ νη 

Ζχπξηνη γηα ηελ ζθιεξή ηνπο δηάζσζε απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε", ιέεη ραξαθηεξηζηηθά ελψ ζηεξίδεη 

ηελ παξνπζία ησλ κεηαλαζηψλ ζην φηη έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ Ζππξίσλ έρεη γελλεζεί θαη δεη ζην 

εμσηεξηθφ, κε απνηέιεζκα πνιιέο εξγαζηαθέο ζέζεηο πνπ κέλνπλ θελέο, λα θαιχπηνληαη απφ 

κεηαλάζηεο». 

 

Μεγή: http://www.iefimerida.gr/node/97949#ixzz2fWyJtyPZ 

Πην θειί ηξεηο ΔΙΑΚίηεο (4/04/13) 

Οξία πξφζσπα ζπλέιαβε ζήκεξα ε Ώζηπλνκία γηα ηα επεηζφδηα ρζεο ζην Βπξσπατθφ παλεπηζηήκην 

Ζχπξνπ. Μξφθεηηαη γηα κέιε ηνπ ΒΗΏΘ, ηα νπνία ππεδείρζεζαλ απφ θνηηεηέο, φηη ζπκκεηείραλ ζηα 

ρζεζηλά ζνβαξά επεηζφδηα. 

 

Λη ηξεηο θαηεγνξνχληαη γηα θνηλή επίζεζε, δηαηάξαμε θνηλήο εζπρίαο, θαη επίζεζε κε πξφθιεζε 

ζσκαηηθήο βιάβεο. Ώλακέλεηαη λα νδεγεζνχλ αχξην ελψπησλ ηνπ Αηθαζηεξίνπ. Ώξρηθά ζπλειήθζε 

λεαξφο απφ ηε Ηεπθσζία, θαη αξγά ην απφγεπκα ε Ώζηπλνκία πξνρψξεζε ζε άιιεο δχν ζπιιήςεηο, ελφο 

21ρξνλνπ θαη ελφο 24ρξνλνπ απφ ηε Ηεκεζφ. 

 

Οα επεηζφδηα ζεκεηψζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο Γεληθήο Ξπλέιεπζεο ηεο θνηηεηηθήο Έλσζεο ζην Βπξσπατθφ 

Μαλεπηζηήκην Ηεπθσζίαο. Δ ζπκπινθή άξρηζε ιίγν κεηά ηηο ηξεηο ην απφγεπκα θαη ελψ ε ζπλέιεπζε 

πξαγκαηνπνηείην κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηηθψλ νξγαλψζεσλ Μξσηνπνξία, Μξννδεπηηθή θαη ηνπ 

ΒΗΏΘ. Ξεκεηψλεηαη φηη ην ΒΗΏΘ, αξλήζεθε θάζε εκπινθή ζηα επεηζφδηα. 

 

Ξχκθσλα κε ηα ρζεζηλά ξεπνξηάδ, ζηειέρε θαη κέιε ηνπ ΒΗΏΘ θέξνληαη λα επηηέζεθαλ κε μχια θαη 

πέηξεο ελαληίνλ ζπγθεληξσκέλσλ θνηηεηψλ ηεο Φ.Ζ. Μξσηνπνξία, πνπ βξίζθνληαλ ζε θεξθίδα ηνπ 

ακθηζεάηξνπ ηνπ Μαλεπηζηεκίνπ, φπνπ δηεμαγφηαλ ε Γεληθή Ξπλέιεπζε ηνπ θνηηεηψλ. 

Ώπφ ηελ επίζεζε αξθεηνί θνηηεηέο ηξαπκαηίζηεθαλ ελψ ηξείο απφ απηνχο δηαθνκίζηεθαλ ζην λνζνθνκείν 

Ηεπθσζίαο φπνπ αθνχ έηπραλ ησλ πξψησλ βνεζεηψλ πήξαλ εμηηήξην. 

 

Μξνθιήζεθε αλαζηάησζε θαη δεκηέο ζηελ αίζνπζα, φπνπ δηεμαγφηαλ ε ζπλέιεπζε. Θέιε ηεο αζηπλνκίαο 

έζπεπζαλ γηα ζρεηηθέο έξεπλεο θαη αλαθξίζεηο. 

 

Μεγή: 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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Θύπξνο: Θεζκηθή βία θαηά ησλ κεηαλαζηξηώλ γπλαηθώλ (26/07/13) 

 
26/07/2013 

 

Δ  θνηλσλία κέλεη άθσλε κε ηα πξφζθαηα πεξηζηαηηθά θαηά κεηαλαζηξηψλ, ηφζν ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ 

φζν θαη θξαηψλ κειψλ ηεο ΒΒ. Οα πεξηζηαηηθά αθνξνχλ ηελ παξάλνκε απέιαζε γπλαίθαο απφ ηελ 

Λπθξαλία, ελψ είλαη αλαγλσξηζκέλν  ζχκα εκπνξίαο αλζξψπσλ, ηελ παξάλνκε απέιαζε γπλαίθαο απφ 

ηε Ννπκαλία, ελψ εθδφζεθε δηάηαγκα ηνπ Ώλσηάηνπ Αηθαζηεξίνπ γηα απνηξνπή απέιαζεο ηεο, θαη ηέινο 

ηνλ μπινδαξκφ άιιεο γπλαίθαο απφ ηε Ννπκαλία, εγθχνπ, κε απνηέιεζκα λα απνβάιεη ην κσξφ. 

Ξχκθσλα κε ηα φζα είδαλ ην θψο ηεο δεκνζηφηεηαο: 

Δ γπλαίθα απφ ηελ Λπθξαλία είλαη αλαγλσξηζκέλν ζχκα εκπνξίαο αλζξψπσλ, ε νπνία βνήζεζε ην 

θξάηνο λα νδεγήζεη ηδηνθηήηε θακπαξέ ζηε θπιαθή. Ώληί γηα επαλαπαηξηζκφ ηνπ ζχκαηνο κε αζθάιεηα, 

φπσο εμάιινπ νξίδεηαη ζηελ θππξηαθή λνκνζεζία θαη φιεο ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ ε Ζχπξνο έρεη 

θπξψζεη, ην Ππνπξγείν Βζσηεξηθψλ θαη ην Οκήκα Ώξρείνπ Μιεζπζκνχ θαη Θεηαλάζηεπζεο πξνζρψξεζαλ 

ζηελ απέιαζή ηεο. 

Δ γπλαίθα απφ ηε Ννπκαλία, ε νπνία βξηζθφηαλ  ζηελ Ζχπξν απφ ην 2006, είρε ζπιιεθζεί γηα απέιαζε 

επεηδή ζεσξήζεθε χπνπηε γηα ηέιεζε εηθνληθνχ γάκνπ. Ον Ώλψηαην Αηθαζηήξην φκσο απέηξεςε ηελ 

απέιαζή ηεο κε δηάηαγκα ηνπ. Ον Οκήκα Ώξρείνπ Μιεζπζκνχ θαη Θεηαλάζηεπζεο, κε ηε ζπκθσλία ηνπ 

Ππνπξγνχ  Βζσηεξηθψλ εμέδσζε  εθ λένπ δηάηαγκα ζχιιεςεο θαη απέιαζεο κε απνηέιεζκα λα απειαζεί, 

αγλνψληαο πιήξσο ην δηάηαγκα ηνπ Ώλσηάηνπ Αηθαζηεξίνπ. 

Ώλαθνξηθά κε ηνλ μπινδαξκφ ηεο εγθχνπ γπλαίθαο απφ ηε Ννπκαλία, έγηλε πξηλ απφ κεξηθνχο κήλεο 

αιιά ην πεξηζηαηηθφ  πέξαζε απαξαηήξεην. Ξπγθεθξηκέλα, 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 Οκήκαηνο Ώξρείνπ 

Μιεζπζκνχ θαη Θεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ Ππνπξγείνπ Βζσηεξηθψλ, θαζψο θαη ηεο Ώζηπλνκίαο, 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. Ξεκεηψλεηαη φηη ηα πην πάλσ πεξηζηαηηθά είλαη κφλν νη πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ δεη  ην θσο ηεο 

δεκνζηφηεηαο. Μαξφια απηά, είλαη κηα έλδεημε ηεο εθηεηακέλεο παξαβίαζεο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηελ Ζχπξν. 

Οέηνηεο πξαθηηθέο είλαη αληίζεηεο πξνο ηελ αξρή ηνπ  θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηελ αξρή ηεο πξνάζπηζεο θαη 

ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο ηζφηεηαο. 

Γεηνχκε απφ ηε Γεληθή Βηζαγγειία, ην Ώλψηαην Αηθαζηήξην θαη ην Ώξρεγείν Ώζηπλνκίαο λα ιάβνπλ φια 

ηα λφκηκα απαξαίηεηα κέηξα θαη λα ζηακαηήζεη ακέζσο ε ζεζκηθή βία θαηά ησλ κεηαλαζηξηψλ γπλαηθψλ. 

Οαπηφρξνλα αλεζπρνχκε γηα ηε ζέζε ηεο θπβέξλεζεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, θαη ησλ δηθαησκάησλ  ησλ κεηαλαζηξηψλ  γπλαηθψλ εηδηθφηεξα. 

 

Ον Αειηίν Οχπνπ ζπλππνγξάθνπλ νη αθφινπζνη νξγαληζκνί: 

• Θεζνγεηαθφ Ελζηηηνχην Θειεηψλ Ζνηλσληθνχ Φχινπ (MIGS) 

• Ξνζηαιηζηηθή Γπλαηθεία Ζίλεζε 

• Ζίλεζε γηα Εζφηεηα, Ξηήξημε, Ώληηξαηζηζκφ (ΖΕΞΏ) 
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• Λξγάλσζε Μξνζηαζίαο Θπκάησλ Ξεμνπαιηθήο ΐίαο θαη Βθκεηάιιεπζεο, ΞΟΕΓΘΏ 

• Ζππξηαθφο Ξχλδεζκνο Ληθνγελεηαθνχ Μξνγξακκαηηζκνχ 

 

Μεγή: 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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Ν Ησλάο δελ βιέπεη θαζηζηηθέο νξγαλώζεηο – εζληθηζκό (17/09/13) 

Οξίηε, 17 Ξεπηεκβξίνπ 

Ηεπθσζία: Αελ ππάξρνπλ λενθαζηζηηθέο θηλήζεηο ζηελ Ζχπξν, νχηε νξγαλψζεηο πνπ δηαθαηέρνληαη απφ 

άθξαην εζληθηζκφ ή πξνσζνχλ είηε ηνλ ξαηζηζκφ είηε ηελ μελνθνβία. Ξ‟ απηή ηελ απφιπηε ηνπνζέηεζε 

πξνέβε γξαπηψο ζηε ΐνπιή ν ππνπξγφο Αηθαηνζχλεο Εσλάο Ιηθνιάνπ, κεηά απφ ζρεηηθή εξψηεζε ηνπ 

βνπιεπηή Γηψξγνπ Μεξδίθε κε ηελ νπνία εκκέζσο πιελ ζαθψο θαινχζε ηνλ Ππνπξγφ λα ηνπνζεηεζεί 

γχξσ απφ ηε δξάζε ηνπ Β.ΗΏ.Θ. (Βζληθνχ Ηατθνχ Θεηψπνπ). 

Ώπηφ, ηνπιάρηζηνλ, ζπλάγεηαη απφ ηε δηαηχπσζε ηεο εξψηεζεο ηνπ θ. Μεξδίθε πνπ ζηάιζεθε ζηνλ 

ππνπξγφ Αηθαηνζχλεο θαη έρεη σο εμήο: «Έρσ πιεξνθνξεζεί φηη ε Γαιιία, κεηά απφ κία πξφζθαηε 

ζαλαηεθφξα επίζεζε απφ θαζηζηηθά ζηνηρεία, ζα πξνρσξήζεη ζε λνκνζεηηθή απαγφξεπζε ηεο δξάζεο 

νξγαλψζεσλ πνπ πξνσζνχλ ηνλ ξαηζηζκφ, ηελ μελνθνβία, ηνλ άθξαην εζληθηζκφ θαη ηε βία θαη 

ηαπηφρξνλα ακθηζβεηνχλ ηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο θαη πξνσζνχλ ηελ θαηάιπζε ηεο δεκνθξαηίαο 

θαη ηα πξφηππα θαζεζηψησλ πνπ έρνπλ αηκαηνθπιίζεη ηελ αλζξσπφηεηα, φπσο ν θαζηζκφο θαη ν 

λαδηζκφο. Ώπηέο είλαη νη απφςεηο ησλ Γάιισλ θπβεξλεηηθψλ αξκνδίσλ. 

Μαξαθαιψ ηνλ αξκφδην ππνπξγφ λα πιεξνθνξήζεη ηε ΐνπιή αλ πξνβιεκαηίδεη ηελ Ζππξηαθή 

Αεκνθξαηία ε αλάπηπμε λενθαζηζηηθψλ θηλήζεσλ ζηελ Ζχπξν θαη αλ παξαθνινπζεί ηηο ελέξγεηεο άιισλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ». Δ απάληεζε πνπ δφζεθε ζηε ΐνπιή απφ ηνλ Εσλά Ιηθνιάνπ, εκεξνκελίαο 

11/9/2013, αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ: «Ον Γξαθείν Ζαηαπνιέκεζεο Αηαθξίζεσλ ηεο Ώζηπλνκίαο δηαηεξεί 

αξρείν ππνζέζεσλ/πεξηζηαηηθψλ ξαηζηζηηθήο θχζεσο ή κε ξαηζηζηηθφ θίλεηξν. Ξχκθσλα κε ηελ 

πιεξνθφξεζε πνπ ιακβάλνπκε απφ ηελ Ώζηπλνκία, δελ δχλαηαη λα ηεθκεξησζεί ε ζχλδεζε 

νπνηαζδήπνηε νξγάλσζεο ζηελ Ζχπξν 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». 

Θε ηνλ θ. Ιηθνιάνπ λα δηαβεβαηψλεη ηνπο βνπιεπηέο, ζηελ θαηαθιείδα ηεο επηζηνιήο ηνπ, φηη ν 

ξαηζηζκφο θαη ε μελνθνβία ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ άθξαηνπ εζληθηζκνχ θαη ηεο βίαο είλαη θαηλφκελα 

ηα νπνία παξαθνινπζνχληαη ζηελά απφ ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηεο Ώζηπλνκίαο θαη ζπλππνινγίδνληαη ζηα 

πιαίζηα πξφιεςεο θάζε κνξθήο εγθιήκαηνο. 

Μξνζζέηνληαο, παξάιιεια, φηη έρεη πηνζεηεζεί θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ην Γξαθείν ηεο Βπηηξφπνπ 

Αηνηθήζεσο, έγγξαθν πνιηηηθήο ηεο Ώζηπλνκίαο γηα αληηκεηψπηζε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο ξαηζηζηηθήο 

βίαο, ηεο μελνθνβίαο θαη ησλ δηαθξίζεσλ, ζην νπνίν πξνβιέπνληαη δηαηάμεηο γηα επεμεξγαζία θαη 

αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ. 

 

Γξάθεη: Θηράιεο Ραηδεζηπιηαλνχ 

 

Μεγή: http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/162239/o-ionas-den-vlepei-fasistikes-

organoseis-ethnikismo 
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Δίκαζηε ε Σξπζή Απγή ηεο Θύπξνπ ιέεη ην ΔΙΑΚ (20/09/13) 

Σκή παξαδνρή 

 

Μαξαζθεπή, 20 Ξεπηεκβξίνπ 2013 

 

Ηεπθσζία: Ξηελ σκή παξαδνρή φηη ην Βζληθφ Ηατθφ Θέησπν (ΒΗΏΘ) απνηειεί ηελ εθδνρή ηεο Ρξπζήο 

Ώπγήο ζηελ Ζχπξν, πξνρψξεζε εθπξφζσπνο ηνπ ΒΗΏΘ. Θηιψληαο ρζεο ζηελ πξσηλή ελεκεξσηηθή 

εθπνκπή ηνπ Ξίγκα «Μξσηνζέιηδν» δήισζε επί ιέμεη: «Βίκαζηε ε “Ρξπζή Ώπγή” ηεο Ζχπξνπ θαη λα ζαο 

ελεκεξψζσ φηη φηαλ μεθίλεζε ην Βζληθφ Ηατθφ Θέησπν, θαηαηέζεθε αξρηθψο ε νλνκαζία “Ρξπζή Ώπγή”, 

ε νπνία, φκσο, δελ έγηλε απνδεθηή απφ ην Ππνπξγείν Βζσηεξηθψλ, γη‟ απηφ θαη πξνρσξήζακε ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ Βζληθνχ Ηατθνχ Θεηψπνπ. Αελ ην έρνπκε θξχςεη πνηέ φηη έρνπκε άξηζηε ζπλεξγαζία κε 

ηε “Ρξπζή Ώπγή”, φηη ην ζεσξνχκε αδειθηθφ θίλεκα…». 

 

Ξηελ ηζηνζειίδα ηνπ ην ΒΗΏΘ θαηεγνξεί ηνλ βνπιεπηή Γηψξγν Μεξδίθε φηη κε ηελ εξψηεζε πνπ έζεζε 

ζηνλ ππνπξγφ Αηθαηνζχλεο, πξνζπαζεί έκκεζα λα πνηληθνπνηήζεη ην ΒΗΏΘ. 

«Λ παληθφο ηνπ θππξηαθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηηο πξννπηηθέο αλφδνπ ηνπ ιατθνχ εζληθηζηηθνχ 

θηλήκαηνο ζηελ Ζχπξνκ φπσο θαίλεηαη, δελ θξχβεηαη νχηε θαη απφ ηα “κηθξά” θφκκαηα ηνπ 

θαηεζηεκέλνπ», αλαθέξεη, κεηαμχ άιισλ, ην ΒΗΏΘ. 

 

 

Γηεπθξηλίζεηο Ησλά Ληθνιάνπ κεηά ηηο επηθξίζεηο 

 

Ξε δηεπθξηληζηηθή γξαπηή δήισζε πξνέβε ρζεο ν ππνπξγφο Αηθαηνζχλεο Εσλάο Ιηθνιάνπ, κεηά ην θχκα 

αληηδξάζεσλ πνπ πξνθάιεζε ην πεξηερφκελν ηεο γξαπηήο απάληεζεο πνπ απέζηεηιε πξν εκεξψλ ζηε 

ΐνπιή, φπνπ νχηε ιίγν – νχηε πνιχ παξνπζίαδε ηελ Ζχπξν 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. Λ θ. Ιηθνιάνπ θάλεη ιφγν ζηε γξαπηή ηνπ δήισζε γηα 

παξεξκελεία, ηελ νπνίαλ απνδίδεη ζε θαθή δηαηχπσζε ησλ γξαθφκελψλ ηνπ ζηελ επηζηνιή. Ζνληνινγίο, 

θηαίλε νη ππάιιεινη.  

 

Βηδηθφηεξα, ν βνπιεπηήο Γηψξγνο Μεξδίθεο θάιεζε κέζσ ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νδνχ ηνλ θ. Ιηθνιάνπ λα 

ηνπνζεηεζεί γχξσ απφ ηε δξάζε ηνπ Β.ΗΏ.Θ. (Βζληθνχ Ηατθνχ Θεηψπνπ). «Μαξαθαιψ ηνλ αξκφδην 

ππνπξγφ λα πιεξνθνξήζεη ηε ΐνπιή αλ πξνβιεκαηίδεη ηελ Ζππξηαθή Αεκνθξαηία ε αλάπηπμε 

λενθαζηζηηθψλ θηλήζεσλ ζηελ Ζχπξν θαη αλ παξαθνινπζεί ηηο ελέξγεηεο άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ», 

έγξαςε, κεηαμχ άιισλ, ζηελ εξψηεζή ηνπ ν θ. Μεξδίθεο. 

Γηα λα ιάβεη απφ ηνλ ππνπξγφ Αηθαηνζχλεο ηελ εμήο απάληεζε, ηελ πεξαζκέλε Αεπηέξα: «Ον Γξαθείν 

Ζαηαπνιέκεζεο Αηαθξίζεσλ ηεο Ώζηπλνκίαο δηαηεξεί αξρείν ππνζέζεσλ/πεξηζηαηηθψλ ξαηζηζηηθήο 

θχζεσο ή κε ξαηζηζηηθφ θίλεηξν. 

 

Ξχκθσλα κε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ ιακβάλνπκε απφ ηελ Ώζηπλνκία, δελ δχλαηαη λα ηεθκεξησζεί ε 

ζχλδεζε νπνηαζδήπνηε νξγάλσζεο ζηελ Ζχπξν 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». 

 

Θεηά 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 Β.ΗΏ.Θ. ηα 

κέιε ηνπ νπνίνπ, παξεκπηπηφλησο, δελ θξχβνπλ ην ηη πξεζβεχνπλ, ν ππνπξγφο Αηθαηνζχλεο Εσλάο 

Ιηθνιάνπ πξνέβε ρζεο ζε δηεπθξηληζηηθή γξαπηή δήισζε: «Λκνινγνπκέλσο, ε απάληεζε ηνπ 

ππνπξγείνπ ζηελ ελ ιφγσ εξψηεζε ηνπ βνπιεπηή κπνξνχζε λα παξεξκελεπζεί, φπσο θαη έγηλε». 

«Ον γεγνλφο φηη δελ δχλαηαη λα ηεθκεξησζεί ε ζχλδεζε νπνηαζδήπνηε νξγάλσζεο ζηελ Ζχπξν 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. Ιηθνιάνπ. Αηαβεβαηψλνληαο, παξάιιεια, φηη ε ζαθήο ζέζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ ίδηνπ 

πξνζσπηθά είλαη φηη θακία αλνρή δελ πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη ζε ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο.  

 

Γξάθεη: Θηράιεο Ραηδεζηπιηαλνχ 

 

Μεγή: 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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ΞΟΝΘΑΡΑΟΘΡΗΘΈΠ ΠΖΚΔΗΏΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΞΟΗΑΘΌ ΦΑΠΗΠΚΌ (29/09/13) 

SEPTEMBER 29, 2013 

 

<<1.     Ξηελ Ζχπξν ε είδεζε γηα ηε ζχιιεςε ηνπ Θηραινιηάθνπ θαη ηεο ζπείξαο ηνπ κφλν ζην δειηίν 

ησλ 12 ηα κεζάλπρηα ηνπ Ξαββάηνπ (28/09/2013) αμηνινγήζεθε λα παίμεη πξψηε απφ ην θξαηηθφ ΝΕΖ.  

2.    Ξην ηδησηηθφ MEGA Ζχπξνπ φηαλ αλαθνηλσλφηαλ ε έθνδνο ηεο αζηπλνκίαο ζηα γξαθεία ηεο Ρξπζήο 

Ώπγήο 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 Ρξπζή 

Ώπγή». 

 

3.    Ξην ηδησηηθφ ΞΕΓΘΏ ν εθπξφζσπνο ηνπ ΒΗΏΘ (αδειθήο θιίθαο ηεο Ρξπζήο Ώπγήο ζηελ Ζχπξν) 

πξνζθαιείηαη ζπρλά ππθλά γηα λα εμεγήζεη ηηο ζέζεηο ηνπ «θφκκαηνο» ηνπ. 

4.    Ξε φια αλεμαηξέησο ηα θππξηαθά ηειενπηηθά θαλάιηα θξαηηθά θαη ηδησηηθά, θάζε εζληθφ-ξαηζηζηηθή 

δήισζε ηνπ Ώξρεγνχ ηεο Ζππξηαθήο Βθθιεζίαο πξνβάιιεηαη θαζεκεξηλά σο επαγγέιην.>> 

Μεγή 

 

5. Θεηά ηελ δνινθνλία ηνπ Μ. Φχζζα ν πξφεδξνο ηνπ ΒΗΏΘ εκθαλίζηεθε 3 θνξέο ζην Ξίγκα, 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 Ρξίζηνπ (π.ρ. ”Λη 

εζληθηζηέο ήηαλ απηνί πνπ πνιέκεζαλ ελαληίνλ ησλ θαηαρηεηψλ ζηνλ ΐ‟ Μαγθφζκην ζηελ Βιιάδα”). 

Ώπνθνξχθσκα ηα ζρφιηα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ηνπ Ξίγκα Μ. Αεκφπνπινπ: ”Λ ιφγνο πνπ έθπγα ην 2000 

απφ θεη πνπ έκελα, ζηνλ Ώγην Μαληειεήκνλα, θαη ήξζα Ζχπξν, είλαη γηαηί δελ κπνξνχζα λα 

θπθινθνξήζσ ζηελ γεηηνληά κνπ” (12.43)…  ”Μξηλ ηηο ηειεπηαίεο εθινγέο, πήγα ζηελ πεξηνρή…Άιιν 

πξάγκα! Ζαζάξηζε!!.. ηη έγηλε ξε παηδηά; Ρξπζή Ώπγή κνπ ιέλε…εθάξκνζε ηνπο λφκνπο” (13.35) 

 

6. Θεηά ηελ ζχιιεςε ησλ ζηειερψλ ηεο Ρξπζήο Ώπγήο, ε θππξηαθή εθεκεξίδα ”Ώιήζεηα” θπθινθφξεζε 

άξζξν κε ηνλ εμήο ηίηιν: ”Μξνδηαγξάθεηαη κηα λχρηα θφιαζε-Μιεγσκέλν ζεξίν ε Ρξπζή Ώπγή” 

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 

Ρ.Ώ., 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. Δ εθηίκεζε απηή είλαη ηεο ίδηαο 

ηεο ”Ώιήζεηαο” κηαο θαη δελ έπεζε ζηε αληίιεςε καο παξφκνην άξζξν απφ ειιεληθά κκε. 

 

7.  Οελ 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 Ρξπζήο Ώπγήο, ην θξαηηθφ θαλάιη 

απνθάζηζε λα ππνβηβάζεη ηελ ζεκαζία ηνπ ηεξαξρψληαο ηηο εηδήζεηο ηνπ κε πξψηε είδεζε ηνλ Μξφεδξν 

ζηελ Λκνγέλεηα, αθνινχζεζε  ην “Happy birthday Mr President” . 

 

8. Λ ππνπξγφο Βζσηεξηθψλ Ξ. Ράζηθνο δειψλεη φηη ”θάζε αιινδαπφο πνπ βξίζθεηαη ζηελ Ζχπξν 

παξάλνκα ζηεξεί απφ έλαλ Ζχπξην πνιίηε έλα θνκκάηη ςσκί” 

 

9. Ον θξάηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ξεηνξηθά ζαλ αθνξκή ηνπο αιινδαπνχο, μειψλεη ζηαδηαθά ην δηθαίσκα 

ζηελ δεκφζηα πγεία. 

 

10. Θηα βδνκάδα πξηλ ηελ δνινθνλία θαη πξηλ ην ΒΗΏΘ δειψζεη ”είκαζηε ε Ρξπζή Ώπγή ηεο Ζχπξνπ”, ν 

ππνπξγφο Αηθαηνζχλεο δειψλεη επίζεκα ζηελ βνπιή φηη ”δελ ππάξρνπλ λενθαζηζηηθέο θηλήζεηο ζηελ 

Ζχπξν, νχηε νξγαλψζεηο πνπ δηαθαηέρνληαη απφ άθξαην εζληθηζκφ ή πξνσζνχλ είηε ηνλ ξαηζηζκφ είηε 

ηελ μελνθνβία.” 

 

11. Ον ππνπξγείν Μαηδείαο, 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. 

Ώπηά είλαη κφλν κεξηθά απφ ηα πεξηζηαηηθά ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ γχξσ απφ ην δήηεκα ηνπ θαζηζηηθνχ 

θαηλνκέλνπ ζηελ Ζχπξν κε πνιχ πξφζθαηε ηελ πξνζπάζεηα ησλ θππξηαθψλ κκε λα θαλνχλ 

βαζηιηθφηεξνη ηνπ βαζηιέσο: Οελ ζηηγκή πνπ ηα ελ Βιιάδη κκε ην γχξηζαλ ζηνλ αληηθαζηζκφ, ηα 

θππξηαθά δίλνπλ πεξηζζφηεξν φζν πνηέ βήκα ζην Βιάκ λα πεη ν,ηη ζέιεη. Λ πξφεδξνο ηνπ Βιακ 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” Θπισλάο – Θέγθα). Δ ηαχηηζε κεγάινπ κέξνπο 

ηνπ αζηηθνχ ηχπνπ κε ην δφγκα Αελ Κερλψ (Θπισλάο – Θέγθα) 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 (Ώξρηεπίζθνπνο, Εσλάο) είηε κε 

κνξθή Βιακ είηε κε άιιεο πνην ζπγθεθαιπκκέλεο κνξθέο, ζε πεξηφδνπο φπνπ ππάξρεη ην ελδερφκελν ην 

εξγαηηθφ θίλεκα λα εκθαλίζεη δηάζεζε λα αγσληζηεί θαη λα ζπζπεηξσζεί. 

 

Ώπηφ πνπ είλαη πξνθαλέο δελ είλαη κφλν ε απξνθάιππηε πξνψζεζε ηνπ θππξηαθνχ παξαξηήκαηνο ηεο 

Ρξπζήο Ώπγήο 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. 

 

Δ δηάδνζε ηνπ θαζηζκνχ θαη ζηνηρείσλ ηνπ (εζληθηζκφο, ξαηζηζκφο, κηζαιινδνμία, ππνηαγή ζηηο αλάγθεο 

ηνπ θεθαιαίνπ) δελ γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ κηα κηθξή αθξαία πνιηηηθή νξγάλσζε (βι. Βιακ) νχηε απφ 

νπηζζνδξνκηθέο, ακφξθσηεο θαη επηθίλδπλεο κάδεο φπσο ηζρπξίδεηαη ζπρλά ε θηιειεχζεξε ζεψξεζε. 

Ξπζζίηηα ”κφλν γηα Έιιελεο” έρνπλ θάλεη θαη θάλνπλ θαη ΘΖΛ θαη άιιεο νξγαλψζεηο κε ηελ αηγίδα 

επηθαλψλ παξαγφλησλ θαη ππφ ηνλ καλδχα ”ζπλαπιηψλ αιιειεγγχεο”. Οελ αλάγθε πεξηνξηζκνχ ηεο 

δεκνθξαηίαο γηα ράξελ ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ, ηεο ”αλάπηπμεο” ηελ έρνπλ δηαιαιήζεη 

πξσηίζησο ”δεκνθξαηηθνί θηιειεχζεξνη” (βι. ηνλ θηιειεχζεξν ”Ξηξνβνιηψηε” λα θαιεί, νπζηαζηηθά, ζε 

πξαμηθφπεκα: ”ηαλ ε δεκνθξαηία θηάλεη ζηα φξηα ηεο”). Ήηαλ ν βνπιεπηήο ηνπ ΑΔΞΠ Ρ. Ξηπιηαλίδεο 

πνπ δήισζε ηελ λχρηα ησλ εθινγψλ ”αο ηνικήζεη ηψξα θάπνηνο λα απεξγήζεη”. Λ 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. Λη 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. Λ θαζηζκφο δελ αξρίδεη θαη δελ ηειείσλεη κε ην Βιάκ 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 Βιάκ, δελ θαίλεηαη 

θαζφινπ αθξαίν ζηα απηηά ησλ Ζππξίσλ, γηαηί φλησο δελ είλαη ηίπνηα θαηλνχξγην. Ώθνχγεηαη 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 Βιάκ, 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. Ξην δήηεκα ηεο ηδενινγηθήο δνπιεηάο, νη θαζίζηεο έρνπλ λα θαηέβνπλ έλα 

θαηήθνξν…Βκείο έρνπκε λα αλέβνπκε έλα βνπλφ. 

 

 

Μεγή: 

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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ΠΛΈΣΔΗΑ ΠΡΗΠ ΠΖΚΔΗΏΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΞΟΗΑΘΌ ΦΑΠΗΠΚΌ (08/10/13) 

 

OCTOBER 8, 2013 

 

Ξην πξνεγνχκελν άξζξν γηα ηνλ θαζηζκφ εθθξάζακε ηελ εμήο ζέζε: 

”Δ 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. 

Βιακ) νχηε απφ νπηζζνδξνκηθέο, ακφξθσηεο θαη επηθίλδπλεο κάδεο φπσο ηζρπξίδεηαη ζπρλά ε 

θηιειεχζεξε ζεψξεζε [...] Λ 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. Ώπηνί είλαη νη ζψθξνλεο 

άλζξσπνη ηνπ πλεχκαηνο, δελ αλήθνπλ ζηα δχν άθξα. Βίηε ζαλ αθέιεηα, είηε ζαλ ππνθξηζία, ν ξφινο 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ πξνψζεζε ηνπ θαζηζκνχ  μεζθεπάδεηε ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία…. 

Ξε έλα απφ ηα ηειεπηαία ηνπ άξζξα ζηελ θππξηαθή ”Ζαζεκεξηλή” θαη ζην κπινγθ ηνπ κε ηνλ ηίηιν ”Ια 

δησρζεί αιιά λα κελ θηκσζεί ε Ρξπζή Ώπγή”, ν γλσζηφο αξζξνγξάθνο θ. Μεξζηάλεο καο παξνπζηάδεη 

έλα έμνρν δείγκα απηνχ πνπ αλαιχνπκε. Ππνζηεξίδεη φηη ε Ρ.Ώ. θαη ην Βιακ 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: 

” Δ θίκσζε δελ εμππεξεηεί ηίπνηε. Ώληίζεηα, ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, αλαγθάδεη ηηο νξγαλψζεηο λα 

νδεγνχληαη ζε πην ππφγεηεο (θαη ελδερνκέλσο, αθξαίεο) ιχζεηο γηα ην πξφβιεκά ηνπο [...] 

 

Μάλσ απφ φια φκσο, ε Ρξπζή Ώπγή θαη ν ΒΗΏΘ έρνπλ έλα ξφιν ζηελ θνηλσλία. Ώλαγθάδνπλ ηνπο 

ππφινηπνπο, εκάο πνπ δελ ηνπο αληέρνπκε, λα δνχκε πνχ πήγακε ιάζνο. Ώζθνχλ πίεζε ζηε «ζνβαξή» 

πνιηηηθή λα ζνβαξεπηεί [...] Δ «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 Ρ.Ώ. λα κηιά– λα αξρίζνπκε λα 

αθνχκε πην πξνζεθηηθά[...] 

 

Γη απηφ κφλν θαιφ έρεη λα καο θάλεη ν ιφγνο ηεο Ρξπζήο Ώπγήο, θηάλεη λα αθνχζνπκε πξνζεθηηθά: 

Ώπνθαιχπηεη φια καο ηα θνπζνχξηα σο θνηλσλία θαη σο έζλνο.” 

 

Αελ δηαθσλνχκε  φηη φλησο απνθαιχπηεη πνιιά απφ ηα θνπζνχξηα ηεο θνηλσλίαο, δείρλεη ηη 

θαιιηεξγήζεθε ηφζν θαηξφ απφ ηνπο ηδενινγηθνχο κεραληζκνχο. Ώιιά πξαγκαηηθά ρξεηαδφκαζηε λα 

αθνχζνπκε θη άιια; έρνπλ πνιιά αθφκα λα καο ”κάζνπλ” ην Βιακ θαη ε Ρ.Ώ.; Αελ ηνπ ο θαηαιάβε αθφκε 

ν θ. Μεξζηάλεο θαη ζέιεη λα αθνχζεη θη άιια;  Μάλησο απφ φηη έρνπκε δεη κέρξη ηψξα δελ θαίλεηαη λα 

έκαζε θαη πνιιά απφ απηνχο: ζν πεξηζζφηεξε πξνβνιή έπαηξλε ε Ρ.Ώ. 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. 

 

Ώιιά ην θαιχηεξν ην αθήζακε γηα ηειεπηαίν. Ξηελ αξρή ηνπ άξζξνπ ρξεζηκνπνηεί ην εμήο ηζηνξηθφ 

παξάδεηγκα: ”ηαλ φκσο ν Ζιεκαλζφ έθεπγε απφ ηε θπιαθή γηα ηελ Ώκεξηθή, ήηαλ έλαο αθφκα λεαξφο 

αθξαίνο αξηζηεξφο πνπ ελνρινχζε επηθίλδπλα ην θαζεζηψο ηνπ αλίθαλνπ εγέηε ηεο ηαιαηπσξεκέλεο 

Γαιιίαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1860 [...] ηαλ θίκσλαλ ηνλ Ζιεκαλζφ θαη ηνλ έζηειιαλ ζηε Θαδάο, δελ 

πξνέβιεπε θαλέλαο πσο ην 1918 ζα ηνλ απνθαινχζαλ «παηέξα ηεο λίθεο» φηαλ ζα παλεγχξηδαλ ην 

ηέινο ηνπ Ώ΄ Μαγθνζκίνπ. Δ θίκσζε δελ εμππεξεηεί ηίπνηε…” 

Οη ζέιεη λα πεη κε απηή ηελ αλαινγία; Μσο ζα κπνξνχζακε λα εθιάβνπκε, ζε ζρεζε κε ην Βιακ θαη ηελ 

Ρξπζή Ώπγή, έλαλ θαηαδησθφκελν απφ ηελ Γαιιία αληηθξνλνχληα πνπ θαηέιεμε λα γίλεη πξσζππνπξγφο 

ηεο ρψξαο; 

 

Λπνηνζδήπνηε ινγηθά ζθεπηφκελνο αλαγλψζηεο βγάδεη ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: Ια κελ θηκσζνχλ Βιακ-

Ρ.Ώ., κπνξεί λα βγάινπλ κεγάινπο κειινληηθνχο εγέηεο. Δ παηξίδα ζα επσθειεζεί ελψ ζα θηλδπλέπζεη 

λα ράζεη θάπνηνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηελ νδεγήζνπλ ζηνλ ζξίακβν (φπσο ν Ζιεκαλζφ πνπ νδήγεζε 

ηελ Γαιιία λα ληθήζεη ηνλ Ώ‟ Μαγθφζκην) αλ ηνπο θηκψζεη. Ώθφκα 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. Εδέεο πνπ 

πξνσζνχζαλ, ζε θάπνην βαζκφ, αλάγθεο θαη ζπκθέξνληα ηνπ Γαιιηθνχ ιανχ. ηαλ ν Ζιεκαλζφ 
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θηκψζεθε, εμέθξαδε πάλσ θάησ θάηη δίθαην θαη άμην λα αθνπζηεί θαη λα πηνζεηεζεί. Ώπηφ θάλεη ην Βιακ; 

Ώπηφ θάλεη ε Ρξπζή Ώπγή; εθθξάδνπλ κέζα απφ ηνλ ιφγν ηνπο (φρη έκκεζα δείρλνληαο πφζν άζιηνη 

είλαη, αιιά άκεζα φπσο ν Ζιεκαλζφ) απηά πνπ είλαη αλάγθε λα γίλνπλ; 

 

Π.Γ.  1. Θέζε πνπ δελ παξαιείπνπκε λα εθθξάδνπκε ζηελ Ώγθάξξα 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). Βίλαη κηα ηάζε πνπ ηελ παξάγεη ην ζχζηεκα γηα λα κπνξέζεη λα ζπλερίζεη απξφζθνπηα ηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπ. Δ 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. Ώπηή 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. Ον 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. 

 

 

Μεγή: 

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/  

 

 

 

Απνθάιπςε: Ζ Σξπζή Απγή ρξεκαηνδνηεί θαη ην ΔΙΑΚ! Απηό δήισζαλ 
Θαζηδηάξεο θαη Καηζαηόπνπινο! (25/10/13) 

Μαξαζθεπή, 25 Λθησβξίνπ 2013 

 

Γλσξίδακε φηη Ρξπζή Ώπγή θαη ΒΗΏΘ είλαη αδειθά θφκκαηα, αιιά αγλννχζακε ην γεγνλφο φηη κέξνο απφ 

ηε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Ηατθνχ Ξπλδέζκνπ Ρξπζή Ώπγή, θαηαιήγεη ζηα ηακεία ηνπ ΒΗΏΘ! 

Θέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο, νη Ρξπζαπγίηεο βνπιεπηέο Ζαζηδηάξεο θαη Θαηζαηφπνπινο θξφληηζαλ λα καο 

ελεκεξψζνπλ, φπσο ζα δείηε θαη ζην ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ηελ πνιηηηθή εθπνκπή ηνπο ζηε ζειίδα 

ηνπο θφκκαηνο, φηη κε ηα ιεθηά ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θνκκάησλ ζηελ Βιιάδα, ζπληεξνχλ 

θαη ην αδειθφ θφκκα φπσο παξαδέρηεθε θαη ν γ.γ ηνπ Ρξίζηνο Ρξίζηνπ, ΒΗΏΘ. 

 

Δ απνθάιπςε απηή, γελλά εξσηήκαηα γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ΒΗΏΘ θαη θαηά πφζν ε 

ρξεκαηνδφηεζε απηή, γίλεηαη θάησ απφ ηηο νδεγίεο θαη κεζνδεχζεηο ηεο Ρξπζήο Ώπγήο, ε νπνία 

ηειεπηαίν δηάζηεκα, βξίζθεηαη ζην ζηφραζηξν ηεο Βιιεληθήο θπβέξλεζεο, θαηεγνξνχκελε σο 

εγθιεκαηηθή νξγάλσζε. 

 

Αείηε ην βίληεν: https://www.youtube.com/watch?v=Xioj9Et8bj8 

 

 

Μεγή: http://www.tothemaonline.com/politiki/apokalupsi-gia-xrimatodotisi-tou-elam-apo-ti-xrusi-augi 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Xioj9Et8bj8
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Μπινδαξκόο θαη ξαηζηζηηθή βία ελαληίνλ αλαγλσξηζκέλνπ πξόζθπγα από 

κέινο ηεο ΚΚΑΓ, κέξα – κεζεκέξη, ζην θέληξν ηεο Ιεπθσζίαο! (27/11/13) 

27.11.2013 

 

Δ ΖΕΞΏ – Ζίλεζε γηα Εζφηεηα, Ξηήξημε, Ώληηξαηζηζκφ θαηαγγέιιεη ηνλ μπινδαξκφ θαη ηε ξαηζηζηηθή βία 

ελαληίνλ ελφο αλαγλσξηζκέλνπ πξφζθπγα απφ έλα κέινο ηεο ΘΘΏΑ – Θεραλνθίλεηεο Θνλάδαο Άκεζεο 

Αξάζεο, κέξα-κεζεκέξη, ζην θέληξν ηεο Ηεπθσζίαο, θαη δεηά ηελ άκεζε έλαξμε πνηληθήο έξεπλαο 

ελαληίνλ ηνπ αζηπλνκηθνχ. 

 

Ξπγθεθξηκέλα, κεηαμχ 13:00 θαη 13:30, κεηαμχ ηεο Μιαηείαο ΛΡΕ θαη ηεο Μιαηείαο Βιεπζεξίαο, ζην 

θέληξν ηεο παιηάο Ηεπθσζίαο, έλα πεξηπνιηθφ ζην νπνίν κεηέβαηλαλ ηξία κέιε ηεο ΘΘΏΑ ζηακάηεζε δχν 

Ώθξηθαλνχο θνηηεηέο γηα εμαθξίβσζε ζηνηρείσλ. Λη ηξεηο αζηπλνκηθνί έιεγμαλ ηα ζηνηρεία ησλ δχν 

Ώθξηθαλψλ θνηηεηψλ θαη δηαπίζησζαλ φηη βξίζθνληαη λφκηκα ζηελ Ζχπξν. Ξηε ζπλέρεηα, νη ηξεηο 

αζηπλνκηθνί ζηακάηεζαλ έλαλ αθφκε Ώθξηθαλφ πξφζθπγα γηα εμαθξίβσζε ζηνηρείσλ, αιιά θαη ζε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε δηαπίζησζαλ φηη πξφθεηηαη γηα άηνκν πνπ βξίζθεηαη λφκηκα ζηελ Ζχπξν. 

Οφηε, ν Ώθξηθαλφο πξφζθπγαο ξψηεζε ηνπο ηξείο αζηπλνκηθνχο γηαηί κέζα απφ φινπο απηνχο ηνπο 

πεξαζηηθνχο επέιεμαλ λα ζηακαηήζνπλ γηα εμαθξίβσζε ηξεηο Ώθξηθαλνχο, ρσξίο νπνηαδήπνηε ππνςία ή 

/ θαη αηηία. Οφηε, ν έλαο απφ ηνπο ηξεηο αζηπλνκηθνχο ηνπ απάληεζε φηη: «Ώπηή είλαη ε Ζχπξνο! Ώλ δελ 

ζνπ αξέζεη, ηφηε λα επηζηξέςεηο πίζσ ζηελ παηξίδα ζνπ γηα λα κάζεηο ζηνπο αζηπλνκηθνχο εθεί πψο λα 

ζπκπεξηθέξνληαη». Λ Ώθξηθαλφο – έλαο αλαγλσξηζκέλνο πξφζθπγαο απφ ηελ Ώθηή ηνπ Βιεθαληνζηνχ, 

ν νπνίνο δηακέλεη λφκηκα ζηελ Ζχπξν γηα εθηά ρξφληα, είλαη παληξεκέλνο κε Ζχπξηα θαη έρνπλ έλα παηδί 

ηεζζάξσλ εηψλ – απάληεζε ζηνλ αζηπλνκηθφ φηη «ηνλ ξψηεζε θάηη, αιιά δελ έρεη ιάβεη θάπνηα 

απάληεζε». Θε ηε ζεηξά ηνπ, ν αζηπλνκηθφο αληαπάληεζε φηη «εάλ πεη νηηδήπνηε άιιν, ηφηε ζα 

ζπιιεθζεί». Οφηε, ν Ώθξηθαλφο 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 Ώθξηθαληθήο 

θνηλφηεηαο ζηελ Ζχπξν. 

 

Ώπφ εθείλε ηε ζηηγκή θαη κεηά, ν αζηπλνκηθφο άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεί αδηθαηνιφγεηε βία. Ώξρηθά, έξημε 

ζην έδαθνο ηνλ Ώθξηθαλφ πξφζθπγα κε κία ιαβή, ζπάδνληαο ην πφδη ηνπ, ρσξίο απηφο λα θέξεη 

νπνηαδήπνηε αληίζηαζε. Ξηε ζπλέρεηα, ν αζηπλνκηθφο επηρείξεζε λα ηνπ πεξάζεη ρεηξνπέδεο θαη λα ηνλ 

ζπιιάβεη, ηξαβψληαο ηνλ ηξαπκαηηζκέλν Ώθξηθαλφ απφ ην ζπαζκέλν πφδη γηα λα ηνλ κεηαθέξεη ζην 

πεξηπνιηθφ, πξνθαιψληαο ηνπ πεξηζζφηεξα ηξαχκαηα θαη εθδνξέο ζην θεθάιη, ην πξφζσπν θαη ην δεμί 

ρέξη! Ώμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ην πεξηζηαηηθφ δηαδξακαηίζηεθε κέξα-κεζεκέξη, ζηελ θαξδηά ηεο 

Ηεπθσζίαο, κπξνζηά απφ δεθάδεο πεξαζηηθνχο, νη νπνίνη κάιηζηα θσηνγξάθηδαλ θαη βηληενγξαθνχζαλ 

ην μπινδαξκφ θαη ηελ θαθνκεηαρείξηζε ηνπ Ώθξηθαλνχ πξφζθπγα απφ ηνλ αζηπλνκηθφ ηεο ΘΘΏΑ. Ώθνχ 

έγηλαλ φια απηά, θιήζεθε ην αζζελνθφξν θαη ν Ώθξηθαλφο πξφζθπγαο κεηαθέξζεθε ζην Γεληθφ 

Ινζνθνκείν Ηεπθσζίαο, ελψ δχν αθφκε πεξηπνιηθά θαηέθζαζαλ ζηε ζθελή θαη άξρηζαλ λα 

απνκαθξχλνπλ ηνπο πεξαζηηθνχο. Οέινο, κεηά ηε κεηαθνξά ηνπ Ώθξηθαλνχ πξφζθπγα ζην λνζνθνκείν, 

ε αζηπλνκία αξρηθά αξλήζεθε λα δερζεί νπνηαδήπνηε θαηαγγειία γηα ηνλ μπινδαξκφ ηνπ απφ κέινο ηεο 

ΘΘΏΑ, θαηεγνξψληαο ηνλ κάιηζηα γηα παξαρψξεζε ςεπδψλ ζηνηρείσλ θαη αληίζηαζε θαηά ηεο αξρήο! 

Θεηά απφ παξέκβαζε ηεο ΖΕΞΏ, ν αμησκαηηθφο ππεξεζίαο ηεο Ώζηπλνκηθήο Αηεχζπλζεο Βπαξρίαο 

Ηεπθσζίαο έδσζε νδεγίεο γηα λα ιεθζεί επίζεο ην παξάπνλν ηνπ θαθνπνηεκέλνπ πξφζθπγα. 

 

Δ ΖΕΞΏ δεηά ηελ άκεζε δηεξεχλεζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ απφ ηελ Ώλεμάξηεηε Ώξρή Αηεξεχλεζεο 

Εζρπξηζκψλ θαη Μαξαπφλσλ Ζαηά ηεο Ώζηπλνκίαο θαη ηελ επίδεημε κεδεληθήο αλνρήο ελάληηα ζηε 

ξαηζηζηηθή ζηνρνπνίεζε θαη ηελ αζηπλνκηθή βία ελαληίνλ αηφκσλ κε θαζεζηψο δηεζλνχο πξνζηαζίαο. 

 

Μεγή: 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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«Βνήζεζε ηε Σξπζή Απγή κε όιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο» (13/12/13) 

ΐΕΙΟΒΛ ΘΕΡΏΗΛΗΕΏΖΛΠ «ΖΏΕΒΕ» ΟΛΙ ΏΝΡΕΒΜΕΞΖΛΜΛ 

Ιέα ζηνηρεία κε αμηνινγήζεηο ηνπ Ιίθνπ Θηραινιηάθνπ γηα ηνπο ηεξάξρεο, πνπ ζηεξίδνπλ, αθφκε θαη 

πιηθά, ηε Ρξπζή Ώπγή, πεξηιακβάλεηαη ζην πιηθφ, πνπ έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο νη αλαθξίηξηεο ηεο 

ππφζεζεο. 

Λ πξνθπιαθηζκέλνο αξρεγφο ηνπ θφκκαηνο, πνπ αθνχγεηαη λα δειψλεη φηη δελ πηζηεχεη ζε εθινγέο, 

«κελ παξηζηάλσ θαη ηνλ δεκνθξάηε γηαηί ππνθξηηήο δελ είκαη», εκθαλίδεηαη ζε βίληεν λα ελεκεξψλεη γηα 

ην πνηνη κεηξνπνιίηεο «αμίδνπλ» θαη ζηεξίδνπλ ηε Ρξπζή Ώπγή. 

Ζαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θ. Θηραινιηάθνπ, φπσο έρεη απνηππσζεί ζην ζρεηηθφ βίληεν, πνπ εμεηάδνπλ νη 

δηθαζηηθέο ιεηηνπξγνί: 

«Έρνπκε κεηξνπνιίηεο πνπ αμίδνπλ. Λ Μεηξαηψο Ξεξαθείκ, πνπ δελ θαηαιαβαίλεη ηίπνηε. Λ Άλζηκνο: 

Θεγάινο πνιηηηθάληεο. Ώπηφο ν ζθ...ξεο αλ δελ ήηαλε, δελ ζα ήηαλ αξρηεπίζθνπνο ν Εεξψλπκνο, ζα ήηαλ 

ν Βπζηάζηνο πνπ είλαη θαζαξφο... Ον έπαημε δίπνξην ν Άλζηκνο. Λ Ξπάξηεο: Βίλαη πνιχ θαιφο, δέρηεθε 

ηα παηδηά απφ ηελ ηνπηθή νξγάλσζε, έβαιε έλα νιφθιεξν γεξνθνκείν θαη καο ςήθηζε ζηηο εθινγέο ν 

Ξπάξηεο. Ζαιφο, αιιά επίζεο πνιηηηθάληεο, παξά ηα πχξηλα ιφγηα ηνπ, είλαη ν Ζαιαβξχησλ... Ώπηνί πνπ 

είλαη δηακάληηα ζηελ εθθιεζία, ηνπο έρσ κεηξήζεη θαη δπγίζεη, λα μέξεηε είλαη: Λ Ώλδξέαο ν Ζνλίηζεο, ν 

ιεβέληεο. Μιήξσλε θαη ην γξαθείν καο, φπνηε είκαζηε... Λ Μεηξαηψο Ξεξαθείκ θαη ν αξρηεπίζθνπνο 

Θύπξνπ, ν νπνίνο βνήζεζε ηώξα ζηηο εθινγέο κε όιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο θαη παξά ιίγεο ρηιηάδεο 

ςήθνπο, ζα έβγαηλε γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο Θύπξνπ εζληθηζηήο βνπιεπηήο». 

Ξε άιιν βίληεν ν θ. Θηραινιηάθνο θαηεγνξνχκελνο σο αξρεγφο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο εκθαλίδεηαη 

αλαθεξφκελνο «ζηνπο Ββξαίνπο» λα επηζεκαίλεη «δελ ηα βάδσ κε ηνπο θησρνχο, κε ηνλ θησρφ 

Ββξαίν... θξνληίζαλε άιινη θαη ηνπο θαζαξίζαλε θαη ηειεηψζακε λα πνχκε... Ώπφ εδψ ηνπιάρηζηνλ, απφ 

ηελ Βιιάδα». 

Λ θ. Θηραινιηάθνο εκθαλίδεηαη επίζεο ζε άιιν βίληεν κε νκηιία ηνπ λα ηνλίδεη ζην θνηλφ ηνπ φηη δελ 

πηζηεχεη ζε εθινγέο θαη ζπκπιεξψλεη φηη «απηφ ηνλ ηξφπν έρνπκε λα πνιεκήζνπκε...». 

πσο θέξεηαη λα αλαθέξεη ν γεληθφο γξακκαηέαο ηεο Ρξπζήο Ώπγήο: 

«...ρη πσο πηζηεχσ ζε εθινγέο, γηα λα ην μεθαζαξίζσ, λα κελ παξηζηάλσ θαη ηνλ δεκνθξάηε, γηαηί 

ππνθξηηήο δελ είκαη. Ώιιά απηφλ ηνλ ηξφπν έρνπκε ηψξα λα πνιεκήζνπκε θη απηφλ ρξεζηκνπνηνχκε... Οη 

ην θαιχηεξν ζα ήηαλ γη απηνχο; Θηα πξνβνθάηζηα: Ια ηξειαζεί θάπνηνο, λα ζθνηψζεη πέληε-έμη, λα ηνλ 

ρξεψζνπλ ζηε Ρξπζή Ώπγή, λα ηειεηψζνπλ κε ηε Ρξπζή Ώπγή. Β, ινηπφλ φρη. Θα έρνπκε ππνκνλή, ζα 

πνιεκήζνπκε, ζα θξαηήζνπκε ηα λεχξα καο γεξά θαη ζα ληθήζνπκε». 

Ζαη ζπλερίδεη αλαθεξφκελνο «ζηνλ φριν», ηνλ νπνίν δηαρσξίδεη απφ ηνπο εζληθηζηέο: «Ώθνχ δελ ζα 

ππάξρεη πηα άιιν ζθαιί γηα ηνπ θαθνχ ηε ζθάια, ηφηε ινηπφλ ζα μαλαέξζεη ε ψξα ησλ Βιιήλσλ. Ιαη. 

Θέζα απφ πφλνπο, κέζα απφ αγψλεο, κέζα απφ δπζηπρία. Οελ αμίδνπκε ίζσο απηήλ ηε δπζηπρία. ρη 

εκείο πνπ βξηζθφκαζηε εδψ, πνπ ήκαζηαλ πάληα ζπλεηδεηνί εζληθηζηέο, αιιά φινο απηφο ν φρινο πνπ 

βξίζθεηαη έμσ. Βπί 37 ρξφληα ζα δψα ςεθίδαλε ηνπο ίδηνπο, ηνπο δηαθζνξείο ηνπο, ηνπο ίδηνπο, απηνχο 

πνπ μεπνπινχζαλ ηελ παηξίδα. ζν ζπκάκαη ηε λχρηα ησλ Εκίσλ ην 1996, ηα φζα έγηλαλ, κε ηνλ 

Μάγθαιν πνπ έιεγε λα πάξεη ν αέξαο ηε ζεκαία, θαη ζπκάκαη φηη γηα 6,7,8 κήλεο, 9 γηα ηελ αθξίβεηα, 

γηλφληνπζαλ εθινγέο. Ζαη ν ειιεληθφο ιαφο πνηνλ έβγαιε πξσζππνπξγφ, αγαπεηνί θχξηνη θαη αγαπεηέο 

θπξίεο; Ονλ Ξεκίηε, ηνλ πξνδφηε, απηφλ πνπ πξφδσζε ηα Ίκηα, πνπ είπε ην «επραξηζηνχκε» ζηνπο 

Ώκεξηθάλνπο. Έηζη, ινηπφλ, δίθαηα ηα φζα ζπκβαίλνπλ απφ κηα πιεπξά...». 

Μεγή: Βθεκεξίδα «ΟΛ ΐΔΘΏ», 13/12/2013 - 20:44 

Μεγή: http://www.politis-news.com/cgibin/hweb?-A=252915&-V=articles  
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Ν Mηραινιηάθνο, ν Αξρηεπίζθνπνο θαη ε βνπβή (αθόκε) Ξνιηηεία (17/12/13) 

 
 

Βιπίδσ θαη ην ιέσ εηιηθξηλά, λα κελ δνχκε θαη ηνλ Ζχπξνπ Ρξπζφζηνκν ΐ‟ λα εμεπηειίδεηαη φπσο 

μεθηηιίζηεθε ν Θεηξνπνιίηεο Ξπάξηεο Βπζηάζηνο. 

  

Γηα φζνπο έραζαλ ην ζέακα, ν Ξπάξηεο, έθαλε απφςε παξέκβαζε ζην δειηίν ηνπ MEGA Βιιάδνο 

πξνθεηκέλνπ λα «ζρνιηάζεη» ηα φζα απνθαιχθζεθαλ  κέζα απφ ην πιηθφ ην νπνίν ν παλίβιαθαο θηφιαο  

–φπσο θαίλεηαη - πξνθπιαθηζκέλνο αξρεγφο ηεο  Ρξπζήο Ώπγήο είρε ζβήζεη απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ, 

λνκίδνληαο φηη έηζη ζα ράλνληαλ. 

  

Πιηθφ κε βίληεν, αλάκεζα ζ‟ άιια, ηνπ ηδίνπ ηνπ Θηραινιηάθνπ λα εθζεηάδεη ηε ζηήξημε ηεξαξρψλ ηεο 

Βθθιεζίαο ηεο Βιιάδνο ζηε Ρξπζή Ώπγή - απφ πιεξσκέο ελνηθίσλ γξαθείσλ ηεο κέρξη ζπιινγή ςήθσλ 

γεξφλησλ - αιιά θαη ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ Ζχπξνπ γηα ηνλ νπνίνλ ιέεη φηη βνήζεζε ηελ Λξγάλσζε «κε 

φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο». 

  

Ώληί ζρνιίνπ, ν... ιεβέληεο - θαηά ην Θηραινιηάθν - Ξπάξηεο, είπε φηη ζιίβεηαη ε ςπρή ηνπ. Ώιιά φηαλ 

εξσηήζεθε εάλ ζεσξεί ζσζηφ ην λα ζηεξίδεη ε Βθθιεζία απηή ηε ζπκκνξία, είπε πσο δελ ζα ήζειε λα 

απαληήζεη. Ζακία άιιε απάληεζε. Θφλν... ζιίςε ςπρήο. 

  

Βιπίδσ ινηπφλ πσο ν Ρξπζφζηνκνο ΐ‟ 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 ΝΕΖ (ζηνλ 

Οάζν Οξχθσλνο κεηά κάιηζηα απφ ηηο ζπιιήςεηο ησλ Ρξπζαπγηηψλ εγεηψλ ζηελ Βιιάδα) φηαλ είπε πσο 

δελ ζα...  ςσξηάζεη, ιέεη, αλ πάεη ζηα γξαθεία ηεο Ρξπζήο Ώπγήο. Βιπίδσ φηη ζα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηφζε 

αμηνπξέπεηα. 

  

Αελ ζπδεηάσ θαλ ηα ΘΘΒ πνπ ην έθαλαλ γαξγάξα ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία. Ζξίλνληαη θαη φζν θη αλ 

δελ ην θαηαιαβαίλνπλ θξίλνληαη πνιχ απζηεξά. Ζη αο ηελ πιεξψλνπλ θαη ηα ππφινηπα πνπ δελ 

ζπλέπξαμαλ ζηελ πξνζπάζεηα λα απνζησπεζεί ΖΏΕ ΏΠΟΛ ην ζθάλδαιν. 

  

κσο, ην γεγνλφο φηη έλαο πξνθπιαθηζκέλνο πνιηηηθφο ν νπνίνο θαηεγνξείηαη γηα θνηλέο εγθιεκαηηθέο 

πξάμεηο εθζεηάδεη ηνλ Ώξρηεπίζθνπν κηαο ρψξαο ιέγνληαο κάιηζηα φηη βνήζεζε ηελ εγθιεκαηηθή απηή 

(θαη θαηά ηηο ειιεληθέο Ώξρέο) 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. 

  

Οη ελλνεί ν Θηραινιηάθνο φηαλ κηιάεη γηα βνήζεηα κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο; Εζρπξίδεηαη  φηη ν 

Ώξρηεπίζθνπνο έδσζε ιεθηά ζην εδψ παξάξηεκα ηεο Ρξπζήο Ώπγήο ην νπνίν, θαηά ηνλ εδψ εγέηε ηνπο, 

νλνκάζηεθε «ΒΗΏΘ» δηφηη ην ππνπξγείν Βζσηεξηθψλ δελ ηνπο ελέθξηλε ην φλνκα «Ρξπζή Ώπγή Ζχπξνπ» 

θαη κφλν θαη, επίζεο θαηά ηνλ ίδην, «είλαη ε Ρξπζή Ώπγή ηεο Ζχπξνπ»;   

  

Ώλ απηφ ελλνεί, ηφηε ιέεη πσο ν Ρξπζφζηνκνο ΐ‟ ρξεκαηνδφηεζε ην παξάξηεκα κηαο βίαηεο 

λενθαζηζηηθήο νξγάλσζεο ε νπνία επζχλεηαη κε βάζε ην θαηεγνξεηήξην γηα θνηλά πνηληθά εγθιήκαηα 

ζηελ Βιιάδα. 

  

Λ Μξφεδξνο ηεο Αεκνθξαηίαο Ιίθνο Ώλαζηαζηάδεο, ν Μξφεδξνο ηεο ΐνπιήο Γηαλλάθεο Λκήξνπ, νη 

ππφινηπνη 55 βνπιεπηέο θαη ηα θφκκαηά ηνπο, ν ππνπξγφο Αηθαηνζχλεο Εσλάο Ιηθνιάνπ, ν ππνπξγφο 

Βζσηεξηθψλ Ξσθξάηεο Ράζηθνο, 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, ΟΕ ΗΒΙΒ; 

  

Αελ έρνπλ επζχλε λα αληηδξάζνπλ; 

Βπζχλε. Άζηε ηα άιια. 

  

Έδσζε ή φρη ιεθηά ζηε λενθαζηζηηθή απηή ζπκκνξία θαη ηελ πξνθπιαθηζκέλε ζηνλ Ζνξπδαιιφ εγεζία 

ηεο ν Ρξπζφζηνκνο ΐ‟ ν νπνίνο, εηξήζζσ ελ παξφδσ, ζα πεξάζεη ζηελ Εζηνξία θαη γηα ηελ αιεζκφλεηε 

εθείλε αηάθα ηνπ πσο «ηα ιεθηά ηεο εθθιεζίαο δελ είλαη γηα λα ηα πεηάο ζην γάκν ηνπ Ζαξαγθηφδε» 

φηαλ ηνπ ππνδείρζεθε πσο είρε δψζεη ιίγα γηα ηνπο ππξφπιεθηνπο ζηελ Βιιάδα;  Γηα ηα ίδηα ιεθηά 

κηιάκε. 
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Βάλ φρη πνηεο ήηαλ νη «άιιεο δπλάκεηο ηνπ»; 

  

Ξπλνδηθνί; Ώ, λαη. Ππάξρνπλ;  Ή είλαη εθεί γηα... δηαθφζκεζε; 

  

Βγψ ΑΒΙ πηνζεηψ απηά πνπ ιέεη ν Θηραινιηάθνο. Ιαη, νκνινγψ πσο δελ κνπ θαίλεηαη παξάμελν, 

δεδνκέλνπ θαη ηνπ ακεηαλφεηνπ - αθφκε θαη κεηά απφ ηε δνινθνλία Φχζζα θαη ηηο ζπιιήςεηο -  

ζαπκαζκνχ ηνπ  Ρξπζφζηνκνπ ΐ‟ πξνο ηε ζπκκνξία απηή, λα έρνπλ βάζε απηά πνπ ιέεη ν Θηραινιηάθνο. 

Ώιιά απηά είλαη δνπιεηά ησλ αλαθξηηψλ. 

  

Ώπηφ πνπ ιέσ, είλαη πσο εδψ κηιάκε γηα καξηπξία απφ ηνλ ίδην ηνλ αξρεγφ ηεο Ρξπζήο Ώπγήο γηα αξσγή 

«κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο» κάιηζηα απφ ηνλ Μξνθαζήκελν ηεο Βθθιεζίαο ζε κηα εγθιεκαηηθή νξγάλσζε. 

  

Θηα καξηπξία ε νπνία έγηλε πξνζπάζεηα απφ ηνλ ίδην ηνλ Θηραινιηάθν λα εμαθαληζηεί. 

  

Ζαη απνξψ: Μφζν ζνβαξφ ζα είλαη ηειηθά απηφ ην θξάηνο εάλ δελ πξνρσξήζεη άκεζα ζηελ απαίηεζε λα 

δνζνχλ απαληήζεηο πεηζηηθέο; 

  

Λ Γεληθφο Βηζαγγειέαο ηεο Αεκνθξαηίαο, θ. Ζψζηαο Ζιεξίδεο ; 

Ώπηφο ζα θάλεη θάηη; 

Ια άιιε κηα απνξία. Αηφηη θαη απηφο ζα θξηζεί. 

  

Γηα λα δνχκε ινηπφλ... 

  

Πζηεξφγξαθν: Οελ ψξα πνπ έθιεηλα ηε Ξηήιε, ε ηζηνζειίδα 24h.com.cy κεηέθεξε δήισζε ηνπ 

Ώξρηεπηζθφπνπ απφςε ζηελ ίδηα σο ζρφιην ζηηο απνθαιχςεηο ζηελ Βιιάδα: «Αελ έρσ θακία ζρέζε κε ηε 

ζηήξημε ηνπ ΒΗΏΘ, ελ αληηζέζεη ηνπο παξφηξπλα λα κελ εκπιαθνχλ κε ηελ πνιηηηθή. Μαιαηφηεξα, λαη, κε 

είραλ πιεζηάζεη απηά ηα παηδηά ηνπ ΒΗΏΘ θαη ζπδεηψληαο καδί ηνπο θαηάιαβα φηη θάπνηεο ζέζεηο ηνπο 

είλαη αξθεηά αθξαίεο. Ώλ 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. Αελ έρσ θακία 

ζρέζε νχηε κε ην ΒΗΏΘ νχηε κε ηε Ρξπζή Ώπγή θαη δελ μέξσ ηίπνηα γη απηά πνπ ιέεη ν θχξηνο 

Θηραινιηάθνο». 

  

Ώπάληεζε ινηπφλ ν ίδηνο. 

Δ Ζππξηαθή Αεκνθξαηία πψο ζθνπεχεη λα αληηδξάζεη;  

Αηφηη νη αλαθξηηέο ζηελ Βιιάδα δελ λνκίδσ φηη ζα αξθεζηνχλ ζε απηήλ απιψο ηελ άξλεζε... 

  

Ζψζηαο Ζσλζηαληίλνπ 

 

Ξηήιε «Ζαηά ΐαξβάξσλ» 

 

Βθεκεξίδα ΜΛΗΕΟΔΞ - 13/12/2013 

 
Μεγή: http://www.politis.com.cy/cgibin/hweb?-A=252932&-V=stiles 
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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 

 

Μεγή: http://cyprus-mail.com/2014/03/26/far-right-extremists-disrupts-reunification-event/ 
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Δπεηζόδηα ζηε Ιεκεζό θαηά ηελ νκηιία Ραιάη (27/03/14) 

 
Θάξηηνο 27, 2014 

 

 

Βπεηζφδηα θαη πξνπειαθηζκνί επηζθίαζαλ ρζεζηλή εθδήισζε, κε ζέκα «Μξννπηηθέο επίιπζεο ηνπ 

θππξηαθνχ θαη επαλέλσζεο ηεο Ζχπξνπ» θαη θχξην νκηιεηή ηνλ ηέσο Ο/θ εγέηε, Θερκέη Ώιί Οαιάη, πνπ 

έγηλε ζην Μνιηηηζηηθφ Ζέληξν «Μάλνο Ξνινκσλίδεο». Μαξψλ ζηελ εθδήισζε ήηαλ θαη ν πξέζβεο ησλ 

ΔΜΏ, Οδνλ Ζφληλγθ. 

 

Ώληηθείκελν επξείαο ζχζθεςεο ζην Ώξρεγείν ηεο Ώζηπλνκίαο ήηαλ ην πξσί,  ηα επεηζφδηα θαη νη 

πξνπειαθηζκνί πνπ ζεκάδεςαλ ηε ρζεζηλή εθδήισζε. Ώμηνινγνχληαη εμάιινπ θαη πιεξνθνξίεο θαη 

έθδνζε θη άιισλ εληαικάησλ ζχιιεςεο. 

 

Ξην κεηαμχ νη πξνγξακκαηηζκέλεο δειψζεηο γηα ζήκεξα ηνπ Ώξρεγνχ Ώζηπλνκίαο, Θηράιε 

Μαπαγεσξγίνπ, έρνπλ αθπξσζεί, κεηά θαη ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία πνπ είρε κε ηνλ Ππνπξγφ 

Αηθαηνζχλεο, Εσλά Ιηθνιάνπ,  ζχκθσλα κε ηνλ Βθπξφζσπν Οχπνπ ηεο Ώζηπλνκίαο Ώλδξέα Ώγγειίδε. 

 

Λ Ππ. Αηθαηνζχλεο άδεηαζε ηνλ Ώξρεγφ θαη ηελ αζηπλνκία γηα ηα έθηξνπα. Βμαπέιπζε δξηκεία πξνζσπηθή 

επίζεζε ζηνλ Ώξρεγφ ηεο Ώζηπλνκίαο, Θηράιε Μαπαγεσξγίνπ, ν νπνίνο, φπσο είπε, παξέιεηςε λα ηνλ 

ελεκεξψζεη γηα ηα γεγνλφηα θαη ηα πιεξνθνξήζεθε απφ ηξίηνπο. 

 

Ζαηαδηθάδεη ε Ζπβέξλεζε, ελψ ην ΒΗΏΘ δηακελχεη φηη « φζν ππάξρνπλ ζηελ Ζχπξν θαηνρή, 

αγλννχκελνη θαη πξφζθπγεο, ζα καο βξίζθνπλ απέλαληί ηνπο» 

 

Αξρεγόο: "Eλεκεξώζεθα κεηά ηα έθηξνπα" 

 

Θεηά ηα έθηξνπά θαη κεηά ηελ ελεκέξσζε πνπ έηπρε ν Ππνπξγφο Αηθαηνζχλεο, ελεκεξψζεθε ν Ώξρεγφο 

ηεο Ώζηπλνκίαο, δήισζε ν Θηράιεο Μαπαγεσξγίνπ, ζηελ εθπνκπή "Μξσηνζέιηδν" ηνπ Ξίγκα,  ιέγνληαο 

φηη ην βξαδπ ηεο 25εο πξνο 26εο Θαξηίνπ 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 

Ηεκεζφ κε νκηιεηή ηνλ Οαιάη. 

 

 
 
Δπεηζόδηα θαη έληαζε 

 

Ηίγα ιεπηά κεηά ηελ έλαξμε ηεο εθδήισζεο νκάδα, 100 πεξίπνπ, ΒΗΏΘηηψλ πξνζπάζεζε λα εηζέιζεη ζην 

θηίξην, αιιά ζπλάληεζε ηε ζζελαξή αληίζηαζε κειψλ ηεο αζηπλνκηθήο δχλακεο, πνπ βξίζθνληαλ ζηελ 

είζνδν ηνπ Μνιηηηζηηθνχ Ζέληξνπ. 

  

Ώθνινχζεζε έληαζε, επεηζφδηα θαη ξίςε αληηθεηκέλσλ θαη θξνηίδσλ. 
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Θέιε ηνπ ΒΗΏΘ θαηάθεξαλ λα ζπάζνπλ ηνλ αζηπλνκηθφ θινηφ, κπήθαλ ζηελ αίζνπζα ηεο εθδήισζεο θαη 

πξνπειάθηζαλ ηνλ Θερκέη Ώιί Οαιάη, ελψ επηηέζεθαλ θαη ζε Ο/θ δεκνζηνγξάθν πνπ έβγαδε 

θσηνγξαθίεο, ηνλ νπνίν ηξαπκάηηζαλ ειαθξά. 

  

Ώλακκέλνο ππξζφο, ν νπνίνο ξίρζεθε κέζα ζηελ αίζνπζα, θαηέιεμε δίπια αθξηβψο απφ ην ζεκείν, ζην 

νπνίν βξηζθφηαλ ν Ώκεξηθαλφο Μξέζβεο. 

 

Ξηε ζθελή θιήζεθαλ αζηπλνκηθέο εληζρχζεηο. 

  

Θε ηελ παξέκβαζε ηεο Ώζηπλνκίαο ηα κέιε ηνπ ΒΗΏΘ βγήθαλ απφ ην θηήξην θαη απνρψξεζαλ εηξεληθά. 

Δ Ώζηπλνκία πξνέβε ζε ηξεηο ζπιιήςεηο. Ξπλειήθζεζαλ δχν άλδξεο θαη κηα γπλαίθα. 

  

Δ εθδήισζε νινθιεξψζεθε θαλνληθά θαη ν Θερκέη Ώιί Οαιάη, θαζψο θαη νη Ο/θ πνπ ηνλ ζπλφδεπαλ, 

αλαρψξεζαλ γχξσ ζηηο 21:30 κε ιεσθνξείν, ππφ ηε ζπλνδεία ηζρπξήο δχλακεο ηεο ΘΘΏΑ, πνπ έθηαζε 

απφ ηε Ηεπθσζία. 

 

 

Ραιάη: Λα αληηκεησπηζηνύλ ηα εμηξεκηζηηθά ζηνηρεία 

 

Θεηά ην ηέινο ηεο εθδήισζεο, ν Θερκέη Ώιί Οαιάη 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. 

 

 
 

Θαηαδηθαζκόο ησλ επεηζνδίσλ από ηνλ Ξξόεδξν 

 

Ξχκθσλα κε πιεξνθνξίεο ν Μξφεδξνο ηεο Αεκνθξαηίαο, Ιίθνο Ώλαζηαζηάδεο, επηθνηλψλεζε αξγά ρζεο 

ην βξάδπ κε ηνλ Θερκέη Ώιί Οαιάη θαη θαηαδίθαζε ηα επεηζφδηα.    

 Λ θπβεξλεηηθφο εθπξφζσπνο, Ρξήζηνο Ξηπιηαλίδεο, ζε παξέκβαζή ηνπ ζηηο «Ονκέο ζηα Γεγνλφηα» ηνπ 

Ξίγκα θαηαδίθαζε ηα επεηζφδηα, ιέγνληαο φηη ην γεγνλφο απηφ δίλεη επηρεηξήκαηα ζηνπο αληηπάινπο ηεο 

Ζχπξνπ θαη ηεο Ζππξηαθήο Αεκνθξαηίαο. Ζαλείο, ηφληζε, δε ζα ηξνκνθξαηήζεη ηε Αεκνθξαηία θαη ηελ 

έθθξαζε γλψκεο θαη άπνςεο. Δ Ζπβέξλεζε ζα αληηκεησπίζεη απηά ηα θαηλφκελα ηξνκνθξαηίαο θαη 

έθλνκσλ ελεξγεηψλ, κε ηνλ πην απζηεξφ ηξφπν, πνπ ηεο επηηξέπεη ε λνκνζεζία. Λ Μξφεδξνο ηεο 

Αεκνθξαηίαο, είπε, αμηψλεη πιήξε δηεξεχλεζε ησλ γεγνλφησλ θαη απφδνζε επζπλψλ. 

 

Ησλάο Ληθνιάνπ θαηά Αξρεγνύ Αζηπλνκίαο 

 

Οα έθηξνπα θαηαδίθαζε θαη ν Ππνπξγφο Αηθαηνζχλεο θαη Αεκφζηαο Οάμεο, Εσλάο Ιηθνιάνπ, ηνλίδνληαο 

πσο απηά πιήηηνπλ ηε δεκνθξαηία θαη ην δηθαίσκα έθθξαζεο ζηνλ ηφπν θαη δήηεζε έθζεζε, γηα φζα 

έγηλαλ, απφ ηνλ Ώξρεγφ ηεο Ώζηπλνκίαο.  Οα επεηζφδηα έγηλαλ αθνξκή , εμάιινπ, λα αλαδπζεί γηα άιιε 

κία θνξά ε θφληξα ηνπ Ππνπξγνχ κε ηνλ Ώξρεγφ ηεο Ώζηπλνκίαο.   

  

Λ Εσλάο Ιηθνιάνπ πξνέβε ζε πιήξεο άδεηαζκα ηνπ Ώξρεγνχ θαη επξχηεξα ηεο Ώζηπλνκίαο. Βμαπέιπζε 

κάιηζηα δξηκεία πξνζσπηθή επίζεζε ζηνλ Ώξρεγφ ηεο Ώζηπλνκίαο, Θηράιε Μαπαγεσξγίνπ, ν νπνίνο, 

φπσο είπε, 
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παξέιεηςε λα ηνλ ελεκεξψζεη γηα ηα γεγνλφηα θαη ηα πιεξνθνξήζεθε απφ ηξίηνπο.  Αελ είλαη ε πξψηε 

θνξά, αιιά ε πνιινζηή, ηφληζε ν Εσλάο Ιηθνιάνπ, πνπ ε εγεζία ηεο Ώζηπλνκίαο θαη εηδηθφηεξα ν 

Ώξρεγφο ηεο Αχλακεο 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 Ιεκεζνύ: Ήζειαλ λα επηβάινπλ ην λόκν ηεο δνύγθιαο 

 

Λ Αήκαξρνο Ηεκεζνχ, Ώληξέαο Ρξίζηνπ, ραξαθηήξηζε ηα επεηζφδηα ζιηβεξά, ζεκεηψλνληαο πσο λεαξνί 

ήζειαλ λα επηβάινπλ ην λφκν ηεο απζαηξεζίαο θαη ηεο δνχγθιαο. 

 

Ζ απάληεζε ηνπ ΔΙΑΚ 

 

Λ Βθπξφζσπνο Οχπνπ ηνπ ΒΗΏΘ, Γεάδεο Γεάδε, δήισζε πσο ήηαλ κηα ζπκβνιηθή εθδήισζε 

δηακαξηπξίαο.  ζν ππάξρνπλ ζηελ Ζχπξν θαηνρή, αγλννχκελνη θαη πξφζθπγεο, ζα καο βξίζθνπλ 

απέλαληί ηνπο αλαθέξεη, εμάιινπ, ζε αλαθνίλσζή ηνπ ην ΒΗΏΘ. Μαξάιιεια ραξαθηεξίδεη ην Θερκέη Ώιί 

Οαιάη «εγθάζεην» ηεο Ονπξθίαο, θάλνληαο ιφγν γηα "πξφθιεζε πνπ δελ κπνξνχζε λα κείλεη αλαπάληεηε 

απφ ηνπο Έιιελεο Βζληθηζηέο» ηνπ ΒΗΏΘ. ηαλ νη δηακαξηπξφκελνη πξνζπάζεζαλ λα εηζέιζνπλ ζην 

ρψξν ηεο νκηιίαο γηα λα εθθξάζνπλ δεκνθξαηηθά ηελ αγαλάθηεζή ηνπο γηα ηελ παξνπζία ηνπ Θερκέη 

Ώιί Οαιάη, εκπνδίζηεθαλ απφ έλνπινπο ζπλνδνχο ηνπ, δηεπθξηλίδεη, πξνζζέηνληαο πσο «είλαη 

πξαγκαηηθά απαξάδεθην λα ππάξρνπλ Ονχξθνη έλνπινη ζσκαηνθχιαθεο, πνπ θπθινθνξνχλ αλεμέιεγθηα 

ζηηο ειεχζεξεο πεξηνρέο». 

 

Μεγή: http://www.sigmalive.com/news/local/112638 

 

 

 

 

 

 

 

Ρξεηο λέεο ζπιιήςεηο γηα ηα επεηζόδηα ζηε Ιεκεζό (28/03/14) 

 
Δκεξνκελία: 28.03.2014 

 

Θεηαμχ απηψλ θαη ν εθπξφζσπνο Οχπνπ ηνπ ΒΗΏΘ. 

 

 

Ξε ηξεηο ζπλνιηθά ζπιιήςεηο πξνέβε ρζεο ην απφγεπκα ε Ώζηπλνκία Ηεκεζνχ ζε ζρέζε κε ηα ζιηβεξά 

θαη πξσηνθαλή επεηζφδηα πνπ έγηλαλ ην βξάδπ ηεο Οεηάξηεο ζην Μνιηηηζηηθφ Ζέληξν, «Μάλνο 

Ξνινκσλίδεο». 

 

Οα έθηξνπα ζεκεηψζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθδήισζεο ζηελ νπνία κηινχζε ν ηνπξθνθχπξηνο πνιηηηθφο 

Θερκέη Ώιί Οαιάη.  

Μξφθεηηαη γηα έλαλ 39ρξφλν απφ ηελ Ηεπθσζία, ηνλ 30ρξφλν εθπξφζσπν Οχπνπ ηνπ ΒΗΏΘ 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. 

  

Ξηε ζπλέρεηα πξνέθπςε καξηπξία ελαληίνλ ηνπ 25ρξφλνπ ν νπνίνο ζπλειήθζε ζηε Ηεκεζφ ρζεο βξάδπ. 

Ζαη νη ηξεηο ζα νδεγεζνχλ αξγφηεξα ζήκεξα ελψπηνλ ηνπ επαξρηαθνχ Αηθαζηεξίνπ Ηεκεζνχ κε αίηεκα 

ηελ έθδνζε δηαηάγκαηνο θξάηεζεο ηνπο. Ξε βάξνο ησλ ππφπησλ δηεξεπλψληαη ππνζέζεηο νριαγσγίαο, 

ζπλνκσζίαο πξνο δηάπξαμε θαθνπξγήκαηνο, επίζεζεο θαη θινπήο. 

 

Ονπ Γηάλλε Ζσζηαθφπνπινπ. 

 

 

Μεγή: http://www.kathimerini.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&artid=166801  

http://www.sigmalive.com/news/local/112638
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Έβαςαλ ζβάζηηθεο ζην θνξκί ελόο αδέζπνηνπ ζθύινπ θαη έδεζαλ κε 

ζπξκαηόζρνηλν ην ιαηκό ηνπ (30/03/14) 

 

Θφλν έλαο αλεγθέθαινο θαη δηεζηξακκέλνο 

ζα κπνξνχζε λα πξνβεί ζε κηα ηέηνηα 

θαηάπηπζηε πξάμε εηο βάξνο ελφο 

αδέζπνηνπ ζθχινπ πνπ ηνλ θαθνπνίεζε κε 

εηδερζή ηξφπν πξνθαιψληαο ην δεκφζην 

αίζζεκα φρη κφλν ησλ θηιφδσσλ αιιά θαη 

φισλ ησλ επζπλείδεησλ πνιηηψλ. Ζχπξηνη 

θηιφδσνη εληφπηζαλ ην βξάδπ ηεο Οεηάξηεο 

26 Θαξηίνπ έλαλ ζθπιάθν λα πεξηθέξεηαη 

ζηελ πεξηνρή Ώγίαο Γψλεο ζηε Ηεκεζφ 

θνληά ζην ρψξν ζηάζκεπζεο ηνπ 

Intercollege έρνληαο έλα ζπξκαηφζρνηλν 

ζθηρηά δεκέλν γχξσ απφ ην ιαηκφ ηνπ. 

Έθπιεθηνη παξαηήξεζαλ φηη ν ζθχινο 

έθεξε ζε φιν ηνπ ην ζψκα αιιά θαη ζηα 

γελλεηηθά ηνπ φξγαλα λαδηζηηθνχο 

αγθπισηνχο ζηαπξνχο πνπ ν δξάζηεο 

έβαςε κε καχξν ζπξέη. 

Λη θηιφδσνη κεηέθεξαλ ηνλ ζθπιάθν ζην 

δηακέξηζκά ηνπο θαη ηνπ αθαίξεζαλ κε 

κεγάιε πξνζνρή ην ζπξκαηφζρνηλν γχξσ 

απφ ην ιαηκφ ηνπ. Ξηε ζπλέρεηα έθαλαλ 

κπάλην ηνλ ζθχιν θαη παξά ηηο πξνζπάζεηεο 

ηνπο είλαη αθφκε επδηάθξηηα ηα λαδηζηηθά 

ζχκβνια ζην θνξκί ηνπ. Λη θηιφδσνη ηνλ 

ηάηζαλ, ηνπ έβαιαλ λεξφ θαη ηνλ 

απνπαξαζίησζαλ. Ονλ κεηέθεξαλ ζε 

θηεληαηξηθή θιηληθή φπνπ έιαβε φιε ηελ 

θηεληαηξηθή θξνληίδα. 

Μξνο ην παξφλ ν ζθχινο θηινμελείηαη ζην δηακέξηζκα ησλ Ζχπξησλ θηιφδσσλ πνπ ηνλ εληφπηζαλ κέρξη 

λα βξεζεί έλα ζηνξγηθφ ζπίηη γη‟ απηή ηελ ςπρνχια πνπ έπεζε ζχκα ελφο αλεγθέθαινπ πνπ θπζηθά φπσο 

ζπλεζίδεηαη λα γίλεηαη δελ ζα εληνπηζηεί, δελ ζα ζπιιεθζεί, δελ ζα ινγνδνηήζεη ζηελ Ζππξηαθή 

δηθαηνζχλε, δελ ζα ηηκσξεζεί αιιά ζα ζπλερίζεη αλελφριεηνο ην δηαζηξνθηθφ ηνπ έξγν εηο βάξνο 

αλππεξάζπηζησλ αδέζπνησλ δψσλ. πνηνο επηζπκεί λα αλνίμεη ην ζπίηη ηνπ θαη ηελ αγθαιηά ηνπ ζ‟ απηφ 

ην παλέκνξθν πιαζκαηάθη κε ηα θνβηζκέλα κάηηα κπνξεί λα ζηείιεη κήλπκα ζην info@cva.cy. 

Μεγε:fb Εζηνξίεο Ώδέζπνησλ 

 

Μεγή: http://www.kar.org.gr/2014/03/30/%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-

%CE%AD%CE%B2%CE%B1%CF%88%CE%B1%CE%BD-

%CF%83%CE%B2%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82-

%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%AF-

%CE%B5%CE%BD%CF%8C/  
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Foreign students being „trafficked‟ in Cyprus (10/05/14) 

May 10, 2014, By Constantinos Psillides 

 

STUDENT trafficking is a major problem in Cyprus and should be addressed as such, says the “Stop-

Trafficking” NGO, claiming that agents and colleges recruit and scam students through misinformation. 

Stop-Trafficking, said the tactics used in recruitment were similar to those used in sex trafficking. 

“In an elaborate frame-up some private colleges and universities, in collaboration with their agents 

travel to third-world countries in order to attract foreign students, and manage with misleading and 

false information to present Cyprus as a paradise of prosperity and of work opportunities. This is not 

true,” said the report. 

The NGO claims that agents and college recruiters promise future students that they will have the 

opportunity to work in parallel with their studies. “They describe Cyprus as a working paradise. They 

promise immediate employment with high wages sufficient to cover their tuition fees and living costs 

and a surplus for sending to their family,” said the report. 

The NGO also claims that it discovered through interviews that agents also lie about the cost of living, 

and also claim that students automatically secure a visa for the continuation of their studies in some 

other EU country. 

Stop-Trafficking claims that some of the agents that present Cyprus as “the Holy Land” require a much 

bigger commission. “An example is the case of a student from Ghana, who, in order to obtain the 

required sum used the savings of his 70-year-old father,” said the NGO. 

Students, most of the times, after the first or second semester, are unable to work, unable to pay their 

tuition. 

Automatically they are withdrawn from colleges or universities. Since they are no longer considered 

students, they find themselves violating the terms of their visa and therefore they become illegal. 

The NGO proposes a number of remedies to put an end to student trafficking. Firstly, they asked of the 

foreign ministry to make sure that embassies and consulates fully inform every future student on the 

living expenses and the legal framework governing the employment opportunities for students, so 

there‟s no room for misinformation. “This can be done through printed material, both in English and in 

the language of each country, which will be delivered to students when applying for a student visa,” 

says the NGO. 

Stop Trafficking also asks that the state adopt UK and German government practices and require that a 

sum covering the tuition fees for all the years of their studies be deposited in a bank. This would act as 

a deterrent for people who are using student visas as a cover to get permission to come to the island 

legally. The immigration department has on a number of occasions scolded private universities on the 

subject, pointing out that these students either never shows up for class or show up for some time in 

the beginning and then disappear. 

Additionally, the NGO demands of the education ministry carefully check the curricula, academic 

qualifications of teachers and infrastructure of colleges and universities. This will also act as a 

deterrent, as it will stop small colleges from accepting a larger than they can accommodate number of 

students. 

Μεγή: http://cyprus-mail.com/2014/05/10/foreign-students-being-trafficked-in-cyprus/  
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Λέα θαηαγγειία γηα ξαηζηζηηθή επίζεζε ελαληίνλ Ρ/θ (07/08/14) 

ΠΡΖ ΠΥΡΖΟΑ - ΔΛΖΚΔΟΖ Ζ ΑΠΡΛΝΚΗΑ - ΓΗΔΟΔΛΑΡΑΗ ΙΔΔΗ 

07/08/2014 - 16:41 (Οειεπηαία Βλεκέξσζε 07/08 17:01) 

 

Βπίζεζε απφ Βιιελνθχπξηνπο, αγλψζησλ ζηνηρείσλ, θαηήγγεηιαλ φηη δέρηεθαλ ρζεο βξάδπ δχν 

Ονπξθνθχπξηνη, ν Ώξηνχλ Ζνξνχληαγ θαη ε αξξαβσληαζηηθηά ηνπ Ξνρξέη Βξηδέλ, φηαλ ην φρεκα πνπ 

νδεγνχζαλ κε αξηζκνχο εγγξαθήο ησλ θαηερνκέλσλ εηζήιζε ζηε Ξσηήξα. 

Ξχκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο η/θ εθεκεξίδαο “Ζίπξηο”, ην δεπγάξη έραζε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θαη 

εηζήιζε ζε ρσξηφ, θνληά ζηελ αθξηηηθή Αεξχλεηα. Ξηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα πξνζαλαηνιηζηνχλ δέρηεθαλ 

επίζεζε απφ άγλσζηνπο Β/θ. 

Λη άγλσζηνη επελέβαηλαλ κνηνζπθιέηαο θαη κφιηο αληηιήθζεθαλ φηη ην φρεκα έθεξε αξηζκνχο εγγξαθήο 

θαηερνκέλσλ, ην αθηλεηνπνίεζαλ θαη πξνζπάζεζαλ λα αλνίμνπλ ηελ πφξηα θαη θηππνχζαλ κε θιαδηά ην 

απηνθίλεην, ζχκθσλα κε ηελ θαηεγγειία ηνπ Ώξηνχλ Ζνξνχληαγ. Βίπε αθφκα φηη ε αξξαβσληαζηηθηά ηνπ 

θηλεκαηνγξάθεζε ην ζπκβάλ κε ην θηλεηφ ηεο θαη ην έδεημαλ ζε αζηπλνκηθνχο ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα 

Αεξχλεηαο. 

Λη δχν Ο/θ πξνέβεζαλ ζε θαηαγγειία ζηελ Ώζηπλνκία ηεο Αεκνθξαηίαο, ε νπνία ηνπο ζπλφδεπζε ζην 

νδφθξαγκα γηα λα κεηαβνχλ ζηα θαηερφκελα, γξάθεη ε εθεκεξίδα.΄ 

Μαξφκνηα πεξηζηηθά, έρνπλ θαηαγγειζεί αξθεηέο θνξέο ζηελ Ώζηπλνκία, ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

Ο/θ, αθφκε θαη δεχγνο ειηθησκέλσλ ζηε Ηάξλαθα, ρηππήζεθαλ απφ ξαηζηζηηθά ζηνηρεία. Δ Μνιηηεία, 

ζπλήζσο δειψλεη αδπλακία λα δξάζεη απνηειεζκαηηθά θαη λα παηάμεη απηέο ηηο εγθιεκαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο είλαη νινθάλεξν ηη ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ. 

  

Ζ Αζηπλνκία δηεξεπλά 

 Λ Βθπξφζσπνο Οχπνπ ηεο Ώζηπλνκίαο Ώλδξέαο Ώγγειίδεο επηβεβαίσζε ζήκεξα ηηο πιεξνθνξίεο γηα 

επίζεζε πνπ δηεξεπλά ε Ώζηπλνκία ελαληίνλ δεχγνπο Ονπξθνθππξίσλ ζηελ ειεχζεξε επαξρία 

Ώκκνρψζηνπ. 

πσο δήισζε ζην ΖΠΜΒ ν θ. Ώγγειίδεο, θιεζείο λα ζρνιηάζεη ζρεηηθφ δεκνζίεπκα ηνπ η/θ Οχπνπ, νη δχν 

Ονπξθνθχπξηνη θαηήγγεηιαλ ζηηο 22:00 ηεο 2αο Ώπγνχζηνπ ζηνλ Ώζηπλνκηθφ Ξηαζκφ Αεξχλεηαο φηη ελψ 

βξίζθνληαλ κε ην απηνθίλεην ηνπο ζε δξφκν θνληά ζην ρσξηφ Ξσηήξα θαη θαηεπζχλνληαλ πξνο Ώγία 

Ιάπα δέρηεθαλ επίζεζε απφ αγλψζηνπο. 

Λ θ. Ώγγειίδεο πξφζζεζε φηη ε Ώζηπλνκία δηεξεπλά ηελ θαηαγγειία. 

 

Μεγή: http://www.politis-news.com/cgibin/hweb?-A=271285&-V=articles  
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Ρνλ ξαηζηζκό βηώλνπλ νη Θύπξηνη Ονκά (08/09/14) 

Αεπηέξα, 08 Ξεπηεκβξίνπ 

 

Ηεπθσζία: Ώπνκνλσκέλνη ζε θαηαπιηζκνχο κε πξνθαηαζθεπαζκέλα ζπίηηα ή ζε εγθαηαιεηκκέλα απφ ηνπο 

Ονπξθνθχπξηνπο ππνζηαηηθά δνπλ νη Ννκά (ηζηγγάλνη) ζηελ Ζχπξν, νη νπνίνη, ζχκθσλα κε έθζεζε ηεο 

Βπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ηελ πγεία ησλ Ννκά ζηελ Βπξψπε, θαηά ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90, νπφηαλ θαη πέξαζαλ απφ ηα θαηερφκελα ζηηο 

ειεχζεξεο πεξηνρέο, έδεζαλ πνιχ έληνλα ηνλ ξαηζηζκφ θαη ηελ απφξξηςε απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

Μαξάιιεια, δηαπηζηψλεηαη φηη νη Ζχπξηνη Ννκά δηαθέξνπλ απφ ηνπο Ννκά ηεο ππφινηπεο Βπξψπεο ζε φ,ηη 

αθνξά ζηελ πγεία θαη ηνλ ηξφπν δηαβίσζεο. Έρνπλ δσξεάλ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, αθνχ 

αλήθνπλ ζηελ ηνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα, θαη δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο δηαθνξέο κε ηνλ ππφινηπν 

πιεζπζκφ ηνπ λεζηνχ ζε φ,ηη αθνξά ηηο ρξφληεο ή θαη ηηο κνιπζκαηηθέο παζήζεηο, αιιά νχηε θαη ζην 

πξνζδφθηκν δσήο. Ζχξην πξφβιεκά ηνπο είλαη ε ελαληίνλ ηνπο πξνθαηάιεςε θαη ν ξαηζηζκφο, ν νπνίνο 

παξαηεξείηαη αθφκα ζηα ζρνιεία. 

Ξε φ,ηη αθνξά ζηελ ππφινηπε Βπξψπε, ε έξεπλα, πνπ εηνηκάζηεθε κε ζηνηρεία ηεο πεληαεηίαο 2008-

2013, θαηέδεημε φηη νη Ννκά πεζαίλνπλ θαηά κία δεθαεηία θαηά κέζν φξν λσξίηεξα, παξνπζηάδνπλ 

κεγαιχηεξα πνζνζηά ζηε βξεθηθή ζλεζηκφηεηα θαη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ πξφζβαζε ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο. Βπηπξφζζεηα, θαίλεηαη φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη απμήζεη ηα πνζνζηά θηψρεηαο 

κεηαμχ ησλ Ννκά θαη ε Βπξσπατθή Έλσζε εηζεγείηαη ηελ αχμεζε ησλ κέηξσλ ζηήξημεο αιιά θαη 

πξνζηαζίαο ηνπο. 

Ώλαθνξηθά κε ηα πξνβιήκαηα πγείαο, ζηε ΐνπιγαξία, ρψξα ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη θαη έλαο απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο Ννκά ζηελ Βπξψπε, γίλεηαη ιφγνο γηα κεγάια πνζνζηά Δπαηίηηδαο Ώ θαη ΐ 

θαζψο θαη κπνζθειεηηθψλ παζήζεσλ. Ξε θακία επξσπατθή ρψξα δελ ππάξρνπλ αθξηβή ζηνηρεία γηα ηελ 

πγεία ησλ Ννκά πνιηηψλ. Σζηφζν είλαη γλσζηφ φηη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΒΒ ηα πνζνζηά εκβνιηαζκνχ 

ησλ αλζξψπσλ απηψλ είλαη πνιχ ρακειά. 

Ξηελ Ζχπξν ζήκεξα δνπλ γχξσ ζηηο 2.000 άλζξσπνη ηεο θπιήο ησλ Ννκά. Λη Ννκά ηεο Ζχπξνπ, πνπ σο 

θπιή θέξνπλ ην φλνκα Ζνπξπέηνη, αλήθνπλ ζηελ ηνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα θαη ππνινγίδεηαη φηη ζηηο 

θαηερφκελεο πεξηνρέο ππάξρνπλ άιια 750-800 άηνκα. 

Λη Ννκά ζηελ Ζχπξν είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κνπζνπικάλνη θαη φηαλ ην λεζί κνηξάζηεθε ζηα δχν κε 

ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή, εηζρψξεζαλ ζηελ ηνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα. 

Οέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 αξρέο ηνπ 2000, νκάδεο Ννκά πέξαζαλ απφ ηηο θαηερφκελεο ζηηο ειεχζεξεο 

πεξηνρέο θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ ηνπξθνθππξηαθή ζπλνηθία ηεο Ηεκεζνχ. Ζαηά ηελ άθημε ηνπο ζηηο 

ειεχζεξεο πεξηνρέο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ηεο επξσπατθήο έξεπλαο, «έδεζαλ ζηελ θηψρεηα, 

ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ηελ επηθπιαθηηθφηεηα ησλ ηνπηθψλ θαηνίθσλ θαη αληηκεησπίζηεθαλ κε 

θαρππνςία απφ ηηο αξκφδηεο Ώξρέο ηνπ θξάηνπο». Σζηφζν, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε, «κε ηελ 

άθημε ηνπο ζηηο ειεχζεξεο πεξηνρέο, ε θππξηαθή Ζπβέξλεζε ππνρξεψζεθε λα ζέζεη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο 

ηεο θαη ηελ ζηήξημε ηεο θπιήο ησλ Ννκά». 

Οα ηειεπηαία ρξφληα δνπλ ζε θαηαπιηζκνχο θαη ε πξφζβαζή ηνπο ζε ηδησηηθέο θαηνηθίεο είλαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλε. Γνπλ είηε ζε εγθαηαιεηκκέλεο ηνπξθνθππξηαθέο θαηνηθίεο ή ζπγθεληξσκέλνη ζε κηθξά 

«ρσξηά» κε πξνθαηαζθεπαζκέλα ζπίηηα. Ώπηνχ ηνπ είδνπο νη «θαηαπιηζκνί» βξίζθνληαη ζε 

απνκνλσκέλεο πεξηνρέο, θπξίσο ιφγσ ηεο αληίδξαζεο ησλ ππφινηπσλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ. Ον θξάηνο 

ηνχο παξέρεη δσξεάλ δηακνλή θαζψο θαη ειεθηξνδφηεζε, πδξνδφηεζε θαη ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ. 

Βπίζεο, κέξνο ηεο θνηλφηεηαο ησλ Ννκά ηεο Ζχπξνπ δηακέλεη ζηελ παιηά ηνπξθνθππξηαθή ζπλνηθία ηεο 

Ηεκεζνχ, φπνπ ην θξάηνο πξφζθαηα αλαθαίληζε 45 θαηνηθίεο. Λη άλζξσπνη απηνί εμππεξεηνχληαη απφ ηηο 

Ππεξεζίεο Ζνηλσληθήο Βπεκεξίαο ζηε Ηεκεζφ. 
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Ξξνθαηάιεςε από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

Ξηηο δηαπηζηψζεηο ηεο Βπξσπατθήο Έξεπλαο γηα ηνπο Ννκά γίλεηαη αλαθνξά θαη ζε έθζεζε ηεο 

Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ (2011), ζηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο γηα ζπγθέληξσζε ηφζν 

ησλ Ννκά φζν θαη ησλ παηδηψλ ησλ Ονπξθνθππξίσλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία. Ώπηφ απνδίδεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ηα παηδηά πεγαίλνπλ ζρνιείν ζηελ πεξηνρή φπνπ θαηνηθνχλ. 

Δ ηειεπηαία θαηαγξαθή ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ζε δχν ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία θαηέδεημε φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνληαη λα έρνπλ αλεπαξθή θαηαλφεζε ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ παηδηψλ Ννκά, 

γεγνλφο πνπ δπζθνιεχεη ηελ νκαιή θνίηεζή ηνπο ζηα ζρνιεία. Σζηφζν, ε έξεπλα θαηέδεημε ζηε 

ζπλέρεηα βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ζηε Αεκνηηθή Βθπαίδεπζε κεηά ηελ ιήςε κέηξσλ απφ ην θξάηνο, 

φπσο ε παξαρψξεζε γεχκαηνο, ζρνιηθψλ ζηνιψλ θαη ζρνιηθψλ εηδψλ ζηα παηδηά απηά. Δ παξακνλή ησλ 

παηδηψλ Ννκά ζην ζρνιείν ζηε Θέζε εθπαίδεπζε παξνπζηάδεη πνιχ ρακειά πνζνζηά ζε ζρέζε κε ηνλ 

ππφινηπν πιεζπζκφ. 

Ξε φ,ηη αθνξά ζηελ εξγνδφηεζε, ε αλεπαξθήο κφξθσζε ησλ αλζξψπσλ απηψλ ηνπο νδεγεί ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο εθηφο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Θεγαιχηεξν εκπφδην γηα ηελ εξγνδφηεζή ηνπο ε κε γλψζε ηεο 

ειιεληθήο ή ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ηηο νπνίεο νη εξγνδφηεο απαηηνχλ. Ώλαθέξεηαη, σζηφζν, φηη ην 

θξάηνο πξνζθέξεη καζήκαηα ζε φζνπο αιιφγισζζνπο επηζπκνχλ λα κάζνπλ ειιεληθά. 

 

Ξνηνη είλαη νη ηζηγγάλνη ηεο Θύπξνπ 

Λη πξψηεο αλαθνξέο γηα παξνπζία Ννκά ζηελ Ζχπξν («Ζνπξπέηνη») γίλεηαη ζηα κέζα ηνπ 14νπ αηψλα, 

ελψ θάπνηεο άιιεο αλαθνξέο θάλνπλ ιφγν γηα θπιέο Ννκά πνπ ήξζαλ ζηελ Ζχπξν πεξί ηα κέζα ηνπ 

16νπ αηψλα απφ ηελ Ζέξθπξα θαη αξγφηεξα αζπάζηεθαλ ην Εζιακ θαη εξγνδνηήζεθαλ ζηνλ Λζσκαληθφ 

Ξηξαηφ. 

Σζηφζν, ζηελ Ζχπξν ππάξρεη θαη κηα νκάδα ρξηζηηαλψλ Ννκά. 

Ξην λεζί θαηνηθνχλ ηψξα γχξσ ζηνπο 1.500 κε 2.000 άηνκα ηεο θπιήο ησλ Ννκά ζηηο ειεχζεξεο 

πεξηνρέο θαη πεξίπνπ 650 κε 700 ζηηο θαηερφκελεο πεξηνρέο. Ξηελ Ζχπξν φκσο δνπλ κφληκα θαη Ννκά 

απφ ηε Ννπκαλία θαη ηε ΐνπιγαξία. Λ αθξηβήο αξηζκφο ηνπο φκσο δελ είλαη γλσζηφο. 

Ξηελ Ζχπξν, αιιά θαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, είλαη πεξηζζφηεξν γλσζηνί κε ην φλνκα «Οζηγγάλνη». 

 

Γξάθεη: Θαξηιέλα Μαλαγή 

 

Μεγή: http://www.philenews.com/el-gr/koinonia-eidiseis/160/217103/ton-ratsismo-vionoun-oi-kyprioi-

roma  
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ΛΑΗ ΔΗΚΑΠΡΔ ΦΑΠΗΠΡΔΠ – ΔΘΛΗΘΝΠΝΠΗΑΙΗΠΡΔΠ (08/09/14) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζνκνπληζηέο , θηιειεχζεξνη , δηεζληζηέο ζνζηαιηζηέο , θεληξψνη ηπρνδηψθηεο , αθξνδεμηνί “εζληθηζηέο” , 

ηξαπεδίηεο , παπάδεο , νιηγάξρεο πινπηνθξάηεο θαη πάληεο νη δηαπιεθφκελνη κε ην ζχζηεκα ηεο 

ηπξαλλίαο θαη ηεο θαηαιήζηεπζεο ηνπ ιανχ γλσξίδνπλ πνιχ θαιά πσο κφλν κηα ηδενινγία κπνξεί λα 

θαηαζηξέςεη ην βαζίιεην ηνπο. 

 

Δ ηξίηε ηδενινγία ηνπ ΦΏΞΕΞΘΛΠ – ΒΘΙΕΖΛΞΛΞΕΏΗΕΞΘΛΌ. 

 

Ώπηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ηελ πνιεκνχλ ιπζζαιέα θαη έρνπλ κάιηζηα αλαγάγεη ηηο ιέμεηο απηέο ζε 

πβξηζηηθέο εηηθέηεο πνπ ηηο θνιινχλ αθφκα θαη κεηαμχ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξίζνπλ θάηη σο ην 

απφιπην θαθφ. 

 

Βκείο φκσο επεηδή γλσξίδνπκε ηελ αιήζεηα ηεο ηξίηεο ηδενινγίαο , φηη απνηειεί ηελ κνλαδηθή ηδενινγία 

πνπ ππεξαζπίδεηαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ έζλνπο, ηεο θπιήο θαη ηεο ιατθήο παξαγσγηθήο βάζεο, 

ζηεθφκαζηε απέλαληη ζηνπο πβξηζηέο καο κε πςσκέλα ηα ιάβαξα ηεο ηδενινγίαο καο. 

 

Θε ηνλ αγθπισηφ ζηαπξφ. 

 

Θε ηελ θαζηζηηθή δέζκε κε ηνλ πέιεθπ. 

 

Θε ηνλ θέιηηθν ζηαπξφ. 

 

Θε ην μίθνο θαη ην ζθπξί. 

 

Θε ηνλ καηαλδξηθφ ζηαπξφ, ην ζχκβνιφ ηνπ ειιεληθνχ εζληθνθνηλσληζκνχ. 

 

Ιαη είκαζηε θαζίζηεο θαη εζληθνζνζηαιηζηέο. 

 

Λξακαηηζηέο κηαο ιατθήο εζλνθπιεηηθήο πνιηηείαο. 

 

 

 

Ονκέαο ηδενινγηθνχ πνιέκνπ 

Βζληθηζηηθφ Αεκνθξαηηθφ Ζφκκα – ΒΑΔΖ 

 
 

Μεγή: https://web.archive.org/web/20140923005345/http://edikcyprus.blogspot.co.uk/2014/09/blog-

post_8.html  
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Domestic workers are „invisible‟ in cases of sexual abuse (27/09/14) 

September 27, 2014 

By Evie Andreou 

 

THE state turns a blind eye to the sexual abuse and violence that female domestic workers face in 

Cyprus, the head of a women‟s rights group said yesterday, demanding that measures are taken for 

their protection and support. 

Josie Christodoulou, policy coordinator at the Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS) was 

the keynote speaker at the conference on sexual violence against domestic workers co-hosted with the 

Cyprus University of Technology as part of the „Commun-AID‟ programme that aims to empower 

migrant workers to respond to sexual abuse through community-based interventions. 

Christodoulou said that even though domestic workers are visible in our every day lives and a large 

part of our economy is built around them, they are invisible when it comes to policies, legislations and 

their rights. 

“Research studies show that worldwide domestic workers are victims of violence, physical, verbal, 

psychological or sexual and in Cyprus what makes them especially vulnerable to violence and 

exploitation is the that most of them live and work at the house of their employers,” she said. 

Commissioner for Administration and Human Rights, Eliza Savvidou, said that we have failed to apply 

the law on fighting discrimination at the workplace for domestic workers because immigration control 

comes before equal treatment of workers. 

The situation for migrant workers is far from perfect and, according to Savvidou, laws and regulations 

concerning these workers favour exploitation of domestic workers and give fertile ground for their 

physical abuse, part of which is sexual abuse. 

She said that there are around 30,000 domestic workers in Cyprus, mostly women, with very low 

salaries of €314 per month, set by law. 

“The content of the contracts they sign, which they sign in a language they usually don‟t understand, 

are unacceptable by labour laws,” Savvidou said. 

She added that they are not given the ability to organise collectively, strike or demand better work 

conditions and they face deportation if they report a dispute or sexual harassment, while being barred 

from changing employers during an investigation by the authorities. 

“The issue of sexual harassment is one of the „darkest‟ offenses because they are difficult to report and 

it is even more difficult to prove,” Savvidou said. 

She said that even though the law on gender equality, including sexual harassment in the workplace, 

allows three ways to claim their rights – go to court, report to the Labour Ministry inspectors or the 

ombudswoman‟s office – domestic workers are only given one of the three choices, to report to the 

inspectors, while the head of the Immigration service has the final say. 

Savvidou said that in the case of sexual harassment by a third person, the victim has to report to the 

police and if she cannot prove the harassment, her change of employer request is denied and she is 

arrested for deportation. 
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If the registered employer is the wife of a household and the husband or son do the harassment then 

the Labour ministry does not interfere. 

“In the best case, the victim that reported sexual harassment to the work equality inspector, she can 

get permission to change employer without her being considered a gender discrimination victim and 

without the employer being punished,” Savvidou said. 

 

Μεγή: http://cyprus-mail.com/2014/09/27/domestic-workers-are-invisible-in-cases-of-sexual-abuse/  
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«Άθνπζε θίιε εκηγθξέ» (27/09/14) 

 

«Άθνπζε θίιε εκηγθξέ». Ώηχρεζεο. 

 

Ώηχρεζεο θαη εζχ θαη ε γπλαίθα ζνπ θαη ηα παηδηά ζνπ. Αηφηη ην θχκα ζάο μέβξαζε ζε κηα ρψξα πνπ 

αθφκα θαη φηαλ βπζίδεηαη ζην κηθξναζηηθφ ηεο ξαηζηζκφ παξακέλεη βαζχηαηα ππνθξηηηθή. Θηα θνηλσλία 

πνπ αθφκα θαη ε μελνθνβία ηεο είλαη ηαμηθά επηιεθηηθή. Ηέεη φηη «δελ ζέιεη ηνπο μέλνπο», αιιά ιέεη 

ςέκαηα. Αελ ελλνεί φηη δελ ζέιεη ηνπο μέλνπο γεληθά. Αελ ζέιεη ηνπο θησρνχο μέλνπο. Ονπο 

απφθιεξνπο, ηνπο μππφιπηνπο θαη ξαθέλδπηνπο πξφζθπγεο, ηνπο πξνιεηάξηνπο ηεο επνρήο. 

Θηα ρψξα πνπ ραξηεληίδεηαη ζχκπαζα γηα «ηελ αλαβαζκηζκέλε γεσπνιηηηθή ηεο ζέζε» επεηδή 

ζπλσζηίδνληαη μέλα πνιεκηθά πινία ζηα ιηκάληα ηεο. κσο ηα ζαπηνθάξαβα ηα θνξησκέλα κε 

γπλαηθφπαηδα πξφζθπγεο απφ ηε καθειεκέλε γεηηνληά ηεο δελ ηα ζέιεη λα πξνζεγγίδνπλ ηηο ηνπξηζηηθψο 

ηεξέο αθηέο ηεο. Ζνξδψλεηαη –ζαλ λήπην πνπ ην παίδνπλ νη κεγάινη- φηαλ πξαγκαηνπνηεί λαπηηθέο 

αζθήζεηο «έξεπλαο θαη δηάζσζεο» (δηάζσζεο πνηνχ ελ ηέιεη;) κε Ώκεξηθάλνπο, Εζξαειηλνχο θαη ινηπνχο 

ζηξαηεγηθνχο εηαίξνπο. Ζιαίεη φκσο θη νδχξεηαη γηα ηα «ρξήκαηα ηνπ θνξνινγνχκελνπ Ζχπξηνπ» πνπ 

ζπαηαινχληαη ζε επηρεηξήζεηο δηάζσζεο λαπαγψλ κεηαλαζηψλ θαη εχρεηαη –φρη πηα απφ κέζα ηεο, αιιά 

θσλαρηά θαη πξνπαληφο ...αγαλαθηηζκέλα- λα ηνπο έπαηξλε ην θχκα. Ώιήζεηα, πνηνο ζα καο πεη πνχ 

δηαθέξεη άξαγε επί ηνπ απνηειέζκαηνο ν ελ ςπρξψ απνθεθαιηζκφο πνπ δηαπξάηηεη ν ηδηραληηζηήο, απφ 

ηνλ πληγκφ ζηε ζάιαζζα ησλ Ξχξησλ πξνζθχγσλ πνπ δεηά ν ειιελνξζφδνμνο Ζχπξηνο ξηγψληαο ζηα 

πιεθηξνιφγηα. Λ ίδηνο πνπ πξσί, κεζεκέξη, βξάδπ νκλχεη πίζηε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ 

πξνζθχγσλ. 

Ππνθιίλεηαη εδαθηαίσο κπξνζηά ζε μέλνπο επελδπηέο, μέλνπο ηξαπεδίηεο, μέλνπο δαλεηζηέο θαη νχησ 

θαζεμήο. Ώιιά ζηνπο μέλνπο εξγάηεο... Ονπο μέλνπο εξγάηεο, ζα ηνπο πηεη ην αίκα ζηηο νηθνδνκέο θαη ζηα 

εξγνηάμηα. Θα ηνπο βγάιεη ην ιάδη ζηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο. Θα ζηείιεη ηελ αζηπλνκία λα ηνπο δείξεη. Θα 

θάλεη πσο δελ βιέπεη ηα θαζηζηνεηδή πνπ ηνπο ρηππνχλ ζην θέληξν ηεο πφιεο. Ζαη ηέινο-ηέινο ζα 

ακνιήζεη ην ραθηεδνιφη ηεο αζηηθήο δεκνζηνγξαθίαο λα θνηζάξεη πξσηνζέιηδα γηα «ηνπο 

ιαζξνκεηαλάζηεο πνπ αθειιελίδνπλ ην λεζί καο». 

Θέιεη ΐηεηλακέδεο, Φηιηππηλέδεο θαη Ξξηιαλθέδεο λα θαζαξίδνπλ ηα ζπίηηα ηεο, λα μεζθαηίδνπλ ηνπο 

γέξνπο θαη ηα παηδηά ηεο, αιιά ζηραίλεηαη πνπ ηηο βιέπεη ηηο Ζπξηαθέο ζηα πάξθα. Θηα ρψξα πνπ ζέιεη 

Μνισλνχο ζηηο νηθνδνκέο, Ννπκάλνπο ζηηο παηάηεο, ΐνπιγάξεο λα δνπιεχνπλ λπρηέξηα ζηνπο 

θνχξλνπο, Μαθηζηαλνχο λα πιέλνπλ πνηήξηα ζηα θιακπ. Ώιιά ηελ εζληθφηεηα ηνπ καθαξηζηνχ 

νηθνλνκηθνχ καο ζαχκαηνο ηελ έρεη αδηακθηζβήηεηα εζληθψο πεληαθάζαξε. Ώηφθηα, θαζαξφαηκε 

θππξηαθή. Βιιελνθππξηαθή ελλνείηαη. 

Θε λφκν δίλεη απηφκαηα ηελ ππεθνφηεηα ζε φπνην μέλν έρεη θαηαζέζεηο άλσ ησλ ηφζσλ εθαηνκκπξίσλ 

ζε θππξηαθέο ηξάπεδεο. Ώιιά φηαλ πνιηηηθνί πξφζθπγεο θνληεχνπλ λα πεζάλνπλ ζε απεξγία πείλαο θαη 

δίςαο έμσ απφ ην ππνπξγείν Βζσηεξηθψλ δεηψληαο ράξηηα γηα λα θχγνπλ απφ ηελ θππξηαθή γε ηεο 

επαγγειίαο, θξάηνο θαη θνηλσλία αλαθσλνχλ δηαπαζψλ «γηαηί λα αζρνιεζνχκε;». Βίλαη ε ίδηα θνηλσλία 

πνπ ζεσξεί εππξφζδεθην ην Νψζν θξνίζν αθφκα θαη αλ βξσκάεη ηε κπφρα ηεο καθίαο. Δ Νσζίδα ηεο 

δηπιαλήο πφξηαο φκσο, είλαη πνπηάλα κέρξη απνδείμεσο ηνπ αληηζέηνπ. Δ θνηλσλία πνπ φηαλ αθνχζεη 

ζηηο εηδήζεηο γηα λεθξφ ζε απηνθηλεηηθφ δπζηχρεκα γίλεηαη θφκπνο ε θαξδηά ηεο, κέρξη πνπ αθνχεη φηη 

πξφθεηηαη γηα μέλν θαη αλαθνπθίδεηαη, θάλεη δάππηλγθ. Ον θξάηνο πνπ δελ ηνικά λα κεηξήζεη ηνπο 

αιινδαπνχο λεθξνχο ζηα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο θξαπγαιέεο 

αλαινγίεο. 

Βίλαη ε ίδηα θνηλσλία πνπ έβαιε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε βηηξίλα ηεο κηα ειίη πνπ απηνζθελνζεηήζεθε σο 

πεθσηηζκέλε θαη πνπ λνκίδεη φηη ε πξννδεπηηθφηεηα εμαληιείηαη ζε επρνιφγηα ζπκπαξάζηαζεο ζηνπο 

ΗΛΏΟ. Ή φηη ν ξαηζηζκφο θαηαπνιεκείηαη κε θηινινγηθέο ζπδεηήζεηο ζε επξσρξεκαηνδνηνχκελα 

ζεκηλάξηα. Θαθξηά απφ ζπλδηθάηα, αγψλεο θαη ηαμηθφηεηεο. Βίλαη νη ίδηνη βέβαηα πνπ θαηάπηαλ ηε γιψζζα 
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ηνπο ηφηε πνπ κε ιάβαξν ηε θσηνηππία ελφο επηδφκαηνο, ν ξαηζηζκφο γηλφηαλ ν γεηεπηήο ησλ 

ςεθνθφξσλ. Ή ηφηε πνπ ε πιεηνςεθία ηεο βνπιήο, πεξηφξηδε ηελ πξφζβαζε ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε γηα ηνπο κεηαλάζηεο (θαη ηνπο Ονπξθνθχπξηνπο) εξγαδφκελνπο, πξνο πξνεθινγηθή ηέξςηλ 

ηνπ θνηλνχ. Ή ηέινο, φηαλ χςσλαλ απεηιεηηθά ην δάθηπιν ζηνπο νηθνδφκνπο επεηδή δηαλνήζεθαλ λα 

απεξγήζνπλ ελάληηα ζηνπο κεγαινεξγνιάβνπο πνπ εθκεηαιιεχνληαλ δηπιά θαη ηξηπιά ηνπο μέλνπο 

ζπλάδειθνχο ηνπο. 

Γηα απηφ θίιε εκηγθξέ, αηχρεζεο. Βδψ δελ έρεη δάθξπα γηα ζέλα. Λχηε θαλ θξνθνδείιηα. Ώιιά κελ ην 

παίξλεηο πξνζσπηθά. Λχηε θαλ θπιεηηθά θαη εζληθά. Ξηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηαμηθφο είλαη ν ξαηζηζκφο 

καο. Άιισζηε, εδψ, ε θαζεζηεθπία ηάμε έρεη ζηξαθεί κε φξνπο ηαμηθνχ πνιέκνπ ελάληηα ζηνπο 

ηζαγελείο. εζείο ζα γιηηψλαηε; Φχγεηε ινηπφλ, γηαηί δελ ζαο ρσξά ν ηφπνο καο. Ζαη εκείο αο θνηκεζνχκε 

επξσαζθαιείο θαη βέβαηνη φηη δελ πξφθεηηαη λα έξζεη πνηέ ε ψξα πνπ ζηα λεξά ηεο Θεζνγείνπ ζα 

ζαιαζζνδέξλνληαη θαξάβηα κε ζηνηβαγκέλνπο δησγκέλνπο, εμαζιησκέλνπο -ή θεπ εθπνηεκέλνπο- 

Ζχπξηνπο. 

 

Γξάθεη: Γηψξγνο Ζνπθνπκάο 

 

Μεγή: https://web.archive.org/save/http://cyprusnews.eu/giorgos-koukoumas/2507173-l-r-.html  
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Ζ Ku Klux Klan, ην ΔΙΑΚ θαη ν ξεπόξηεξ 
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Ξαξζεληθή Δκθάληζε Αθξνδεμηώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Όινη καδί, λα θύγνπλ νη λαδί» 
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Φσηνγξαθηθό ιηθό 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Νπαδνί ηνπ ΑΞΝΔΙ ζεθώλνπλ παλό ππέξ ηεο ΔΝΘΑ Β θαηά ηελ δηάξθεηα αγώλα. 

Νπαδνί ζεθώλνπλ ζεκαίεο κε ηνλ θέιηηθν ζηαπξό, θιαζζηθό ζύκβνιν ηνπ 
λέν-θαζηζκνύ. 
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Πύκβνια ηεο Σξπζήο Απγήο: Ξπξήλαο Θύπξνπ, όπσο απηά εκθαλίζηεθαλ ζην 

Blog ηνπο. 

Νπαδνί ηνπ ΑΞΝΔΙ ραηξεηνύλ λαδηζηηθά θαηά ηελ δηάξθεηα αγώλα. 
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Γξάζε ηεο Σξπζήο Απγήο: Ξπξήλαο Θύπξνπ, ζην Αθξσηήξη,  02/01/08. 
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Κέινο ηεο Σξπζήο Απγήο (Ξπξήλαο Θύπξνπ) ραηξεηά λαδηζηηθά ηελ εκέξα 

αλνίγκαηνο ηνπ νδνθξάγκαηνο ηεο Ιήδξαο ζηελ Ιεπθσζία ηνλ Κάξηε ηνπ 2007. 

Πβάζηηθεο καδί κε ηε ιέμε ΑΞΝΔΙ, ζε 
ηνίρν ππεξαγνξάο ζηε Ιεπθσζία. 
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Βαλδαιηζκνί κε ζπλζήκαηα θαηά Ρνπξθνθύπξησλ καζεηώλ από αθξνδεμηνύο, 

ζηελ Αγγιηθή Πρνιή (English School) ζηε Ιεπθσζία, 2008. 

Λαδηζηηθή ζεκαία ζε θεξθίδα Θππξηαθήο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο.  
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Αθξνδεμηνί επηηίζεληαη ζην θεζηηβάι Rainbow ζηελ Ιάξλαθα, 5/11/10. 

Ν βνπιεπηήο ηνπ ΓΖΠ Πσηήξεο Πακςώλ, παξεπξηζθόκελνο σο νκηιεηήο ζε 
εθδήισζε ηνπ ΔΙΑΚ κε ζέκα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ παηέξα ηνπ, Λίθνπ 

Πακςώλ, ν νπνίνο είρε εθηειέζεη ρξέε δηθηάηνξα κεηά ην πξαμηθόπεκα ηεο 

Σνύληαο ζηελ Θύπξν, ην 1974 (Κάεο 2010).  
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Δπίζεκε ζπλάληεζε ΔΙΑΚ κε ην λέν-θαζηζηηθό Ηζπαληθό θόκκα Falange. 

Βαλδαιηζκνί ζε αξηζηεξό ζσκαηείν ζηελ Άγηα Βαξβάξα από αθξνδεμηνύο 

(01/06/11). 
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Δπίζεκε ζπλάληεζε ΔΙΑΚ κε ην Γεξκαληθό λέν-λενλαδηζηηθό θόκκα NPD. 

Ξαλεγπξηζκνί ΔΙΑΚίησλ γηα ηελ εθινγή ηεο λέν-λαδηζηηθήο Σξπζήο Απγήο ζην 
Διιεληθό θνηλνβνύιην, Κάεο 2012. 
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Κέιε ηνπ ΔΙΑΚ κε ξόπαια, θξάλε θαη απηνζρέδηεο αζπίδεο ζε πνξεία πξνο 
ηελ πιαηεία Φαλεξσκέλεο, 16/01/13. 
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Πηηγκηόηππν από ηελ επίζεζε ηνπ ΔΙΑΚ ζηε Ιεκεζό θαηά ηνπ Κερκέη Αιί 

Ραιάη θαη ησλ παξεπξηζθόκελσλ ζηελ νκηιία ηνπ, ην 2014. 


