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[1].

Όηαλ ην Ννέκβξην 2006 θνπθνπινθφξνη αλήιηθνη επέδξακαλ ζηελ Αγγιηθή ρνιή θαη
επηηέζεθαλ ελαληίνλ Σνπξθνθππξίσλ καζεηψλ, αλαθνίλσζε ηνπ Φφξνπκ Δλάληηα ζην
Ραηζηζκφ θαη ησλ Δζληθηζκφ πνπ ζπζηάζεθε ηφηε, πξνέβιεςε φηη ε βία πνπ πξνέθπςε ζαλ
απνηέιεζκα ηνπ θιίκαηνο ηεο κε-αλερηηθφηεηαο θαη ηεο πνιεκηθήο πνπ αλαπηχρζεθε γχξσ
απφ ην ζρέδην Αλάλ, ζχληνκα ζα εθδεισλφηαλ επξχηεξα ελάληηα ζηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο
Σνπξθνθχπξηνπο. ην αξλεηηθφ θιίκα πξνζηέζεθε ν αληίθηππνο ηεο νμπλφκελεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηεο απμαλφκελεο αλεξγίαο θαη ηεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο. Σνπο
ηειεπηαίνπο κήλεο κεξίδα ησλ ΜΜΔ εμαπέιπζε ζηνρεπφκελε επίζεζε θαηά ηεο
«κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο πιηθηψηε», φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη, κε φπια ηνπο ηηο
«αλεζπρίεο ελεξγψλ πνιηηψλ» ζε ζρέζε κε ηελ «αλεμέιηθηε ξνή ιαζξνκεηαλαζηψλ» θαη ηα
«ππεξβνιηθά επηδφκαηα» πνπ ζχκθσλα κε απηνχο θαηαβάιινληαη ζηνπο κεηαλάζηεο. Ζ
απνζξάζπλζε ηεο αθξνδεμηάο γηα πξψηε θνξά κεηά απφ δεθαεηίεο, ε νπνία ηξέθεηαη απφ ηα
δεκνζηεχκαηα απηά, δελ θαίλεηαη λα απαζρνιεί ηδηαίηεξα νχηε ηα ΜΜΔ νχηε θαη ηελ
πιεηνςεθία ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ πνπ κνηάδεη απαζήο κπξνζηά ζην επηθίλδπλν απηφ
θαηλφκελν. Δίλαη δε γλσζηφ φηη ε ζπδήηεζε ζε ζρέζε κε ηα επηδφκαηα ζηνπο κεηαλάζηεο
άλαςε θπξηνιεθηηθά φηαλ ν Εαραξίαο Κνπιίαο δηνρέηεπζε ζηνλ ηχπν πξηλ ιίγνπο κήλεο
αληίγξαθν επηηαγήο ηνπ Γξαθείν Δπεκεξίαο πξνο φθεινο κεηαλάζηε κε ζηφρν λα εμάςεη ην
θπιεηηθφ κίζνο θαη λα πξνθαιέζεη ηε ιαλζαζκέλε εληχπσζε πσο νη κεηαλάζηεο ιακβάλνπλ
κεληαία εηζνδήκαηα ηεο ηάμεο ησλ 7,000 Δπξψ κεληαίσο. Ζ πξνζπάζεηα απηή ζηφρεπε ζην
λα δηαζηξεβιψζεη ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα, ε νπνία είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή. Οη κε Κχπξηνη
ιήπηεο δεκνζίνπ βνεζήκαηνο δελ μεπεξλνχλ ηνπο 1,500 ζε ζχλνιν 25,000 ιεπηψλ.

[2].

Σν 2006 ε πξσηνβνπιία πνπ εμειίρηεθε ζην Δηαθνηλνηηθό Φόξνπκ ελάληηα ζηνλ Εζληθηζκό
θαη Ραηζηζκό επεζήκαλε ηα εμήο ζε δηαθήξπμε ηεο κεηά ηηο επηζέζεηο ζηελ Αγγιηθή ζρνιή:








[3].

H επίζεζε θαηά ησλ Σ/Κ καζεηψλ δελ ήηαλ νχηε κεκνλσκέλε νχηε ηπραία, αιιά
απνηέιεζκα καθξνπξφζεζκσλ ζεζκηθψλ δηεξγαζηψλ ζηελ θνηλσλία θαη ηνπ
δεκφζηνπ ιφγνπ πνπ αζθείηαη απφ πνιηηηθά πξφζσπα θαη ζηηο δχν πιεπξέο, απφ
θάπνηα κεξίδα ησλ ΜΜΔ θαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ πξνσζεί
εζλνθεληξηθέο θαη εζληθηζηηθέο αμίεο.
Αλ δελ ιάβνπκε κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο έμαξζεο ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηνπ
εζληθηζκνχ, νη επηζέζεηο ζα επαλαιεθζνχλ θαη ίζσο εληαηηθνπνηεζνχλ.
Οη αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη δελ δηαπλένληαη κφλν απφ εζληθηζκφ
αιιά ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαη απφ ξαηζηζκφ θαη ζχκαηα ηνπο δελ είλαη
κφλν νη Σ/Κ αιιά θαη νη κεηαλάζηεο.
Δ/Κ θαη Σ/Κ πξέπεη λα αλαπηχμνπλ θνηλή δξάζε, κε ηε δεκηνπξγία θνηλψλ ζεζκψλ
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαηλφκελσλ απηψλ, ζηνρεχνληαο ηνπο ηνκείο ηεο
παηδείαο, ησλ ΜΜΔ, ηνπ πνιηηηθνχ ιφγνπ θαη δεκηνπξγψληαο επθαηξίεο γηα
νηθνδφκεζε θιίκαηνο ζεβαζκνχ θαη εκπηζηνζχλεο, ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ λέσλ.
Γελ ππάξρεη ε πνιπηέιεηα ηεο αδξάλεηαο, ηεο αδηαθνξίαο θαη ηεο ζησπήο. Απηφ
αθήλεη ρψξν ζηα θαηλφκελα ηνπ εζληθηζκνχ θαη ηνπ ξαηζηζκνχ λα νηθνδνκνχλ
βάζεηο κέζα ζηελ θνηλσλία θαη λα δηνγθψλνληαη.

Οη ξαηζηζηηθέο επηζέζεηο πιήζπλαλ απφ ηφηε πνπ έγηλε ε επίζεζε ζην English School.
Κάπνηεο είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, έηπραλ ρεηξηζκνχ απφ ηελ Αξρή θαηά ηνπ
Ραηζηζκνχ θαη θαηαγξάθεθαλ απφ ην ζρεηηθφ κεραληζκφ ηεο Αζηπλνκίαο. Ωζηφζν, πνιιέο
παξέκεηλαλ ζηελ αθάλεηα, αθνχ ηα ζχκαηα δελ έρνπλ πξφζβαζε νχηε ζε ζπκβνπιεπηηθέο
ππεξεζίεο, νχηε ζηα ΜΜΔ νχηε ζε κεραληζκνχο παξαπφλσλ θαη ζηηο πιείζηεο ησλ
πεξηπηψζεσλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ επηζπκνχλ ηελ αληηπαξάζεζε κε ηελ Κππξηαθή
πνιηηεία θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο.

[4].

Σα εγθιήκαηα ξαηζηζηηθνχ κίζνπο δελ έρνπλ απνδέθηεο κφλν κε Κχπξηνπο. Γελ είλαη
ηπραίν φηη ην άηνκν πνπ καραηξψζεθε ζην ζηνκάρη απφ ηα λενθαζηζηηθά ζηνηρεία ήηαλ
Σνπξθνθχπξηνο κνπζηθφο πνπ έπαημε θηζάξα ζην αληηξαηζηζηηθφ θεζηηβάι. Σν δηθαίσκα
ζηε δσή είλαη ην ηεξφηεξν δηθαίσκα πνπ κεηαθξάδεηαη ζπληαγκαηηθά σο δηθαίσκα
πξνζηαζίαο απφ ηελ φπνηα απεηιή ηεο δσήο ηνπ, είηε άκεζε, είηε έκκεζε, αιιά θαη ην
δηθαίσκα ζε λνκηθή ζεξαπεία αλ απεηιεζεί ε δσή ή ηξαπκαηηζηεί. Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη
θαη ηηο φπνηεο εθθάλζεηο κίζνπο κε ηελ έλλνηα φηη «αμίδεη λα ζαλαησζεί» θάπνηνο πνπ
ππεξαζπίδεηαη ηα δηθαηψκαηα ησλ «άιισλ» (π.ρ. η/θ ή/θαη κεηαλαζηψλ), ή πνπ ππνζηεξίδεη
απφςεηο πνπ νη αθξνδεμηνί θαη εζληθηζηέο ζεσξνχλ «ελδνηηθέο». Όπσο θαη νη αληηξαηζηζηέο
ζην θεζηηβάι, πξφζθαηα, ν δεκνζηνγξάθνο Μαθάξηνο Γξνπζηψηεο βξέζεθε ζην ζηφραζηξν
ηνπ Υξηζηφθηαοwatch, φπνπ Διιελνθχπξηνο κε ην ςεπδψλπκν «Ρήγαο» δηαηχπσζε ηελ
γλψκε φηη «Μφλν ζηελ Κχπξν κπνξεί λα δήζεη ν Μαθάξηνο πνπ νη πξνδφηεο, νη δσζίινγνη,
ηα γηνπζνπθάθηα, νη πνπηάλεο θαη νη ζθνγγνθσιάξηνη ηνπ θαηαθηεηή (θαη ην ζπγθεθξηκέλν
αλζξσπάθη ηεο ληξνπήο ηα ζπλδπάδεη ΟΛΑ) κπνξνχλ θαη πνπιάλε κνχξε. Φσηηά θαη
ηζεθνχξη ζηνπο πξνδφηεο. Λάθθνο κε αζβέζηε ζηνπο δσζίινγνπο» (4.3.2010).» αθέζηαηα
πξφθεηηαη γηα έγθιεκα ξαηζηζηηθνχ κίζνπο, ην νπνίν σζηφζν έκεηλε αηηκψξεην.

[5].

Γηα ηα πξφζθαηα γεγνλφηα ζέζακε ηα εμήο δεηήκαηα:


Πξψηνλ, ηίζεηαη δήηεκα εζηθήο θαη πνιηηηθήο επζχλεο γηα ην Εαραξία Κνπιία πνπ
ζπκκεηείρε ζηελ πνξεία ζε εγεηηθή ζέζε, ελζαξξχλνληαο ζχκθσλα κε απηφπηεο
κάξηπξεο ηηο επηζέζεηο ελαληίνλ ησλ αληηξαηζηζηψλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ. Να
ζπκίζνπκε ν ίδηνο βνπιεπηήο πνπ ην 2004 δήισζε ζε ζρέζε κε ηνλ ηφηε ΓΓ ηνπ
ΟΖΔ «ηη λα πεξηκέλεη θάπνηνο απφ έλα καχξν». Αλ ην ΓΖΚΟ εμαθνινπζεί λα ηνπ
πξνζθέξεη πνιηηηθή ζηέγε, ηφηε δελ κπνξεί λα δηεθδηθεί ζέζε ζην Κέληξν αιιά
ζηελ Αθξνδεμηά. Οη πξάμεηο θαη δειψζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε ηα γεγνλφηα απνηεινχλ
θαηά ηελ άπνςε καο παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 47(1)(β) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα πνπ
απαγνξεχεη ελέξγεηεο πνπ πξνσζνχλ ηελ ερζξφηεηα κεηαμχ νκάδσλ ιφγσ θπιήο,
ζξεζθείαο ή ρξψκαηνο. Δπειπηζηνχκε φηη ν Γεληθφο Δηζαγγειέαο ζα ιάβεη κέηξα
γηα ηε πνηληθή δίσμε ηνπ.



Γεχηεξνλ, ηίζεηαη δήηεκα γηα ηνλ πιεκκειή ρεηξηζκφ απφ κέξνπο ηεο αζηπλνκίαο
πνπ επέηξεςε ζηε θαζηζηηθή πνξεία λα δηέιζεη ηνπ θεζηηβάι κε θνληθά αληηθείκελα
ζηελ θαηνρή ηνπο. Τπάξρνπλ πνιιέο καξηπξίεο ζπκκεηερφλησλ ζην θεζηηβάι ησλ
νπνίσλ ε δσή θαη ε αζθάιεηα απεηιήζεθαλ άκεζα θαη ελψ απειπηζκέλα θψλαδαλ
ηνπο αζηπλνκηθνχο γηα βνήζεηα, νη ηειεπηαίνη ηνπο θνηηνχζαλ κε πξνθιεηηθή
απάζεηα. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κάιηζηα θηλδχλεςαλ παηδηά, πνπ θπγαδεχηεθαλ
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ελψ νη αζηπλνκηθνί αδηαθνξνχζαλ.



Σξίηνλ, απνηειεί πιένλ ζέκα ηάμεο ν ηξφπνο ρεηξηζκνχ ησλ αθξνδεμηψλ
νξγαλψζεσλ απφ ηελ Πνιηηεία αθνχ είλαη θαλεξφ φηη νη δειψζεηο ησλ θξαηηθψλ
αμησκαηνχρσλ θαη ησλ θνκκάησλ πνπ θαηαδηθάδνπλ ηελ ξαηζηζηηθή βία δελ αξθνχλ
γηα λα αλαραηηίζνπλ ηε δξάζε ηνπο. Καζίζηαηαη επηηαθηηθή αλάγθε λα ηεζνχλ εθηφο
λφκνπ.



Σέηαξηνλ, είλαη πιένλ θαηξφο ηα ΜΜΔ πνπ δελ αξέζθνληαη ζε έμσζελ παξεκβάζεηο
επί ηεο δενληνινγίαο λα αλαινγηζηνχλ ηηο επζχλεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ άλνδν ηνπ
ξαηζηζκνχ ζηελ Κχπξν. Δίλαη ηνπιάρηζηνλ απαξάδερην λα αθνχκε ην θξαηηθφ
ξαδηνθσληθφ θαλάιη λα θξαηά ίζεο απνζηάζεηο κεηαμχ ξαηζηζηψλ θαη
αληηξαηζηζηψλ, πεξηγξάθνληαο ηνπο κελ σο εθδήισζε θαηά ηεο
ιαζξνκεηαλάζηεπζεο θαη ηνπο δε σο εθδήισζε ππέξ ησλ κεηαλαζηψλ. Σα δε
ηδησηηθά θαλάιηα ήηαλ αθφκα ρεηξφηεξα επηρεηξψληαο λα δηθαηνινγήζνπλ θαη λα
λνκηκνπνηήζνπλ ηνλ ξαηζηζηηθφ ιφγν θαη λα παξαζησπήζνπλ ην καραίξσκα ηνπ
ηνπξθνθχπξηνπ κνπζηθνχ θαη ηηο θαηαζηξνθέο ζην ηδακί. Δμ ίζνπ θαηαδηθαζηέα
ζεσξνχκε θαη ηε δήισζε Μεηζφπνπινπ πνπ θηλήζεθε πεξίπνπ ζηα ίδηα πιαίζηα κε

ηελ θάιπςε ηνπ ΡΗΚ. Βξηζθφκαζηε ζην κεηαίρκην κηαο ρσξίο πξνεγνχκελε έμαξζεο
ξαηζηζηηθήο βίαο θαη πξέπεη φινη λα αξζνχλ ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ πξνηνχ
ζξελήζνπκε ζχκαηα.

Β. Σα βαζικά εσρήμαηα ηης έκθεζης: ύνοψη
[6].

Ζ παξνχζα έθζεζε απνηειείηαη απφ ζηνηρεία πνπ ζπιιέρηεθαλ γηα ζθνπνχο έξεπλαο πνπ
ππνβιήζεθε ζηνλ Οξγαληζκφ γηα ηα Θεκειηψδε Γηθαηψκαηα ηεο ΔΔ. Ζ θαηαγξαθή ηνπ
ξαηζηζηηθνχ εγθιήκαηνο μεθίλεζε κφιηο ην 2005 κε ηελ δεκηνπξγία βαζηθνχ κεραληζκνχ
θαηαγξαθή ηνπ ξαηζηζηηθνχ εγθιήκαηνο ή εγθιήκαηνο κε ξαηζηζηηθή ρξνηά. Σν ζρεηηθφ
ηκήκα ηεο αζηπλνκίαο είλαη ππνζηειερσκέλν, επηθνξηηζκέλν κε ηφζα άιια θαζήθνληα θαη
πξνηεξαηφηεηεο κε απνηέιεζκα ε θαηαγξαθή απηή λα είλαη ειιηπήο, ελψ ε επεμεξγαζία ησλ
ζηνηρείσλ λα είλαη αθφκα πην ειιηπήο.

[7].

Γπζηπρψο, παξά ηηο ζεκαληηθέο ζεζκηθέο βειηηψζεηο πνπ έρνπκε κεηά ηελ έληαμε ζηελ ΔΔ,
ε ρψξα καο δελ δηαζέηεη παξαδφζεηο απνηειεζκαηηθήο θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο
ησλ ξαηζηζηηθψλ ή άιισλ εγθιεκάησλ κίζνπο. Δπίζεο, ε παξαθαηαζήθε ηεο πνιηηηθήο
(ελδνεζλνηηθήο θαη δηαθνηλνηηθήο) βίαο ηα ηειεπηαία 60 ρξφληα, ε αηηκσξεζία ησλ ελφρσλ
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζπλερηδφκελε de facto δηαίξεζε ηεο ρψξαο θαη ην άιπην θππξηαθφ
δεκηνπξγνχλ κηα αξλεηηθή ηζηνξηθή θαη ζεζκηθή βάζε. Ζ δηεμαγσγή δεκνζίνπ δηάινγνπ
γχξσ απφ ηελ εζλνηηθή/ξαηζηζηηθή βία ηνπ παξειζφληνο, ελψ ηαπηφρξνλα γίλνληαη
ηαπηνπνηήζεηο ησλ ιεηςάλσλ, εμαθνινπζεί λα είλαη πξνβιεκαηηθή θαη λα πεξηβάιιεηαη απφ
ηε ζησπή πνπ, θαηά κία γεληθεπκέλε αιιά ζηξεβιή άπνςε, πξνσζεί ηα δίθαηα ηεο πιεπξάο
καο ζην Κππξηαθφ.

[8].

Πέξαλ ηεο αζηπλνκίαο, ε Αλεμάξηεηε Αξρή γηα ηελ Γηεξεχλεζε Παξαπφλσλ θαηά ηεο
Αζηπλνκίαο δηαζέηεη ην δηθφ ηεο ζχζηεκα θαηαγξαθήο, ην νπνίν σζηφζν δελ θαηαγξάθεη
εγθιήκαηα κε ξαηζηζηηθφ θίλεηξν ή άιια εγθιήκαηα κίζνπο, αιιά θαηεγνξηνπνηεί ηα
παξάπνλα ζηε βάζε ηεο ηζαγέλεηαο/ππεθνφηεηαο ησλ παξαπνλνχκελσλ, πξάγκα πνπ
επηηξέπεη ηελ εμαγσγή θάπνησλ ζπκπεξαζκάησλ.

[9].

Σν 2009, ε Αγγιηθή ζρνιή εγθαζίδξπζε κεραληζκφ θαηαγξαθήο παξελφριεζεο θαη βίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ξαηζηζηηθήο παξελφριεζεο, ελψ ην 2011 ην ππνπξγείν
Παηδείαο ζα θαηαγξάθεη πεξηζηαηηθά ζρνιηθήο βίαο (ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ζηε βία) πνπ
έρεη ξαηζηζηηθά, ζξεζθεπηηθά θαη νκνθνβηθά θίλεηξα ή ρξνηά. Γελ ππάξρνπλ δπζηπρψο
άιινη κεραληζκνί θαηαγξαθήο ζηελ Κχπξν.

[10].

Τπάξρνπλ σζηφζν ηα ηειεπηαία ρξφληα κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθέο έξεπλεο, απφ ην 1996 θαη
θπξίσο κεηά ηελ έληαμε ζηελ ΔΔ, πνπ πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ δηεξεχλεζε
ηνπ θαηλνκέλνπ, ή θαιχηεξα ησλ ξαηζηζηηθψλ θαηλνκέλσλ. ήκεξα είθνζη ρξφληα απφ ηφηε
πνπ επηηξάπεθε ε εξγνδφηεζε κεηαλαζηψλ εξγαηψλ απφ εγθεθξηκέλνπο εξγνδφηεο ζε
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ ζπκθσλήζεθαλ απφ ηνπο θνηλσληθνχο
εηαίξνπο, ππάξρεη ζεκαληηθφο πινχηνο γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ αλαθνξηθά ζην δήηεκα ηεο
κεηαλάζηεπζεο, ηνπο κεηαλάζηεο απφ ηξίηεο ρψξεο θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηε δηακφξθσζε
απφςεσλ πάλσ ζηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ζηελ Κχπξν. Ωζηφζν ππάξρνπλ θαη ζεκαληηθά
θελά, θπξίσο αλαθνξηθά κε ηνπο επίζεκνπο αιιά θαη αλεπίζεκνπο κεραληζκνχο
θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ ξαηζηζηηθνχ θαηλνκέλνπ ζηελ Κχπξν. Έξεπλεο θαηά
ην 2010 θαηαδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη πφισζε θαη φμπλζε ησλ αξλεηηθψλ αληηιήςεσλ γηα
ηνπο κεηαλάζηεο. Γελ είλαη ηπραίν φηη λενθαζηζηηθέο θαη ξαηζηζηηθέο νκάδεο επέιεμαλ απηή
ρξνληθή ζηηγκή λα εληείλνπλ πξνπαγαλδηζηηθή ηνπο εθζηξαηεία, λα σζήζνπλ ηελ
θαηάζηαζε ζηα άθξα θαη λα απμήζνπλ ηελ βίαηε δξάζε ηνπο κε ζνβαξά επεηζφδηα
επηζέζεσλ θαηά κεηαλαζηψλ θαη η/θ.

Το Νομικό Πλαίζιο
[11].

Ζ Κππξηαθή δεκνθξαηία δελ έρεη αθφκα ελζσκαηψζεη ηελ Απφθαζε-πιαίζην
2008/913/ΓΔΤ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 28εο Ννεκβξίνπ 2008 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε νξηζκέλσλ κνξθψλ θαη εθδειψζεσλ ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο κέζσ ηνπ
πνηληθνχ δηθαίνπ1 ζηε Κππξηαθή έλλνκε ηάμε. Ωζηφζν, έρεη δεζκεπηεί λα ην πξάμεη κέρξη
ηηο 28 Ννεκβξίνπ 2010, νπφηαλ φια ηα θξάηε-κέιε ππνρξενχληαη λα εθαξκφζνπλ ηελ
ζρεηηθή επξσπατθή νδεγία. χκθσλα κε ηελ απφθαζε-πιαίζην ν φξνο «κίζνο» ζα πξέπεη
λα λνεζεί σο αλαθεξφκελνο ζε κίζνο πνπ βαζίδεηαη ζηε θπιή, ην ρξψκα, ηε ζξεζθεία, ηηο
γελεαινγηθέο θαηαβνιέο ή ηελ εζληθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή.

[12].

Πεξαηηέξσ, ε θχξσζε δηαθφξσλ ζρεηηθψλ Γηεζλψλ ζπκβάζεσλ θαη ζπκβάζεσλ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο εληζρχνπλ ην πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην, ρσξίο σζηφζν λα
θαιχπηνπλ επαξθψο θη εμ νινθιήξνπ φινπο ηνπο ηνκείο πνπ πξνλννχληαη απφ ηελ
Απφθαζε-πιαίζην.

[13].

Τπάξρνπλ ήδε πνηληθέο πξφλνηεο πνπ απαγνξεχνπλ ην έγθιεκα πνπ έρεη ξαηζηζηηθφ ή
ζξεζθεπηηθφ θίλεηξν ή ρξνηά, νη νπνίεο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, εθηείλνληαη πέξαλ ησλ
πξνλνηψλ ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ. χκθσλα κε ηνλ πνηληθφ θψδηθα ε απεηιή γηα ρξήζε
βίαο είλαη πνηληθφ αδίθεκα. Πέξαλ απηνχ, ππάξρνπλ απαγνξεπηηθέο δεζκεχζεηο γηα ηελ
εθθνξά ηνπ ξαηζηζηηθνχ ιφγνπ:


Πξψηνλ, ε Γηεζλήο χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Δμάιεηςε Κάζε
Μνξθήο Φπιεηηθήο Γηάθξηζεο, πνπ ε Κχπξνο έρεη θπξψζεη (Ν.12/1967 θαη
Ν.11(ΗΗΗ)/92) πνηληθνπνίεζε αδηθήκαηα ζρεηηθά κε ην ξαηζηζκφ. πγθεθξηκέλα, ν
λφκνο πξνλνεί [βι. άξζξν 2Α(3)]: «Κάζε πξόζωπν ην νπνίν δεκόζηα, είηε
πξνθνξηθά είηε δηά ηύπνπ… ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν, εθθξάδεη ηδέεο
πξνζβιεηηθέο θαηά πξνζώπνπ ή νκάδαο πξνζώπωλ ιόγω ηεο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο
θαηαγωγήο ηνπο… είλαη έλνρν πνηληθνύ αδηθήκαηνο θαη ππόθεηηαη ζε θπιάθηζε πνπ
δελ ππεξβαίλεη ηνλ έλα ρξόλν ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο
πεληαθόζηεο ιίξεο ή θαη ηηο δύν πνηλέο.»



Γεχηεξν, ζπκπεξηθνξέο ξαηζηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ κπνξνχλ δηψθνληαη πνηληθά ζηε
βάζε ηνπ άξζ. 51Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, φπνπ πξνλννχληαη: « Όπνηνο δεκόζηα ή
κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θαη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή πξνθαιεί ηνπο θαηνίθνπο ζε
βηαηνπξαγίεο κεηαμύ ηνπο ή ζε ακνηβαία δηρόλνηα ή θαιιηεξγεί ηε δηακόξθωζε ηνπ
θιίκαηνο κηζαιινδνμίαο, είλαη έλνρνο πιεκειιήκαηνο θαη ηηκωξείηαη κε θπιάθηζε
δώδεθα κελώλ ή κε ρξεκαηηθή πνηλή ρηιίωλ ιηξώλ ή θαη κε ηηο δύν απηέο πνηλέο.»



Σξίην, ην άξζξν 47(1)(β) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα πξνλνεί φηη: «Οπνηνζδήπνηε
πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα δεκνζίωο, κε πξόζεζε λα πξνωζήζεη ερζξόηεηα
κεηαμύ ηωλ θνηλνηήηωλ, ηωλ ζξεζθεπηηθώλ νκάδωλ, ιόγω ηεο θπιήο, ηεο ζξεζθείαο,
ηνπ ρξώκαηνο ή ηνπ θύινπ ηνπ, είλαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπηωζε
θαηαδίθεο, ππόθεηηαη ζε θπιάθηζε κέρξη πέληε εηώλ.»



Σέηαξην, ην ΔΓΑΓ κε ζεηξά ζρεηηθήο λνκνινγίαο έρεη ζέζεη ζαθψο ηα επηηξεπηά
φξηα ηνπ ιφγνπ θαη έρεη εγθξίλεη κέηξα γηα πξνζηαζίαο ελάληηα ζην ξαηζηζηηθφ
ιφγν σο απνδεθηέο ελέξγεηεο ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία.

Σν θχξην πξφβιεκα είλαη φηη νη πην πάλσ πξφλνηεο ζηελ πξάμε δελ ηπγράλνπλ
εθαξκνγήο ζηελ Κχπξν.

1

Παξαηίζεηαη απηνχζηα ε ζρεηηθή απφθαζε-πιαίζην ζην παξάξηεκα ηεο έθζεζεο απηήο.

Επίζημα ζηοισεία για ηο παηζιζηικό έγκλημα
[14].

Μηα ζπλέληεπμε κε ηελ επηθεθαιήο ηνπ γξαθείνπ ηεο αζηπλνκίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
ησλ δηαθξίζεσλ θαηέδεημε ηηο πηέζεηο, ηηο πξνθιήζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ
αληηκεησπίδεη ην ηκήκα απηφ θαη ην απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη ζε ζρέζε κε ηελ
παξαθνινχζεζε ηνπ ξαηζηζηηθνχ εγθιήκαηνο. Πέξα απφ ηα πεξηνξηζκέλα κέζα πνπ
δηαζέηεη ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ππάξρνπλ
πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο ζην λα θηλεζνχλ λνκηθά ελάληηα ζην ξαηζηζηηθφ έγθιεκα. Οη
πεξηνξηζκνί ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεχζεξεο
έθθξαζεο, κε ηελ επξεία δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ζην θαηά πφζν ζα
θηλεζνχλ αγσγέο ή φρη θαη γηα ηη είδνπο αδηθήκαηα θαη ν αξλεηηθφο αληίρηππνο ηεο
αζψσζεο απφ ην δηθαζηήξην ηνπ Υξπζαπγίηε πνπ ην 2005 επηηέζεθε ζε Σνπξθνθχπξηνπο.
Οη παξάγνληεο απηνί ηείλνπλ λα δεκηνπξγνχλ κηα δηζηαθηηθφηεηα ζην λα αλνίγνληαη
ππνζέζεηο θαη λα θηλνχληαη αγσγέο γηα ξαηζηζηηθφ έγθιεκα. Αλη΄ απηνχ, δηαθαίλεηαη κηα
ηάζε λα θηλνχληαη αγσγέο γηα ιηγφηεξν ζνβαξά αδηθήκαηα φπσο ε δηαηάξαμε ηεο ηάμεο
θιπ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα δηαζθαιηζηεί ε θαηαδίθε ησλ θαηεγνξνχκελσλ απφ ην
δηθαζηήξην.

[15].

Καηά κέζν φξν, ε αζηπλνκία θαηαγξάθεη πεξίπνπ 6 ξαηζηζηηθά πεξηζηαηηθά αλά έηνο,
αξηζκφο πνπ θαηά γεληθή νκνινγία δελ αληαλαθιά ηελ πξαγκαηηθή έθηαζε ηεο ξαηζηζηηθήο
βίαο ζηελ Κχπξν. Απφ ην 2005 πνπ άξρηζε ε θαηαγξαθή, αγσγέο γηα ξαηζηζηηθφ έγθιεκα
θηλήζεθαλ ζε δχν πεξηπηψζεηο: ζηελ πεξίπησζε ηεο επίζεζεο ελαληίνλ Σνπξθνθχπξηνπ απφ
Υξπζαπγίηε ην 2005 πνπ πξναλαθέξζεθε θαη ζε κηα άιιε πην πξφζθαηε ππφζεζε θινπήο
πνπ εθθξεκεί.

[16].

Ζ ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Γεκνθξαηίαο ηεξεί ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ππεθνφηεηα
ησλ ζπκάησλ απφ εγθιήκαηα. Όκσο ην κφλν ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα εμαρζεί είλαη φηη ν
αξηζκφο ησλ μέλσλ πνπ πέθηνπλ ζχκαηα εγθιεκάησλ είλαη δπζαλάινγα κεγάινο.

Ο μησανιζμόρ ηηρ ανεξάπηηηηρ διεπεύνηζηρ παπαπόνων καηά ηηρ αζηςνομίαρ
[17].

Ζ Αλεμάξηεηε Αξρή γηα ηε Γηεξεχλεζε Παξαπφλσλ θαη Ηζρπξηζκψλ θαηά ηεο Αζηπλνκίαο
θαηαγξάθεη παξάπνλα πνπ έγηλαλ απφ κε-Κχπξηνπο ελαληίνλ κειψλ ηεο αζηπλνκίαο, ζε
λνχκεξα θαηά πνιχ κεγαιχηεξα απφ απηά πνπ θαηαγξάθεη ε ίδηα ε αζηπλνκία. Παξακέλεη
δήηεκα ην θαηά πφζνλ ηα αδηθήκαηα πνπ δηαπξάρηεθαλ απφ αζηπλνκηθνχο ελαληίνλ κε
Κππξίσλ κπνξνχλ εχινγα λα θαηαηαρηνχλ ζηα ξαηζηζηηθά πεξηζηαηηθά, αθνχ θαηά γεληθή
παξαδνρή κέιε ηεο αζηπλνκίαο επηδεηθλχνπλ παξφκνηα ζπκπεξηθνξά θαη έλαληη Κππξίσλ
πνιηηψλ. Έηζη ην κφλν ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα εμαρζεί είλαη φηη πξφθεηηαη γηα δυνητικά
ξαηζηζηηθά πεξηζηαηηθά. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμε ε Αλεμάξηεηε Αξρή,
αξθεηά απφ ηα παξάπνλα πνπ ππνβιήζεθαλ απφ κε-Κχπξηνπο ελαληίνλ κειψλ ηεο
Αζηπλνκίαο ήηαλ βάζηκα θαη εθ πξψηεο φςεσο δηαθαίλνληαλ πνηληθέο επζχλεο. Όκσο ε
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ζην λα πξνρσξήζεη ή φρη κε πνηληθέο
δηαδηθαζίεο θαηά ησλ εκπιεθφκελσλ αζηπλνκηθψλ παξακέλεη εκπφδην ζηελ νπζηαζηηθή θαη
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο εληνιήο ηεο Αξρήο, ε νπνία ζπζηάζεθε γηα λα κπνξεί λα
δηεμάγεη δηεξεπλήζεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ απφδνζε πνηληθψλ επζπλψλ.

Ανεπίζημα ζηοισεία
[18].

ηελ Κχπξν δελ έγηλε πνηέ νπζηαζηηθή έξεπλα γηα ην ξαηζηζηηθφ έγθιεκα. Ζ έθζεζε απηή
αλαθέξεηαη επνκέλσο ζε δεκνζθνπήζεηο, πνηνηηθέο έξεπλεο θαη εθζέζεηο πνιηηηθήο, πνπ
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηνπίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ δηαπξάηηεηαη ην
ξαηζηζηηθφ έγθιεκα. Καηαγξάθνληαη έξεπλεο γηα ηηο απφςεηο ησλ απνδεθηψλ ηεο
ξαηζηζηηθήο βίαο, γηα ηηο ηάζεηο (ξαηζηζηηθέο θαη αληη-ξαηζηζηηθέο) αλάκεζα ζηνπο λένπο,

γηα ηελ αξλεηηθή πξνδηάζεζε ησλ Κππξίσλ έλαληη ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη έλαληη ησλ κε
Διιελνθππξίσλ, πνπ ζπρλά εθδειψλεηαη ζε βία ελάληηα ζηηο πην επάισηεο νκάδεο, φπσο
είλαη νη κεηαλάζηξηεο νηθηαθέο βνεζνί, νη καχξνη πνδνζθαηξηζηέο θαη νη Σνπξθνθχπξηνη. Ζ
έξεπλα απηή απνδίδεη ηελ πξφζθαηε έμαξζε ηεο ξαηζηζηηθήο βίαο ζηελ άλνδν ηεο
αθξνδεμηάο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζηηθνχ κίζνπο.
[19].

Ζ έθζεζε θαηαγξάθεη επίζεο κηα ζεηξά απφ ξαηζηζηηθά πεξηζηαηηθά πνπ είδαλ ην θσο ηεο
δεκνζηφηεηαο ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα..

Άλλερ πηγέρ
[20].

Ζ έθζεζε παξαζέηεη ζηνηρεία απφ δηάθνξεο Δπξσπατθέο θαη δηεζλείο εθζέζεηο γηα ηελ
Κχπξν φπσο είλαη ε Σξίηε Έθζεζε ηεο ECRI γηα ηελ Κχπξν ηνπ 2006, ε Έθζεζε ηνπ
Δπίηξνπνπ γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ηνπ 2006, ε
Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δμάιεηςε ησλ Φπιεηηθψλ Γηαθξίζεσλ ηνπ 2001, ε έθζεζε
ηεο Δπηηξνπήο θαηά ησλ Βαζαληζηεξίσλ ηνπ 2004, νη εηήζηεο εθζέζεηο ηεο θπβέξλεζεο ησλ
ΖΠΑ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηελ Κχπξν. Όιεο νη εθζέζεηο απηέο θαηαδεηθλχνπλ ην
πξφβιεκα ηεο ξαηζηζηηθήο βίαο ζηελ Κχπξν θαη ηεο ειιηπνχο αληηκεηψπηζεο ηνπ. ην
εζληθφ επίπεδν, κηα ζεηξά απφ εθζέζεηο ηεο Αξρήο θαηά ηνπ Ραηζηζκνχ παξαζέηνπλ
ζηνηρεία γηα ην ξαηζηζηηθφ έγθιεκα ζηελ Κχπξν θαη γηα ηελ ειιηπή θαηαγξαθή θαη ην
ρεηξηζκφ ηνπ απφ ηελ αζηπλνκία θαζψο θαη απφ ηα ζρνιεία, ηα νπνία δηαθαίλνληαη ηδηαίηεξα
δηζηαρηηθά ζην λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ην ξαηζηζκφ ζην ρψξν ηνπο,
επηιέγνληαο ηελ πεπαηεκέλε ηεο «λεαληθήο παξαβαηηθφηεηαο».

Τάζειρ αναθοπικά με ηα παηζιζηικά και άλλα εγκλήμαηα μίζοςρ
[21].

Με δεδνκέλεο ηεο αδπλακίεο θαη ηηο αλεπάξθεηεο ζηε θαηαγξαθή ηνπ ξαηζηζηηθνχ
εγθιήκαηνο θαη άιισλ εγθιεκάησλ βίαο κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζε ηειηθά ή απνιύηωο
επαιεζεύζηκα ζπκπεξάζκαηα ωο πξνο ηηο ηάζεηο ζηελ θππξηαθή θνηλωλία. ηελ εθηίκεζε ηεο
θαηάζηαζεο επηζεκαίλνπκε ηελ αλάγθε λα απνθεχγνληαη νη φπνηεο ππεξβνιέο γηαηί εθηφο
απφ αληηεπηζηεκνληθφ, ηνχην ζα ήηαλ αλεχζπλν, εθφζνλ κπνξεί λα νμχλεη ην πξφβιεκα:
απνζξαζχλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο αθξνδεμηέο θαη ξαηζηζηηθέο νκάδεο πνπ πηζαλψλ λα
ελζαξξπλζνχλ αλ απνδεηρηεί φηη επηζεκάλνπκε φμπλζε ή πφισζε. Δμάιινπ απφ ηηο κέξεο
ηνπ θαζηζκνχ, αιιά θαη θαηά ηηο δηαθνξέο κεηαπνιεκηθέο παξαιιαγέο θαη κεηαιιάμεηο ηνπ
κεηά ηνλ δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν απηφ, νη θαζίζηεο απνδεδεηγκέλα επηδηψθνπλ ην
«θπιεηηθφ πφιεκν» ή ηε «ζχγθξνπζε πνιηηηζκψλ» πνπ λα ζπλάδεη κε ην δφγκα ηνπ Enoch
Powel φηη είλαη αδχλαηε ε ζπκβίσζε θαη λα επηβεβαησζνχλ νη πξνβιέςεηο ηνπο γηα ηα
«πνηάκηα απφ αίκα». Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο ν θίλδπλνο ππνβάζκηζεο θαη
παξαγλψξηζεο ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο νδεγεί φρη απιά ζηνλ εθεζπραζκφ θαη ηελ
αδξάλεηα, αιιά αθξηβψο επηηξέπεη ζηα θαηλφκελα απηά λα απμάλνληαη θαη λα νμχλνληαη
ρσξίο λα ηίζεληαη νη αλαγθαίεο αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο θαη πνιηηηθέο γηα ηελ αλαραίηηζε
ηνπο. Δπηζεκαίλνπκε φηη ε ρξφληα ηάζε είλαη ε ζπζηεκαηηθή ππνηίκεζε ησλ θηλδχλσλ θαη
ηελ απεηθφληζεο ησλ πξνβιεκάησλ σο «κεκνλσκέλα» θαη ρσξίο ζπλέρεηα. Παξά ην
γεγνλφο φηη νη επίζεκνη δείθηεο δελ καο ιέλε θαη πνιιά πξάγκαηα γηα ηηο ηάζεηο, εθφζνλ ηα
εξγαιεία είλαη ππαλάπηπρηα θαη νη κεραληζκνί θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο ειιηπείο,
ηα «αλεπίζεκα» ζηνηρεία θαη πιεζψξα εξεπλψλ θαηαδεηθλχνπλ απμεηηθή ηάζε ησλ
ξαηζηζηηθψλ εγθιεκάησλ ζηελ Κχπξν.

[22].

Μφλν νξηζκέλεο απφ ηηο ξαηζηζηηθέο επηζέζεηο βιέπνπλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, π.ρ.
θέηνο νη επηζέζεηο ελάληηα ζην Νηγεξηαλφ θαη ηνλ Ηλδφ θνηηεηή πξνθαλψο απφ λενθαζίζηεο
ηνπ ΔΛΑΜ ή ε επίζεζε ελάληηα ζηελ 14ρξνλε καζήηξηα απφ ζπκκαζεηέο ηεο ν 2008, ελψ
άιιεο αγλννχληαη π.ρ. νη επηζέζεηο κε βφκβεο κνιφηνθ ή νη επηζέζεηο ελάληηα ζε Σ/Κ πνπ

ζπλήζσο παξαζησπνχληαη. Δμάιινπ, ε παξάδνζε ηεο αθξνδεμηάο βία έρεη ηηο ξίδεο ηεο ηα
ηειεπηαία 60 ρξφληα ζηελ ηζηνξίαο ηνπ θππξηαθνχ: Ζ εζλνηηθή θαη πνιηηηθή βία δελ
πεξηνξίζηεθε ελάληηα ζηνλ «εζλνθπιεηηθά άιιν», αιιά ππάξρεη ηζηνξία δνινθνληψλ, βίαο
θαη πξνπειαθηζκψλ ελάληηα ζε νκνεζλείο πνπ δελ αθνινπζνχζαλ ηελ εζληθηζηηθή γξακκή.
[23].

Ζ εθηίκεζε φηη έρνπκε θιηκάθσζε ηεο ξαηζηζηηθήο εγθιεκαηηθφηεηαο βαζίδεηαη ζην
γεγνλφο φηη ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί δελ είλαη απνηειεζκαηηθά γηαηί δελ εθαξκφδνληαη νη
ζρεηηθέο πξφλνηεο ησλ λφκσλ. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ρψξνο γηα δξάζε θαη ελίζρπζε ηνπ
θαζηζκνχ αλάκεζα ζην 10% ησλ λέσλ, πνπ νη πξψηεο έξεπλεο είραλ εληνπίζεη σο ηνλ
«ζθιεξφ ππξήλα» κε ξαηζηζηηθέο πξνδηαζέζεηο (βι. Υαξάθεο θαη ήηαο2). Δπίζεο ηα
αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ άιιεο έξεπλεο:
(α) Σν γεληθφηεξν θιίκα επέηξεςε ηελ δεκηνπξγία λενδεκηνπξγεζέλησλ αθξνδεμηψλ
ζρεκάησλ, θπξίσο εηζαγφκελα απφ ηελ Διιάδα, θαζψο επίζεο ζηνλ αλαζρεκαηηζκφ
παιηφηεξσλ θαη λεφηεξσλ Δ/Κ εζληθηζηηθψλ θαη ξαηζηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ
«ζσηεξία ηεο Κχπξνπ» ηα νπνία είραλ απνλνκηκνπνηεζεί ζηε ζπλείδεζε ηνπ ιανχ κεηά ην
πξαμηθφπεκα θαη ηελ εηζβνιή.
(β) Δκπεηξηθέο έξεπλεο γηα ηηο δχν ηειεπηέο δεθαεηίεο δείρλνπλ φηη ηα ξαηζηζηηθά
εγθιήκαηα δελ έρνπλ ππνρσξήζεη πάξα ηηο ζεζκηθέο βειηηψζεηο (πνιηηηθή έληαμεο, λένη
ζεζκνί, εθπαίδεπζε/ ζρνιείν θηι.3
(γ) Έξεπλα γηα ηνλ ξαηζηζκφ ζηα ζπνξ4 επηζεκαίλεη ζεκαληηθέο κεηαηνπίζεηο ζηελ
ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ γεληθφηεξα πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ επίπεδνπ,
ηεο έληαζεο θαη ηεο δηαηψληζε ξαηζηζηηθψλ ηάζεσλ. Παξά ηα θαηαζηαιηηθά κέηξα ελάληηα
ζηε γεπεδηθή βία έρνπκε πνιιαπιέο κεηαηνπίζεηο π.ρ. εθηφο γεπέδνπ, ζε λεφηεξεο ειηθίεο.
(δ) Αζθαιψο, ε έζησ ειιηπήο παξαθνινχζεζε θαη ρεηξηζκφο ησλ πεξηζηαηηθψλ ηα
ηειεπηαία ρξφληα νδήγεζε ζε απμεκέλε επαηζζεηνπνίεζε θαη ζε βειηησκέλε θαηαλφεζε
ηνπ πξνβιήκαηνο. Δπίζεο, ζε ιεθηηθφ επίπεδν έρνπκε κηα πην απνθαζηζηηθή ζηάζε γηα
εζηθή θαηαδίθε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο θνξείο εμνπζίαο.
Δληνχηνηο, ε ζηάζε ηεο εγεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ππνβηβάδνπλ ηα φπνηα ξαηζηζηηθά
πεξηζηαηηθά ζαλ απιψο παξαβαηηθφηεηα ή απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά δελ βνεζά ζηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ξαηζηζκνχ ζηα ζρνιεία.
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Καλέρ ππακηικέρ
[24].

Πξφθεηηαη γηα έλαλ ηνκέα ηδηαίηεξα ειιηπή. ην επίπεδν ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, είλαη ε
πξσηνβνπιία ησλ θαζεγεηψλ ηνπ English School λα δηακνξθψζνπλ νινθιεξσκέλε
πνιηηηθή γηα ηελ πξαθηηθή γλσζηή ζαλ „bullying‟ πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηε ξαηζηζηηθή
παξελφριεζε. ηνλ ηνκέα ηεο δηαθνηλνηηθήο βίαο, αμηφινγε είλαη ε ζχζηαζε ηεο
δηθνηλνηηθήο επηηξνπήο ζπγγελψλ αγλννπκέλσλ θαη ε ζεηξά ληνθηκαληέξ ηεο νχιαο
Υαηδεθπξηάθνπ „Ζ Γηθή κνπ Αιήζεηα‟ πνπ πξνβιήζεθε απφ ην ΡΗΚ 1 ην θαινθαίξη ηνπ
2009.

