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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με τις δηλώσεις σας στον Τύπο και στα Μέσα σχετικά με τις παράνομες ενέργειες της 
Αστυνομίας εναντίον μου, εναντίον της οικογένειας μου και των συναδέλφων μου μελών 
της οργάνωσης Ενδο~Μήδεια / Cyprus IndyMedia που έγιναν με αφορμή την 
δημοσιογραφική και πολιτική μου εργασία, δώσατε καθοδήγηση να σταματήσουν οι 
παράνομες ενέργειες που γίνοντο υπό το πρόσχημα "ποινικής έρευνας" εναντίον μου. 
Δημοσιεύσατε τις δηλώσεις σας την 26η Ιουλίου, 2004. 

Μεταξύ άλλων, με την δήλωση σας δώσατε οδηγίες στην Αστυνομία να προφυλάσσει -
αντί να αντιστρατεύεται - το Συνταγματικό δικαίωμα της ελευθερίας στην Έκφραση που 
είχε παραβιαστεί με τις παράνομες  δραστηριότητες συγκεκριμένων Αξιωματικών της 
Αστυνομίας εναντίον μας οι οποίοι παρακινούντο με γραπτές οδηγίες από την Πρεσβεία 
των ΗΠΑ. Εσείς επεστήσατε την προσοχή τους εις τον νόμο.

Έχει περάσει λίγο περισσότερο από ένας χρόνος από τις δηλώσεις σας.  Η υπόθεση όμως 
όχι μόνον ακόμη εκκρεμεί, αλλά και γίνεται πιό περίπλοκη, όπως θα δείτε πιό κάτω. Ας 
αρχίσουμε όμως με τα απλά και οφθαλμοφανή.
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Δεν ονομάσατε ποιοί ακριβώς είναι οι αξιωματικοί της Αστυνομίας που αντί στους νόμους 
της χώρας μας υπακούουν στα παράνομα κελεύσματα της κυβέρνησης των ΗΠΑ. 

Το ύψιστον καθήκον των αρχών  ασφαλείας είναι να προστατεύουν εμάς - τους πολίτες 
της Κύπρου - από τις ξένες επιβουλές και από τους κινδύνους που εκτοξεύουν οι 
απανταχού εχθροί της Κύπρου. Αν δεν μας προστατεύσει το Κράτος, ποιός θα μας 
προστατεύσει; Οι βολές στοχεύονται εναντίον μας πότε συλλογικά - θέτοντας όλον τον 
λαό στο στόχαστρο - και ενίοτε στοχεύονται κατ' επιλογήν - ατομικά. Παραβιάζοντας την 
αποστολή τους και το καθήκον να μας προστατεύσουν, οι συγκεκριμένοι διεφθαρμένοι 
Αξιωματικοί της Αστυνομίας που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση συνεργάζονται με τις 
ξένες δυνάμεις που θέλουν να καταστρέψουν τον τόπο μας. Αψήφησαν τον όρκο τους 
στην Υπηρεσία, αψήφησαν και τους νόμους και το Σύνταγμα, και την πολιτική ηγεσία των 
δυνάμεων ασφαλείας. Συνεχίζουν την παρανομία τους ανενόχλητοι μέχρι σήμερα, 
αψηφώντας τώρα και τη δική σας προσωπική εντολή.

Δεν επικοινωνήσατε μαζί μου, ούτε πρίν, ούτε και μετά από τις δημόσιες σας δηλώσεις 
γιά την υπόθεση. 

Δεδομένου ότι είμαι το άμεσα ενδιαφερόμενο άτομο και ο κύριος στόχος εκείνης της 
παρανομίας, θα ήτο ορθόν, αν όχι εσείς προσωπικά, κάποιος από το Υπουργείο σας -
ερευνητής, ανακριτής, ή κάποιο άτομο της γραμματείας  - να επικοινωνήσει μαζί μου 
έστω και μήνες μετά. Δεν ενδιαφερθήκατε ούτε γιά την δική μου εκδοχή των γεγονότων, 
ούτε γιά τυχόν πληροφορίες που μπορεί να κατέχω γιά το έγκλημα. Ούτε και ζητήσατε 
επαφή με άλλους από τους συνεργάτες μου. 

Δεν με προσεγγίσατε γιά να απολογηθείτε εκ μέρους της Κυβέρνησης. 

Ούτε και διευθετήσατε γιά τα συνεπακόλουθα που απορρέουν σύμφωνα με το νόμο από 
τη δήλωση και τις οδηγίες σας προς την Αστυνομία. Μιλώντας εκ μέρους του Αρχηγείου 
της Αστυνομίας μερικές ημέρες πρίν από τη δήλωση σας, ο κος Σωτήρης Χαραλάμπους 
δήλωσε στα Μέσα ότι κατέχει έγγραφο από την Πρεσβεία των ΗΠΑ γιά την υπόθεση, και 
ότι μετά από διερεύνηση η Αστυνομία έχει "ετοιμάσει έκθεση" γιά το το όλο θέμα που με 
αφορά ονομαστικά και προσωπικά. Εσείς κύριε Υπουργέ, παρόλον που ενημερώσατε την 
Αστυνομία ότι η η ιστορία δεν είναι Αστυνομική υπόθεση, δεν διατάξατε να παραδωθούν 
αμέσως τα δύο έγγραφα (εκείνο της Πρεσβείας, σύν η έκθεση της Αστυνομίας) στον 
άμεσα ενδιαφερόμενο και επηρεαζόμενο πολίτη. Εφ' όσον το πόρισμα σας είναι ότι δεν 
αφορούσε καν εξ αρχής την Αστυνομία η υπόθεση, γιατί δεν διατάζετε να μου δωθούν τα 
δύο έγγραφα που με αφορούν άμεσα; Σε ποιό φάκελλο ποιάς Κρατικής υπηρεσίας έχουν 
καταχωρηθεί τα έγγραφα που αφορούν αυτές τις πολιτικές μου δραστηριότητες;  Και ποιά 
έννομη διαδικασία μπορεί να το δικαιολογήσει; Συνεχίζει η Αστυνομία να με θεωρεί 
"απειλή γιά τα συμφέροντα των ΗΠΑ" όπως δηλώθηκε στην παράνομη ανάκριση την 
οποία εσείς απαγορεύσατε;
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Δεν με προσεγγίσατε ούτε γιά να ρωτήσετε, ούτε γιά αξιολογήσετε τη ζημιά που έπαθα, 
και τον τραυματισμό που υπέστει το σχήμα ζωής μου με τις πράξεις των συγκεκριμένων 
Αξιωματικών. 

Ούτε προσφέρατε, ούτε ρωτήσατε γιά αποκατάσταση και αποζημίωση. Εργάζομαι ως 
εθελοντής στην άσκηση της Φυσικής Θεραπευτικής και επίσης ως εθελοντής στην 
κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου, ενεργός στις προσπάθειες γιά τη θεμελίωση της 
εναλλακτικής και ριζοσπαστικής κοινότητας. Ουσιαστικά η εργασία μου ανάγεται στην 
μη- κερδοσκοπική φροντίδα άρρωστων ατόμων και ζώων, και στην εξυγείανση της 
άρρωστης μας κοινωνίας - με αυτά ασχολούμαι ολόκληρη μου τη ζωή. Δεν έχω ούτε 
περιουσίες ούτε και μεγάλα ή σταθερά εισοδήματα. Το μόνο μου "κτήμα", που 
καλλιεργήθηκε με δεκαετίες θυσίας και εργασίας, είναι η κοινωνική μου υπόληψη ως 
άτομο έμπιστο και γνήσιο, τόσον εδώ στην Κύπρο όσον και στο εξωτερικό. Αυτή η 
υπόληψη υπέστει σοβαρούς τραυματισμούς από τη δράση των παρανομούντων 
Αξιωματικών της Αστυνομίας σας - ποιός μπορεί να ασκήσει την Θεραπευτική ή την 
Πολιτική όταν ζωγραφίζεται από την Αστυνομία και τα Μέσα ως "κοινωνική απειλή" ή 
ως εγκληματίας; Δεν τορπιλλίζεται η δυνατότητα εμπιστοσύνης των ανθρώπων προς το 
άτομο μου; Γιατί να με εμπιστευτεί οιοσδήποτε είτε γιά θέματα υγείας  ή γιά θέματα 
κοινωνικής συνεργασίας μετά από αυτά που συνέβησαν; Το όνομα μου αναφέρεται σε 
χιλιάδες άρθρα και κείμενα που έχουν δημοσιευτεί διεθνώς στο Δίκτυο σε περισσότερες 
από είκοσι γλώσσες γύρω από την υπόθεση, ενώ η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και 
εφημερίδες στην Κύπρο, Ελλάδα, και στις Ελληνικές παροικίες στο Λονδίνο και τη Νέα 
Υόρκη ασχολούντο με την υπόθεση γιά εβδομάδες πέρυσι. 

Αν μιλήσουμε γιά αποζημιώσεις:
πως θα υπολογίσετε τη στέρηση εισοδήματος όταν πρόκειται γιά ένα άτομο σαν εμένα 
που φροντίζει αρρώστους εθελοντικά, που εργάζεται σε μή- κερδοσκοπική βάση χωρίς να 
χρεώνει, και που στηρίζεται στις δωρεές και συνεισφορές υποστηρικτών ; 

Αν μιλήσουμε γιά αποκατάσταση:
μπορούμε να παραμερίσουμε το θέμα της προσωπικής μου ασφάλειας; Πως θα την 
επανορθώσετε; Πως θα υπολογίσουμε την απώλεια στην αίσθηση της βασικής 
προσωπικής μου ασφάλειας - τι ασφάλεια να αισθανθώ όταν όλοι γνωρίζουμε πως οι 
εγκληματίες είναι Αξιωματικοί της Αστυνομίας που δρούν με την κάλυψη του νόμου, 
είναι παρανόμως ταγμένοι στην εξυπηρέτηση της Πρεσβείας των ΗΠΑ και αψηφώντας 
τους νόμους της Κύπρου δρούν μέχρι σήμερα ενώ παραμένουν ανώνυμοι και ατιμώρητοι 
με τη δική σας προστασία;

Τα άλλα τραύματα από την υπόθεση; 
Η οικογένεια μου ως φυσικό ανησύχησε με την συνειδητοποίηση πως η μεγαλύτερη 
υπερδύναμη έσκυψε τόσο χαμηλά που να θέλει να ασχολείται μαζί μου - γι αυτό φυσικά 
δεν ευθύνεστε εσείς. Έχετε όμως ευθύνες γιά τη σωστή και δίκαιη λειτουργία των αρχών 
ασφαλείας. Αποτελεί αιτία τρόμου γιά όλους μας, συγγενείς και μή, το ότι η Πρεσβεία 
των ΗΠΑ μέσω διεφθαρμένων Αξιωματικών της Αστυνομίας Κύπρου ήβρεν συνεργάτες 
και τον τρόπο να κινήσει τους μηχανισμούς του δικού μας Κράτους γιά να διώκει τους 
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πολιτικούς της αντιπάλους εντός της νήσου και της επικράτειας της χώρας μας. Όταν 
διεφθαρμένες πτέρυγες των αρχών ασφαλείας δύο κρατών συνεργάζονται γιά να 
τρομοκρατήσουν ένα άτομο με αφορμή αυτά που γράφει και δημοσιεύει, δεν 
τραυματίζονται οι οικογενειακοί δεσμοί, οι φιλίες, οι κοινωνικές και ερωτικές σχέσεις, η 
προσωπική μας ζωή; Πιστεύετε εσείς πως έτσι εύκολα προσπερνούνται αυτές οι αγωνίες;

Δεν παραπέμψατε το θέμα στην Εισαγγελία γιά να διερευνήση το έγκλημα. 
Ούτε και κατηγορήσατε το Αρχηγείο της Αστυνομίας - ούτε καν επίπληξη αρθρώσατε -
γιά τις δικές του παρανομίες. Εσείς - και όλος ο κόσμος - γνωρίζετε το ότι μερικές μέρες 
πρίν από τη δική σας δήλωση, όταν δημοσιογράφοι ζητούσαν να πληροφορηθούν από το 
γραφείο του Αρχηγού γιά την υπόθεση της παράνομης δίωξης μου, έλαβαν επισήμως την 
απάντηση (που δημοσιεύτηκε στον Τύπο) πως "δεν υπάρχει τέτοια υπόθεση, δεν είναι 
δική μας η ανάκριση. Και αν έβρετε ποιός την κάμνει …πέτε μας". Έστω και με το 
χαριτολόγημα του Αρχηγείου, αυτή η πράξη ονομάζεται Συγκάλυψη Εγκλήματος. Δηλαδή 
έγκλημα επί εγκλήματος. Ποιός θα τιμωρηθεί γιά αυτά; Θα λάβετε εσείς πρωτοβουλία γιά 
να τιμωρηθούν εκείνοι που γιά να συγκαλύψουν την παρανομία παραπλάνησαν τον Τύπο 
με ψέματα;

Ούτε και κινηθήκατε αυτεπάγγελτα γιά να προσάψετε τις ανάλογες κατηγορίες στους 
αρχικούς ενόχους, τους οποίους εσείς και το Αρχηγείο της Αστυνομίας γνωρίζετε 
ονομαστικά.

Είναι φυσικό να διστάζετε κάπως διότι οι αρμόζουσες κατηγορίες κυμαίνονται από 
σοβαρές - που είναι προδοσία, δοσοληψία με ξένες Δυνάμεις χωρίς άδεια, παραβίαση των 
Συνταγματικών δικαιωμάτων πολιτών, σοβαρή παράλειψη καθήκοντως, υπέρβαση 
εξουσίας, συνωμοσία γιά συγκάλυψη εγκλήματος στα ανώτατα κλιμάκια της Αστυνομίας 
- μέχρι και ελαφριές κατηγορίες - όπως συστηματική αστυνομική παρενόχληση, 
εκμετάλλευση αξιώματος προς σκοπούς αντίθετους προς την αποστολή της υπηρεσίας., 
κλπ.  Υπενθυμίζουμε πως μιλούμε γιά Αξιωματικούς της Αστυνομίας που όχι μόνον 
παρανομούν οι ίδιοι γιά λογαριασμό ξένης Κυβέρνησης αλλά και διατάζουν άλλους 
αστυνομικούς να πράττουν γιά να προωθούνται οι εγκληματικές τους ενέργειες.

Δεδομένου τού ότι οι δράστες είναι Αξιωματικοί της Αστυνομίας, η προσαγωγή τους σε 
ανοικτό Δικαστήριο είναι ο μόνος τρόπος να προστατευτεί η Δημοκρατία από την 
καταλυτική τους δράση η οποία υπονομεύει την ασφάλεια όλων μας, αλλά και φθείρει το 
ηθικό και τη δυνατότητα των άλλων συναδέλφων τους που υπηρετούν ως μέλη των αρχών 
ασφαλείας. Τα άλλα μέλη της υπηρεσίας που έχουν την ειλικρίνεια και την γνησιότητα 
και το σωστό κίνητρο γιά να μας προστατεύουν, παρεμποδίζονται (και γνωρίζουν ότι 
κινδυνεύουν) όταν ανάμεσα τους δρουν ατιμώρητα διεφθαρμένοι Αξιωματικοί που έχουν 
"ιδιαίτερες" σχέσεις με την ξένη Υπερδύναμη.  

Μιά αόριστη ενδο-υπηρεσιακή συμβολική "παρατήρηση”, ή και τυχόν τιμωρία, δεν θα 
σταματήσει τους συγκεκριμένους δράστες. Αν δεν γίνει έρευνα με διαφάνεια και με 
δημόσια τιμωρία των ενόχων, δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα οι διαδικασίες αν θέλουμε 
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να εξυγιανθεί η υπηρεσία και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου στο Κράτος 
και στην παρούσα Κυβέρνηση. 

Εσείς σήμερα κρατάτε στα χέρια σας ένα μεγάλο μέρος της πλοήγησης της πορείας της 
Πολιτείας, και έχετε ευθύνες προς τη Διαφάνεια όταν το θέμα αφορά την απονομή 
Δικαιοσύνης σε υπόθεση διαφθοράς και υπονόμευσης των αρχών ασφαλείας. Και 
κατέχετε όλα τα μέσα γιά να κάμετε το σωστό. Το γνωρίζετε όμως και εσείς από την 
μακροχρόνια σας πείρα στην πολιτική ζωή, πως όταν οι ανθρώπινοι νόμοι κοιμούνται, 
ενεργοποιούνται οι φυσικοί νόμοι. Αν εσείς συνεχίσετε να σκεπάζετε τους εγληματίες, 
ακόμα και αν εμείς δεν το επιζητήσουμε, είναι μέσα στη φύση των ανθρωπίνων 
υποθέσεων και μες τη φύση της Πολιτικής πραγματικότητας το ότι θα προκύψουν άλλες 
αυτόνομες μορφές κοινωνικής δικαιοσύνης με πολύ λιγότερη διαφάνεια φυσικά, αλλά με 
αποτελεσματικότητα. Εμείς δεν το επιζητούμε, προτιμούμε να υπάρχει Κράτος που να 
λειτουργεί με Διαφάνεια και με δημόσιους μηχανισμούς ελέγχου, παρά να προκύψουν 
άλλες διευθετήσεις απονομής δικαίου που να δρούν με άγνωστο τρόπο και υπόλογες σε 
κανένα. Εσείς μπορείτε σήμερα να δώσετε το στίγμα σας πρός τη σωστή κατεύθυνση. Σας 
παρακαλούμε να το κάμετε.

Σήμερα που ζούμε στην εποχή της διαρκούς διάβρωσης και εξαγοράς συνειδήσεων 
διαφόρων άγνωστων αλλά και επωνύμων Κυπρίων από ξένες κυβερνήσεις και με αρκετά 
κονδύλια μάλιστα ώστε να εξυπηρετούνται οι ξένες μεγάλες δυνάμεις, εάν δεν 
καταφέρουμε να κρατηθούν τουλάχιστον η Εθνοφρουρά, η Αστυνομία, και οι άλλες 
δυνάμεις ασφαλείας σχετικά καθαρές από την διάβρωση, πόσο ακόμα θα αντέξει η 
Κύπρος όρθια; 

Σας υπενθυμίζω πως η όλη υπόθεση εναντίον μου άρχισε με αφορμή δημοσίευμα μου στις 
σελίδες της Ενδο~Μήδεια / Cyprus IndyMedia: 
είχα αρθρογραφήσει δημοσίως και ενυπογράφως ζητώντας από τις αρχές ασφαλείας να 
απελάσουν συγκεκριμένο πράκτορα της υπηρεσίας των ΗΠΑ ο οποίος δρούσε στην 
Κύπρο υπό την κάλυψη της αποστολής Ηνωμένων Εθνών. Εκείνος ασχολείτο με το να 
διαβάλλει τον δημόσιο διάλογο σε κρίσιμη περίοδο έντασης (πρό του δημοψηφίσματος 
του 2004), και δρούσε υποσκάπτοντας τις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας μας γιά 
λογαριασμό της κυβέρνησης των  ΗΠΑ. Αντί απέλασης του ξένου πράκτορος, οι 
διωκτικές αρχές της Κύπρου επεδίωξαν να τρομοκρατήσουν την οικογένεια μου και να 
φιμώσουν εμένα και τους συνεργάτες μου της οργάνωσης Ενδο~Μήδεια / Cyprus
IndyMedia. 

Αντί του ξένου πράκτορος, οι δυνάμεις ασφαλείας έβαλαν εμάς στο στόχαστρο. Δεν σας 
ανησυχούν αυτά και το τι σημαίνουν γιά την ασφάλεια του τόπου μας; Υπάρχει μήπως 
άλλο Υπουργείο αρμόδιο γιά το εάν οι αρχές ασφαλείας έχουν διαβρωθεί από ξένη 
δύναμη;

Επίσης κύριε Υπουργέ, δεν απαντήσατε στην δήλωση της Παγκύπριας Ένωσης 
Συντακτών (ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2004) που σας κάλεσε να ανοίξετε αμέσως 
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εσωτερική έρευνα γιά τα συμβάντα και να ορίσετε ανεξάρτητη Επιτροπή γιά να τα 
διερευνήσει.

Το πολιτικό έγκλημα

Η Πολιτική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την όλη υπόθεση και δεν είναι απλώς θέμα 
παραβίασης κάποιων "ασήμαντων" νόμων ή θέμα μιάς απλής παρατυπίας ή 
"παράβλεψης". 

Η δική σας καλή προσωπική διάθεση επί του θέματος που φάνηκε με τις δηλώσεις σας -
και γιά την οποία σας είμαι ευγνώνων - δεν αρκεί. Οι πολιτικές πραγματικότητες δεν 
μπορούν να παρακαμφθούν ή να αγνοηθούν κύριε Υπουργέ, όσον καλή και αν είναι η 
πρόθεση σας. Δυστυχώς, γιά να ξεριζωθεί το διεφθαρμένο τμήμα της Αστυνομίας - όσο 
μικρό ή μεγάλο και αν είναι - χρειάζεται πολιτική αντίληψη, πολιτική βούληση, και 
κινητοποίηση όλων των έννομων διαδικασιών γιά να προστατευτεί η χώρα μας από την 
δράση τους.

Όπως και γιά κάθε έγκλημα, γιά να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά το πολιτικό έγκλημα 
χρειάζεται να γίνει κατανοητό το πλαίσιο που το περιβάλλει. Για παράδειγμα, το 
οικονομικό έγκλημα δεν μπορεί να κατασταλεί αν δεν γίνουν κατανοητοί οι οικονομικοί 
παράγοντες, συντελεστές, και οι συνθήκες που το περιβάλλουν.  Το ίδιο και γιά το 
πολιτικό έγκλημα: υπάρχουν καθοριστικοί παράγοντες, συντελεστές, και οι συνθήκες που 
το περιβάλλουν.

Το πολιτικό μήνυμα που έλαβαν οι δράστες (και όλος ο λαός) από την τρέχουσα 
συγκυβέρνηση, δηλαδή το πλαίσιο που περιβάλλει το έγκλημα είναι:

1. Οι κρατούντες και τα κόμματα του κατεστημένου θα μιλούν μεν φωνακτά ενάντια στις 
παρεμβάσεις των ΗΠΑ στις εσωτερικές και εξωτερικές υποθέσεις της Κύπρου, αλλά στην 
πράξη θα συνδράμουν τις ΗΠΑ σε ό,τι εκείνη  η Υπερδύναμη ζητήσει. Αυτό έπραξεν ο 
συγκυβερνών συνασπισμός της Αλλαγής μόλις παρέλαβε την εξουσία προσφέροντας 
στρατιωτικές διευκολύνσεις στις δυνάμεις των ΗΠΑ (χρήση εναέριου χώρου, λιμάνια, 
αεροδρόμια, κλπ), γιά να επιδράμει εναντίον των γειτόνων μας στο Αφγανιστάν και στο 
Ιράκ με ανείπωτες σφαγές αμάχων και παραβιάζοντας κάθε νόμο του Διεθνούς Δικαίου.

2. Με την ίδια προσέγγιση, το μήνυμα εσωτερικά στην χώρα μας είναι πως οι κρατούντες 
δεν θα τιμωρούν, θα προστατεύουν, και ούτε καν θα ονομάζουν εκείνα τα μέλη των 
δυνάμεων ασφαλείας που με χίλιους τρόπους εξυπηρετούν την κυβέρνηση των ΗΠΑ στην 
Κύπρο. Ακόμα και αν η εξυπηρέτηση οδηγεί σε παρανομίες και σε παραβιάσεις του 
Συντάγματος και των άλλων βασικών θεσμών της Πολιτείας. Άλλωστε είναι γνωστό πως 
πολλά στελέχη της Αστυνομίας εκπαιδεύονται στις ΗΠΑ ιδίως γιά να πάρουν τις 
προαγωγές τους, και έχουν το πράσινο φώς από την Κυβέρνηση να βλέπουν τη δική τους 
εργασία ως προέκταση του "εξαίρετου" έργου Δικαιοσύνης που επιτελεί εκείνη η χώρα.
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Αντιλαμβανόμενοι την πολιτική της Κυβέρνησης σας οι διεφθαρμένοι Αξιωματικοί της 
Αστυνομίας συνεχίζουν την εξυπηρέτηση της ξένης Κυβέρνησης εναντίον μας 
ανενόχλητοι, άφοβα, και με θρασύτητα:

 Εύκολα μπορείτε να πληροφορηθείτε ότι η παράνομη συστηματική 
παρενόχληση εις βάρος μου συνεχίζεται. Πρόσφατα την Ανοιξη του 2005, μέλη 
της Αστυνομίας (είναι δική σας, τελικά, ή ανήκει εξ' ολοκλήρου στην Πρεσβεία 
του Θανάτου;) προσέγγισαν γείτονες μου δηλώνοντας πως διερευνούν το εάν 
είμαι "ιδιοκτήτης ή διαχειριστής πορνείου", και "εάν μπαινοβγαίνουν γυναίκες" 
στο χώρο μου. Αλήθεια, πως μπορούν να έλθουν κοντά μου άνθρωποι να με 
συμβουλευτούν γιά θέματα υγείας ή για να συνεργαστούν μαζί μου σε θέματα 
κοινωνικής πολιτικής όταν υπάρχει η ανησυχία πως αν θεαθούν από άλλους να 
μπαίνουν στο χώρο μου μπορεί να ερμηνευτεί ότι έρχονται κοντά μου επειδή 
εκδίδονται σεξουαλικά, ή ότι έρχονται προς αγοράν σαρκικής ηδονής; 

Ο οργάνωση μας Ενδο~Μήδεια / Cyprus IndyMedia κατέχει αδιάσειστα 
στοιχεία που θέτουν την αφετηρία της νέας και ψευδούς "υπόθεσης πορνείας" 
στη γνωστή σας Πρεσβεία  - κατέχουμε το όνομα του συγκεκριμένου ξένου 
Αξιωματούχου Διπλωμάτη που ενέχεται στην υποκίνηση, καθώς και γνωρίζουμε 
τον σύνδεσμο του με την Αστυνομία Κύπρου μέσω ιδιωτικής (εμπορικής) 
υπηρεσίας ασφάλειας. Εσείς μπορείτε να τα πιστοποιήσετε όλα τούτα πολύ πιό 
εύκολα από εμάς.

 Εύκολα μπορείτε να πληροφορηθείτε το ότι με εντολές της Πρεσβείας, η 
Αστυνομία σας  παρενοχλεί συστηματικά και παρανόμως συγκεκριμένα μέλη 
και του ευρύτερου πολιτικοποιημένου εξωκοινοβουλευτικού χώρου όπως και 
μέλη της εναλλακτικής και ριζοσπαστικής κοινότητας όπου είναι ενεργή και η 
δική μας οργάνωση. 

Άνδρες του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) και άλλων υπηρεσιών 
της Ασφάλειας όπως της Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ), προσέγγισαν 
προσωπικώς και τηλεφωνικώς άτομα του χώρου με την πρόφαση ότι τα άτομα 
"περνούν πολύ συχνά μπροστά από την Πρεσβεία". Συγκεκριμένα, υπάρχουν 
τουλάχιστον τέσσερεις ξεχωριστές υποθέσεις με πολλαπλά περιστατικά 
παράνομης παρενόχλησης εθελοντών που εργάζονται στις πολιτικές 
προσπάθειες γιά να μην διαβρωθεί το δίκτυο των ομάδων δικοινοτικής 
επαναπροσέγγισης από τα κονδύλια των ΗΠΑ. Επίσης υπάρχουν και πάρα 
πολλά παρόμοια περιστατικά σε εκείνον τον πολιτικό χώρο οποίος 
αυτοπροσδιορίζεται ως αναρχικός. 

Μερικά από εκείνα τα άτομα και οργανώσεις ετοιμάζουν νομικά μέτρα ενάντια στο 
Κράτος γιά τούτες τις συγκεκριμένες του παρανομίες - τα νομικά διαβήματα είναι μέρος 
μιάς πιό πλατειάς κινητοποίησης η οποία δυστυχώς έχει αναγκάσει απλούς ανθρώπους με 
καλές προθέσεις να ψάχνουμε πως να προστατευτούμε από το Κράτος. 
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Σοσιαλισμός

Η πλειοψηφία των μελών και οπαδών των κομμάτων της παρούσας Κυβέρνησης μιλούν 
ανοικτά και άμεσα γιά τον Σοσιαλισμό. Για αυτό ψήφισε ο λαός τον συνασπισμό της 
Αλλαγής και του έδωσε τα ηνία του Κράτους στα χέρια. Αλλά τα κόμματα σας δεν 
πράττουν. Ούτε ένα βήμα προς τον Σοσιαλισμό επιχειρήσατε από τότε που μπήκατε στην 
εξουσία. Θα ήτο υπέροχο αν η Πολιτεία εκινείτο με δικές σας πρωτοβουλίες έστω και 
κατά ένα μικρό βήμα προς εκείνη την κατεύθυνση της ανθρώπινης και κοινωνικής 
απελευθέρωσης όπου μας καλεί η ιστορική ανέλιξη. Αλλά δεν.  

Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε αφορμή ή ευκαιρία γιά να 
ξαναπροσανατολιστείτε σοσιαλιστικά  Έστω: χρησιμοποιήστε την υπόθεση μας - είναι μιά 
καλή ευκαιρία. Εμπεριέχει σημεία πρόσβασης γιά να υλοποιήσετε διάφορα στοιχεία 
κοινωνικής αλλαγής που το Σοσιαλιστικό Κίνημα αγκαλιάζει όχι μόνο στην Κύπρο αλλά 
και διεθνώς. Ιδίως τα στοιχεία του Σοσιαλισμού που αφορούν την Διαφάνεια στα της 
Πολιτείας, την ουσιαστική και άμεση Δικαιοσύνη, την απεξάρτηση από τις δυνάμεις του 
Ιμπεριαλισμού. Αν δεν αρχίσουμε από αυτά, πως θα προχωρήσουμε στα πιό σημαντικά 
στοιχεία του Σοσιαλισμού που αφορούν τη λαϊκή κυριαρχία και λαοκρατία, την 
Κοινοκτημοσύνη, την δήμευση του ιδιωτικού, κρατικού και εκκλησιαστικού Κεφαλαίου, 
την άμεση συμμετοχή του λαού στην αυτοκυβέρνηση;

Σας παρακαλούμε να επανέλθετε στις Σοσιαλιστικές υποσχέσεις που δώσατε και να 
δράσετε σύμφωνα με τις προσδοκίες του λαού. Και στα μικρά, και στα μεγάλα θέματα. 

Οι Βάσεις

Βρίσκουμε την οργάνωση Ενδο~Μήδεια / Cyprus IndyMedia και τον ευρύτερο πολιτικό 
χώρο που εκφράζει χαρούμενη και σε πλήρη συμφωνία με την πρόσφατη απόφαση της 
Βουλής που αναγνωρίζει το παράνομον της ύπαρξης των στρατιωτικών Βάσεων του 
Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο οι οποίες λειτουργούνται από κοινού με τις δυνάμεις 
των ΗΠΑ. Ο υπερκομματικός και πατριωτικός χαρακτήρας του ψηφίσματος της Βουλής 
εμπνέει πολλούς Κυπρίους - και Τούρκους και Ελληνες της Κύπρου - να ξαναδούν το 
θέμα της απελευθέρωσης της χώρας μας με φρέσκο μάτι. 

Αλλά αν η Κυβέρνηση σας δεν βοηθήσει σήμερα να ξεριζωθεί η παράνομη επίδραση που 
έχουν αυτές οι ξένες δυνάμεις μέσα στις ίδιες τις αρχές ασφαλείας του Κράτους μας, και 
επιπρόσθετα, αν συνεχίσει η Κυβέρνηση σας να προστατεύει και να μην τιμωρεί τα μέλη 
των δυνάμεων ασφαλείας που σήμερα συνεργάζονται με τις ξένες δυνάμεις γιά να 
κτυπούν παράνομα και να τρομοκρατούν εκείνους που ασχολούνται με την απλή και 
ειρηνική Έκφραση και διάδωση της αντι-ιμπεριαλιστικής ιδεολογίας, μελέτης, και  
έρευνας στην κοινότητα μας, πως θα μπορέσει να κινηθεί το Κράτος κάποια μέρα 
έμπρακτα - με δικές του δυνάμεις - γιά να εκδιώξει τις Βάσεις από τον τόπο μας; Και αν 
δεν μπορεί να κινηθεί το Κράτος ποιός θα εκδιώξει τις δυνάμεις κατοχής από το νότο; Θα 
αναγκαστεί πάλιν ο λαός σε δικές του αυτόνομες κινητοποιήσεις σε όλο το εύρος ύπαρξης 
και δραστηριότητας, ειρηνικής και μή, και δυστυχώς, θα αναγκαστεί να το κάμει ακόμα 
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και σε αντιπαράθεση με τις διεφθαρμένες πτέρυγες που εγκολπώνει και σκεπάζει το 
Κράτος στις τάξεις του. Αυτά θέλετε;

Οι φυσικοί νόμοι και οι ανθρώπινοι

Είναι φαινόμενο που επαναλαμβάνεται διαρκώς στην πολιτική ζωή παντού, και που 
διακρίνεται διαχρονικά μέσα από την ιστορία: 
όταν η Πολιτεία σταματά να λειτουργεί με βάση τους ανθρώπινους νόμους, η κοινωνία 
προσανατολίζεται σε Φυσικούς νόμους, δηλαδή σε ανώτερους νόμους βασισμένους στη 
Φύση και σε πιό βαθειές υπαρξιακές καταβολές. 

Όταν οι δυνάμεις επιβολής του νόμου και της τάξης είναι αυτές οι ίδιες φορείς της 
παρανομίας, οι πολίτες εξωθούνται σε συσπείρωση γύρω από διαδικασίες, δίκτυα, 
οργανώσεις και θεσμούς που έχουν ανοσία σε κάθε κρατικό μηχανισμό, αυτάρκεια, και 
προστασία από οποιαδήποτε κρατική δύναμη ή διαδικασία. Όταν το Κράτος δεν ασκεί την 
επιβολή του νόμου και δεν ασχολείται πλέον με την κατανομή Δικαιοσύνης, προκύπτει 
αντιστροφή ρόλων: αναγκάζονται οι πολίτες να επιβάλουν στο Κράτος την πειθαρχία στο 
νόμο - αυτά θέλετε να γίνουν; Εμείς δεν το επιθυμούμε. Αλλά το βάθος διαφθοράς που 
ανέχεστε στην Αστυνομία εκεί οδηγεί. 

Όταν Κράτος και έννομη Βία ασεβούν και δεν υπηρετούν τη Θέμιδα, εκείνη μόνον από 
άλλες διαστάσεις και πτέρυγες της κοινωνίας θα πάρει στήριξη - αναγκάζεται η κοινωνία 
σε κινητοποιήσεις που θα ξανακτίσουν και θα θεμελιώσουν νέες (αρχαίες) δημοκρατικές 
διαδικασίες παντελώς αδιάβλητες από την εξουσία του Κράτους. Εκεί σπρώχνει η 
διεφθαρμένη πτέρυγα της Αστυνομίας. Αυτά θέλετε; 

Θέλετε ένα μέρος της κοινωνίας μας να δημιουργήσει δικούς του θεσμούς δικαιοσύνης 
και επιβίωσης; Εμείς δεν το επιζητούμε. Αυτά όμως είναι που ήδη διαγράφονται στον 
ορίζοντα. 

Πιστεύετε είναι σωστό να αφήσουμε τους εγκληματίες να χρησιμοποιούν τις θέσεις και τα 
προνόμια τους μεσα στην Κρατική υπηρεσία γιά να υποσκάπτουν την Πολιτεία, την 
ασφάλεια του Κράτους, και το μικρό βαθμό Δημοκρατίας που επιτέλους εγκαθιδρύθηκε 
στην Κύπρο; Θέλετε εσείς να συνεχίσουμε να εκθέτουμε τους εαυτούς μας, τα μέλη των 
οργανώσεων μας, τις οικογένειες μας στό έλεος του μεσαιωνικού παρακράτους που έχει 
ήδη αρκετή και σοβαρή παρουσία στην σύγχρονη ιστορία της Κύπρου;  

Πολύ θα εκτιμούσα κάποια σας απάντηση. 
Είναι άλλωστε και ο νόμος το να απαντήσετε σύντομα και γραπτώς. Φυσικά, αντί μόνον 
λόγια θα προτιμούσα συγκεκριμένες δημόσιες διοικητικές και νομικές πράξεις - με βάση 
τα πιό πάνω, σας παρακαλώ: 

 να προσαφθούν κατηγορίες εις βάρος των ενόχων που να αρμόζουν στο μέγεθος του 
εγκλήματος, 
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 να αρχίσουν οι διαδικασίες αποκατάστασης της ασφάλειας μας,
 να αρχίσουν οι διαδικασίες αποζημιώσεων,
 να διερευνηθεί το βάθος διείσδυσης και επιρροής των ξένων δυνάμεων στις αρχές 

ασφαλείας και να λάβετε μέτρα προστασίας της χώρας μας έτσι ώστε να δύναται το 
Κράτος να εκτελεί την αποστολή του.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου απ' ευθείας ή και μέσω του συνεργάτη μου Σόλωνα 
Αντάρτη, ιδρυτικού στελέχους της οργάνωσης μας,  του οποίου τα στοιχεία 
επισυνάπτονται.

Σας ευχαριστώ πολύ.
Μετά τιμής,

Πέτρος Ευδόκας
μέλος συντακτικής ομάδας της 
Ενδο~Μήδεια / Cyprus IndyMedia

Σόλων Αντάρτης
Σοφοκλέους 17 / Αρ. 3 F 1
1011, Λευκωσία

Tηλέφωνα:
99- 35 91 48
και  
22- 67 87 90 
Email: 
solon.antartis@gmail.com
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